
ZESZYIY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2002 z. 481: 49-60 

GENETYCZNE UWARUNKOWANIE TOLERANCJI 
NA STRESY ABIOTYCZNE U ROŚLIN 

Piotr Dziadczyk 

Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie 

Wstęp 

Reakcje roślin na fizyczne czynniki środowiska są bardzo złożone. Można je 
obseJWować na różnych poziomach, począwszy od zmian w intensywności podsta
wowych procesów biochemicznych, takich jak: oddychanie, fotosynteza czy 
replikacja DNA, aż po zmiany morfologiczne organów lub całych organizmów. 

Badania reakcji roślin na stresy mają dwa podstawowe cele; pieJWszy to 
lepsze, bardziej dogłębne poznanie otaczającego nas świata, drugi praktyczny -
ukierunkowany na zastosowanie zdobytej wiedzy w rolnictwie. Głównymi odbior
cami wyników badań są hodowcy roślin dążący do uzyskania nowych odmian roś
lin uprawnych, lepiej przystosowanych do uprawy w zmiennych lub niesprzyjają
cych warunkach środowiskowych. 

Najważniejsze abiotyczne czynniki stresowe na jakie narażone są rośliny to: 
temperatura (niska albo wysoka), susza, światło i zasolenie. W praktyce bardzo 
często rośliny poddawane są dwóm lub więcej stresom jednocześnie, np.: suszy 
towarzyszy zazwyczaj wysoka temperatura i zasolenie gleby. Stwarza to poważne 
problemy badawcze. Symulacja warunków stresowych w warunkach doświadcze
nia często nie w pełni odtwarza procesy zachodzące w warunkach naturalnych, co 
znacznie utrudnia analizę genetycznego podłoża reakcji na stres. Sytuację jeszcze 
bardziej komplikuje fakt, że cały szereg genów podlega regulacji przez więcej niż 
jeden czynnik stresowy [AMITAI-ZEIGERS0N i in. 1995; PAREEK i in. 1998; MINI-!AS, 
GR.OVER 1999]. Dobrym przykładem tego zjawiska jest mechanizm kontroli genu u 
dzikiego gatunku pomidora (Lycopersicon chilense). Ekspresja tego genu jest ha
mowana przez desykację, NaCl, mannitol i kwas abscysynowy (ABA) [Yl! i in. 
1996]. Kolejnym przykładem, tym razem regulacji dodatniej, jest gen rdlip z 
rzodkwi zwyczajnej (Raphanus sativus L.), który podlega indukcji przez niską 
temperaturę i suszę [!TO i in. 1999). 

Dane doświadczalne [FELLNER, SAWHNEY 2001) niepoparte jednak pełną 
analizą genetyczną, sugerują istnienie zintegrowanego systemu reakcji roślin na 
stresy. Mutant pomidora oznaczony 7B-l wykazał wyższą w stosunku do formy 
dzikiej odporność na stres osmotyczny wywołany przez mannitol oraz glikol polie
tylenowy, stres solny wywołany obecnością NaCl, Na2S04, KC! i K2SQ4 oraz niską 
temperaturą. Podobnie u żyta poddanego zarówno stresowi suszy, jak i niskiej 
temperatury obscJWowano akumulację dwu typów glukanów [Yu, GRrrFITH 2001 ]. 
Przykłady innych genów regulowanych przez więcej niż jeden czynnik stresowy 
zebrano w tabeli 1. 
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Przykłady genów kontrolowanych przez wif,cej niż jeden rodzaj stresu abiotycznego 
Examples of genes controlled by more than one type of abiotic stress 

Gatunek; Species Rodzaj stresu: Stress type Źródło; Reference 

Lycopersicon esculentum MILL zasolenie, stres osmotyczny (PEG) 
salinity, osmotic stress (PEG) AMITAI-ZEIGERS0N i in.* 1995 

A. thaliana (L.) HEYN. odwodnienie, zasolenie, niska temperatura HIRAYAMA i in. 1995 dehydration, salinity, low temperature 

Medicago sativa L. wysoka, niska temperatura, zasolenie JONAK i in. 1996 heat, cold, salinity 

A. thaliana (L.) HEYN. niska temperatura, zasolenie, stres osmotyczny (sorbitol) 
cold, salinity, osmotic stress ( sorbitol) SAV0URE i in. 1997 

