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Od około 1948 r. akrydyna i jej pochodne stały się przedmiotem intensywnych 

badań chemicznych i biologicznych. Od tego czasu przeprowadzono wiele badań 

cytologicznych roślin poddanych działaniu nie tylko samej akrydyny, ale i różnych 

jej pochodnych. Większość badań wykonywano przy pomocy testu zwanego 

„Allium-test”. Z przebadanych od tego czasu związków wiele okazało działanie 

mutagenne [4—11, 15, 17]. Związki te miały zdolność indukowania różnego typu 

uszkodzeń typowych dla mutagenów. W tym też mniej więcej czasie stwierdzono 

silne działanie antybakteryjne niektórych związków tego typu. 

Dotychczasowe wyniki badań przeprowadzane na zwierzętach pozwalają zali- 

czyć wiele z tych związków do grupy związków antytumorowych [1, 2, 14]. Niektóre 

z pochodnych akrydyny działają na wirusy roślinne [19, 20]. 

Badana przeze mnie 1-nitro-9/3-dimetylaminopropyloamino /akrydyna-2HCI 

zwana w skrócie C-283 jest jedną z około 300 różnych pochodnych akrydyny zsyn- 

tetyzowanych w Katedrze Technologii Leków Politechniki w Gdańsku. Wykazuje 

ona najsilniejsze działanie toksyczne jak również hamujące mitozy w kulturach 

tkankowych normalnych i rakowych [13, 18]. Ostatnie zaś badania wydają się 

wskazywać, że może ona blokować syntezę frakcji RNA w regenerującej wątrobie 

szczura [16]. Ze względu na dużą aktywność biologiczną tego związku wydawało 

się celowe przebadać jego wpływ na materiale roślinnym zdrowym i zakażonym 

wirusem mozaiki tytoniu, a wyniki porównać z wynikami uzyskanymi na zwierzę- 

tach in vivo i in vitro. 

MATERIAŁY I METODY 

Doświadczenia przeprowadzano na roślinach tytoniu odmiany Samsun w sta- 

dium 8 liści. Na każdej roślinie użytej w doświadczeniu szczepiono tylko 3 liście, 

w których jak stwierdzono synteza wirusa odbywa się najintensywniej [21]. 

Liście po opyleniu karborundem inokulowano oczyszczonym wirusem mozaiki 

tytoniu w koncentracji 0,05%. Z, liści tych następnie wycinano krążki bezpośrednio 

i 24 godz. po inokulacji i przenoszono na pożywki [3, 12]. W pożywce tej roz- 

puszczano preparat C-283 w następujących koncentracjach 50 ug/ml, 25 ug/ml, 

10 ug/ml oraz 25 ug/ml wraz z EDTA w koncentracji 6,4 X 10—*M (kwas etyleno-
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diamino-tetraoctowy). Kontrolę stanowiły krążki wycinane w tym samym czasie, 
ale hodowane na samej pożywce i na wodzie. Szalki napełniano 15 ml płynów, 
a krążki umieszczano w szalkach w taki sposób, aby swobodnie pływały na po- 
wierzchni. Krążki w szalkach hodowano przez trzy dni w komorach w stałym 
oświetleniu i w temperaturze 23°C. Po trzech dniach krążki płukano wodą wodo- 
ciągową, osuszano w bibule filtracyjnej, ważono, rozcierano w moździerzu, a na- 
stępnie rozcieńczano wodą wodociągową w stosunku 1:10. Otrzymany sok wiro- 
wano przez 20 min. przy 6000 obr./min. Uzyskanym w ten sposób sokiem inokulo- 
wano liście Nicotiana glutinosa w rozcieńczeniu 1:3000. 

W celu zbadania wpływu preparatu C-283 na tkankę zdrową, w identyczny 
sposób hodowano krążki wycięte z liści zdrowych pocieranych karborundem i nie 
pocieranych. 

W innych doświadczeniach liściom tytoniu odmiany Samsun injekowano pre- 
parat C-283 rozpuszczony w buforze fosforanowym pH = 7. Wstrzykiwania wyko- 
nywano na liściu 3 i 4 na roślinie w ilości 0,5 ml roztworu C-283 na każdą roślinę. 
Po zresorbowaniu się wstrzykniętego do roztworów międzykomórkowych liści 
roztworu, część roślin inokulowano zawiesiną wirusa mozaiki tytoniu, pozostałe 
stanowiły kontrolę. 

