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Wpływ metabolitów form Tox0 grzyba Phoma 
lingam na kultury zarodków mikrosporowych 

oraz protoplastów rzepaku*

Influence of Phoma lingam Tox0 fungal metabolites on oilseed rape 
microspore-derived embryo and protoplast cultures 

Dotychczasowe badania nad populacją grzyba 
Phoma lingam (stadium doskonałe: Lepto-
sphaeria maculans) wykazały, że w Polsce 
dominują izolaty należące do jego podgatunku 
Tox0. Do określenia fitotoksycznej aktywności 
metabolitów tworzonych przez te formy 
zastosowano kultury zarodków mikrosporo-
wych oraz protoplastów rzepaku ozimego 
(Brassica napus L.). Kultury te traktowano 
kwasem benzoesowym (fitotoksycznym meta-
bolitem wytwarzanym przez niektóre izolaty 
tego grzyba), frakcją metabolitów izolatu PL68 
o najwyższej fitotoksyczności oraz kwasem 
bursztynowym, obecnym w tej frakcji. Stwier-
dzono, że zarówno częściowo oczyszczona 
mieszanina metabolitów izolatu PL68 jak 
i kwas benzoesowy miały wpływ fitotoksyczny 
tak na zarodki jak i na protoplasty. Mimo 
strukturalnego podobieństwa kwasu bursztyno-
wego do kwasu szczawiowego (znanej toksyny 
grzyba Sclerotinia sclerotiorum) nie stwier-
dzono jego wpływu na wzrost kultur in vitro. 

Our previous studies of the fungus Phoma 
lingam (generative stage: Leptosphaeria 
maculans) population show that strains 
belonging to the Tox0 subspecies dominate in 
Poland. Microspore-derived embryo and 
protoplast cultures of winter oilseed rape 
(Brassica napus L.) were used for the studies of 
phytotoxic activity of metabolites produced by 
these strains. The cultures were treated with 
sodium benzoate (phytotoxic metabolite 
produced by several isolates of the fungus), 
partially purified fraction of PL68 isolate 
metabolites with the highest phytotoxic activity 
and with succinic acid present in this fraction. 
Phytotoxic activity of sodium benzoate and of 
the studied fraction of PL68 metabolites was 
observed both in embryo and protoplast 
cultures. In spite of structural similarity of 
succinate to oxalate (the known phytotoxin of 
the fungus Sclerotinia sclerotiorum) no 
influence of this compound was observed in the 
studied cultures. 

Wstęp 

Grzyb Phoma lingam [Tode ex Fr.] Desm. (stadium generatywne: 
Leptosphaeria maculans [Desm.] Ces et de Not) jest gatunkiem złożonym z wielu 
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form zróżnicowanych pod względem zakresu roślin gospodarzy, chorobotwór-
czości oraz cech morfologicznych i biochemicznych. Szczepy należące do wysoce 
agresywnej podgrupy Tox+ wytwarzają duże ilości fitotoksycznych sirodesmin  
i ich pochodnych deacetylowych, natomiast szczepy należące do pozostałych 
podgrup nie wytwarzają tych związków. W Polsce większość izolowanych  
z rzepaku szczepów Phoma lingam należy do grupy Tox0 (Jędryczka i in. 1994, 
1997), które nie wytwarzają sirodesmin (Kachlicki i Jędryczka 1994, Karolewski  
i in. 1994). Pomimo braku sirodesmin, przesącz po hodowli tych szczepów 
wykazuje właściwości fitotoksyczne (Jędryczka i in. 1991). W przesączach po 
hodowli szczepów Tox0 stwierdzono obecność wielu specyficznych związków  
(np. phomaligole, phomaligadiony, phomapyrony, wasabidienony), jednakże nie 
wykazywały one właściwości fitotoksycznych (Pedras i in. 1994, 1995; Pedras  
i Sorensen 1995). Jedynym dotychczas opisanym niespecyficznym związkiem 
fitotoksycznym wytwarzanym przez szczepy Tox0 jest kwas benzoesowy 
(Kachlicki i in. 1996). W przesączach po hodowli izolatu PL68 (Tox0) na płynnej 
pożywce Czapek-Dox stwierdzono dużą ilość kwasu bursztynowego (Kachlicki — 
dane nie opublikowane), jednakże dotychczas nie badano jego szkodliwości 
względem rzepaku.  

Celem badań było określenie szkodliwości kwasu benzoesowego, kwasu 
bursztynowego oraz fitotoksycznej frakcji metabolitów wytwarzanych przez 
izolaty należące do grupy Tox0. Badania przeprowadzono w warunkach in vitro na 
zarodkach mikrosporowych oraz protoplastach rzepaku. 