Citros sinensis (L.) OSBECK stres oksydacyjny, zasolenie 
oxidative stress, salinity AvsIAN-KRETCHMER i in. 1999 

A. thaliana (L.) HEYN. zasolenie i stres osmotyczny (sorbitol) 
salinity, osmotic stress (sorbitol) EsPIN0SA-RUIZ i in. 1999 

Castanea sativa MILL. zasolenie, niska i wysoka temperatura PERNAS i in. 2000 salinity, cold, heat 

- i in.; et al. 
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"folcrancja na stres jest pojęciem bardzo ogólnym. Można ją zdefiniować 
jako zdolność rośliny do utrzymywania procesów życiowych na jak najmniej zmie
nionym poziomic, w warunkach środowiska znacznie odbiegających od optymal
nych. W praktyce rolniczej najlepszym wskaźnikiem jest redukcja plonu wywołana 
określonym poziomem czynnika stresowego. Z punktu widzenia genetyki toleran
cja na stres jest cechą o charakterze ciągłym, zgodną z rozkładem normalnym, 
dziedziczoną wielogcnowo. Dla przykładu u ryżu (O,yza sativa L.) zaobserwowa
no 31 różnych cDNA indukowanych przez zasolenie podłoża spowodowane chlor
kiem sodu [LI, CHEN 2000]. Nadal pozostaje jednak kwestią otwartą, które z tych 
genów kodują produkty odpowiadające za ochronę przed stresem, a które z nich 
są włączane na skutek stresu, ale nie mają nic wspólnego z właściwą reakcją 
obronną organizmu. Jakkolwiek odporność na stresy abiotyczne ma charakter 
wiclogenowy, to jednak pewne geny wywierają efekt fenotypowy większy od 
przeciętnego. 

W hodowli roślin szczególnie przydatna jest metoda QTL (Quantitative 
Trait Loci - loci warunkujących cechy ilościowe). Polega ona na poszukiwaniu 
markerów molekularnych koscgrcgujących z rejonami chromosomów zawierający
mi pojedyncze geny lub skupiska genów, odpowiadające za określone cechy mor
fologiczne, np. tolerancję na stresy abiotyczne (HAYES i in. 1993; ZHANG i in . 1995; 
PAKNIYJ\T i in. 1997; SARI-GORI.A i in. 1999; SRIPONGPANGKUL i in . 2000; TRIPATHY i 
in. 2000]. 

Geny tolerancji na niską temperaturę 

Rośliny pochodzące z różnych stref klimatycznych charakteryzują się od
mienną odpornością na niskie temperatury. !\ośliny wywodzące się z tropików 
reagują zahamowaniem wzrostu i poważnymi zaburzeniami metabolicznymi już w 
temperaturze rzędu 7-10°C. Z kolei rośliny strefy umiarkowanej mogą po zahar
towaniu znosić temperatury dochodzące nawet do -60°C. Zagadnienia związane z 
procesem aklimatyzacji roślin do niskich temperatur i tolerancji na mróz zostały 
szczegółowo omówione przez XIN'A i BROWSE'A (2000). 

U żyta (Secale cereale L.) zaobserwowano w trakcie procesu aklimatyzacji 
syntezę białek AFP (ang. - antifreeze proteins; poi. - białka przeciwzamarzanio
wc) o strukturze zbliżonej do glukanaz, chityn az i taumatyn [Yu. GRIFFITH 2001]. 
Geny kodujące te białka ulegały aktywacji równie;i. w reakcji na suszę. Również 
dehydryny opisane poniżej w związku z reakcją na susze są związane z reakcją 
roślin na zinmo. U jęczmienia (llordeu.m vulgare L) CHoi i in. [1999] stwierdzili, że 
geny Dhnl, Dhn2 i Dhn3 (kodujące białka z grupy dehydryn syntetyzowane w 
reakcji na suszę) ,.najdują się na chromosomie 5H w obrębie QTL odpowiedzial
nego za zimotrwałość, co implikuje ich udział zarówno w kształtowaniu młpor
ności na suszę, jak i zimotrwałości. 