Przeprowadzono również doświadczenia w których badano wpływ preparatu 
C-283 na namnażanie się wirusa mozaiki tytoniu w liściach różnego wieku tytoniu 
odmiany Samsun. Do doświadczeń wzięto rośliny w stadium 10 liści, nie licząc 

dwóch najstarszych tzw. liści młodocianych. Na każdej roślinie inokulowano wszyst- 

kie liście z wyjątkiem dwóch najmłodszych. Krążki wycinano z liści po 24 godz. 

od momentu inokulacji i przenoszono do szalek na pożywkę zawierającą 10 ug/ml 

preparatu C-283. Po trzech dniach hodowania krążków w stałym oświetleniu i stałej 

temperaturze, krążki płukano, ważono, rozcierano i rozcieńczano w stosunku 1:T0. 

Sok wirowano przez 20 min. przy 6000 obr/min. Sokiem tym inokulowano liście 

Nicotiana glutinosa w rozcieńczeniu 1:3000. 

WYNIKI 

Na krążkach hodowanych na pożywce z dodatkiem C-283 wystąpiły objawy 

przypominające swoim wyglądem reakcję nekrotyczną roślin nadwrażliwych. Na 

krążkach tworzyły się drobne brunatne plamki, które powoli zlewały się ze sobą 

tworząc większe skupienia. Plamki takie powstały również i na krążkach wyciętych 

z liści zdrowych, ale pocieranych karborundem. Plamki te były wyraźniejsze na 

krążkach wycinanych bezpośrednio po inokulacji niż na krążkach wyciętych po 

24 godz. po inokulacji. 

Na planszy pokazane są zdjęcia szalek w których hodowane były krążki na 

pożywkach z różnymi koncentracjami C-283. 

Rys. 1 przedstawia krążki hodowane na pożywce z dodatkiem C-283 w Коп- 

centracji 50 ug/ml, przeniesione na tę pożywkę bezpośrednio po inokulacji. 

Rys. 2 przedstawia krążki hodowane na tej samej pożywce, ale wycięte i prze- 

niesione do niej po 24 godz. po inokulacji.
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Porównując nasilenie opisywanych objawów występujących na krążkach można 

stwierdzić, że są one tym silniejsze im wcześniej po zranieniu liści zostały z nich 

wycięte krążki i przeniesione na pożywkę z dodatkiem C-283. 

Rys. 3 przedstawia krążki hodowane na pożywce zawierającej 25 ug/ml po- 

chodnej akrydyny C-283, a przeniesione do szalki bezpośrednio po inokulacji liści 

zawiesiną wirusa. 

Rys. 4 przedstawia krążki hodowane na takiej samej koncentracji C-283 ale 

przeniesione do szalek dopiero po 24 godz. po inokulacji. W tym przypadku objawy 

powstające na krążkach były silniejsze również na tych krążkach, które były prze- 

niesione bezpośrednio po inokulacji. 

Na rys. 5 przedstawiono krążki z liści zdrowych pocieranych karborundem. 

Na krążkach tych powstawały również podobne do opisywanych, brunatne plamki 

rozmieszczone na całej ich powierzchni. Krążki wycięte z liści zdrowych, ale nie 

pocieranych przedstawione są na rys. 6. Na tych krążkach plamki nie występowały, 

lub wystąpiły w bardzo niewielkiej liczbie. Natomiast na brzegach wszystkich krąż- 

ków zdrowych i zakażanych wirusem mozaiki tytoniu, hodowanych w obecności 

C-283 obserwowano występowanie wyraźnej brunatnej obwódki. Opisywane bru- 

natne plamki pojawiały się z reguły wcześniej i były tym wyraźniejsze im wcześniej 

po uszkodzeniu powierzchni liści zetknęły się z badanym preparatem. W koncen- 

tracji 50 ug/ml plamki te dawały się zauważyć już po ok. 12—15 godz. po prze- 

niesieniu ich na pożywkę. Na krążkach hodowanych w pożywce z niższymi daw- 

kami C-283 plamki takie pojawiały się później, w około 15 do 20 godz. po zetknię- 

ciu się zranionej powierzchni liści z podanym preparatem. Jak wspomniano krążki 

wycięte z liści zdrowych nie pocieranych nie posiadały takich plamek, ale brzegi 

tych krążków były silnie podwinięte i otoczone bardzo wyraźną brunatną obwódką. 

