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Udvikling inden for diagnostik og genetisk karakterisering 
af patogener

Mogens Nicolaisen & Annemarie Fejer Justesen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

En af de første forudsætninger for at bekæmpe 
plantesygdomme er korrekt identifikation af orga-
nismerne, der forårsager sygdommene, og i hvil-
ket omfang de forekommer.

Et vigtigt værktøj i diagnostikken har tradi-
tionelt været visuel bedømmelse af symptomer 
og eventuelt morfologiske undersøgelser under 
mikroskop, enten direkte eller efter rendyrkning 
af organismerne. Imidlertid kræver morfologisk 
identifikation specialviden, og i visse tilfælde er 
symptomer eller morfologiske kendetegn ikke til-
strækkelige til en sikker diagnose. Samtidig kan 
det være relevant at påvise patogenet allerede før, 
der er symptomer. Derfor er der gennem mange år 
blevet udviklet metoder til en mere følsom og hur-
tig diagnostik som f.eks. ELISA (enzyme linked 
immuno sorbent assay), som stadig er meget ud-
bredt. PCR (polymerase chain reaction) baserede 
diagnostiske teknikker udgør imidlertid en stadig 
større del af den diagnostiske værktøjskasse, især 
på grund af den høje følsomhed, men også fordi 
metoderne kan designes til den ønskede specifici-
tet, så man f.eks. kan adskille nærtbeslægtede ar-
ter, samt at metoden kan effektiviseres, så mange 
prøver kan testes samtidig. PCR er således et es-
sentielt værktøj, som samtidig er blevet videreud-
viklet til f.eks. kvantificering af patogener (kvan-
titativ PCR), til adskillelse af genotyper indenfor 
arter (DNA-markører) samt som det nyeste DNA 
sekvensbaseret identifikation.

Ved Statens plantepatologiske Forsøg er der 
gennem mange år forsket i udvikling af nye iden-
tifikationsmetoder, dels som diagnostisk anven-
delse i samarbejde med erhvervet og dels som et 
værktøj i forskellige forskningsprojekter indenfor 
virus, bakterier, og svampe. Tendensen har været, 
at mens det tidligere var den direkte anvendelige 
diagnostik, der var i fokus, er der nu større fokus 
på værktøjernes anvendelse indenfor forskningen. 

Samtidig har der været en udvikling mod tests, 
som kan identificere mange patogener på én gang 
(multiplex detektion). 

Molekylære metoder til detektion og ka-
rakterisering af enkeltorganismer
ELISA har især været anvendt indenfor virologien 
til diagnosticering af virus i planter med sympto-
mer, men der er også lagt et stort arbejde i scree-
ning af moderplanter for frihed for virus, hvor 
metodens styrke er dens robusthed. Forskelle i 
DNA-sekvens definerer oftest forskellige arter og 
kan anvendes til direkte påvisning af én bestemt 
art, idet man udnytter disse DNA-sekvensforskel-
le til at designe specifikke PCR-metoder. Udvik-
ling af PCR-metoder har oftest været udført med 
det formål at kunne påvise sygdomme forårsaget 
af svampe, da PCR muliggør påvisning på arts-
niveau eller genotypeniveau, hvorimod det oftest 
er vanskeligt at udvikle artsspecifikke ELISA-
metoder for svampe. En videreudvikling af PCR 
til kvantitativ PCR (qPCR) har ydermere gjort 
det muligt at kvantificere den samlede mængde 
af DNA, der hidrører fra en bestemt art, og man 
kan dermed få et mål for patogenets biomasse. Et 
eksempel på anvendelse af qPCR til dette formål 
er undersøgelse af forekomsten af mykotoksinpro-
ducerende arter af slægten Fusarium. Hidtil har 
undersøgelser af dansk korn for forekomsten af 
Fusarium bygget på inkubering af kornkerner på 
agar, rendyrkning og morfologiske undersøgelser. 
En proces, som er vanskelig og arbejdskrævende, 
og derfor ikke muliggør undersøgelser af et stort 
antal prøver. De nye qPCR metoder har gjort det 
muligt at følge udviklingen af de enkelte arter over 
en årrække, idet der er blevet udviklet 10 forskel-
lige qPCR metoder, som hver er specifikke for en 
bestemt Fusarium-art. Ved at anvende disse me-
toder kunne det bl.a. klarlægges, at arterne F. cul-
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morum, F. avenaceum og F. graminearum var de 
mest dominerende arter i hvede.   

PCR opformering af ét bestemt DNA-område 
og efterfølgende DNA-sekventering af det pågæl-
dende område er en anden hyppig anvendt me-
tode til at artsidentificere et ukendt patogen.  Me-
toden kaldes også ”DNA-barcoding”, idet man har 
defineret nogle bestemte DNA-områder, indenfor 
hvilke forskelle i DNA-sekvens kan benyttes til at 
adskille arter.  Vi benytter metoden i mange sam-
menhænge bl.a. til at konfirmere identitet af ren-

dyrkede svampeisolater og til at undersøge hvilke 
arter af rust, der inficerer berberisplanter. Her 
PCR-amplificerer vi et bestemt genområde speci-
fikt for Puccinia-arter, hvorefter vi DNA-sekven-
terer og sammenholder sekvensen med sekvenser 
fra Puccinia fra forskellige korn- og græsarter. På 
denne måde kan vi få et billede af Berberisplan-
tens betydning som mellemvært for rust i forskel-
lige geografiske områder. Herudover har vi været 
med i et EU projekt, som har udviklet DNA-barco-
des til karantæneorganismer (svampe, bakterier, 
nematoder, insekter, phytoplasma og virus). Dette 
arbejde har resulteret i en international database 
(QBank), hvor organismer kan identificeres ved 
hjælp af barcodes. 

