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Rośliny w wielu przypadkach stosują podobne do
zwterząt strategie eliminacji wirusów, bakterii I grzy-
bów we wrotach zakażenia oraz hamowania rozwoju
infekcji w organizmie pomimo istotnych rożnjc w bu-
dowie anatomicznej i szlakach metabolicznych (16).

Dlatego też, wydaje się uzasadn:'one zaprezentowanie
głównych mechanizmów odporności przeciw zakaźnej
u roślin (23).

Odporność przeciwzakaźną roślin stanowi zespół
wrodŻonych właściwości anatomi cznych i fizjo|ogicz-
nych oraz nabyĘch mechanizmów uki erunkowanych na
patogeny, których efektem 1estprzeżycie rośliny. Roz-
ważającproblemy immunologii roślin należy mieć jed-
nak na uwadze, że pojęcia stosowane w fitoimmunolo-
gii, często mająkrańcowo rózne znaczenie odpojęć sto-

s ow anych w immuno 1 o gtl zw i er z ąt, zwłaszc za krę g ow-
ców. Rośliny bowiem nie dysponująukładem immuno-
lo gicznym lub j ego odpowiednikiem, determinuj ącym
u Żw ier ząt wy ższy ch charakter o dczynów immunol o -

gicznych, w ktorych uczestniczą limfocyty T, B oraz
produkty przez nie wytwarzane. Jednakże efekt osta-

ie czny dz|ałanta o dp orn o ś c i pr ze ctw zakaźnej u ro ś 1 in i
u zwtsrząt jest bardzo zbliżony, a w wielu przypadkach
identyczny. Jest nim dopuszczente do zakażenia orga-

nizmu, likwidacja zaistntałej infekcji, hatnowanie, a

często równiez i likwidacja procesu chorobowego.
Zachorowanie wg hipotezy ,,gen-do genu" zależy

od genów odporności zawartych w genomie roślin i
genów wirulencji występujących u patogenow .(11).
Fowszechnie przyjmuje się, ze każdemu genowi wa-
runkującemu odporność rośliny na określonego pato-
gena Ódpowiada u niego gen warunkujący wirulencj,ę.
Óeny deter:rninujące odpornośc rośliny mają charak-
ter genów dominujących (R, resistance), podczas gdy
geny podatności mają charakter recesywny (r), Nato-
ńiast u patogena geny zjadliwości (wirulencji) mają
charakter genów recesywnych (v, virulence) podczas
gdy geny braku wirulencji są genami dominującymi
(9. noStina jest odporna na patogena w układzie RV.
W pozostaĘch sytuacjach Rv, rv i rV roślina jest wraż-
liwa na zakażęnie. Gdy roślina jest wyposazona w
wiele geno% których efektem jest wystąpienie odpor-
ności ńa określony rodzaj patogena, choroba wystąpi
wtedy gdy wszystkie geny wirulencji u patogena są
genami recesywnymi.- Szybkość rozwoju infekcji i jej zasięg w roślinie
zależy od wielu czynników. Decydującąrolę odgrywa
populacja patogena, a więc jego zjadliwośó i wielkość



dawki zakażnej oraz stan odporności rośliny, zwłasz-
cza sprawnośó nafuralnych mechanizmów obronnych.

Rozpoznanie i swoistośó odpowiedzi immunologicznej

Ro ś lina, ażeby przeżyć musi o dr ożnić pato geny j ako

,,obce" oraz szybko uruchomić odczyny odpornościo-
we ( 1 7). Mechanizm r ozpoznanta immunolo giczne go
u roślin wyjaśnia teoria elicytorów (elicitors), często
określanychjako induktory (6). Sądo nich zaliczane
p oli s acharydy p o cho dzenia ro ś linn e go i gr zyblcze go,
polipeptydy, białka i lipidy drobnoustrojów, metale
c i ężkie, a takżę niskie temperatury detergenty, promie-
nie ultrafioletowe. Elicytory po połączeniu z recepto-
rem w błonie komórki roślinnej indukują produkcję
substancji sygnałowych, dla,których receptory znaj-
dują się najprawdopodobniej na błonie jądra komór-
kowego. Kompleks sygnał-receptor działabezpośred-
nlo ze specyf,rcznymi genami regulując ich ekspresję
(9, 10). Receptorem dla elicytora zakotwiczonym w
ścianie komórki roślinnej jest ligand będący produk-
tem genu (-ów) odporrrości (7). Indukcja odpowiedzi
immunologtcznej w miejscach odległych od wrót in-
fekcji świadczy o istnieniu sygnałów międzykomór-
kowych przesyłanych za po średnictwem fl oemu. Rolę
sygnału, który uruchamia odpowiedź systemową peł-
ni u tytoniu zakażonego wirusem choroby mozaiko-
wej najprawdopodobniej kwas salicylowy. W miejscu
infekcji pojawia się systemina (inhibitor proteinaz),
który roznosi sygnały po całej roślinie (4).

