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BIOCHEMICZNE PODSTAWY ODPORNOŚCI ROŚLIN NA 
CHOROBY 

Intensywnie rozwijająca się w ostatnich latach biochemia pomogła 

w zasadniczy sposób rozszerzyć nasze wiadomości w zakresie patologii 

roślin. 

Szczególnie poważną rolę odegrał tu postęp w biochemicznej technice 

badawczej, który umożliwił oznaczanie występujących w małych iloś- 

ciach różnorodnych substancji syntetyzowanych przez rośliny i toksyn 

wytwarzanych przez mikroorganizmy, obserwowanie skomplikowanych 

reakcji biochemicznych towarzyszących infekcji jak też zmian w meta- 

bolizmie chorej rośliny. 

Wiele prac biochemicznych z zakresu fitopatologii poświęcono zagad- 

nieniu odporności i wrażliwości roślin na choroby. Bodźcem do tych ba- 

dań jest między innymi aspekt praktyczny — pomoc w hodowli roślin 

odpornych. | 

Nie ma dotychczas wystarczających dowodów na to, że reakcje obron- 

ne roślin mają zawsze charakter chemiczny czy biochemiczny. Nagroma- 

dziło się jednak wiele materiałów przemawiających za znaczeniem w od-: 

porności roślin niektórych przez nie syntetyzowanych związków, utrud- 

niających rozwój chorcby, jak też procesów metabolicznych, znoszących 

szkodliwe działanie patogennych mikroorganizmów. 
Niniejszy przegląd ma na celu przedstawienie prac i poglądów na 

związek odpomości roślin na choroby powodowane przez mikroorganiz- 

my z chemizmem roślin oraz ich metabolizmem. 

„Jako odporność rozumiemy tu dziedzicznie ugruntowane właściwości 

rośliny. Imunitet nabyty stanowi inne zagadnienie, o niewielkim w świe- 
cie roślinnym znaczeniu praktycznym. 

Odporność oparta na właściwościach składu chemicznego oraz na spe- 

cyfice metabolizmu jest według przyjętego przez Gaumanna podziału 
przeważnie odpornością na rozszerzanie się ogniska chorobowego rzadziej 

odpornością na zakażenia i toksyny. | 
Ze składem chemicznym tkanki roślinnej, a szczególnie z obecnością 

w niej pewnych aktywnych biologicznie związków już od dawna próbo- 

wano związać odporność roślin na choroby grzybowe, bakteriozy, jak 
również na zaatakowanie pnzez szkodniki.
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Jedną z pierwszych prób wyjaśnienia wrażliwości lub odporności ro- 
ślin była teoria chemotropizmu. W końcu ubiegłego stulecia Miyoshi 
i Pfeffer tłumaczyli porażenie roślin przez grzyby przyciąganiem kiełku- 
jących spor przez cukry i inne substancje odżywcze (57). 

'Massee rozbudował tę teorię uogólniając wymiki prowadzonych przez 
siebie doświadczeń nad rozwojem mikroorganizmów na pożywkach, za- 
wierających kwas jabłkowy, asparaginę, cukier i wyciągi z różnych roślin. 
Stwierdził, że typowe wyspecjalizowane pasożyty reagują pozytywnie 
na wyciągi z roślin, będących ich właściwymi żywicielami, natomiast sa- 
profity i pasożyty o szerszym kręgu gospodarzy, rozwijają się lepiej na 
pożywkach zawierających cukier, a gorzej na wyciągach roślinnych (56). 

Chemotropiczna teoria, pomimo braków, znalazła wielu zwolenników 
i do dzisiejszego dnia odpomość roślin jest w wielu wypadkach tłumaczo- 
na obecnością w roślinie związków działających trująco na chorobotwór- 
cze organizmy lub nieobecnością związków potrzebnych do ich normal- 
nego rozwoju. 

Wiele badań poświęcono wpływowi poszczególnych składników ro- 
ślin na ich odporność. Analizowano szczegółowo zależność odporności od 
zawartości cukrów i związków azotowych, kwasów organicznych, wita- 
min, antybiotyków, alkaloidów i glikozydów oraz związków fenolowych. 

Wiadome jest, że bakterie i grzyby jako organizmy heterotroficzne 
potrzebują dla swego rozwoju obecności w pożywce węglowodanów, zwią- 
zków azotowych i mineralnych. 

Tkanki roślinne z wyjątkiem kory i części zdrewniałych zawierają zaw- 
sze te substancje w mniejszym lub większym stężeniu. 

Poszczególne gatunki roślin różnią się pod względem zawartości w liś- 
ciach, pędach czy też korzeniach, cukrów, aminokwasów i soli mineral- 
nych, natomiast różnice odmianowe są nieznaczne i trudno doszukiwać 
się w nich przyczyn większej lub mniejszej odporności na określone mi- 
kroorganizmy. | | 

To samo dotyczy w jeszcze większej mierze różnie jakościowych. Ro- 
śliny odmian tego samego gatunku posiadają ustabilizowany skład jakoś- 
ciowy cukrów i aminokwasów. 

Jako przykład mogą tu posłużyć wyniki badań Osińskiej, która pa- 
równywała odporność kilku gatunków rodzaju Beta na cerkosporę, ze 
stężeniem cukru w ich liściach (66). Praktycznie odpornymi okazały się 
jedynie gatunki sekcji Patellares, których liście były istotnie uboższe 
w cukry. 

Większe stężenia węglowodanów, a szczególnie łatwo przyswajalnych 
prostych cukrów i aminokwasów, silnie stymulują wzrost mikroorganiz- 
mów. | |
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, Według Gaiumanna nagromadzenie większej ilości substancji odżyw- 

czych — cukrów i związków azotowych — może zmniejszyć odporność 

rośliny, wskutek jakby „przetłuszczenia” komórki, obciążenia jej sub- 

stancjami balastowymi. W ten sposób można wytłumaczyć zmniejszoną 

odporność na gnicie dojrzałych, zawierających dużo cukrów owoców (36). 