Wszystkie zamieszczone zdjęcia wykonane zostały w ok. 30 godz. po zetknięciu 

się krążków z C-283 i przedstawiają początkowe stadia uszkodzeń. Po trzech dniach 

hodowania krążków na pożywkach z badanym związkiem nasilenie się opisywa- 

nych objawów było bardziej zróżnicowane, w zależności od koncentracji prepa- 

ratu C-283. Krążki hodowane przez trzy dni na pożywce z 50 ug/ml C-283 były 

żółte, cienkie i bardzo wiotkie, a na krążkach hodowanych w pożywce z 25 ug /ml 

C-283 objawy opisywane wystąpiły w znacznie słabszym stopniu. Koncentracja zaś 

10 ug/ml powodowała takie uszkodzenia w stopniu nieznacznym. Należy zazna- 

czyć, że na krążkach pochodzących z liści zakażonych wirusem mozaiki tytoniu 

objawy uszkodzeń tkanki liściowej były intensywniejsze niż na zdrowych, hodo- 

wanych w identycznych warunkach. 

Zmiany obserwowane w wyglądzie zewnętrznym krążków hodowanych w obec- 

ności preparatu C-283 znalazły swoje odbicie również i w ich wadze. W tabeli 1 

podano ciężar krążków z różnych pożywek po trzech dniach hodowania w stałej 

temperaturze i stałym oświetleniu. Z zamieszczonych w niej danych wynika, że 

krążki hodowane w obecności C-283 nie miały przyrostu ciężaru zwłaszcza w naj- 

silniejszych koncentracjach. Krążki z koncentracji najsłabszej miały niewielki przy- 

rost w stosunku do kontroli. 

8 Choroby wirusowe roślin
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Z, przytoczonych danych wynika, że C-283 hamuje przyrost ciężaru krążków, 

a hamowanie to jest tym silniejsze im wyższa koncentracja badanego preparatu. 

Z, obserwacji dokonanych w toku doświadczeń wynika, że uszkodzenia wydają się 

być silniejsze na krążkach z liści zakażonych niż zdrowych. 

Tabela 1 

Porównanie ciężaru oraz infekcyjności soku krążków wyciętych z liści tytoniu po 24 godz. po ino- 

kulacji i hodowanych w późnych pożywkach 

  

  

  

Ciężar krążków w mg , Zahamo- 
liczba pla- wanie po- 

Pożywka , o. mek na po- . 
poczatkowy  koncowy różnica łówce liścia oz 

H,O 380 480 +100 120 20 

Pozywka 395 580 +185 150 

C-283 50 ug/ml 380 300 —80 10 93 

C-283 25 ug/ml 390 380 —10 20 86 

C-283 10 ug/ml 375 450 +75 105 30 

C-283 25 ug/ml 380 380 0 35 76 

+EDTA 6,4x10-4 

  

W tabeli 2 zamieszczono wyniki doświadczeń przeprowadzonych na krążkach 

wyciętych bezpośrednio po inokulacji liści. Z, przedstawionych w niej danych wy- 

nika, że zarówno nasilenie objawów było w tych krążkach silniejsze jak również 

ubytek ciężaru krążków był znacznie wyższy, niż dało się to stwierdzić w krążkach 

wycinanych z liści po 24 godz. po inokulacji. Wydaje się, że preparat C-283 wzmaga 

występowanie objawów typowych dla zakażenia wirusem mozaiki tytoniu. 

Wyniki injekcji zawiesiny wirusa mozaiki tytoniu w ilości 0,5 ml preparatu 

C-283 rozpuszczonego w buforze fosforanowym pH = 7 do liści tytoniu, wydają 

się potwierdzać -przypuszczenie o występowaniu wzmożonej objawowości choroby 

w postaci systemicznej. Objawy systemiczne na zakażonej roślinie występowały 

zawsze nieco wcześniej i zawsze były bardziej intensywne niż na liściach roślin 

kontrolnych, którym injekowano tylko bufor fosforanowy. Niektóre z roślin do- 

świadczalnych tworzyły znacznie zredukowane blaszki liściowe, albo blaszki o nie- 

  

Rys. 1. Krążki wycięte z liści tytoniu odmiany Samsun po 12 godz. po inokulacji i hodowane 
na pożywce z dodatkiem C-283w koncentracji 50 ug/ml 

Rys. 2. Krążki wycięte z liści tytoniu odmiany Samsun po 24 godz. po inokulacji i hodowane 
na pożywce z dodatkiem C-283 w koncentracji 50 ug/ml 

Rys. 3. Krążki wycięte z liści tytoniu odmiany Samsun po 12 godz. po inokulacji i hodowane 
na pożywce z dodatkiem C-283 w koncentracji 25 ug/ml 