Odpomośó pionowa i pozioma

Odporność pionowa (wertykalna) uwarunkowana
ekspresjąjednego (monogenowa) lub kilku genów (oli-
genowa) jest specyfi czna i zabezpiecza przed zakażę-
niem, Odmiany zbóż o odporności wertykalnej nie
chorująna rdzę lub mączntakaniezależnte od warun-
ków panujących w środowisku przęz nie zasiedlanym.
Odpomośc danego gatunku rośliny może zależeó od
kilkunastu genóq zaś odmian tego gatunku od jedne-
go lub niewielkiej ilości genów odporności. Niekiedy
jedna lub kilka mutacji patogena wystarcza do jej prze-
łamania.

Odporność pozioma (horyzontalna, poligenowa)
zależna od kilkudziesięciu-kilkuset genów ma zasad-
n i c z o ch arakter ni e sp e cy ftc zny, nle zab e zp ie c za pt ze d
zakażęntęm ale wpływa na jego przebleg i dotyczy
wszystkich odmian danego patogena. Jej nasilenie za-
leży od warunków środowiskowych. Pasozyty, które
podlegały większej liczbie mutacji w kierunku wiru-
lencj i mogąprzełamać odporność horyzontalną.

0dpomośó natula!na

Odporność naturalna, często definiowana jako od-
porność bierna, jest efektem obecności struktur i me-
chanizmów istniejących w roślinie niezależnie od in-
fekcji. Tworząją struktury anatomtczne oraz substan-
cj e chemiczne o aktyłvno ś ci przeciwdrobnoustroj owej .

Ten rcdzaj odporności można uznaó z pewnyml za-

strzężęntami za odpowiednik odporności nafuralnej
zwierzątwyższych.

Na p oziomi e komórki b arierą pr zeciw zakażną j est
ściana komórkowa zbudowana z celulozy, hemicelu-
lozy, pektyn często impregnowana ligniną. Przęłama-
nie tej bariery na skutek urazu mechanicznęgo względ-
ni e j ej us zko dzen ie pr zez enzymy pro dukowa ne pr zez
drobnoustroj e (kutyna za oT az pektynaza) umożliwia
wniknięcie czynntka zakaźnego do wnętrza komorki
(16). Na poziomie całej rośliny barierę mechaniczną
tw or zy skórka poĘrta nalotem wo skowym. Korkowica
okrywająca starsze organy roślinne oraz drewnienie
lub korkowacenie ścian komórek tworzą mechanicz-
ną barierę utrudniającą infekcję. Równomiernie roz-
mięszczona w źdźble p s z enicy tkanka sklerenchyma-
ty c zna uni e mo z 1 iw i a zakażenle r dzą zb o żow ą P u c c i -

nia graminls. Pomidory o grubej skórce sąodpome na
Macrosporium tomato. Cebula, która zawiera w skór-
ce katechol i kwas pirokatechinowy jest odporna na
zakażęnie Colletotrichum circinans i Fusarium cepae
(4). Jedną ze skutecznych barier hamujących wnika-
nie mikroorganlzmow przez rany jest tworzenie kalu-
sa, tkanki zasklepiającej ranę. Zywe komórki sąsiadu-
jące z raną stają się intensywnie dzielącą tkanką me-

rystema§c znąI w efekcie wyp ełniaj ą ubytek j akim j e st
ral7a.

W roślinie występują związkl chemiczne w stęże-
niach efektyłvnie hanrujących rozwój lub niszczących
wi e l e gatunków p ato genów. Naj w ażnlejsze znaczenie
o dgrywaj ą s ap oniny, zw tązkt feno lowe or az gltkozy -

dy cyjankowe. Saponiny występujące w roślinach uak-
tywniają się pod wpływem B-glukozydaz.Łącząc sl,ę

ze sterolami błony komórkowej mikroorganizmów
tw orzą ni er o zpuszczalne komp l eksy. E fektem ich dzia-
łania jest śmierć komórki. Tomatyna występująca w
zielonych częściach ziemniaka chroni je przed zaka-
żentem przez F u s ar iu m s o l an i . N a zakażęnie s ą wraz-
liwe korzenie, w których tomatyna nie występuje (8).