Roemer przytacza zestawienie wyników prac, w których badano za- 

leżność wrażliwości różnych roślin na porażenie przez mikroorganizmy 

od zawartości cukru w atakowanych organach. Z zestawienia wynika, że 

w wielu wypadkach talsa zależność istnieje, lecz nie jest powszechna (72). 

Argumentem przemawiającym za znaczeniem nagromadzenia łatwo 

przyswajalnych form węglowodanów i związków azotowych jest znalezio- 

na przez Kovaćsa zależność między porażeniem buraka cukrowego żółta- 

czką wirusową a łatwością zaatakowania jego przez cerkosporę (8). Liście 

buraków cukrowych porażonych żółtaczką wirusową zawierają znacznie 

więcej aminokwasów i cukrów redukujących niż liście buraka zdrowego. 

Łatwo rozpuszczalne cukry proste i aminokwasy oraz związki mine- 
ralne mogą być łatwo wymywane z liścia i, przechodząc do kropel rosy, 

stanowią dodatkowy czynnik zmniejszający odporność na infekcję (49). 

Zagadnienie roli białek jest bardziej złożone. Mogą one być czynni- 

kiem stymulującym miespecyficznie dla tych mikroorganizmów, które po- 

siadają możliwość rozłożenia ich na związki proste i wykorzystania jako 
źródło azotu. 

Zie względu na ścisły związek metabolizmu wyspecjalizowanych paso- 

żytów i rośliny gospodarza zawartość określonych białek może być warun- 

kiem rozwoju organizmu patogena (1,15). 

Gassner i Franke stwierdzili, że rdza poraża łatwiej rośliny pszenicy, 

w których przez nawożenie azotowe zwiększono zawartość białka (34). 

Według Allena wrażliwość odmian zbóż na rdzę jest związana z obec- 

nością specyficznych białek koniecznych dla rozwoju tego pasożyta (1,2). 

Johnson białka takie uważa za enzymy potrzebne organizmowi pato- 
gena (47). 

Podobne poglądy wyrażane są w pracach Fedotowej, która zapropo- 

nowała selekcję na odporność metodą serologiczną. Według tej autorki 

warunkiem odporności jest brak „zbliżenia” między białkiem patogena 

i gospodarza (24). 

Zagadnienie to podnoszą Barret i Mc Laughlin, którzy na podstawie 

badań elektroforetycznych stwierdzili różnice w ładunku elektrycznym 
białek kiełków pszenicy pochodzących z odmian wrażliwych i odpornych 
na Puccinia trit. (6). 

Ogólnie biorąc zagadnienie znaczenia białek w odporności jest jeszcze 

mało opracowane, a omówione wyżej poglądy są mało podbudowane bar- 
dziej ścisłymi badaniami. 

5 — Post. Nauk Rolniczych
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W początkach bieżącego stulecia Comes wysunął hipotezę, według któ- 

rej kwasy organiczne zawarte w tkance roślin chronią ją przed zaatako- 

waniem przez mikroorganizmy (16). Podstawy do tego przypuszczenia dał 
fakt, że bakterie rozwijają się lepiej w środowisku obojętnym lub lekko 

alkalicznym. 
W świetle dotychczasowych badań wydaje się, że nie można tej hipo- 

tezie przypisywać większego znaczenia. Mikroorganizmy mają oczywiście 

wymagania co do odczynu środowiska, jednak granice pH, w których 

mogą one się rozwijać, są szerokie. Optimum rozwoju większości choro-- 

botwórczych bakterii wypada przy pH = 7, a jest to aktywna kwasowość 

większości wegetatywnych organów roślin, jak liście i korzenie. 

Trzeba również stwierdzić, że różnice między odmianami poszczegól- 

nych roślin pod względem aktywnej kwasowości są bardzo małe. W przy- 

padku np. liści buraków cukrowych różnice te wynoszą 0,1—0,2 pH. 

Ostatnio prowadzone przez Hassebranka i Pilgrima prace nad związ- 

kiem odporności pszenic na rdzę z poziomem kwasów organicznych 

i kwasu askrobinowego wykazały brak jakiejkolwiek współzależności 

(45, 67). 

W nowszych publikacjach mało jest badań nad rolą w odporności pod- 
stawowych składników roślin: węglowodanów, związków azotowych 

i kwasów organicznych będących dla mikroorganizmów źródłem węgla 

i azotu. 

Poglądy zbliżone do chemotropicznej teorii odporności wyrażają nie- 

którzy badacze, przypisujący specjalne znaczenie substancjom wzrosto- 

wym mikroorganizmów. Brak tych związków w tkankach roślin może 
być, ich zdaniem, czynnikiem uniemożliwiającym lub utrudniającym roz- 

wój wyspecjalizowanych pasożytów. 

Stwierdzony przez Massee fakt, że mikroorganizmy rozwijają się le- 

piej w obecności w substracie wyciągów z roślin, bedących ich gospoda- 
rzami, do chwili wykrycia przez Kógla i współpracowników poszczegól- 

nych składników biosu i jego biologicznego znaczenia był różnie tłuma- 

czony (50). Na przykład Pringsheim tłumaczy dodatni wpływ właściwego 

substratu przez ułatwienie organizmom przejścia do życia na pożywkach 

całkowicie syntetycznych (69). Gdy wyjaśniono, że występujące w orga- 
nizmach takie związki, jak kwas pantetenowy, foliowy, pimelinowy, pi- 

rydoksyna, tiamina, roboflawina, minozyt, amid kwasu nikotynowego 

oraz biotyna odgrywają istotną rolę w metabolizmie jako elementy skła- 

dowe enzymów, reakcja mikroorganizmów na nie stała się zrozumiała. 