Rys. 4. Krążki wycięte z liści tytoniu odmiany Samsun po 24 godz. po inokulacji i hodowane 
na pożywce z dodatkiem C-283 w koncentracji 25 ng/ml 

Rys. 5. Krążki z liści nie inokulowanych wirusem mozaiki tytoniu, lecz pocieranych karbo- 
rundem i hodowane na pożywce z dodatkiem C-283 w koncentracji 50 ug/ml 

Rys. 6. Krążki z liści nie inokulowanych wirusem mozaiki tytoniu nie pocieranych, hodowane 
na pożywce z dodatkiem C-283 w koncentracji 50 ug/ml 

8*



116 LUCYNA WAJDA 

symetrycznej budowie. Czasami tworzyły się dwa, lub trzy główne nerwy, a na 
blaszce liściowej występowały duże ciemnozielone plamy z wyraźnymi wypuk- 
łościami. 

Tabela 2 

Wyniki uzyskane z krążków wyciętych bezpośrednio po inokulacji liści Nicotiana tab. var. Samsun 
  

  

  

Ciężar krążków w mg , Zahamowa- 
Liczba pla- nie pora- 

Rodzaj pozywki , o. mek na po- og 
początkowy końcowy różnica łóweś Iiścia ra 

H,O 390 485 +95 90 33% 
Pożywka 405 605 +200 130 
C-283 50 ug/ml 370 295 —115 0 100% 
C-283 25 ug/ml 380 330 —50 4 96% 
C-283 10 ug/ml 380 410 +30 10 92% 
C-283 25 ug/ml 360 370 +10 5 96% 
+ EDTA 6,4x 10-*M 

  

Wyniki testów biologicznych na infekcyjność soku wyciśniętego z krążków hodo- 
wanych w pożywkach z różnymi koncentracjami C-283 zebrane są w tabeli 1 i 2. 
Przedstawione w nich liczby wydają się świadczyć o bardzo niskiej infekcyjności 
badanych preparatów, jak również o małej bardzo zawartości wirusa w badanych 
krążkach. Dodanie EDTA wydaje się wzmagać działanie pochodnej akrydyny 
oznaczonej symbolem C-283. 

Jak wynika z danych liczbowych zamieszczonych w tabeli 1 i 2 procent zahamo- 
wania namnażania się wirusa w porównaniu z kontrolą jest bardzo wysoki i do- 
chodzi do 1000/79 w najsilniejszych koncentracjach C-283. W niższych stężeniach 
jest nieco niższy i waha się od 30—860/6 w zależności od koncentracji C-283. 

Należy podkreślić, że w krążkach wyciętych bezpośrednio po zranieniu liści karbo- 

rundem wyniki testów biologicznych są znacznie niższe, co świadczy o dużej 

aktywności biologicznej badanego preparatu wtedy, kiedy ma on ułatwiony dostęp 
do komórek. W krążkach wyciętych bezpośrednio po zranieniu zarówno wyniki 

testów na infekcyjność jak i procent zahamowania tworzenia się wirusa są znacznie 

niższe. Świadczyć to może o wyraźnie hamującym wpływie badanego preparatu 
zarówno na syntezę wirusa w krążkach poddanych działaniu tego związku jak 
również i na jego infekcyjność. 

Rys. 7. przedstawia graficznie porównanie infekcyjności soków z krążków wy- 

ciętych z liści różnego wieku po 24 godz. po inokulacji i hodowanych w pożywce 

z dodatkiem C-283 w koncentracji 10 ug/ml w porównaniu z kontrolą. Ta naj- 
niższa z zastosowanych koncentracji C-283 wyraźnie obniża liczbę plamek na jed- 
nostkę powierzchni liści rośliny testowej. Obserwowane obniżenie liczby plamek 
tworzących się na liściach inokulowanych sokiem z krążków hodowanych na po- 
żywce z dodatkiem C-283 wydaje się świadczyć o słabszej infekcyjności badanego 
soku, a pośrednio może świadczyć o niższej koncentracji wirusa w badanym mate-
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riale. Jak widać z wyników zamieszczonych w tabelach hamowanie infekcyjności 

