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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
  Estada d’investigació realitzada al Depatment for Feed and Food Hygiene del National Veterinary Institute (Oslo) sota la 
tutoria del Dr.Arne Hoslt-Jensen i el Dr. Ralf Kristensen. De l’1de Novembre al 15 de Desembre de 2006. 
     Els grans de cereal poden estar contaminats amb diferents espècies de Fusarium capaces de produir metabolits 
secundaris altament tòxics com trichotecenes, fumonisines o moniliformines. La correcta identificació d’aquestes 
espècies és de gran importància per l’assegurament del risc en l’àmbit de la salut humana i animal. La identificació de 
Fusarium en base a la seva morfologia requereix coneixements taxonòmics i temps; la majoria dels mètodes moleculars 
permeten la identificació d’una única espècie diana. Per contra, la tecnologia de microarray ofereix l’anàlisi paral·lel d’un 
alt nombre de DNA dianes. En aquest treball, s’ha desenvolupat un array per a la identificació de les principals espècies 
de Fusarium  toxigèniques del Nord i Sud d’Europa. S’ha ampliat un array ja existent, per a la detecció de les espècies de 
Fusarium  productores de trichothecene i moniliformina (predominants al Nord d’Europa), amb l’addició de 18 sondes de 
DNA que permeten identificar les espècies toxigèniques més abundants al Sud d’Europa, les qual produeixen 
majoritàriament fumonisines. Les sondes de captura han estat dissenyades en base al factor d’elongació translació- 1 
alpha (TEF-1alpha). L’anàlisi de les mostres es realitza mitjançant una única PCR que permet amplificar part del TEF-
1alpha seguida de la hibridació al xip de Fusarium. Els resultats es visualitzen mitjançant un mètode de detecció 
colorimètric. El xip de Fusarium  desenvolupat pot esdevenir una eina útil i de gran interès per a l’anàlisi de cereals 
presents en la cadena alimentària. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 Report for the reserch stage at the Depatment for Feed and Food Hygiene  del National Veterinary Institute from 1st 
November until 15th December 2006. 
     Cereal grains may be infected with a number of Fusarium species which are producers of highly toxic secondary 
metabolites such as trichotecenes, fumonisines o moniliformines. Correct identification of these species is essential for 
risk assessment of cereal grain for human or animal consumption. Species of Fusarium have traditionally been identified 
in the basis of morphology, which is both time consuming and requires taxonomical expertise; most of the available 
molecular methods aimed at only one or few target species. On the other hand, microarray technology offers parallel 
analysis of a high number of DNA targets. In this work, a DNA microarray was developed for detection of toxigenic 
Fusarium species commonly found on cereals in Northern and Southern Europe. An existing array, for detection of 
trichothecene- and moniliformin-producing Fusarium species (predominant in Northern Europe), was extended with the 
addition of 18 capture probes for the most common fumonisin -producing Fusarium species occurring on cereals in the 
Southern Europe. Capture probes were designed based on translation elongation factor-1 alpha (TEF-1alpha) sequence. 
A consensus PCR amplification of part of the TEF-1alpha is followed by hybridization to the Fusarium chip and the results 
are visualized by a colorimetric Silverquant detection method. The Fusarium chip may prove to be a very valuable tool for 
screening of cereal samples in the food and feed production chain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 

 
 
INTRODUCCIÓ 

Fusarium és un fong fitopatogènic àmpliament estès en àrees temperades i semi-tropicals, capaç d‘infectar 
una àmplia varietat de plantes de cultiu, incloent els cereals com blat de moro, blat o ordi. 

Les infeccions de Fusarium afecten la quantitat, la qualitat i el valor de mercat dels grans. A més, són 
capaços de produir micotoxines, les quals  poden desencadenar diverses alteracions i quadres patològics en l’home 
i en els animals, essent algunes de les més freqüents carcinogèniques i genotòxiques. 

Així doncs, a part de ser un important problema per l’agricultura, Fusarium té un notable impacte en la 
salut humana i animal, per la qual cosa s’ha convertit  en un factor molt important en sanitat i seguretat alimentària. 
En conseqüència, la detecció i control de les diferents espècies de Fusarium és crucial per prevenir l’entrada de 
micotoxines en la cadena alimentària. 