Zapotrzebowanie na te związki nie jest u wszystkich mikroorganiz- 

mów jednakowe. Niektóre z nich muszą otrzymać pełny kompleks tych 
biokatalizatorów, inne potrzebują znów tylko jednego lub kilku składni- 

ków. Szereg mikroorganizmów posiada zdolność syntetyzowania witamin
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z podstawowych ich części składowych. Na przykład Phytophthora fago- 
pyrit syntetyzuje aneurynę, gdy ma do dyspozycji pirymidynę. 

Zawartość w roślinach tych witamin, stanowiących dla mikroorganiz- 
mów substancje wzrostowe, jest zmienna i zależy od okresu rozwoju. We- 
dług badań Filippowa biotyna jest syntetyzowana przez zielcne części 
roślin, równolegle do procesu fotosyntezy (26). Z więdnących liści bioty- 
na nie odpływa do korzeni, jak to ma miejsce w wypadku związków azo- 
towych i mineralnych. Stwierdzone zostały również wahania zawartości 
w ciągu dnia. W toku wegetacji następuje zwiększenie się absolutnej ilos- 
ci składników biosu, zmniejsza się natomiast procentowa zawartość. 

Wahania te można powiązać w niektórych przypadkach ze zmianami 
odporności roślin na porażenie określonymi chorobotwórczymi organiz- 
mami w różnych okresach wegetacji. 

Suchorukow ze współpracownikami stwierdzili związek między od- 
pornością różnych odmian marchwi ma gnicie powodowane zaatakowa- 
niem przez Sclerotinia libertiana z obecnością różnej ilości składników 
biosu (82). | 

Przy wszystkich kwestiach dotyczących wpływu substancji wzrosto- 
wych na ewentualną odporność roślin należy jednak zdać sobie sprawę z 
niepewności przenoszenia badań in vitro do skomplikowanych stosunków 
wewnątrz tkanek rośliny gospodarza. 

Znane są bowiem wypadki, że mikroorganizm heterotroficzny wzglę- 
dem któregoklowiek ze składników biosu — przy zmianie składu pożywki 
— może stać się autotrofem. Na przykład, jak podaje Giumann, dzikie 
drożdże Rhodotorula sannici na pożywce zawierającej glikozę — jako 
żródło węgla — nie są zdolne do syntezy pirymidyny (jako części składo- 
wej tiaminy), natomiast przy dodaniu glicerolu są zupełnie pod tym wzglę- 
dem samowystarczalne (36). 

Uogólniając wyniki dotychczasowych badań w tym zakresie, można 
stwierdzić, że grzyby są autotrofami jeśli chodzi o witaminy A, D, E K 
riboflawinę, kwas askorbinowy, foliowy i witaminę B,;. Najczęściej spo- 
tyka się zahamowanie wzrostu przy braku tiaminy, biotyny i pirydoksyny 
(81). 

Te znów witaminy są składowymi częściami systemów enzymatycz- 
nych zawsze obecnych w żywej tkance roślinnej. 

Tak więc brak witamin rzadko może być źródłem odporności na cho- 
roby powodowane przez grzyby i bakterie. 

Duże nadzieje na rozwiązanie problemu odporności budziła znana od da- 
wna zdolność roślin do syntetyzowania substancji działających amtybio- 
tycznie. Na własnościach antybiotycznych wielu roślin (chmiel, czosnek, 
rzodkiew, glistnik i inne) jest oparte ich zastosowanie w lecznictwie.
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Szersze badania nad roślinnymi — antybiotykami prowadził Tokin. 
który nazwał je fitoncydami (86, 87). W swoich pracach wykazał on pow- 
szechność występowania w roślinach związków o charakterze fungicydów, 
bakteriocydów i substancji toksycznych wobec innych roślin. 

Charakter chemiczny tych związków jest zbadany w odniesieniu do 
niewielu przykładów. Na przykład cheirolina, wytwarzana przez lak won- 
ny (Cheirantus Chetiri) jest ;-tiokarbamidometylopropylosulfonem, anty- 
biotyki chmielu kumulon i lupulon są skomplikowanymi pochodnymi. fe- 
nolowymi, juglon wytwarzany przez orzech włoski jest hydroksy-nafto- 
chinonem, allicyna czosnku ma charakter sulfotlenku. 

W większości wypadków fitoncydy nie są ściśle zdefiniowane. Niektó- 
rzy badacze indentyfikują je ze związkami wykazującymi aktywność 
aglutynującą lub lizującą w stosunku do bakterii. Tak np. Oparin w 193i 
r. wykazał, że sok świeżych buraków hamuje rozwój niektórych grzybów, 
a szczególnie drożdży (65). Podobne własności posiadać ma sok komórko- 
wy ziemniaka i tym tłumaczą niektórzy badacze odporność żywych kłęb- 
ków ziemniaka na bakterie saprofityczne w porównaniu z martwymi (np. 
po zagotowaniu). 

Zagadnienie to nie jest jednak wystarczająco wyjaśnione i nie jest 
pewne, czy tego działania aglutynującego lub lizującego nie wywołują 
związki uwolnione przez systemy enzymatyczne. Mechanizm ten po za- 
biciu rośliny (np. przez zagotowanie) przestaje działać i pasożyty bez prze- 
szkód mogą się na niej rozwijać. 

Typowe antybiotyki roślinne są w większości wypadków nieaktywne 
w stosunku do mikroorganizmów porażających wytwarzające je rośliny. 
Tak na przykład fitoncydy wytwarzane przez czosnek hamują rozwój 
bakterii powodujących choroby pomidorów, nie działając przy tym na 
spory Botritis alliż, pasożyta rośliny macierzystej. Sok roślin pomidorów 
nie hamuje rozwoju Fusarium lycopersici, wzbudziciela patologicznego 
więdnięcia tej rośliny (38). Jest to zrozumiałe, gdyż tylko te mikroorgani- 
zmy mogą pasożytować na roślinie, które w toku ewolucji przystosowały 
się do jej fitoncydów i stały się na nie odporne. Drugą cechą antybioty- 
ków roślinnych jest ich szerokie spektrum działania. Lupulon i humulon 
hamują wzrost ponad 30 gatunków grzybów. Również szerokim zakre- 
sem toksyczności cechuje się allicyna czosnku (79). 