Rośliny klimatu umiarkowanego wykształciły w toku ewolucji system naby
wania odporności na mróz w trakcie ekspozycji na niskie temperatury dodatnie. 
U rzodkiewnika (Arahiclopsis thaliana L.) w skład systemu kontroli tego procesu 
,.aliczane są geny kin! i kin2 kodujące kinazy białkowe (TAHTIIJARJU i in. 1997]. 
Inną grupą genów aktywowanych przez stres są sekwencje typu DRE/CRT (ang. 
- dchydratation - rcsponsive clement/C-repeat; poi. - element reagujący na od
wodnienie/C-powtórzenie ). Funkcje sekwencji CRT i czynników CBF (ang. - C-
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repeat Binding Factor; poi. - czynnik łączący się z C-powtórzeniem) zostały 
szczgółowo omówione przez THOMASHOW i in. [2001 ]. U A. thaliana produkty 
genów z tej grupy (DREBlA, DREBlB, DREBlC) były obserwowane w wyniku 
aktywacji niską temperaturą. Białka te z kolei uruchamiają następny etap reakcji 
aktywując gen rd29A. Aktywację genu rd29A obserwowano również w wyniku de
hydratacji, oddziaływania stresu solnego, ABA i poprzez dotyk [SHINWARI i in. 
1998]. Te powyższe obserwacje można zaliczyć do grupy dowodów wspierających 
tezę o istnieniu zintegrowanego systemu reakcji roślin na stresy fizyczne. 

Powszechną reakcją na niską temperaturę są zmiany w składzie membran 
komórkowych. Zachowanie właściwego stopnia płynności membran ma kluczowe 
znaczenie dla przetrwania niskich temperatur. Typową reakcją obronną roślin jest 
zwiększenie stężenia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Proces ten jest 
kontrolowany przez geny kodujące desaturazy kwasów tłuszczowych. Przykładem 
jest gen FAD3 u rzepaku (Brassica napus L.), który podlega kontroli posttrans
krypcyjnej [DYER i in. 2001 ]. 

Geny tolerancji na wysoką temperaturę 

W odpowiedzi na wysoką temperaturę rośliny syntetyzują specyficzne białka 
HSP ( ang. - heat shock proteins; poi. - białka szoku termicznego). Przypuszczal
na rola białek HSP polega na ochronie innych białek przed denaturacją, jednak 
bezpośrednie dowody na ich udział w uzyskiwaniu nabytej termotolerancji są 
nadal nieliczne. Jednym z lepiej poznanych jest białko HSP26 u pszenicy (Triti
cum aestivum L.), którego rola w uzyskiwaniu tolerancji na wysoką temperaturę 
została udowodniona [Josm i in. 1997]. Liczba genów kodujących białka typu HSP 
u przebadanych gatunków waha się od 2 do 20. Geny te są indukowane przez 
temperaturę, charakterystyczną dla danego gatunku. Bezpośrednimi aktywatora
mi genów HSP są białka HSF (ang. - beat shock factors; poi. - czynnik szoku 
termicznego). Białka te są syntetyzowane w sposób konstytutywny i są stale obec
ne w jądrze komórkowym. Pod wpływem wysokiej temperatury indukują one 
transkrypcję genów HSP. Stwierdzono, że u tytoniu występują dwie różne formy 
genów HSF, każda z nich w większej niż jedna liczbie kopii na genom [SHOJI i in. 
2000]. 

Geny tolerancji na suszę 

Geny odpowiedzialne za tolerancję na suszę są trudne do odróżnienia od 
genów odpowiedzialnych za odporność na inne stresy abiotyczne. Jest to związa
ne z łącznym występowaniem wysokich temperatur oraz względnego wzrostu stę
żenia soli w roztworze glebowym w czasie suszy. Do genów warunkujących od
porność na suszę można potencjalnie zaliczyć geny kodujące białka z grupy dchy
dryn (DHN). Białka te są w naturalnych warunkach syntetyzowane w trakcie doj
rzewania nasion. U jęczmienia geny kodujące białka typu DHN są zlokalizowane 
na czterech różnych chromosomach i występują w postaci 13 różnych form alle
licznych [CHOI i in. 1999]. Geny kodujące białka DHN są indukowane nic tylko 
przez dehydratację, ale również przez niską temperaturę, jak również przez egzo-
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genny ABA, co jest dowodem na udział tego hormonu w przekazywaniu infor
macji o obu wymienionych stresach. Do genów regulowanych przez stres wodny 
można również zaliczyć gen PSCSJ u Arabidopsis thaliana [YOSHIBA i in. 1999], czy 
gen Parab21 u migdałowca (Prunus amygdalus BATSCH) [CAMPALANS i in. 2000]. 
Przykłady innych genów kontrolowanych przez suszę, niską temperaturę i zasole
nie zebrano w tabeli 2. 

