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Porównanie zestawu genów awirulencji i ras  
w kolekcjach izolatów chorobotwórczego grzyba 

Leptosphaeria maculans w Polsce 

The comparison of composition of avirulence genes and races  
in collections of phytopathogenic fungus Leptosphaeria maculans  

in Poland 
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Znajomość składu genów awirulencji i ras grzybów chorobotwórczych dostarcza ważnych infor-

macji odnośnie kierunków hodowli odpornościowej i doboru odmian roślin uprawnych posiadających 
geny odporności, które dotychczas nie zostały pokonane przez patogeny. Celem niniejszej pracy było 
porównanie składu genów awirulencji i ras w trzech polskich kolekcjach izolatów chorobotwórczego 
grzyba L. maculans (Desm.) Ces et de Not. Jest to groźny patogen roślin kapustowatych, w tym 
rzepaku, przyczyniający się do suchej zgnilizny kapustnych.  

Badania przeprowadzono na izolatach zgromadzonych w trzech kolekcjach, uzyskanych w ramach: 
1) polskiego projektu finansowanego przez KBN, 2) projektu SECURE finansowanego przez 
Komisję Europejską, 3) kolekcji IGR PAN z terenu Wielkopolski. Kolekcję projektu KBN zgroma-
dzono w latach 2000–2002 z porażonych liści i łodyg rzepaku, zbieranych w różnych porach roku  
i z odmiennych lokalizacji geograficznych. W kolekcji projektu SECURE izolaty pochodziły 
wyłącznie z liści zbieranych jesienią 2003–2004 w dwóch odrębnych lokalizacjach, na wschodzie 
(Puławy) i zachodzie (Poznań) Polski. Izolaty zgromadzone z terenu Wielkopolski pochodziły z 2005 
roku, wyodrębniono je z różnych fragmentów roślin rzepaku z objawami suchej zgnilizny kapustnych. 
W sumie badania przeprowadzono na populacji 370 izolatów L. maculans, w tym 115 z kolekcji 
KBN, 203 z kolekcji SECURE i 52 izolatów z Wielkopolski.  

Badania składu kolekcji dotyczyły ośmiu genów awirulencji (od AvrLm1 do AvrLm7 oraz AvrLm9). 
Wykazano całkowity brak alleli AvrLm2, AvrLm3 i AvrLm9. Z kolei allele AvrLm6 i AvrLm7 były 
obecne u wszystkich badanych izolatów. Populacje zasadniczo różniły się pod względem frekwencji 
allelu AvrLm1, który w kolekcji KBN występował u 59% szczepów, natomiast w kolekcjach 
SECURE i WLKP jedynie u 9 i 13,5% szczepów. Zmiana udziału genu AvrLm1 spowodowała 
zmiany w strukturze ras, od rasy Av1-5-6-7 w kierunku dominacji rasy Av5-6-7 (80,7%).  

Skład populacji izolatów L. maculans w Polsce wskazuje na potrzebę korzystania z genów 
odporności Rlm6 i Rlm7 jako jedynych genetycznych sposobów zabezpieczenia upraw rzepaku przed 
suchą zgnilizną kapustnych, skutecznych względem obecnej populacji chorobotwórczego grzyba 
L. maculans. 
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Knowledge concerning the composition of avirulence genes and races of fungal plant pathogens 

brings valuable information for the directions of resistance breeding and suggests cultivation of 
varieties conferring resistance that has not been broken by the pathogen. The aim of this study was to 
compare fungal populations of Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces et de Not. from Poland. It is  
a damaging pathogen of Brassicaceae family, including oilseed rape, which causes stem canker.  

The studies of avirulence genes and races concerned 370 isolates of L. maculans from Poland, 
obtained from 3 separate collections (KBN, SECURE, WLKP). The KBN collection consisted of  
115 isolates obtained from leaves and stems of oilseed rape at different periods of the season and in 
various geographical locations in Poland. The collection of the SECURE project included 203 isolates 
from autumn leaf lesions obtained from samples collected in 2003–2004 in two selected locations in 
east (Puławy) and west (Poznań) Poland. The WLKP collection consisted of 52 isolates obtained from 
leaves and stems of oilseed rape with stem canker symptoms, originating from the Wielkopolska 
(Great Poland) region, collected in the spring, summer and autumn of 2005.    