Jako fitoncydy rozpatrywać można również glikozydy i alkaloidy, 
które w niektórych przypadkach mogą być czynnikiem odporności na pa- 
togenne mikroorganizmy. 

Klasycznym przykładem ochronnego działania alkaloidów jest odpor- 
ność korzeni Mahonia trifoliata na gnicie wywołane przez Phymatotri- 
chum omnivorum (85).
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Korzenie tej rośliny zawierają alkaloid berberynę w stężeniu około 

2% w suchej masie. Przy tym stężeniu grzyb się nie rozwija i można uwa- 
żać, że berberyna jest w tym wypadku czynnikiem warunkującym od- 

porność. 

Zawarte w pomidorach tomatyna i solanina hamują wzrost pasożytu- 

jącego na tej roślinie grzyba Fusarium lycoperstci przyczyny choroby 

infekcyjnego więdnięcia pomidorów. 

Działanie alkaloidów jest silniejsze w stosunku do patogenów fakul- 

tatywnych niż do wyspecjalizowanych. 

Według Greathouse’a i Riglera Phymatotrichum omnwerum, grzyb 

powodujący gnicie korzeni szeregu roślin, jest wrażliwy na 62 różne al- 

kaloidy. Działanie tych alkaloidów nie jest jednakowe. Najsilniejsze dzia- 

łanie wykazała sangwinaryna, najsłabsze akonityna i solamina (40). 

Zmane są jednak zdolności mikroorganizmów do przystosowywania się 

do większych stężeń substancji trujących. Fischer i Gaumann wykazali, 

że Botrytis cinerea może się rozwijać w środowiskach zawierających zna- 

czne stężenie nikotyny, stropiny oraz chininy (do 4%) (27). 

Sporo prac poświęcono badaniom nad glikozydami gorczycznymi typo- 

wymi dla roślin krzyżowych. Olejki gorczyczne, powstające przy hydro- 

lizie tych glikozydów, posiadają silne właściwości grzybobójcze i bakte- 
riobójcze. Olejek alilogorczyczny występujący w gorczycy jest zabójczy 

dla wielu mikroorganizmów (Botrytis allii, Aspergillus niger) już w stę- 

żeniu około 0,00003% (36). 

W takich stężeniach olejki występują w wielu roślinach, jednak ro- 

śliny te są atakowane przez mikroorganizmy. Tę sprzeczność wyjaśnia 

fakt, że związki te nie występują w roślinach w stanie wolnym, lecz w 

postaci glikozydów — w wypadku olejku alilogorczycznego-sinigriny, 

która jest dla mikroorganizmów nieszkodliwa. W roślinach zawierających 

te glikozydy istnieją enzymy hydrolityczne, uwalniające wolne olejki 

(znane jest zjawisko wywiązywania się olejków gorczycznych w roztar- 

tej rzepie, rzodkwi itp.). Takie zjawisko zachodzi również przy zranieniu 
rośliny i w niektórych przypadkach uwolnione olejki mogą hamować roz- 

wój patogenów. 

Analogicznie sprawa przedstawia się w wypadku glikozydów cyano- 

gennych. Reynolds stwierdził, że odporne na Fusarium lini odmiany Inu 

zawierają więcej glikozydu linamaryny. Glikozyd ten przy hydrolizie 

katalizowanej przez specyficzną glikozydazę rozkłada się, wydzielając 
cjanowodór (70). 

W świetle tych faktów glikozydy gorczyczne i cyjanogenne nie mosą 

być rozpatrywane jako czynniki odpormości biernej, lecz jako elementy 

aktywnej obrony rośliny. Wiele prac nad odpornością roślin poświęcono



70 J. Trzebiński 

związkom fenolowym, które stanowią w fitopatologii wyjątkowo ważny 
problem. 

Farkas i Kiraly w monografii poświęconej znaczeniu fenoli w fizjolo- 
gii chorych roślin przytaczają szereg przykładów, w których wykazano 
znaczenie tych związków w ochronie przed patogennymi mikroorgani- 
zmami (28). 

W wielu przypadkach stwierdzono pozytywne korelacje proinfekcyj- 
nej zawartości fenoli w roślinach z ich odpornością na choroby wywoły- 
wane przez grzyby i bakterie. Przykładem takiej korelacji jest stwier- 
dzoma przez Angela, Walkera i Linka większa odporność na gnicie od- 
mian cebuli o brunatnej łupinie od odmian o łupinie jasnej, co należy 

przypisać brunatnemu barwnikowi (kwercetynie) oraz szeregowi grzy- 
bobójczych fenoli (8). 

Fuchs i Kotte wskazali na istotny związek między zawartością fenoli 
1 garbników w ziemniakach a odpornością na Phytophthora infestans. 
Stwierdzili oni, że przebieg procesów nekrotycznych, a tym samym loka- 
lizacja zakażenia zachodziła szybciej w odmianach xriemniaków bogat- 
szych w te substancje (30). 

Fung Shu Lee i inni stwierdzili również zależność odporności ziem- 
niaków na więdnięcie, powodowane przez Verticillium, od stężenia kwasu 
chlorogenowego (31). 

Wyniki tych badań były potwierdzone przez Le Tourneau i wsp. (52). 
Zmaczenie ochronne związków fenolowych w innych chorobach ziemnia- 
ków potwierdzili Johnson i Schall oraz Kuć (46, 51). Nagromadzenie fe- 
noli w warstwach zewnętrzmych, jak skórka i bezpośrednio z nią sąsia- 
-dujące tkanki, sugeruje ich rolę w obronie przed infekcją. 