Tradicionalment, les espècies de Fusarium eren identificades en base a la seva morfologia, la qual cosa 
implica molt de temps i requereix coneixements taxonòmics. Els diferents esquemes taxonòmics i el descobriment 
de noves espècies han complicat la identificació de Fusarium per mètodes morfològics. 

En els últims anys, les tècniques moleculars, i en concret els mètodes basats en la reacció en cadena de la 
polimerasa (PCR) han permès un avenç important en l’estudi de Fusarium. S’han desenvolupat varis assaigs de 
PCR per a la identificació d’una o un grup d’espècies de Fusarium micotoxigèniques, (Gonzalez-Jaen et al., 

2004;Jurado et al., 2005;Mule et al., 2005;Patino et al., 2004). Aquests mètodes són ràpids, específics i sensibles. 

D’altra banda, la disponibilitat cada vegada major d’informació genètica ha permès que es vagi centrant 
l’atenció en tècniques basades en microarrays, degut al seu potencial per discriminar i identificar ràpida i 
efectivament seqüències de diferents orígens. 

Recentment s’han desenvolupat microarrays de diagnòstic per a Fusarium (Kristensen et al., 

2007b;Nicolaisen et al., 2005). Ara bé, aquests treballs es centren en les espècies de Fusarium més comunes en 
cereals del Nord d’Europa. Diferents estudis demostren que la distribució de les diferents espècies de Fusarium 
varia entre el Nord i Sud d’Europa. 

Tal i com es recull en la revisió realitzada per Logrieco (Logrieco et al., 2002), entre les espècies més 
representatives distribuïdes al nord i centre d’Europa s’inclou: F.graminearum, F.subglutinans, F.cerealis, 
F.culmorum i F.avenaceu, les quals representen entre el 90-95% de les espècies aïllades. També van ser aïllades 
F.sporptrichoides, F.poae, F.equiseti i F.acuminatum, així com les notablement menys esteses F.verticilloides i 
F.proliferatum. 

Pel que fa al sud i centre d’Europa les espècies més freqüentment aïllades són F.verticilloides, associada 
amb F.proliferatum i F.subglutinans (Logrieco et al., 2002). Associades a aquestes, s’han aïllat altres espècies. La 
incidència d’espècies descrites a Iugoslàvia per Levic (Levic et al., 1997) inclouen: F.verticilloides (63%), 
F.subglutinans (51%), F.graminearum (12%), F.proliferatum (10%), F.oxysporum (6%) i F.solani (2%). Entre les 
menys freqüent aïllades es troben: F.equiseti, F.sporotrichioides, F.chlamydosporum, F.cerealis i F.semitectum. 

Així doncs, l’objectiu del present treball és desenvolupar un microarray  que permeti la detecció fàcil i 
ràpida de les principals espècies toxigèniques de Fusarium  a Europa. Per això s’ampliarà un chip ja desenvolupat 
(Kristensen et al., 2007b) amb l’addició de sondes que permetin detectar les espècies més esteses al sud d’Europa. 

 

 
METODOLOGIA 

La tècnica que s’utilitza en el present treball, és una tècnica desenvolupada per Eppendorf Array 
Technology (EAT), Namur, Bèlgica (Zammatteo et al., 2002) que utilitza una combinació d’array de baixa densitat i 
una única PCR universal per la identificació de les seqüències diana. La presència de nucleòtids biotinilats als 
productes d’amplificació de PCR permet la detecció dels amplicons units a les sondes de captura. Les sondes de 



 

 

captura, immobilitzades en un suport sòlid, estan dissenyades de manera que són específiques del gen diana d’una 
o un grup d’espècies. 

Concretament, les sondes de captura es van dissenyar en base la seqüència TEF-1α. Les seqüències 
obtingudes a la base de dades de Fusarium (http://fusarium.cbio.psu.edu) i al GeneBank es van analitzar mitjançant 
el programa informàtic BioEdit Sequence Alignement  per tal de determinar seqüències homòlogues entre les 
diferents soques d’una mateixa espècie. Les sondes obtingudes es van sotmetre a la cerca de seqüències 
homòlogues amb el programa BLAST del NCBI. D’altra banda, per a totes les sondes es va analitzar l’estructura 
secundària mitjançant el programa RNAstructure i la temperatura de melting (Tm) predita pel programa Primer 
Express es va ajustar a 60ºC. 