Materiał i metody  

Mikrospory linii rzepaku ozimego DH-0120 izolowano i prowadzono w kul-
turze na pożywce NLN (tab. 1) z 13% zawartością sacharozy. Zarodki długości 
około 5 mm umieszczano na szalkach Petriego zawierających 15 ml pożywki NLN 
z 8% zawartością sacharozy, po 50 zarodków w płytce o średnicy 9 cm. Płytki 
umieszczano na wstrząsarkach (50 rpm). Kultury wzrastały w temperaturze 25°C 
przy fotoperiodzie: 16 godzin światła / 8 godzin ciemności. Szczegółowo metodykę 
uzyskiwania zarodków mikrosporowych opisano wcześniej (Cegielska, Szała 1997). 

Zarodki mikrosporowe traktowano częściowo oczyszczoną fitotoksyczną 
frakcją metabolitów izolatu PL68 rozcieńczoną pożywką NLN zawierającą 8% 
sacharozy w proporcjach 2:150, 4:150, 6:150, 8:150 i 10:150 (v/v NLN). Ponadto 
zarodki traktowano benzoesanem i bursztynianem sodu w stężeniu 12 mM, 16 mM 
i 20 mM. Ocenę fitotoksyczności związku przeprowadzono na podstawie reakcji 
zarodków mikrosporowych po upływie 7 i 14 dni od traktowania (zarodki zielone = 
żywe, zarodki białe = martwe). 
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Tabela 1 
Skład pożywek zastosowanych w doświadczeniach z zarodkami mikrosporowymi 
(NLN) i protoplastami (D2a). Stężenia składników podano w mg/l — Composition 
of media used in experiments with microspore-derived embryos (NLN) and 
protoplasts (D2a). Concentrations of components expressed in mg per l 

Składniki  
 Components 

NLN D2a Składniki  
Components 

NLN D2a 

KNO3 125 1480 Na2MoO4
.2H2O 0,24 0,1 

MgSO4
.7H2O 125 900 ZnSO4

.H2O 7,69 – 

Ca(NO3)2
.4H2O 500 – CoCl2

.6H2O 0,025 0,01 

KH2PO4 125 80 CuSO4
.5H2O 0,025 0,015 

NH4NO3 – 270 KJ – 0,25 

CaCl2
.2H2O – 900 MnSO4

.4H2O – 5 

FeSO4
.7H2O 27,8 27,8 ZnSO4

.4H2O – 1,5 

Na2–EDTA 37,3 37,3 L–Glutamina 800 – 

H3BO3 10 2 L–Glicyna 2 1,4 

MnSO4
.H2O 18,94 – L–Seryna 100 – 

Składniki — Components NLN D2a 

Kwas nikotynowy 5 4 
Pirydoksyna (chlorowodorek) 0,5 0,7 
Tiamina (chlorowodorek) 0,5 4 
Biotyna 0,05 0,04 
Kwas foliowy 0,5 0,4 
Inozytol 100 100 
Mleczko kokosowe – 5% 
Kwas 2,4–dwuchlorofenoksyoctowy (2,4–D) 1 – 
6–Benzyloaminopuryna (6–BA) – 0,6 
Kwas naftylooctowy (NAA) – 1,5 
Kwas 2,4,5–trójchlorofenoksyoctowy (2,4,5–T) – 0,5 
Glukoza  – 0,45M–1,05M 
Sacharoza 8%–13% 0,05M 
Agaroza – 1,500 
pH 5,8 5,8 
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Protoplasty izolowano z liści dwumiesięcznych roślin rzepaku ozimego odm. 
Leo za pomocą mieszaniny enzymów: macerozym R-10 z Rhizopus sp. i celulazy 
Onuzuka R-10 (Serva). Trawienie enzymami przeprowadzano w temp. 26°C przez 
20 godz. Protoplasty filtrowano przez sączki o średnicy 22 µm i zbierano przez 
wirowanie przy 600 rpm. Protoplasty kilkakrotnie przemywano roztworem 
zawierającym KH2PO4 (0.7 mM), CaCl2 (10 mM) oraz mannitol (0,55 M). 
Oczyszczone protoplasty hodowano na pożywce D2a (tab. 1) w stężeniu 3–5 × 105 
w 1 ml pożywki. Hodowlę prowadzono w ciemności w temp. 26°C. Szczegółową 
metodykę izolacji protoplastów przedstawiono odrębnie (Zhang i Szała 1998). 