Walker i Link, badając aktywność fenoli dwufenoli i trójfenoli w za- 
leżności od wzajemnego ustawienia grup hydroksylowych, stwierdzili, że 
najsilniej hamują wzrost mikroorganizmów fenole o grupach hydroksy- 
lowych w położeniu orto:pirokatechina i pirogaliol (90). 

Fenole, których grupy hydroksylowe są w stosunku do siebie w poło- 
żeniu „meta” działają słabiej. 

Cytowani wyżej Greathouse i Rigler — badali szereg fenoli i ich po- 
chodnych na aktywność hamowania wzrostu mikroorganizmu Phyma- 
totrichum omnivorum i stwierdzili również zależmość ich toksyczności od 
struktury, a szczególnie rozmieszczenia grup hydroksylowych (40). 

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie brak również stwierdzeń o braku ko- 
relacji między zawartością fenolowych związków a odpornością wobec mi- 
kroorganizmów. Już w latach dwudziestych bieżącego stulecia Cook, 
Wilson i inni na podstawie danych doświadczalnych stwierdzili toksyczność 
niektórych fenoli dla wielkiej ilości mikroorganizmów (19).
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Prawie jednocześnie Valleau, a później Bavendamm stwierdzili, że nie- 

które mikroorganizmy nie są wrażliwe na obecność fenoli (91, 7). 

I w ostatnich latach spotyka się doniesienia na ten temat o sprzecz- 

nych wynikach. Harrison i jednocześnie Trzebiński badając odporność 

buraków cukrowych na Cercospora beticola stwierdzili wyższy poziom 

związków fenolowych w odmianach odpornych na tę chorobę (44, 88). 

Dalsze prace nie potwierdziły tej zależności (54). Wykazano również, że 

natywne fenole liści buraków nie są toksyczne dla pasożyta. Po utlenie- 

niu natomiast hamują one wzrost grzybni Cercospora bet. już przy bardzo 

niskich stężeniach (89). 

Wyniki pokrótce omówionych badań wskazują na bardziej skompli- 

kowany związek fenoli z odpornością niż hamujące -rozwój patogena stę- 

żenie w liściach roślin odpornych. 

Wiadomo jest również, że niektóre fenole w bardzo aużym rozcień- 

czeniu stymulują wzrost mikroorganizmów (36). Znane są mikroorganiz- 

my, pasożytujące na bogatych w garbniki korach drzew i drewnie. Te 

fakty są niełatwe do wyjaśnienia. Tłumaczenie ich wyłącznie wysoką zdol- 

nością adaptacyjną mikroorganizmów nie jest wystarczające. 

W niektórych przypadkach przypuszcza się, że trujące dla mikroor- 

ganizmów fenole mogą występować w roślinach w postaci związanej, 

znacznie mniej biologicznie czynnej. W tej formie mogą one być asymi- 

_lowane przez niektóre wyspecjalizowane chorobotwórcze organizmy. 

Odporność rośliny w takim przypadku uwarunkowana jest szybkością 

enzymatycznych procesów hydrolizy, które uwalniają fenole. 

Z obecnością fenolowych pochodnych w roślinach jest związana jedna 

z teorii wyjaśniających zagadnienie aktywnej obrony roślin przed infek- 

cją, wg której rolę obronną przypisuje się systemowi złożonemu z fenoli 

i oksydaz polifenolowych. Ta teoria będzie omówiona w dalszej części 

referatu. 

Reasumując przegląd poszczególnych składników roślin z punktu ich 

znaczenia w biernej obronie roślin, należy stwierdzić, że w wielu przypad- 

kach tłumaczenia nie sa wystarczające i pozostawiają wiele niejasności 

i sprzeczności. Jednym z najpoważniejszych braków teorii chemotropicz- 

nej jest nieuwzględnienie dużej plastyczności i zdolności przystosowania 

się mikroorganizmów do niekorzystnych warunków. 

Niewątpliwe wydaje się pełne zastosowanie tej teorii w wypadku od- 
porności gatunkowej, uwarunkowanej obecnością charakterystycznej dla 

danego gatunku substancji, powodującej całkowitą jego odporność wobec 

określonych mikroorganizmów. W wypadkach takiej odporności mamy 

do czynienia ze stężeniami wielokrotnie (10 do 100 razy) przewyższają- 

cymi próg toksyczności. Dotyczy to również tkanek martwych lub o nie-
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wysokiej aktywności fizjologicznej, jak kora lub skórka, w których na- 
gromadzone są w dużej ilości garbniki, woski itp. 

Niewątpliwy jest również fakt, że tkanki roślin bogatych w proste 
formy łatwo przyswajalnych przez mikroorganizmy cukrów i aminokwa- 
sów mogą być łatwiej atakowane. 

W świetle nowych badań większe znaczenie niż odporności biernej, 
wynikającej z preinfekcyjnej zawartości substancji toksycznych dla mi- 
kroorganizmów, przypisuje się czynnej obronie rośliny. 

W przytoczonych wyżej materiałach niejednokrotnie stwierdzano, że 
toksyczne dla pasożyta związki znajdują się w roślinie nieraz w formie 
nieaktywnych biologicznie prekursorów. Związki te przy zetknęciu się 
z patogennym organizmem lub po mechanicznym zranieniu rośliny prze- 
chodzą w formę toksyczną. 

Wielu badaczy uważa, że tego rodzaju reakcja obronna jest charak- 
terystyczna i skuteczna w wypadkach, gdy roślina jest atakowana przez 
pasożyty wyspecjalizowane. Istnieje jednak wiele obserwacji przema- 
wiających za tym, że reakcja powstawania toksycznych związków nie jest 
ograniczona do infekcji, lecz występuje także przy zranieniu. 

Tak więc rola wielu związków, których zawartość koreluje z odpor- 
nością, bardzo często jest związana z aktywną reakcją tkanki rośliny. 