Geny tolerancji na zasolenie podłoża 

Zasolenie podłoża jest czynnikiem środowiskowym uniemożliwiającym wy
korzystanie do uprawy gruntów lub ograniczającym plony na znacznych obszarach 
oraz tematem wielu prac badawczych i przeglądowych [FLOWERS i in. 1977; EPS
TEIN i in. 1980; YEO 1983; GORHAM 1985; LERNER 1985; TAL 1985; CUAITTERO, FER

NANDEZ-MUNOZ 1999]. 
Zasolenie pojawia się bardzo często jednocześnie z suszą i wysoką tempera

turą. Wiele obseIWacji wskazuje, że trzy wymienione rodzaje stresu mają podobny 
wpływ na procesy fizjologiczne i uruchamiają te same geny lub grupy genów. Vr
NICOV [1998] wylicza dziesięć grup genów mających potencjalnie znaczenie dla 
tolerancji na zasolenie u roślin. Geny te kodują białka o następujących funkcjach: 
I) fotosynteza i metabolizm węgla, 2) budowa ściany komórkowej i błon komór
kowych, 3) synteza osmoprotektantów, 4) synteza czaperonów molekularnych, 5) 
transport jonów, 6) budowa kanałów wodnych, 7) ochrona przed stresem oksy
dacyjnym, 8) rozkład toksycznych metabolitów, 9) inaktywacja białek enzymatycz
nych, 10) przekazywanie sygnałów i regulacja transkrypcji. 

W chwili obecnej trudno jest wskazać jednoznacznie geny najistotniejsze 
dla odporności na zasolenie czy określić jednoznacznie ich liczbę. WEI i in. (2000] 
stosując technikę DDRT-PCR (ang. - Differentia! Display Reverse Transcription 
- Polymerase Chain Reaction; poi. - projekcja różnicująca produkty odwrotnej 
transkrypcji powielonych w reakcji łańcuchowej polimerazy) wykazali, że sól po
woduje uruchomienie transkrypcji na co najmniej sześciu różnych genach w ko
rzeniach pomidora. Przykładem genu regulowanego przez zasolenie jest OsZFPJ 
kodujący białko typu palec cynkowy u ryżu [Lr, CHEN 2001]. Gen ten występuje w 
jednej kopii w genomie i został zlokalizowany na szóstym chromosomie. 

Stres solny indukowany w warunkach kultury zawiesinowej wpływa nie tylko 
na uruchamianie czy hamowanie transkrypcji pewnych genów. Stwierdzono [Ko
VARIK i in. 1997], że może on wywoływać metylację cysteiny w sekwencjach 
CpCpG. Brak jest jednak informacji, czy zjawisko to zachodzi w normalnie 
funkcjonujących tkankach i komórkach roślinnych. 

Geny reakcji na stres świetlny 

Genetyczne podłoże reakcji roślin na stres świetlny jest w chwili obecnej 
bardzo słabo poznane, a w związku z tym interpretacja wyników prac doświad
czalnych musi być bardzo ostrożna. U Arabidopsis thalina stwierdzono [BAILEY i 
in. 2001] zmiany ilości dziewięciu na dziesięć badanych białek zbierających światło. 
Szczególnie istotne z punktu widzenia odporności na stres świetlny są zmiany 
obseIWowane w skrajnych warunkach oświetlenia. Stwierdzono, że wraz ze wzros-
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tem intensywności światła znacznie spadała koncentracja polipeptydów Lhcbl, 
Lhcb2 i Lhca4 a w mniejszym stopniu Lhcal. Symptomatyczne dla reakcji na 
stres świetlny wydają się być również zmiany koncentracji występującego w dwóch 
odmianach białka Lhcb4. Odmiana o niskiej masie cząsteczkowej występuje w 
warunkach umiarkowanego oświetlenia, a przy silnym oświetleniu jest zastępowa
na przez odmianę o wysokiej masie cząsteczkowej. Różnice pomiędzy obiema 
formami białka Lhcb4 mają prawdopodobnie charakter modyfikacji postranskryp
cyjnej [CROCE i in. 1996]. 