Częściowo oczyszczoną fitotoksyczną frakcję izolatu PL68 oraz sole sodowe 
kwasu benzoesowego i bursztynowego rozpuszczano w płynnej pożywce D2a 
zawierającej 0,65 M sacharozy, z zastosowaniem powyższych stężeń badanych 
związków. Ocenę żywotności protoplastów przeprowadzono na podstawie reakcji 
barwnej w obecności barwnika Evans Blue (protoplasty zielone = żywe, proto-
plasty zabarwione na granatowy kolor = martwe). 

Wyniki i dyskusja 

Nazwa podgrupy (podgatunku) Tox0 kompleksowego gatunku grzyba 
Leptosphaeria maculans została zaproponowana ze względu na to, że szczepy do 
niej należące nie wytwarzają fitotoksyn z grupy sirodesmin. Jak wykazano jednak 
wcześniej (Kachlicki i in. 1996), w przesączach po ich hodowli na pożywkach 
płynnych obserwuje się obecność innych metabolitów wtórnych o właściwościach 
fitotoksycznych, spośród których zidentyfikowano kwas benzoesowy. Ponadto 
zidentyfikowano kwas bursztynowy w zawierającej kilka związków częściowo 
oczyszczonej frakcji metabolitów niskocząsteczkowych o właściwościach fitoto-
ksycznych uzyskanej z kultury izolatu PL68. 

Po 14 dniach traktowania kwasem benzoesowym o stężeniu 16 mM zarodki 
mikrosporowe rzepaku całkowicie zamierały. Efekt zamierania protoplastów rzepa-
ku po traktowaniu kwasem benzoesowym wystąpił po zastosowaniu stężenia 2 mM 
przez okres 7 dni lub 8 mM przez 2 dni (rys. 1). Częściowo oczyszczona fito-
toksyczna frakcja metabolitów wytworzonych przez izolat Tox0 PL68 w roz-
cieńczeniu 4:150 powodowała zamieranie zarodków mikrosporowych po 7 dniach 
inkubacji oraz zamieranie protoplastów po takim samym czasie inkubacji po 
zastosowaniu pięciokrotnie niższego stężenia (rys. 2). Kwas bursztynowy, wytwa-
rzany przez izolat Tox0 PL68 nie oddziaływał toksycznie ani na protoplasty  
(rys. 1) ani na zarodki rzepaku. Kwas bursztynowy jest związkiem bardzo zbliżo-
nym strukturalnie do kwasu szczawiowego, będącego znaną toksyną licznych 
grzybów patogenicznych, między innymi Sclerotinia sclerotiorum — powodu-
jącego zgniliznę twardzikową rzepaku. W tym kontekście brak właściwości 
toksycznych kwasu bursztynowego nie był oczekiwany.  
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Rys. 1. Wpływ czasu traktowania i stężenia benzoesanu sodu na żywotność protoplastów rzepaku 
odm. Leo — Influence of treatment time and concentration of sodium benzoate on the viability  
of oilseed rape cv. Leo protoplasts 
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Rys. 2. Wpływ czasu traktowania i stężenia częściowo oczyszczonych fitotoksycznych metabolitów 
izolatu PL68 P. lingam na żywotność protoplastów rzepaku odm. Leo — Influence of treatment time 
and concentration of partially purified metabolites of isolate PL68 P. lingam on the viability  
of oilseed rape cv. Leo protoplasts 
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Badane metabolity izolatów Tox0 grzyba Phoma lingam wykazywały silniej-
sze działanie fitotoksyczne na protoplasty niż na zarodki mikrosporowe. Obser-
wowano obumieranie protoplastów przy zastosowaniu kilkukrotnie niższych stężeń 
badanych związków i po krótszym czasie niż przy traktowaniu kultur izolowanych 
zarodków. Wydaje się, że zwłaszcza obecność ścian komórkowych w zarodkach 
odgrywała znaczną rolę w ochronie ich przed toksycznym działaniem metabolitów 
grzybowych. 

Kultury in vitro, włączając kultury zarodków i protoplastów rzepaku, mogą 
służyć do przeprowadzania testów biologicznych w celu oceny fitotoksycznego 
działania metabolitów wtórnych wytwarzanych przez grzyb P. lingam.  
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Rys. 3. Wpływ stężenia metabolitów grzyba P. lingam na ich toksyczność wobec protoplastów 
rzepaku obserwowany po dwóch dniach traktowania (▄ – kwas benzoesowy; ▼ – częściowo 
oczyszczone fitotoksyczne metabolity izolatu PL68; ● – kwas bursztynowy) 
Influence of P. lingam metabolites concentration on their toxicity on oilseed rape protoplasts 
observed after two days of treatment (▄ – benzoic acid; ▼ – partially purified phytotoxic metabolites 
of isolate PL68; ● – succinic acid) 
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