Przy omawianiu glikozydów i fenoli jako czynników odporności che- 
micznej wspomniano, że występują one często w roślinach w postaci 
związanej, nietoksycznej dla mikroorganizmów i istnieją teorie tłuma- 
czące ich działanie toksyczne obecnością w roślinie mechanizmu wyzwa- 
lającego te związki w wypadku zranienia lub zaatakowania rośliny przez 
pasożyty. 

Szent-Gyórgyi w roku 1931, obserwując znaczny wzrost aktywności 
oksydazy polifenolowej w zranionej tkance ziemniaka, stworzył teorię 
o obronnej roli systemu fenole-oksydazy fenolowe (84). Rola występu- 
jących w wielu roślinach oksydaz fenolowych nie jest dokładnie wyjaś- 
niona. Przypisuje się im znaczenie w syntezie związków aromatycznych, 
w procesie lignifikacji, a również w procesach oddychania. Pogląd o u- 
dziale systemu fenolowego w charakterze oksydazy końcowej w procesie 
oddychania reprezentowany przez Robinsona, Boswela i innych jest coraz 
częściej podważany. Zagadnienie nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzyg- 
nięte (71, 18). Znaczenie natomiast systemu fenolowego w obronnych 
reakcjach roślin, wysunięte przez Szent-Gyórgyi i potwierdzone później 
na wielu przykładach, należy uznać za bezsporne (Farkas i Kiraly, Fuchs, 
Rubin) (23, 29, 49). 

Mechanizm działania tego systemu polega na utlenieniu zawartych 
w zranionej tkance fenoli do chinonów przy udziale oksydaz fenolowych. 
Działanie biologiczne chinonów jest wielostronne. Dzięki zdolności do
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reagowania ze związkami zawierającymi grupy sulfohydrolowe są one 

inhibitorami niektórych enzymów. Chinony łatwo utleniają inne związki 

i wchodzą z nimi w reakcję. Wskutek tych własności: mogą one działać 

antybiotycznie. 
W wielu badanych przypadkach stwierdzony został wzrost substancji 

fenolowych w roślinach zakażonych (9, 80). 
Cook i współpracownicy zaobserwowane zjawisko tłumaczą obecnoś- 

cią w roślinach enzymów „ochronnych” zdolnych do uwalniania fenoli 

w czasie zaatakowania przez mikroorganizmy i zwiększania ich zawar- 

tości do poziomu fungistatycznego (18). 

W świetle dzisiejszych badań wiadomo, że wzmożona synteza sub- 

stancji fenolowych w roślinach zainfekowanych jest spowodowana często 

przez aktywację pentozcwego cyklu oddychania. 

Zaobserwowano, że w roślinach chorych wzrasta aktywność typo- 

wych dla pentozowego cyklu enzymów: dehydrogenazy 6-fosfoglikozy 

i dehydrogenazy kwasu fosfoglikonowego (78, 21). 

Bardzo istotne znaczenie ma to, że w toku cyklu pentozowego pow- 

staje kwas szikimowy, który jest prekursorem wszystkich cyklicznych 

związków roślinnych, a więc i fenoli (63). 

Aktywacja pentozowego układu oddechowego zachodzi wskutek dzia- 

łania toksyn wydzielanych przez pasożyty. Mechanizm działania toksyn 

wydzielanych przez grzyby był szczegółowo badany przez Allena, Di- 

monda i innych (2, 22). 

Stwierdzono, że często wykazują one działanie hamujące na niektóre 

enzymy biorące udział w normalnym oddychaniu, jak oksydaza cytochro- 

mowa. W takich wypadkach oddychanie rośliny może iść inną drogą, jak 

na przykład przez cykl pentozowy, czemu towarzyszy sromadzenie sub- 

stancji fenolowych. 

Produkty reakcji enzymatycznego utleniania fenoli lub pochodnych 

są trujące nie tylko dla mikroorganizmów, ale — jak szereg autorów 

stwierdza — również i dla rośliny. Dlatego też równolegle z zabarwie- 

niem zaatakowanej tkanki tworzy się warstwa z martwych komórek. 

Powstaje zatem swego rodzaju bariera, chroniąca roślinę przed dalszym 

rozszerzaniem się ogniska zakażenia. 

Szent-Gyórgyi przypuszcza, że w tworzeniu warstwy ochronnej biorą 

udział chinony posiadające zdolność koagulowania białek, które w tym 

stanie są mechaniczną zaporą dla dalszego rozwoju mikroorganizmów, 

a prawdopodobnie nie mogą być przez nie asymilowane. 

Rozwijanie się reakcji w kierunku powstawania chinonów i dalszych 

produktów utleniania możliwe jest jedynie w komórkach martwych 

i nieograniczonym dostępie tlenu, gdyż w komórce żywej istnieje system 

redukujący chinony do wyjściowej formy fenoli W wypadkach, gdy pod
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wpływem patogena zachodzą głębokie zmiany w metabolizmie rośliny, 
prowadzące do obumierania zainfekowanych tkanek i możliwość dalsze- 
go rozwoju pasożytów wyspecjalizowanych zostaje ograniczona, możemy 
mówić o odporności. Tego rodzaju odporność określa się jako odporność 
z nadwrażliwości. W reakcji nadwrażliwości poważną rolą odgrywają 
związki fenolowe i oksydazy fenolowe. 

Zaistnieniu tej reakcji sprzyja wysoka aktywność biorących w niej 
udział enzymów oraz wysoka zawartość fenoli będących ich substratem. 
Wysoki poziom związków fenolowych jest znów związany z najczęściej 
z postinfekcyjnym wzmozeniem ich syntezy. Odporność wynikającą 
z nadwrażliwości chroni roślinę przede wszystkim przed pasożytami — 
wyspecjalizowanymi nie mogącymi się rozwijać na tkankach martwych 
i potrzebujących do swego rozwoju metabolitów gospodarza. 