Mutanty F. solani o małej zawartości steroli w błonie
komórkowej są odporne na tomatynę. Kukurbttacyna
występuj ąca u przedstawicieli Cucurbit ac e ae chroni
je przed zakażęntęm Botlytis cinerea (3).Z glikozy-
dów cyjanogennych, występująu ponad 200 gatunków
ro ś lin, pod wpływem sp e cyfi c znej glllkozy dazy uwal -

nia się HCN. Chroni on roślinę przedzakażeniem drob-
noustrojami niezdolnymi do detoksykacji tego zwląz-
ku.

P odstawow e znaczęnię w mechanizmie obrony prze -

ciwinfekcyj nej ro ś lin od grywaj ą fitoncydy. F itoncydy
obecne w pszenicy hamująrozwojrdzy zbożowej pod-
czas gdy wrazliwe odmiany pszenic są wrazliwe na
zakażenie. Fitoncydy występujące w komórkach liści
owsa odponrego na rdzę koronową hamuj ą kiełkowa-
nie zarodnikow grzybaPuccinia coronifera, zaś fiton-
cydy obecne w korzeniach chronią 1708 gatunków
ro ś lin j edno li ś ci ennych pr zed zakażentęm P hy m a t o -

r i c h u m p o w o duj ąc y m z gnIliznę ko rz eni ow ą. Równi e ż
brak w roślinie pewnych substancji uniemozliwiaroz-



wój patogena. Odmiany zboż o niskiej zawartości tia-
miny w komórce sąodporne nazakażenię Tilletia tri-
tici (22).

Oksydazy fenolowe ro ślin kataltzuj ąutleni ani e fe -

noli do chinonów, które działĄąprzeciwbakteryjnie i
fungistatycznię.Wztost stężenia fenoli i ich pochod-
nych w tkankach porażonych przezpasożyĘ przy rów-
no cz e snej aktywacj i pro c e s ów utleni ani a mo że p ozb a-
wić pasozyta tlenu. Istotne znaczenię w odporności ma
tempo syntezy kwasu chlorogenowego w zakażonej
roślinie. Utlenianie kwasu choragenowego w tkankach
porazonych roślin odpornej odmiany ziemniaka powo-
duj e powstanie toksyc zny ch sub stancj i, p o d wp§rvem
których obumiera zarówno grzybnta pasozyta jak i
komórki nią porażone (4, 22).

0dporność nabyta

Infekcja indukuje nabyte reakcje obronne takiejak:
korkowacenie wrót zakażenta, martwicę, tworzenie
bro dawek, okluzj ę naczyń, pro dukcj ę fi to aleksyn.

Odczyny odporności nabytej mają charakter lokal-
ny (local response) ponieważ działająw miejscu in-
fekcj i, gdzi e l okalizuj ą pro c e s zakaźny i niszcząp ato -

genaprzez wfworzone bariery mechaniczne i bioche-
miczne. Mogą one mieć charakter systemowy (syste-
mic response) gdy pojawiają się w tkankach odlegĘch
od miejsca zakażęnia (I9). Zakażenie liścieni lub
pierwszych liści ogórka przez Colletotrichum legena-
rium zabęzpiecza w pewnym stopniu przed infekcją
tym patogenem później rozwijające się liście. Odpor-
ność pojawia się po 96 godzinach, trwa przęz 4-5 ty-
godni. Manifestuje się ona mniejszą ltczbą i mniej-
szy m r o zmi arem p l am wytw ar zany ch w wyniku infek-
cji na górnych liściach. ZreglĘ odporność ogólna trwa
kilka tygodni. Ponowna infekcja powoduje wystąpie-
nie reakcji anamnestycznej, odporność jest silniejsza i
utrzymuje się dłużej (18). Odporność ogólna możę
mieć charakter nieswoisty. Nasilenię dzlałania ochron-
nego jest proporcjonalne do zasięgu zmlan wy,woła-
ny ch przez zakażęnie pierwotne (4).

