
Ziemniak Polski 2014 nr 1 18 

 
 

AAANNNTTTAAAGGGOOONNNIIISSSTTTYYYCCCZZZNNNEEE   IIINNNTTTEEERRRAAAKKKCCCJJJEEE   

MMMIIIĘĘĘDDDZZZYYY   WWWIIIRRRUUUSSSAAAMMMIII   WWW   IIINNNFFFEEEKKKCCCJJJAAACCCHHH   

MMMIIIEEESSSZZZAAANNNYYYCCCHHH   CCCHHHRRROOONNNIIIĄĄĄ   RRROOOŚŚŚLLLIIINNNYYY      

PPPRRRZZZEEEDDD   GGGRRROOOŹŹŹNNNYYYMMMIII   CCCHHHOOORRROOOBBBAAAMMMIII   
 

mgr Anna Grupa 
IHAR-PIB, Pracownia Wirusologii w Młochowie, ul. Platanowa 19 

05-831 Młochów, e-mail: a.grupa@ihar.edu.pl 
 

 
 

jawisko antagonistycznego oddziały-
wania na siebie wirusów roślinnych 
zostało po raz pierwszy opisane przez 

McKinneya (1929), który zauważył, że obec-
ność tzw. zielonego szczepu wirusa mozaiki 
tytoniu (Tobacco mosaic virus, TMV) w rośli-
nach tytoniu chroni te rośliny przed kolejną 
infekcją przez tzw. żółty szczep TMV. Póź-
niejsze badania wykazały, że zjawisko anta-
gonistycznych interakcji między wirusami w 
mieszanych infekcjach roślin, określane w 
praktyce rolniczej jako „odporność krzyżowa” 
lub „ochrona krzyżowa” (ang. cross-protec-
tion), występuje również przy infekcjach ro-
ślin innymi wirusami, reprezentującymi różne 
rodzaje i rodziny. Podejmowane były liczne 
próby wykorzystania tego zjawiska w prakty-
ce, polegające na celowym zakażaniu roślin 
łagodnym bądź osłabionym w warunkach 
laboratoryjnych szczepem wirusa, by uchro-
nić je przed infekcją szczepem bardziej 
agresywnym, powodującym znacznie po-
ważniejsze straty w plonach. 

Przykładowo, zjawisko odporności krzy-
żowej wykorzystano do kontroli groźnych 
szczepów wirusa mozaiki tytoniu w upra-
wach pomidorów w Kalifornii. Sadzonki po-
midorów zostały celowo zainfekowane w 
fazie liścieni łagodnym szczepem TMV, wy-
izolowanym z komercyjnych upraw pomido-
rów w Kalifornii, a także – porównawczo – 

zmutowanym szczepem TMV (MII-16) (Aho-
onmanesh i in. 1981). Szesnaście dni póź-
niej część roślin ponownie zakażano, tym 
razem groźnym, znacznie bardziej agresyw-
nym szczepem TMV, również wyizolowanym 
z kalifornijskich upraw pomidorów. Plon i 
jakość owoców z roślin, które podwójnie za-
każono, były niemal identyczne jak z roślin 
zainfekowanych tylko łagodnym szczepem 
TMV. Co więcej, był on o 50% większy i za-
wierał o 10% więcej dużych owoców niż plon 
roślin zakażonych wyłącznie agresywnym 
szczepem TMV. Użyty w badaniach natural-
nie występujący łagodny szczep TMV i zmu-
towany szczep MII-16 zapewniały jednakowo 
skuteczną ochronę roślin przed zakażeniem 
przez szczep agresywny (Ahoonmanesh i in. 
1981). 

Zjawisko odporności krzyżowej skutecz-
nie wykorzystywano również w zwalczaniu 
choroby tristeza atakującej drzewa cytruso-
we w Brazylii. Na rysunkach 1 i 2 przedsta-
wiono niektóre efekty stosowania tej metody 
ochrony roślin.  

Niestety, późniejsze badania wykazały, że 
w wielu przypadkach łagodne szczepy CTV 
zapewniały zaledwie krótkotrwałą ochronę 
roślin przed tą ciężką chorobą.  

Inne przykłady zastosowania zjawiska 
ochrony krzyżowej w praktyce przedstawio-
no w tabeli 1. 

 

Z 
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Rys. 1. Z lewej drzewo pomarańczy gorzkiej Citrus aurantium porażone agresywnym  
szczepem wirusa tristeza cytrusowych (Citrus tristeza virus, CTV), z prawej – drzewo 

pomarańczy tego samego gatunku, chronione przez łagodny szczep CTV 

 
 

 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Z lewej owoce pomarańczy z 
drzewa porażonego agresywnym szcze-
pem CTV, z prawej – owoce z drzewa 
chronionego przez łagodny szczep tego 
wirusa (Costa, Müller 1980) 

 
 

Wiele pomyślnie zakończonych prób wy-
korzystania zjawiska odporności krzyżowej w 
ochronie roślin przed skutkami groźnych 
chorób wirusowych dowodzi, że metoda ta 
wciąż ma szansę być wartościowym alterna-
tywnym sposobem walki z wirusami zagraża-
jącymi uprawom roślin cennych z gospo-
darczego punktu widzenia. Aby można ją 
było efektywnie wykorzystywać, trzeba jed-
nak dokładnie poznać i dobrze zrozumieć 
mechanizmy molekularne kontrolujące po-
wstawanie i przebieg tego interesujacego 
zjawiska. 