Wobec mikroorganizmów nekrotroficznych (nie wyspecjalizowanych), 
taka obrona może być tylko w tym wypadku skuteczna, gdy prowadzi 
jednocześnie do powstania związków trujących dla mikroorganizmu lub, 
co jest częściej spotykane, do szybkiego odgraniczenia miejsca infekcji 
przez stworzenie warstwy tzw. korka przyrannego. 

Oczywiście rzadko się zdarzają w stosunkach rośliny i pasożyta tak 
ściśle zdefiniowane zależności. Pomiędzy stosunkami ściśle pasozytniczy- 
mi i saprofitycznymi istnieje cała gama sytuacji pośrednich. 

Ujęcie odporności jako wyniku działania pewnych systemów obron- 
nych jest dziś coraz bardziej powszechne. 

Bardziej ogólny charakter ma stworzona przez Millera teoria fito- 
aleksyn (60, 61). Według założeń teorii w roślinach pod wpływem pene- 
tracji pasożytów tworzą się związki o działaniu antybiotycznym. Podsta- 
wę do wysunięcia tej hipotezy dały obserwacje lokalnego uodporniania 
się ziemniaków na Phytophtora inf. pod wpływem inokulacji niewirulent- 
nym szczepem tego grzyba. 

W pierwotnej wersji teorii fitoaleksyny nie były ściślej definiowane, 
lecz określane przez analogię z reakcją zachodzącą pod wpływem emty- 
genów w komórkach zwierzęcych jako „antyciała” roślinne o działaniu 
antybiotycznym, powstające pod wpływem toksyn pasożyta. 

W toku dalszych badań udało się wyizolować kilka fitoaleksyn (62, 17, 
31, 20). Wyizolowane związki mają charakter fenoli; np. fitoaleksyna 
z korzeni marchwi jest pochodną izokumaryny, pisatina z grochu, pha- 
seolina z fasoli i trifolirhizina z korzeni czerwonej koniczyny są pochod- 
nymi chromanokumarynowymi. 

Żadna z tych substancji nie występuje w zdrowych roślinach, ani nie 
powstaje w roślinie mechanicznie uszkodzonej. Są one syntetyzowane 
przez rośliny pod wpływem penetracji pasożytów. |
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Fitoaleksyny działają fungistatycznie w sposób mało specyficzny, 

a w niektórych przypadkach nie hamują rozwoju typowych pasożytów 

macierzystej rośliny (pisatina). 

Teoria ta znalazła ostatnio wielu zwolenników. W najnowszej litera- 

turze specjalistycznej spotyka się dane dotyczące syntetyzowania przez 

rośliny fitoaleksyn. 

Bell donosi o wyizolowaniu z bawełny pochodnej gossypolu, toksycz- 

nej w stosunku do Veriicillium (8). 

Biosynteza gossypolu zachodzi początkowo, wg tego autora, w od- 

mianach wrażliwych i odpornych jednakowo. Zróżnicowanie następuje 

po kilkunastu dniach, gdy rośliny wrażliwe nie syntetyzują już tego 

związku, a poziom jego w odpornych wzrasta do granic toksyczności. 

Ten sam autor donosi o tworzeniu się w soku liści i łodyg fasoli tok- 

sycznych dla Uromyces phaseoli fitoaleksyn, posiadających charakter fe- 

noli (9). 

Bliżej nie zidentyfikowane fitoaleksyny zostały znalezione w tytoniu, 

soi i innych roślinach (28, 35, 4). 

W świetle tych badań różnice w odporności odmian na choroby po- 

wodowane przez patogenne mikroorganizmy polegają na większej lud 

mniejszej zdolności do syntetyzowania antybiotycznie działających f[ito- 

aleksyn (28). 
Stwierdzenie, że większość fitoaleksyn ma charakter związków aro- 

matycznych zbliża tę teorię do omawianych wyżej poglądów o znaczeniu 

fenoli w odporności roślin. 

W początku XX wieku Bach wysunął hipotezę, że procesy utlenia- 

nia zachodzące w żywych organizmach mogą mieć znaczenie w walce 

z czynnikami chorobotwórczymi (5). Podkreślił on'' srecjalne znaczenie 

oksydaz w obronnych reakcjach roślin. Hipoteza Bacha znalazła zarówno 

przeciwników, jak i zwolenników. Pozzi-Escot, Benoy a później Sucho- 

rukow uważali, że wzmożone procesy oddychania u roślin, zubożając 

tkanki w cukry i zmniejszając ich turgor, czynią je bardziej podatnymi 

na choroby (11, 68, 83). Należy jednak nadmienić, że w badaniach tych 

autorów porównywano niejednokrotnie rośliny zdrowe z chorymi, które 

zarazem uważano za nieodporne. 

W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji, w których padtnzy. 

muje się pozytywną rclę procesów oddychania w odporności roślin na 

choroby. 

- Powszechnie występująca w tkankach roślinnych katalaza jest enzy- 

mem regulującym rozkład, powstającego w toku procesów życiowych, 

nadtlenku wodoru, który jest toksyczny dla wielu mikroorganizmów. 

Niłowa i Kaszewskaja znalazły korelację między odpornością pszenicy 

na rdzę a aktywnością katalazy. Odmiany bardziej odporne charaktery-
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zowały się niższą aktywnością katalazy i tym samym wyższym pozio- 
mem nadtlenku wodoru (64). 

ryza Garay, badając stosunki biochemiczne przy zaatakowaniu sporyszemn 
żyta, stwierdził, że wrażliwe na HO; konidia Claviceps purpurea sa 
chronione przez rose miodowa, lepką słodkawą ciecz występującą na kło- 
sach w czasie kwitnienia, której astywność katalatyczna jest wysoka (32). 

Duże zainteresowanie budzą oksydaza fenolowa i peroksydaza, enzy- 
my biorące udział w utienianiu fenoli. 

Greczannikow stwierdził wyższą aktywność peroksydazy u odmian 
ziemniaków odpornych na raka (41). 