Rozwój t rozprzestrzenienie się patogena w tkan-
kach roślin hamuje odporność demarkacyjna, która
polega na korkowaceniu wrot zakażenia, martwicy
tkanek i okluzji naczyi co prowadzi do odcięcia do-
pływu wody i substancji odżywczych do zakażonych
tkanek ro ś linnych (2 4) . Ro zpr zestr zeniani e s ię pro c e -
su zakńne go hamuj e tęż tw or zęni e bro daw ek . U w r aż-
liwych o dmi an ziemnlaka P hy t o p h t h o r a infe s t an s ata-
kuje wszystkie tkanki, podczas gdy u odmian odpor-
nych ma miejsce maftwica zakażonych komórek, de-
generacja tzniszczęniepasożyta. Grzyb nie rnoże więc
zakażać przyległych zdrowych tkanek. Odłożona li-
gnina stanowi pr zy tymb arierę mechaniczną uniemoż-
liwiającą penetrację zarazkow do wnętrza komórki
roślinnej. PrzeŁamanie tej odporności jest możliwe
dzięki produkcji przez niektóre patogeny enzymów
r o zkładaj ących. Ro ś l in a mo że broni ó się p opr zez zmia-
nę s z1 aku pr zem:ran pr ow adzących do zwi ęks zeni a pro -

dukcji ligniny, Taką sytuację opisano u karlofli izboż
(I4,25).

Nekroza, odczyn nadwrażliwości (HR, hypersensi-
tivity response) polega na szybkiej martwicy zakażo-
nych komórek dzięki czemu zarazęk zostaje w nich
,,uwięziony" . Egzemplifikacj ą nekrozy j est śmierć
komórek ztemntaka, do których wniknęły pływki raka
zi emntac zane go Sy n c hy t r i u m e n d o b i o t i c u m p ołąc zo -

na z zabictem patogena przęz powstające w procesie
martwicy substancj e chemiczne takie j ak j ony nadtlen-
kowe, fitoaleksyny lub białka zwlązanę z rozwojem
choroby (PRs pathogenesis related proteins) (2, 12).

Jednym z odczynow obronnych komórki roślinnej
nazakażenie jest tworzenie brodawek. Brodawki sąto
zgrubtenia ś ciany komórkow ej zaw ier ając e c e lulo zę,
ligninę, suberynę, gumy i silikony powstające często
w miejscu penetracji grzybni (I,22). Zawierająone
duże ilości fenylopropanoidów orazduże stężenie Ca2*
(18). W ścianie zakażonej lub mechanicznię uszko-
dzonej komórki roślinnej pojawiają się glikoproteiny
o duzej zawartości hydroksyproliny w cząsteczce
(HPRG, hydroxyproline-rich ce11 wall glycoproteins),
które zainicj owuj ą drewnienie ś ciany komórkowej (2 1,

27),
W wyniku infekcji drobnoustrojami o małej pato-

genności pojawiająsię w roślinie substancje chemicz-
ne charakterystyczne dla danego gatunku rośliny o nie-
wielkiej swoistości. Nalezą do nich fitoaleksyny oraz
PRs. Fitoaleksyny stanowią dużą grupę zwtązkow o
dztał.antu p rz e c iwdrobnou stroj owyffi , zwłaszcza pr ze -

ciw gr zybiczym, ktor e p oj awiaj ą s ię w zainfekowanej
roślinie we wrotach zakażenta lub w ich sąsiedztwie
w kilka godzln po zakażeniu (13). Powstają one w
następ stwie hydrolizy prekursorów pro e gzystuj ących
w komórce, atakże są syntetyzowane ,,de novo".Ich
aktyłvnośc przeciwdrobnoustroj owa najprawdopodob-
niej jest następstwem zabllrzeh oksydatywnej fosfo-
rylacji w komórce oTaz w transporcie H* przez błonę
tonoplastu. Do najlepiej poznanych fitoaleksyn nale-
ży ptzantyna występująca u grochu, orichol w storczy-
ku, fazeolina w fasoli, gliceolina w soi. Odmiany od-
pome produkują większe ilości fitoaleksyn w odróż-
nieniu od odmian bardziej wrażliwych na zakażenię.
Stężenie gliceoliny w odmianie soi odpornej nazaka-
żenie Phytophthora megasperma osiąga po 8 godzi-
n a ch p o zakażeniu tym mikro o r ganlzmem p o zi o m ha -

mujący wzrost strzępki (Z8),podczas gdy odmiany soi
wrażliwe na zakażenie nie pro dukuj ą glice oliny. P ato -

genne gt zyby mo g ą unikn ąc nis zc ząc e go działanta ft -

t o al eksyn p o wo duj ąc ich enzy maty c zną de toksyfika -

cj ę. Taką rolę spełnia demetylaza pizantyny N e c t ar i a
h a e m o t o c c a r o zl<Ładaj ąc a p izantyn ę gro s zku (2 6 ) . P Rs
to grupa białek o małej masie cząsteczkowej, opor-
nych na działanie protetnaz, które pojawiają się w za-
infekowanej roślinie. Należą do nich zarówno białka
kwaśne o masie 15,8-24,0 kDa występujące pozako-
mórkowo orazbiałka zasadowe o masie 16-45 kDa,
pojawiające się w wakuolach komórek. Działająone



nie tylko naczynnlk, który wywołał infekcję ale rów-
nież na niepokrewne patogeny (5).