Els híbrids sonda-amplicó es visualitzen mitjançant el mètode de detecció colorimètric silverquant 
(Alexandre et al., 2001). Aquest sistema de detecció consisteix en l’addició de partícules d’estreptavidina unides a 
or, després de la hibridació de la diana amb l’array. El senyal generat per aquest mètode prové de l’activitat catalítica 
de l’or que redueix els ions plata afegits produint la seva deposició sobre les partícules d’or. Al final de la reacció, 
aquesta deposició permet un increment de la mida de les partícules de 10 a 1000nm (Alexandre et al., 2001). La 
lectura es realitza mitjançant el lector colorimètric Artixscan 4000tf (Eppendorf, Germany). 

Les sondes de captura van ser sintetitzades per Eurogentec (Seraing, Belgium). Per cada espècie es va 
dissenyar més d’una sonda de captura, de les quals es va analitzar l’especificitat in vitro. Únicament es va incloure al 
chip la sonda més òptima per a cada una de les espècies de Fusarium seleccionades. 

Les sondes de captura, els controls d’hibridació positius i negatius , els controls de detecció i un control del 
buffer van ser espotejats per triplicat en un suport de vidre pel fabricant (EAT, Namur, Bàlgica) tal i com s’ha descrit 
prèviament (Zammatteo et al., 2002). 

 

 

RESULTATS i DISCUSSIÓ 

 En aquest treball es presenta una tècnica de diagnosi basada en un microarray de baixa densitat per a la 
identificació d’espècies de Fusarium. Segons Zammatteo (Zammatteo et al., 2002) els arrays de baixa densitat són 
més convenients per aplicacions de rutina degut a la seva simplicitat, bona reproductibilitat, fàcil anàlisi de dades i 
baix cost. La combinació d’una única PCR universal seguida de la detecció per microarray proporciona un mètode 
fàcil, ràpid i econòmic per a la detecció i identificació d’espècies de Fusarium en cereals. 

 Es va ampliar el xip desenvolupat per Kristensen et al. 2006 que cobria les espècies toxigèniques 
predominants a l’hemisferi Nord (les principals micotoxines produïdes per les quals són  trichotecene i moniliformin) i 
les més relacionades filogenèticament (Kristensen et al., 2005) i es van introduir les espècies que, segons recerca 
bibliogràfica, són les espècies toxigèniques predominants al Sud d’Europa (les quals són principalment productores 
de fumonisines) (Taula1).  

 

Taula1. Espècies de Fusarium amb les que s’ha ampliat l’array de Kristensen. 

ESPÈCIES TOXINES 
Fumonisines B1-3 

(mg/kg) 
Referència 

F.proliferatum 
Fumonisines (A1-3, B1-5, AK1, 

BK1, C1, P1-3, H1-b) 
53700 Rheeder et al 2002 

F.verticillioides 
Fumonisines (A1-3, B1-5, AK1, 

BK1, C1-4, P1-3, H1-b) 
23200 Rheeder et al 2002 

F.nygamai 
Fumonisines (A1-3, B1-5, AK1, 

BK1, C1, P1, H1-b) 
7870 Rheeder et al 2002 

F.phyllophilum Fumonisines (B1) 2500 Fotso et al 2002 

F.aniophilum Fumonisines (B1,2) 645 Rheeder et al 2002 

F.pseudocircinatum Fumonisines (B1,2) 640 Fotso et al 2002 

F.acutatum Fumonisines (B1,2) 507 Fotso et al 2002 

F.polyphialidicum Fumonisines (B1) 500 Rheeder et al 2002 



 

 

F.napiforme Fumonisines (B1) 480 Rheeder et al 2002 

F.globosum Fumonisines (B1-3) 358 Rheeder et al 2002 

F. subglutinans Fumionisina (B1) 230 Rheeder et al 2002 

F.brevicatenulatum Fumonisines (B1) 150 Fotso et al 2002 

F.dlamini Fumonisines (B1) 82 Rheeder et al 2002 

F.begoniae Fumonisines (B1) 66 Fotso et al 2002 

F.thapsinum Fumonisines (B1-3) 40 Rheeder et al 2002 

F.sacchari Fumonisines (B1) 21 Rheeder et al 2002 

F.fujikuroi Fumonisines (B1) 7 Rheeder et al 2002 

F.pseudonygamai Fumonisines (B1,2) Traces Rheeder et al 2002 

F.oxysporum Fumonisines (C1,3,4) - Seo et al 1996 

 

Així doncs, es van seleccionar 19 espècies de Fusarium per incorporar a l’array, per cada una de les quals 
es va dissenyar la sonda corresponent. 