soku w badanych krążkach było tym silniejsze im wyższa była koncentracja C-283 

na której hodowano te krążki. Taka korelacja dawała się stwierdzić zarówno 

w testach infekcyjności jak również w nasileniu obserwowanych objawów wystę- 

pujących na krążkach hodowanych w obecności preparatu C-283. 
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Rys. 7. Porównanie infekcyjności soków z krążków wyciętych z liści różnego wieku i hodo- 
wanych na pożywce z dodatkiem C-283. 1 — infekcyjność soku krążków kontrolnych, 2 — in- 
fekcyjność soków krążków hodowanych na pożywce z dodatkiem C-283 w koncentracji 
10 ug/ml. Do inokulacji liści N. glutinosa sok rozcieńczano w stos. 1:3000, a liczbę plamek 

przeliczano na 1 cm? powierzchni liścia 

Na podstawie dotychczasowych obserwacji wnosić można, że powstawanie pla- 

mek nekrotycznych na liściach pocieranych karborundem, związane jest z uszko- 

dzeniem powierzchni liści, co umożliwiało łatwiejszy dostęp C-283. W każdym 

punkcie tworzyła się mała plamka, która po upływie pewnego czasji najpierw 

stawała się żółta, a następnie brunatna dając w efekcie nekrotyczną plamkę. Za 

takim tłumaczeniem wydaje się świadczyć fakt braku plamek na krążkach pocho- 

dzących z liści nie pocieranych karborundem. 

DYSKUSJA 

Jak wspomniano na wstępie niniejszej pracy, związki będące pochodnymi akry- 

dyny, od dłuższego już czasu są przedmiotem intensywnych i wszechstronnych 

badań ze względu na ich własności biologiczne. Wyniki zamieszczone w tej pracy 

jak również i obserwacje dokonane w toku przeprowadzanych doświadczeń wydają 

się świadczyć o dużej aktywności badanego związku również w stosunku do mate- 

riału roślinnego. Związek ten wywiera wyraźny wpływ na procesy fizjologiczne 

zachodzące w tkankach roślinnych w czasie traktowania ich tym preparatem. Wy-
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daje sie, ze C-283 hamuje procesy syntezy w wyniku czego krazki poddane jego 
działaniu nie wykazują przyrostu ciężaru, lub przyrost ten jest niewielki. Wygląd 
krążków hodowanych zwłaszcza w najsilniejszych koncentracjach tego związku 
wydaje się świadczyć o uszkodzeniu, lub zablokowaniu aparatu fotosyntezy. Zmie- 

niony turgor krążków i zmiana barwy Świadczą również o toksycznym działaniu 
tego związku na tkanki roślinne. W literaturze są doniesienia na temat cytotok- 
sycznego działania tego związku na komórki zwierzęce [18]. W tkankach roślin- 
nych efekt toksyczny daje się również zauważyć, ale dawki, które go wywołują 
są znacznie wyższe. W tkankach zwierzęcych widoczny efekt może być wywołany 

już w koncentracji 0,001 ug/ml po 12 godz. traktowania kultur tkankowych. 
U roślin natomiast najniższa koncentracja 10 ug/ml dająca wyraźne objawy jest 
jeszcze wielokrotnie wyższą dawką. 

Spadek infekcyjności soków z krążków hodowanych z różnymi koncentracjami 

C-283 świadczyć może zarówno o obniżeniu zakaźności samego wirusa jak również 

o obniżeniu jego syntezy w tkankach poddanych działaniu tego związku, na skutek 

wpływu na procesy fizjologiczne odpowiedzialne za syntezę wirusa mozaiki w ko- 

mórkach roślinnych. Z obserwacji innych badaczy wynika, że liście tytoniu infil- 

trowane 0,050%/6 roztworem trypaflawiny (pochodna akrydyny) wykazywały znaczne 

obniżenie namnażania się TMV, zaś roztwór 0,001%/, obniżał reakcję nekrotyczną 

liści Nicotiana glutinosa w stosunku do wirusa mozaiki tytoniu [19]. Schlegel 

i Rawlins [20] stwierdzili, że 5-aminoakrydyna nie dawała widocznego efektu na 

przebieg namnażania się TMV w krążkach wyciętych z liści tytoniu. Ostatnie bada- 

nia przeprowadzone w Zakładzie Biologii Nowotworów, Instytutu Onkologii w Gli- 

wicach wydają się świadczyć o tym, że preparat C-283 działa najsilniej blokując 

frakcje RNA o stałych sedymentacji ok. 28 S i 16 S, zaś frakcja 4 S blokowana jest 

znacznie słabiej [16]. 