Obserwacje wskazujące, że wrażItwe rośliny zaka-
żone niezjadliwym szczępem wirusa staj ą się po kilku
dniach odporne na zakażenie szczepem zjadliwym
świadczą o istnieniu odporno ści interferencyj nej . Czas
pojawienia się tej odporności za|eży od rodzaju rośli-
ny, gatunku wirusa i warunków środowiskowych. In-
terferencja występuje tężw zakażeniach (4).

Możliwości wykotzystania osiągnięó f itoimmunologii
w ochlonie roślin plzed infekciami

Poznanie genów odpowiedzialnych, za ekspresję
substancj i odpornościowych roślin stw arza dodatko-
wo nowe możliwości dlaprodukcji odmian odpomych
na choroby. Metody rekombinacji DNA zastosowane
do modyfikacji genetycznych organizmów w celach
biotechnolo gicznych wychodzą naprzeciw tym ocze-
kiwaniom. Dzięki metodom genetycznym istnieje moż-
liwość świadomej modyfikacji genotypów oraz two-
Tzęnte nowych kombinacji genów, częgo efektem jest
otrzymanie transgenicznych roślin opornych na infek-
cje wirusowe, bakteryjne i grzybicze. Mozna przeno-
sić geny kierujące produkcją polipeptydów i białek
przeciwbakteryjnych np. typu cekropin z owadów do
ro ś l in. M anipul acj e gen e ty c zn e p o szer zaj ązakt es dzia-
łania substancji odpowiedzialnych za odpornośó lub
zw tększają ich aktywno ść. Wiele sub stancj i zaanga-
zowanych w odpomości przeciwbakteryjnej roślin
możę stać się w przyszŁości atrakcyjnymi chemiotera-
peutykami w leczeniu infekcji człowieka i zwlerząt
opornych na dotychczas znane leki.
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|{ORMAN E.J., THOMPSON H., MooNEY C.
E.: Badanie dynamizmu czynności nadnerczy u
ośmiu psów z nadczynnością kory nadnerczy spo-
wodowanej nowotworem kory tego narządu. (Dy-
namic adrenal function testing in eight dogs with
hyperadrenocorticism associated with adrenocor-
tical neoplasia). Vet. Rec. I44,55I-554,1999 (20)

W badaniach retrospektywnych określono przydatność dwu testórv stosowa-

nych celem potwierdzenia nadczylrności kory nadnerczy u psów oraz w ceJu

usta]enia umiejscowienia zmian u psów z nowotworelT kory nadnerczy. Zasto-

Sowano test stymulacji przy użyciu ACTH oraz test supresji małymi dawkami
deksametazonu (LDDST) u 8 psów z klinicznymi objawarni nadczynności kory
nadnerczy na tle nowotwonr tego narządu. Uzyskane wyniki porównano z otrzy-
manyrni od 12 psów z nadczynnością kory nadnerczy pochodzenia przysadko-

wego (POH) Poziom końyzolu po iniekcji ACTH u 5 psów z nowotworem kory
nadnerczy wynosił 6l -345,6 pmol/L, u 4 mieścił się w granicach 150-450 pmoJ/

L, zaś u 3 psów był bardzo niski i wynosił poniżej 150 pmol/L. Zarówno przed
jak i po iniekcji ACTH stężenie korĘzolu w plazmie było znamiennie niższe u
psów z nowotworem kory nadnerczy w porównaniu do psów POH. Po E godz po

iniekcji LDDST tylko u 2 z 6 psów z nowotwolem kory nadnerczy poziom kor-

tyzoJ u przekroczył 30 pmol/L U 2 psów z nowotworem kory nadnerczy wystą-
pił istotny wzrost poziomu 1 7-0H progesteronu po iniekcji ACTH przy niewiel-
kim zwiększeniu pozl omu kortyzolu.
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