The studies concerned eight avirulence genes (from AvrLm1 to AvrLm7 and AvrLm9). Both 
collections were lacking AvrLm2, AvrLm3 and AvrLm9 alleles, whereas AvrLm6 and AvrLm7 were 
present in all isolates. The dramatic difference concerned AvrLm1 allele, present in 59% of isolates in 
the KBN collection and only 9% and 13,5% in the SECURE and WLKP collections. In spite of 
theoretical possibility of numerous races, only several were detected in Poland. The decrease in 
AvrLm1 ratio influenced the race structure from Av1-5-6-7 towards the dominance of Av5-6-7 
(80,7%).  

The results suggest that Rlm6 and Rlm7 resistance genes are currently the only useful sources  
of genetic protection of rapeseed against the present population of L. maculans in Poland.  

Wstęp 

Grzyb Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces et de Not. (stadium konidialne: 
Phoma lingam Tode ex Fr. Desm.) jest przyczyną suchej zgnilizny kapustnych, 
groźnej choroby rzepaku w Polsce i na świecie (Fitt i in. 2006, Jędryczka 2006).  
Ze względu na znaczne straty ekonomiczne, liczne zespoły naukowe zajmują się 
kolekcjonowaniem i charakterystyką izolatów tego patogena. Celem tych badań 
jest poznanie struktury populacji aktualnie występującej na danym terenie, bowiem 
jej skład, a zwłaszcza zestaw genów awirulencji i ras, ma bezpośrednie przełożenie 
na straty gospodarcze. Przyczyną takiej sytuacji jest wykorzystanie — w hodowli  
i uprawie — głównych genów odporności, których przełamanie prowadzi do 
silnych epifitoz. Badania składu populacji L. maculans we Francji wykazały, że 
wprowadzenie genu odporności Rlm1 na prawie połowie powierzchni uprawnej 
rzepaku (43,7% w 1997 roku) spowodowało presję selekcyjną, której efektem był 
dramatyczny spadek udziału izolatów z genem awirulencji AvrLm1 (o 70%) na 
rzecz wirulentnych szczepów avrLm1. W ciągu dwóch sezonów wegetacyjnych 
udział genotypu AvrLm1 zmniejszył się z 83 do 13% (Rouxel i in. 2003). Przysto-
sowanie patogena do nowej sytuacji w polu może następować w bardzo szybkim 
tempie. 
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Geny awirulencji (Avr) występują u wielu gatunków grzybów. Zgodnie z hipo-
tezą gen-na-gen produkty genów awirulencji (elicitory) wchodzą w interakcję  
z produktami określonych genów odporności u roślin uprawnych. W wyniku 
oddziaływania produktów tych genów nie dochodzi do procesu chorobowego 
(Laugé i De Wit 1998). Najczęściej kontakt elicitorów z receptorami rośliny gospo-
darza prowadzi do reakcji nadwrażliwości. Niektóre z genów awirulencji zdołano 
wyizolować, sklonować i zmapować w genomie patogena. Badania wykazały, że 
rzeczywistymi bądź domniemanymi produktami genów awirulencji są niewielkie 
białka, wydzielane pozakomórkowo (Joosten i De Wit 1988, Wubben i in. 1994, 
Gout i in. 2006, Fudal i in. 2007). 

Pierwszy gen awirulencji u L. maculans, oznaczony symbolem AvrLm1, 
opisano w 1995 roku (Ansan-Melayah i in. 1995). W odróżnieniu od wielu genów 
awirulencji, AvrLm1 ulega ekspresji konstytutywnej (Gout i in. 2006), lecz 
ekspresja tego genu ulega dodatkowemu nasileniu podczas procesu infekcyjnego 
(Fudal i in. 2007). Do tej pory opisano 10 genów awirulencji (AvrLm1 – AvrLm9 
oraz AvrLmS), których elicitory umożliwiają roślinom B. napus, B. rapa i B. juncea 
rozpoznanie obecności patogena w swoich tkankach (Rouxel i Balesdent 2005, 
Van de Wouw i in. 2009). Badania struktury genomu L. maculans wykazały 
znaczne podobieństwo lokalizacji dotychczas zmapowanych genów awirulencji,  
w formie pojedynczych kopii otoczonych izochorami bogatymi w adeninę i tyminę 
(Fudal i in. 2007, Parlange i in. 2009).  