Niestety nie udało się nam przeprowadzić dalszych badań dotyczących bloko- 

wania syntezy RNA, natomiast przeprowadzono badania nad wbudowywaniem zna- 

kowanych prekursorów RNA do komórek roślinnych poddanych działaniu tego 

związku. Wyniki tych prac opublikowane zostaną w późniejszym terminie. 

WNIOSKI 

Pochodna akrydyny oznaczona symbolem C-283 okazała się być związkiem 

wykazującym dużą aktywność w stosunku do liści tytoniu zdrowych i zawirusowa- 

nych odmiany Samsun. Dawki, powodujące wyraźne efekty są znacznie wyższe niż 

dawki używane w badaniach z tkankami zwierzęcymi. Takie zjawisko jest znane 

w literaturze i związane jest z istnieniem błon celulozowych u roślin. Preparat ten 

jest silnie toksyczny zwłaszcza w wyższych koncentracjach. W tkankach porażo- 

nych wirusem mozaiki tytoniu związek C-283 obniża infekcyjność wirusa w bardzo 

znacznym stopniu. Niewątpliwie uszkadza on również syntezę wirusa w tkankach 

poddanych jego działaniu, co uwidoczniło się w bardzo niskich koncentracjach 

wirusa w tych krążkach. Takie hamujące działanie było tym wyższe im wyższa 

koncentracja dodawanego preparatu. Wydaje się, że proces hamowania syntezy
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wirusa może wynikać nie tylko z wybiórczego działania na aparat syntezy wirusa 

w tkance roślinnej, ale również wiązać się z toksycznym działaniem tego związku 

na samą tkankę poddaną jego działaniu przez okres trzech dni. Preparat ten znaczy 

miejsca uszkodzenia powierzchni liści powodując powstawanie brązowych drobnych 

plamek, a następnie nekrotyzacji uszkodzonych miejsc. 

Panu dr. J. Kałuży z Pracowni Patologii Neurochirurgicznej Zakładu Farmakologii PAN 

w Krakowie serdecznie dziękuję za cenne konsultacje i udostępnienie mi preparatu C-283 

do przeprowadzanych przeze mnie doświadczeń. 

Pani mgr Bożenie Czuber dziękuję za pomoc w czasie przeprowadzania doświadczeń 

i zestawianiu wyników. 

STRESZCZENIE 

W pracy niniejszej zreferowano wyniki doświadczeń przeprowadzonych na krążkach wy- 

ciętych z liści tytoniu odmiany Samsun, poddanych działaniu pochodnej akrydyny oznaczonej 

symbolem C-283. Pochodna ta wyraźnie hamuje syntezę wirusa, oraz wydaje się obniżać 

jego zakaźność w zakażonych krążkach. Wykazuje wysoki efekt toksyczny zwłaszcza w wyż- 

szych koncentracjach uwidaczniający się utratą turgoru, zmianą barwy, oraz w miejscach 

uszkodzenia karborundem powoduje powstawanie nekrotycznych plam na krążkach wskazy- 

kach wyciętych z liści. Krążki poddane jej działaniu nie mają przyrostu ciężaru, co wydaje 

się wskazywać na uszkodzenie aparatu syntezy. Wydaje się mieć silny wpływ na procesy meta- 

boliczne tkanek poddanych jej działaniu. 
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Люцына Вайда 

ВЛИЯНИЕ 1-НИТРО-9-АМИНО-АКРИДИНА НА ЛИСТЬЯ ТАБАКА СОРТА 
САМСУН, ЗДОРОВЫЕ И ПОРАЖЕННЫЕ ВИРУСОМ МОЗАИКИ ТАБАКА 

РЕЗЮМЕ 

Исследованы биологические свойства соединений, являющихся производными 
акридина. Обнаружена значительная активность этого соединения по отношению 
к растительному материалу. Обнаружено влияние акридина а физиологические 
процессы, происходящие в растительных тканях. Автор высказывает предполо- 
жение, что акридин влияет на инфекционность вируса как такового, а не только 
на размножение вируса в растительной ткани. 

Lucyna Wajda 

THE INFLUENCE OF 1-NITRO-9-AMINO-ACRIDINE ON HEALTHY AND TOBACCO 
MOSAIC VIRUS INFECTED LEAVES OF THE TOBACCO OF SAMSUN VARIETY 

SUMMARY 

Biological properties of acridine derivative compounds were examined. High activity 
of these compounds towards plant material was indicated. The influence of acridine upon 
physiological processes occurring in plant tissues was evidenced. Author suggests that the 
acridine affects not only the propagation of virus in plant tissue, but also the infectivity of 
the virus itself.