Rubin stwierdził wyższą aktywność peroksydazy i oksydazy fenolo- 
wej w ziemniakach odpornych na fitoftorę (73). 
Podobną zależność znalazł ten autor w odmianach kapusty wrażliwych 
i odpornych na Botritis cin. (75, 76). 

Podobne przykłady pozytywnej zależności odporności i aktywności 
oksydazy fenolowej oraz peroksydazy podają inni badacze (80, 25, 53, 43). 

Hanuśsowa badając kilka odmian jabłoni o różnej odporności na par- 
cha stwierdziła, że aktywność oksydazy fenolowej ich liści była mniej 
więcej jednakowa (43). Różnice występują dopiero po zakażeniu — ak- 
tywność tego enzymu znaczniej wzrasta w liściach odmian odpornych 
niż wrażliwych. 

Znaczenie w odporności aktywacji enzymów powodujących utlenianie 
związków fenolowych jest zrozumiałe w związku z omawianym poprzed- 
nio fungistatycznym działaniem utlenionych fenoli (89, 14). 

Infekcja patogennych mikroorganizmów, a często rówież mechaniczne 
uszkodzenie powoduje zaburzenia w oddychaniu rośliny. Jak wspom- 
niano wyżej, reakcja ta jest powodowana przez toksyny patogena, zdolne 
do hamowania aktywności niektórych enzymów. 

Niezwykle ważne znaczenie na heterogenaość aparatu enzymatycz- 
nego rośliny i jego plastyczność. 

Każdy etap oddychania jest obsługiwany przez dwa lub więcej enzy- 
mów. Wrażliwość poszczególnych enzymów na toksyny patogenów jest 
różna. 

W zainfekowanej tkance w rezultacie spowodowanych infekcją zmian 
w aktywności i działaniu różnych systemów enzymatycznych zostaje na- 
ruszony normalny metabolizm oddechowy. Następstwem tego jest nagro- 
madzenie produktów skażonego metabolizmu, które są materialną pod- 
stawą dla powstawania barier ograniczających ognisko infekcji. 

Omówiony wyżej proces gromadzenia się fenoli wskutek przejścia ro- 
śliny na oddychanie poprzez cykl pentozowy jest charakterystycznym
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przykładem znaczenia plastyczności systemu enzymatycznego rośliny dla 

jej odporności. 

Powinowactwo do tlenu oksydazy cytochromowej, oksydaz flawopro- 

teinowych i miedzioproteinowych (oksydazy fenolowe, oksydaza kwasu 

askorbinowego) jest różne. Przy niskim stężeniu cząstkowym tlenu naj- 

wyższą aktywność wykazuje oksydaza cytochromowa. Natomiast nieak- 

tywne przy niskich stężeniach tlenu oksydazy miedzioproteinowe inten- 

sywnie katalizują utlenianie przy większym dostępie tlenu, jak to ma 

miejsce w tkankach naruszonych. 

Plastyczność enzymów systemu oksydacyjno-redukcyjnego, pozwala- 

jąca roślinie na przetrzymanie infekcji i ogroniczenie wpływów patoge- 

na, jest według Rubina istotną cechą odporności (74). 

Poza systemem obronnym opartym na wzmożonej syntezie fenoli ist- 

nieją w roślinach inne reakcje obronne oparte na bazie zmian w oddy- 
chaniu (42). 

Rubin postuluje, że aktywowanie czynności niektórych enzymów 

u odpornych form roślin polega na syntezie białka enzymatycznego. Syn- 

teza białka — enzymu powinna być też rozpatrywana jako specyficzna 

reakcja odporności (74). 

. Reakcja obronna rośliny nosi więc charakter procesu autokatalitycz- 

nego, w którym w jeden węzeł związane są poszczególne człony: akty- 

wacja oddychania, zaburzenia w oksydatywnej fosforylacji, wykorzysta- 

nie energii do syntezy dopełniających ilości białka enzymatycznego i wy- 

korzystanie tego enzymu do dalszej syntezy. 

Zagadnienie odporności biochemicznej roślin jest więc zagadnieniem 

złożonym. Każdy konkretny przypadek stanowi kompleks problemów 

i może być rozwiązany w sposób kompleksowy. 

Wnikliwe badanie stosunków między pasożytem a rośliną, analizowa- 

nie zmian w metabolizmie rośliny zaatakowanej, a szczególnie aktywnoś- 

ci enzymów systemu utleniającego daje możliwości, tak co do wyjaśnie- 

nia zagadnienia odporności, jak też walki z chorobami. Znaną jest bo- 

wiem rzeczą, że za pornocą nawożenia można do pewnego stopnia wpły- 

wać na aktywność enzymów i gromadzenia się metabolitów (12). Do- 

świadczalnie wykazano, że raożna przez nawożenie modyfikować aktyw- 

ność oksydaz fenolowych jak również obniżyć lub podnieść zawartość 

substancji fenolowych (59). 

Duże znaczenie mają tu mikroelementy, jak miedź, bor i cynk (55). 

W walce o zabezpieczenie plonów przed chorobami bardzo duże zna- 

czenie ma hodowla odmian odpornych na najczęściej występujące cho- 

roby. 

W pracach tych badania biochemiczne i fizjologiczne mogą dać dużą 

pomoc. Stwierdzenie zależności odporności od pewnych cech biochemicz-
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nych, jak aktywność określonych enzymów czy też zawartość związków 
ograniczających rozwój patogena, daje możność prowadzenia selekcji w 
pożądanym kierunku. Jak stwierdzono we wstępie, dotychczasowe efek- 
ty praktyczne tych prac nie są jeszcze zbyt duże. Biochemia i fizjologia 
chorób roślin są stosunkowo nowymi dziedzinami, lecz dynamiczny ich 
rozwój pozwala przypuszczać, że w przyszłości będą mogły być wyko- 
rzystane w praktyce hodowlanej. 
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