Kompozycja poszczególnych genów awirulencji składa się na określoną rasę 
patogena. Oznaczenie ras występujących na danym terenie nie tylko powiększa 
naszą wiedzę o aktualnym składzie populacji, lecz ma ścisłe implikacje praktyczne. 
Celem niniejszej pracy było porównanie składu genów awirulencji i ras trzech ko-
lekcji izolatów L. maculans wyodrębnionych z porażonych roślin rzepaku (Brassica 
napus) w Polsce, w okresie sześciu lat (2000–2005). 

Materiał i metody 

Kolekcja projektu KBN 
W latach 2000–2003 zebrano 115 prób z miejscowości położonych w różnych 

regionach Polski. Jedynie 8 prób (6,9%) stanowiły łodygi rzepaku, a w skład 
pozostałych prób wchodziły porażone liście. Większość chorych liści (72,9%) 
zebrano jesienią, a resztę zgromadzono na wiosnę. Porażone łodygi zebrano głównie 
wiosną, były to fragmenty roślin z objawami silnego porażenia u podstawy łodygi 
lub na szyjce korzeniowej. Liczne próby porażonych łodyg rzepaku zebrano  
w czasie żniw, lecz większość z nich stanowiły izolaty należące do pokrewnego 
gatunku L. biglobosa nie będące przedmiotem niniejszej pracy.  
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Kolekcja projektu SECURE 
W latach 2003–2004 zebrano 203 próby porażonych liści rzepaku. Kolekcjo-

nowanie chorych liści zawężono do jednego rejonu w zachodniej części kraju 
(okolice Poznania, Wielkopolska) i jednego na wschodzie Polski (okolice Puław, 
Lubelszczyzna). Gromadzono wyłącznie próby porażonych roślin odmian Drakkar 
(odmiana jara pozbawiona genów odporności) oraz Darmor (odmiana ozima  
z genem odporności Rlm9).  

Kolekcja z Wielkopolski 
Badania dotyczyły 52 izolatów L. maculans uzyskanych w 2005 roku z pora-

żonych roślin rzepaku ozimego z objawami suchej zgnilizny kapustnych, wyłącznie 
z plantacji na terenie Wielkopolski. Większość izolatów (71,2%) uzyskano z liści 
rzepaku, w tym 19,2% prób zebrano na wiosnę a 52% — jesienią. Pozostałe izolaty 
grzyba wyodrębniono z podstaw łodyg rzepaku zgromadzonych po żniwach. 

Izolację i identyfikację patogenów wykonano według metody opisanej przez 
Jędryczkę (2006). Badanie genów awirulencji u izolatów uzyskanych w latach 
2000–2002 przeprowadzono na zestawie sześciu odmian bądź linii testowych  
z genami odporności Rlm1 – Rlm4, Rlm7 i Rlm9 (Rimmer 2006, Stachowiak i in. 
2006). Badania dotyczące izolatów otrzymanych w latach 2003–2004 rozszerzono 
o linię z genem Rlm5 oraz odmianę z genami Rlm6 i Rlm9 (Balesdent i in. 2006). 
Badania kolekcji z terenu Wielkopolski ograniczono do określenia genu awiru-
lencji AvrLm1, na podstawie reakcji odmiany Columbus oraz linii testowej 01-22-2-1 
(tab. 1). Oznaczenie genów awirulencji i ras przeprowadzono na podstawie reakcji 
chorobowej, obserwowanej na siewkach rzepaku w stadium liścieni. Każdy  
 

Tabela 1  
Odmiany i linie testowe rzepaku zastosowane do oznaczenia genów awirulencji (AvrLm)  
u badanych populacji chorobotwórczego grzyba Leptosphaeria maculans — Varieties and 
lines of oilseed rape used for the characterization of avirulence genes (AvrLm) in tested 
populations of the phytopathogenic fungus Leptosphaeria maculans 

Lp. 
No. 