DNA-fingerprinting ved hjælp af DNA-markø-
rer kan anvendes til at klarlægge forskelle mellem 
f.eks. forskellige svampeisolater af en bestemt art. 
Oftest anvendes metoden til at karakterisere po-
pulationer af et patogen. Traditionelt er sådanne 
populationer af patogener oftest blevet karakteri-
seret ved fænotypiske karakterer som f.eks. deres 
evne til at vokse på værtplanter med forskellige 
resistens. Men ved at anvende DNA-markører er 
det muligt at klarlægge den genetiske variation 
i en population mere detaljeret, og på den måde 
kan man f.eks. undersøge betydningen af kønnet 
og ukønnet formering, samt hvorledes patogenet 
spredes. DNA-fingerprinting har bl.a. bidraget til, 
at vi har kunnet følge udbredelsen af forskellige 
kloner af gulrustsvampen, og sådanne undersø-
gelser viste, at to tæt beslægtede kloner af gulrust-
svampen har spredt sig over store dele af verden 
indenfor en meget kort årrække.

Metoder til multiplex detektion af mange 
forskellige organismer  
Oftest er diagnostiske metoder kun i stand til at 
detektere ét specifikt patogen, men i de seneste år 
er der sket en udvikling mod testmetoder, som er 
rettet mod et stort antal patogener eller mod hele 
samfund af mikroorganismer.

Vi har arbejdet med udvikling af microarrays 
til detektion af bl.a. virus. Microarrays er bygget 
på det princip, at DNA hybridiserer med identiske 
DNA strenge. Ved at påsætte små stykker af virus-
specifikt DNA på en glasplade er det muligt at 
’fange’ virusets arvemateriale fra en planteprøve 

Figur 1. DNA-fingerprinting anvendt til gene-
tisk karakterisering af 8 gulrustisolater. Jo flere 
forskelle der er i båndmønstre mellem isolater, jo 
mere genetisk forskellige er de.
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og visualisere det ved hjælp af avancerede mærk-
ningsmetoder. På den måde har det været muligt 
at designe microarrays, som kan detektere næsten 
500 forskellige virus i én arbejdsgang. Denne me-
tode er yderst anvendelig til screening af særligt 
værdifuldt plantemateriale som f.eks. kerneplan-
ter eller som en diagnostisk metode, hvor man 
ikke har forhåndskendskab til hvilket virus, som 
kan være i planten.

En nyere metode til undersøgelse af hele mi-
krobielle samfund benytter sig af 2. generations 
sekventering, hvor op til flere millioner DNA se-
kvenser, hver hidrørende fra en enkelt organisme, 
bestemmes fra et bestemt genom-område (en 
DNA barcode), således at man opnår artsidentifi-
kation af flere millioner organismer fra én prøve. 
Dette åbner op for meget mere dybdegående stu-
dier af f.eks. svampemikrofloraen, hvor man ikke 
kun studerer enkelte patogener, men kan studere 
hele samfundet og interaktionerne mellem pato-
gener og det omgivende mikrobielle samfund. Vi 
har benyttet metoden til f.eks. at belyse samspil-
let mellem svampe i hvede, hvor vi har fundet, at 
svampesamfundene påvirkes af agronomiske fak-
torer som f.eks. pløjning. Vi har undersøgt ærte-
jorde og fundet klare sammenhænge mellem syg-
dom og forekomsten af enkelte svampe i jorden, 
både patogener, men også svampe, som hovedsa-
geligt er til stede i ’sunde’ jorde. 

Der er flere hovedtendenser indenfor 
området
● Det er nødvendigt med hurtige og robuste 

diagnostiske metoder, som kan udføres af ik-
ke-specialister i marken. Her er en teknik som 
LAMP (loop-mediated isothermal polymerase 
chain reaction) i hastig fremmarch, da den 
netop opfylder de nævnte krav samtidig med, 
at følsomheden er sammenlignelig med PCR 
baserede metoder.

●  Indsamling af partikler fra luften ved hjælp af 
sporefælder og efterfølgende analyse af disse 
partikler ved hjælp af PCR og pyrosekventering 
er et andet område, som vil kunne bidrage til 
videreudvikling af varslingssystemer. Endnu 
må de molekylære undersøgelser af sådanne 
prøver foregå i laboratoriet, men indenfor an-
dre forskningsområder arbejdes intenst på ud-
vikling af metoder, som kan tages med ud i fel-
ten og anvendes til test direkte på stedet, hvor 
symptomerne forekommer, for på den måde at 
få et hurtigt svar.

●  2. generations sekventering vil blive et meget 
vigtigt værktøj til en bedre forståelse af mikro-
bielle samfund og deres betydning for plan-
tesundhed, ikke kun patogenerne, men også 
sundhedsfremmende organismer.

   

Figur 2. Microarray som viser diagnosticering af 10 forskellige plantevirus. De lysende pletter er posi-
tive signaler for den pågældende virus.
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