lahela 2; 'labie 2 

Przykłady genów kontrolowanych przez stresy abiotyczne 
Exarnples of genes controlled by abiotic stresses 

Gen; Gene Gatunek; Spceics Źródło; Rcfcrcnce 

Susza; Drought 

l3nD22 Brassica napus L. llAMI i in .• 1997 

/\TMEKKl Arabidopsis rhaliana (L.) MEYNH. MIZOGUCHI i in. 1996 

Sil'K, WIPK Nicoriana tabacum L. DROIUARD i in . 2000 

Niska temperatura; Low tcmpcraturc 

Sscil to Ssci12 Solanum sogarandinum RORAT i in . 1997 

cas30 Medicago sariva L. 0RVAR i in. 2000 

J\I313, RAI31 8, l.TI78 Arabidopsis rhaliana (L.) MEYNH. TAMMINEN i in. 2001 

SCOF-1 Glycine max (L.) MERR. KIM i in. 2001 

Scgsrl Solanum commersonni DUN. SEPPANEN i in. 2000 

Zasolenie; Salinity 

/\POD, G6PDH, PSCR, 
ProDH, S00, F -kinasc, Pisum sarivum L. 0LMOS, I!Pr.LIN 1996 
G-kina~c 

oslea3 Oryza sariva L. MOONS i in. 1997 

POX. SOD Gryza sariva L. 
DIONISIO-SESE, TOBI"li\ 

1998 

l'HGPX Cirrus sinensis L. 
AVSIAN-KRETCIIMER i in . 
1999 

17 QTL 
Cirrus grandis (L.) 0s11 X (C. grandis X 

Tozu; i in. 1999 
Poncirus trifoliate (L.) RAF. (F1 and I3C1) 

MDH, GDH Gryza sariva L. KUMAR i in. 2000 

i in.; et al. 

Geny kontrolujące syntezę osmoprotektantów 

Wiele gatunków roślin w warunkach stresowych syntetyzuje i gromadzi w 
znacznych ilościach związki organiczne, które chronią struktury komórkowe przed 
uszkodzeniem spowodowanym wysokimi stężeniami jonów nieorganicznych [RAI -
HINASABAPArl-11 2000]. Rodzaj substancji i geny zaangaż.owanc w procesie jej synte
zy zależą od gatunku. Mogą to być poliolc (mannitol, sorbitol, sacharoza), glicy-



GENETYCZNE UWARUNKOWANIE TOLERANCJI NA STRESY . 55 

nobetaina czy prolina. Szlaki biosyntezy tych związków oraz ich poziom w komór
kach jest kontrolowany przez liczne geny kodujące specyficzne enzymy. 

Podsumowanie 

Poznanie genetycznego podłoża odporności roślin na stresy abiotyczne ma 
podstawowe znaczenie dla podniesienia produktywności upraw. Uzyskanie no
wych odmian mniej wrażliwych na występujące stale lub pojawiające się okresowo 
czynniki stresowe przyniesie poważne korzyści ekonomiczne i społeczne. Można 
w tym miejscu wyliczyć rolnicze wykorzystanie terenów strefy tropikalnej, na któ
rych produkcja z zastosowaniem tradycyjnych gatunków i odmian roślin upraw
nych jest niemożliwa z powodu suszy i zasolenia gleb, czy zmniejszenie ryzyka 
związanego z okresowym występowaniem suszy lub niskich temperatur w strefie 
klimatu umiarkowanego. 

Złożoność mechanizmów odporności roślin na stresy abiotyczne jest poważ
nym wyzwaniem dla hodowców roślin. Programy hodowlane ukierunkowane na 
uzyskanie odmian roślin uprawnych lepiej przystosowanych do uprawy w warun
kach odbiegających od optymalnych są złożonymi przedsięwzięciami organizacyj
nymi. Wymagają one długotrwałych prac przygotowawczych, na które składają się 
poszukiwanie źródeł genetycznej odporności i opracowanie metodyki umożliwia
jącej jednoznaczne odróżnienie form odpornych od wrażliwych. Również sarn 
proces hodowlany komplikuje się z powodu prowadzenia dodatkowej oceny cech 
związanych z odpornością. 