Odmiana/linia rzepaku 
Variety/line of oilseed rape 

Gen odporności  
Resistance gene 

1 Columbus Rlm1 + Rlm3 
2 Bristol Rlm2 + Rlm9 
3 01-22-2-1 Rlm3 
4 Jet Neuf Rlm4 
5 01-150-2-1 Rlm5 
6 Darmor MX Rlm6 + Rlm9 
7 01-23-1-1 Rlm7 
8 Goéland Rlm9 

9 Westar brak znanych genów odporności 
resistance genes not known 
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wynik stanowił średnią z 12 obserwacji. Porażenie liścieni oznaczano według skali 
0–6, gdzie 0 odnotowywano przy całkowitym braku objawów porażenia, 1–3 ozna-
czało zmiany nekrotyczne w miejscu inokulacji, natomiast cyframi 4–6 opisywano 
jasnozielone plamy chorobowe o średnicy od kilku mm do całej powierzchni 
liścienia, przy czym wynik 6 oznaczał porażenie większej części liścienia oraz 
liczne występowanie owocników stadium konidialnego (piknidiów). Rasy grzyba 
opisywano zgodnie z obowiązującą nomenklaturą, w której oznacza się wyłącznie 
geny awirulencji, a geny nie podlegające badaniom oznacza się w nawiasach. 

Wyniki i dyskusja 

Kolekcja KBN 
W kolekcji izolatów L. maculans zebranych z terenu całej Polski w latach 

2000–2002 wszystkie izolaty posiadały gen awirulencji AvrLm7 (rys. 1a). Nie 
stwierdzono alleli AvrLm2, AvrLm3 i AvrLm9; wszystkie izolaty były wirulentne. 
Ponad połowa (59% izolatów) posiadała allel AvrLm1, lecz tylko 2% izolatów 
cechowała obecność allelu AvrLm4. Udział genów AvrLm5 i AvrLm6 nie był 
badany z uwagi na brak roślin testowych z genami odporności Rlm5 i Rlm6. 
Wykazano obecność czterech ras patogena, przy czym dwie z nich występowały 
z dużą częstością i łącznie stanowiły 96,7% całej populacji L. maculans. Ponad 
połowę izolatów (57,6%) stanowiła rasa Av1-(5)-(6)-7-(8) (rys. 2a).  
Kolekcja SECURE 

Wszystkie izolaty z kolekcji SECURE posiadały geny AvrLm6 oraz AvrLm7, 
lecz nie miały genów AvrLm2, AvrLm3 i AvrLm9 (rys. 1a). W zachodniej części 
kraju nie stwierdzono obecności genu AvrLm4, natomiast na wschodzie Polski ten 
allel awirulencji występował niezwykle rzadko (3%) (rys. 1b). Izolaty z genem 
AvrLm5 stanowiły większość (ok. 90%), przy czym udział izolatów wirulentnych 
był nieznacznie wyższy (o 3,3%) w puli izolatów z okolic Poznania. Zbliżona 
różnica dotyczyła izolatów z genem awirulencji AvrLm1. Także w tym przypadku 
nieco więcej (o 4%) izolatów awirulentnych występowało we wschodniej części 
kraju. Izolaty L. maculans należały do pięciu ras, z których dominującą (80,7%) 
była rasa Av5-6-7-(8) (rys. 2b). Ze względu na nieobecność allelu AvrLm4  
w okolicach Poznania (rys. 1b) zestaw ras był tam uboższy i nie wykazano 
obecności Av4-5-6-7-(8) (rys. 2c), choć na wschodzie Polski występowały izolaty 
należące do tej rasy (rys. 2d). 
Kolekcja z Wielkopolski 