L’especificitat i l’accessibilitat són dos requeriments imprescindibles per l’òptim desenvolupament d’un 
sistema de detecció específic. Per això es va dur a terme un estudi in silico d’aquests dos paràmetres per tal de 
dissenyar les sondes més adequades. 

En base a la bibliografia es va seleccionar com a diana la seqüència TEF-1α ja que els estudis filogenètics 

de Fusarium (Kristensen et al., 2007b;Kristensen et al., 2007a;O'Donnell et al., 1998;Seifert and Levesque, 2004) 
mostren que aquest gen és un marcador genètic adequat per distingir entre espècies.  

Mitjançant la base de dades de Fusarium (http://fusarium.cbio.psu.edu) i el GeneBank es van obtenir 
seqüències de diferents soques pertanyents a cadascuna de les espècies de Fusarium seleccionades. Aquestes 
seqüències es van alinear mitjançant el programa BioEdit Sequence Alignement  de manera que es van poder 
identificar regions del gen TEF-1α que presentaven homologia intraespècie i polimorfismes  de 2 o més bases entre 
espècies. No va ser possible obtenir una regió que complís aquestes característiques en el cas de F.subglutinans. 

En aquestes regions de la seqüència TEF-1α es van dissenyar les sondes ajustant la seva Tm a 60ºC 
mitjançant el programa Primer Express. 

Pel que fa a l’accessibilitat, les molècules d’RNA i DNA de cadena senzilla tendeixen a adoptar estructures 
secundàries, la formació i estabilitat de les quals es pot predir teòricament mitjançant algoritmes de predicció 
d’estructura secundària (Patzel et al., 1999). L’estructura que adopta la sonda podria interferir en la hibridació amb la 
diana la qual cosa implicaria una disminució de l’eficiència i sensibilitat del sistema. Per aquest motiu, es va avaluar 
amb el programa informàtic RNAStructure la tendència, de les sondes dissenyades, a formar estructures 
secundàries. Per cadascuna de les espècies de Fusarium es va escollir les sondes amb un a energia lliure de Gibb’s 
més baixa (G<-3 kcal/mol). 

Finalment, una vegada dissenyades les sondes i realitzat l’estudi d’accesibilitat es va confirmar in silico la 
seva especificitat. Per això, es van sotmetre a la cerca de seqüències homòlogues amb el programa BLAST del 
NCBI i es va observar que les sondes no presentaven homologia amb altres seqüències dipositades al GenBank 
diferents de l’espècie de Fusarium per la qual són diana. 

Les sondes de captura es van immobilitzar a un suport de vidre. El següent pas en el desenvolupament 
d’aquesta tècnica consisteix en la validació de l’array mitjançant l’aplicació d’aquest en l’anàlisi de mostres de blat de 
moro contaminades amb espècies conegudes de Fusarium i l’anàlisi de sensibilitat.  

Per això, durant l’estada i aprofitant el temps que va requerir el fabricant (EAT) per sintetitzar el xip, es va  
comprovar el mètode d’extracció de DNA de fongs en mostres de cereals descrit per Kristensen (Kristensen et al., 
2007b) i es va optimitzar en mostres de blat de moro. 

Així mateix, es va obtenir el producte de PCR TEF-1α marcat amb biotina (Kristensen et al., 2007b) a 
partir de les diferents espècies de Fusarium seleccionades. 



 

 

Actualment, l’últim pas en el desenvolupament de l’array està encara en procés i s’està realitzant  
conjuntament amb el centre de recerca on s’ha realitzat l’estada. 

En conclusió, durant aquesta estada s’ha desenvolupat un xip per a la ràpida i fàcil detecció i identificació 
de les espècies toxigèniques de Fusarium més abundants a Europa. Aquest pot esdevenir una eina molt útil per 
aplicacions de rutina en l’àmbit de la seguretat alimentària. 
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