Poważne nadzieje na usprawnienie hodowli form odpornych na stresy abio
tyczne można wiązać z szerszym zastosowaniem technik kultury in vitro i metod 
inżynierii genetycznej. O ile jednak te pierwsze zdają się nie budzić poważniej
szych kontrowersji, to możliwość wykorzystania drugich stoi pod znakiem zapyta
nia ze względu na brak powszechnej akceptacji społecznej dla organizmów mody
fikowanych genetycznie. 
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Słowa kluczowe: tolerancja stresów abiotycznych, kontrola genetyczna 

Streszczenie 

Reakcje roślin na fizyczne czynniki środowiska są bardzo złożone. 
Można je obserwować na różnych poziomach, począwszy od zmian w intensyw
ności podstawowych procesów biochemicznych, takich jak: oddychanie, fotosynte
za czy replikacja DNA, aż po zmiany morfologiczne organów lub całych organiz
mów. 

Badania reakcji roślin na stresy mają dwa podstawowe cele; pierwszy to 
lepsze, bardziej dogłębne poznanie otaczającego nas świata, drugi praktyczny -
ukierunkowany na zastosowanie zdobytej wiedzy w rolnictwie. Badania aplikacyj
ne prowadzone są z wysoką intensywnością, ponieważ prawie wszystkie środowis
ka wykorzystywane w produkcji roślinnej są zmienne i oferują warunki odmienne 
od wymaganych przez rośliny do optymalnego wzrostu i plonowania. 

'lólcrancja na stres jest pojęciem bardzo ogólnym. Można ją zdefiniować 
jako zdolność rośliny do utrzymywania procesów życiowych na jak najmniej zmie
nicmym poziomie, w warunkach środowiska znacznie odbiegających od optymal
nych. Z punktu widzenia genetyki tolerancja na stres jest cechą o charakterze 
ciągłym, dziedziczoną wielogcnowo. 

Do najistotniejszych czynników stresowych zaliczyć należy niską temperatu
rę z podziałem na niskie temperatury powyżej zera i mróz, wysoką temperaturę, 
suszę, zasolenie podłoża i światło. Ostatni z wymienionych czynników stresowych 
nic był omawiany ze względu na niedostatek danych opisujących genetyczne uwa
runkowanie odporności na ten czynnik stresowy. W pracy zasygnalizowano rów
nież znaczenie substancji osmotycznie czynnych w ochronie organizmów przed 
stresami abiotycznymi. 
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Plant rcactions to physical faetors of the environment are vcry complex. 
They can be obscrved and studied at various levels, starting from the changes in 
the intensity of vcry basie biochemical processcs such as photosynthcsis or DNA 
replication up to alterations in morphology of same organs or the wholc orga-
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nism. Studies of plant reaction to stress have two main aims. The first one is bet
ter understanding of the surrounding world. The second one is utilitarian. This 
approach is focused on application of the gathercd knowledge in agriculturc. As 
almost all environments used for plant production arc very far from being opti
ma! in regard to plant productivity, significant emphasis is placed on the studies 
of genes involved in reaction to physical stresses. The main recipicnts of this re
search arc plant breeders struggling to sclcct new varieties more suited to harsh 
and unstable conditions. 

Stress tolerance is a very generał notion. In the simplest way it can be dcs
cribed as plant ability to copc with stress. In terms of genetic, stress tolcrancc 
has a complex poligenie character. 

The main types of abiotic stresses plants must cope with arc: temperaturc 
(high or low with distinct division into low temperatures above zero and frost), 
drought, light and salinity. In real life very often crops are subjected to two or 
even more stressors at the same time, e.g. high tcmperatures are very often ac
companied by drought and soi! salinity. Situation is further complicated by the 
fact that many genes are triggered by more than one stressor. 

Due to scarcity of information, problcms of light stress tolerance genetics 
have not been discussed. Importance of osmoprotecting solutes was underlincd 
in a separate chapter. 
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