Większość (86,5%) badanych izolatów L. maculans z terenu Wielkopolski 
posiadała allel avrLm1. Wszystkie pozostałe izolaty (7 sztuk) z allelem AvrLm1 
(gen awirulencji) uzyskano z liści rzepaku zebranych jesienią 2005 roku w okoli-
cach Poznania. 
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Rys. 1. Frekwencja genów awirulencji w kolekcji izolatów grzyba Leptosphaeria maculans 
w zależności od: a) roku badań, b) lokalizacji geograficznej — The frequency of avirulence 
genes in the collection of isolates of Leptosphaeria maculans depending on: a) year of the 
study ; b) geographical location. 
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Rys. 2. Częstość występowania ras w kolekcji izolatów grzyba Leptosphaeria maculans  
w zależności od 1) roku badań: a — lata 2000–2002, b — lata 2003–2004; 2) lokalizacji 
geograficznej: c — Poznań, d — Puławy — The frequency of races in the collection of 
Leptosphaeria maculans depending on: 1) year of the study: a — 2000–2002, b — 2003–2004; 
2) geographical location: c — Poznań (West Poland), d — Puławy (East Poland) 

Porównując skład badanych kolekcji zaobserwowano znaczne podobieństwo 
pod względem obecności allelu AvrLm7 i braku alleli AvrLm2, AvrLm3 i AvrLm9. 
Zasadniczą różnicę stanowił znacznie mniejszy udział allelu AvrLm1. W kolekcji 
KBN odsetek izolatów z tym allelem wynosił 59%, natomiast w kolekcjach SECURE 
oraz WLKP już tylko odpowiednio 9 i 13,5%. Najbardziej prawdopodobnym 
wytłumaczeniem tak drastycznej zmiany składu populacji L. maculans było zwięk-
szenie powierzchni uprawy rzepaku ozimego z genem Rlm1, podobnie jak to miało 
miejsce kilka lat temu we Francji (Rouxel i in. 2003). Badania wykazały ponadto, 
że struktura populacji L. maculans pod względem genów awirulencji jest podobna  
do innych lokalizacji w Europie (Balesdent i in. 2006, Stachowiak i in. 2006),  
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niektórych regionach Ameryki Północnej oraz Chile (Dilmaghani i in. 2009).  
Ze względu na brak linii testowych z genami odporności Rlm5 i Rlm6 nie można 
obecnie stwierdzić, czy podobieństwo składu genów awirulencji w obu kolekcjach 
dotyczyło także alleli AvrLm5 i AvrLm6. Udział ras L. maculans w okresie 2000–2002 
oraz 2003–2004 pozwala przypuszczać, że pod tym względem obie kolekcje nie 
różnią się znacznie od siebie. Rasa Av1-(5)-(6)-7 występująca w kolekcji KBN to 
najprawdopodobniej odpowiednik rasy Av1-5-6-7 z kolekcji SECURE, natomiast rasa 
Av(5)-(6)-7 to odpowiednik Av5-6-7. 

Wnioski 

1. Skład populacji izolatów L. maculans z terenu Polski sugeruje potrzebę 
wykorzystania genów Rlm6 i Rlm7 w hodowli odpornościowej i uprawie. 

2. W ciągu kolejnych sezonów wegetacyjnych mogą następować zmiany w składzie 
populacji L. maculans, na niekorzyść izolatów awirulencji kompatybilnych  
z danym genem odporności.  

3. Pomimo teoretycznych możliwości występowania wielu ras L. maculans, 
tylko nieliczne z nich są reprezentowane w polskich materiałach kolekcyjnych. 

Podziękowania 
Badania finansowano z polskiego projektu KBN 3PO6A 034 22, stypendium INRA 

pod opieką dr M.H. Balesdent (INRA-Versailles, Francja), międzynarodowego projektu 
SECURE (5 Program Ramowy Komisji Europejskiej) QLK5-CT-2002-01813 pod kierun-
kiem dr N. Evans’a (Rothamsted Research, Wielka Brytania), a także działalności statutowej 
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(2006) oraz Stachowiak i in. (2006). 
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