Mechanizm zjawiska odporności krzyżo-

wej długo pozostawał nieznany, a obecnie 
nadal opiera się bardziej na przypuszcze-
niach niż na dowodach naukowych, jest bo-
wiem bardzo trudnym problemem badaw-
czym.  Początkowo zakładano, że wcze-
śniejsza w czasie infekcja wirusem „ochra-
niającym” blokuje uwalnianie z płaszcza 
białkowego (ang. coat protein, CP) kwasu 
nukleinowego (RNA) wirusa „konkurencyjne-
go”, wnikającego do rośliny w drugiej kolej-
ności (de Zoeten, Fulton 1975). Obecnie 
najwięcej zwolenników ma teoria mówiąca, 
że mechanizm odporności krzyżowej funk-
cjonuje podobnie jak mechanizm tzw. po-
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transkrypcyjnego wyciszania genów (ang. 
posttranscriptional gene silencing, PTGS), 
podczas którego materiał genetyczny wirusa 
„konkurencyjnego” jest niszczony, co powo-

duje, że zostaje zahamowana jego replikacja 
i rozprzestrzenianie się w tkankach gospoda-
rza (Voinnet 2009). 

Tabela 1  
Zastosowanie zjawiska ochrony krzyżowej w praktyce 

Wirus „ochraniający” 
Wirus  

„konkurencyjny” 
Roślina  

gospodarz 
Miejsce 
badań 

Odniesienie/ 
Źródło 

Alfamovirus 

Wirus mozaiki lucerny  
Alfalfa mosaic virus 
(szczep łagodny) 

AIMV 
(szczep wirulentny) 

fasola lab. 
Hull, Plaskitt  

1970 

Cucumovirus 

Wirus mozaiki ogórka  
Cucumber mosaic virus  
(szczep łagodny) 

CMV 
(szczep wirulentny) 

pomidor, 
tytoń, 
dynia 

lab. 
Dodds 1982, 

Dodds i in. 1985 

Wirus aspermii pomidora  
Tomato aspermy virus 
(szczep łagodny) 

TAV 
(szczep wirulentny) 

pomidor lab. Kuti, Moline 1986 

Geminivirus 

Afrykański wirus mozaiki 
manioku African cassava 
mosaic virus – Uganda 

ACMV 
(szczep wirulentny) 

maniok pole Owor i in. 2004 

Potyvirus 

Wirus pierścieniowej  
plamistości papai  
Papaya ringspot virus 
(zmutowany łagodny 
szczep) 

PRSV 
(szczep wirulentny 

 typu dzikiego) 
papaja pole 

Yeh, Gonsalves 
1984;  

Gonsalves 1998 

Wirus pierścieniowej pla-
mistości papai Papaya 
ringspot virus – waterme-
lon strain (szczep łagodny) 

PRSV-W 
(szczep wirulentny  

typu dzikiego) 

arbuz, 
dynia 

pole 
Dias, Rezende 

2000 

Wirus Y ziemniaka  
Potato virus Y 
(szczep nienekrotyczny) 

PVY 
(szczep nekrotyczny) 

tytoń lab. 
Latorre, Flores 

1985 

Wirus A ziemniaka  
Potato virus A 
(szczepy „tytoniowe”) 

PVA 
(szczepy  

„ziemniaczane”) 
tytoń lab. 

Valkonen i in. 
2002 

 
 

Bez względu na to, jaki jest rzeczywisty 
mechanizm zjawiska, istnieją dowody, że 
wirus „konkurencyjny” może zasiedlać tylko 
te komórki rośliny, które nie zostały jeszcze 
zasiedlone przez wirus „ochraniający”. W 
efekcie występuje tu zjawisko tzw. oddziele-
nia przestrzennego (ang. spatial separation) 
między podpopulacjami dwóch szczepów 
wirusa, czyli małymi populacjami wchodzą-
cymi w skład większej populacji patogenu. 

Cząstki wirusów mieszają się ze sobą tylko 
w komórkach wąskiej strefy rozgraniczającej 
obie podpopulacje w tkankach rośliny, jak 
przedstawiono schematycznie na rysunku 3.  

Mechanizm PTGS u roślin można uznać 
za namiastkę mechanizmów rządzących 
układem immunologicznym u ludzi lub zwie-
rząt.  Interesujący jest fakt, że w toku ewolu-
cji wirusy zdołały wykształcić wiele specy-
ficznych przystosowań, które umożliwiają im 
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skuteczne tłumienie procesu PTGS. W efek-
cie wirusowi udawało się niekiedy przełamać 
odporność krzyżową i mógł on efektywnie 

powielać swój materiał genetyczny oraz roz-
przestrzeniać się w obrębie rośliny gospoda-
rza.  

 

 
Rys. 3. Zjawisko oddzielenia przestrzennego dwóch podpopulacji wirusa: „ochraniającego”  

(kolor czerwony) i „konkurencyjnego” (kolor niebieski) w tkankach tej samej rośliny. Koegzystencja 
wirusów jest ograniczona tylko do komórek rozgraniczających obie podpopulacje (linia żółta) 

 
 

Termin „oddzielenie przestrzenne” zdaje 
się trafnie ujmować istotę zjawiska towarzy-
szącego antagonistycznym interakcjom mię-
dzy wirusami w infekcjach mieszanych, jak-
kolwiek w użyciu są również inne określenia, 
jak „wzajemne wykluczenie” (ang. mutual 
exclusion), „wzajemne tłumienie” (ang. mu-
tual suppression) i „wzajemne konkurencyjne 
tłumienie” (ang. mutual competitive suppre-
ssion) (Syller 2012). W istocie, w roślinie 
zakażonej jednocześnie dwoma lub więcej 
wirusami konkurującymi o zasoby komórek 
żywiciela, niezbędne do utrzymania cyklu 
życiowego tych pasożytniczych patogenów, 
podpopulacje wirusów odseparowują się od 
siebie, zajmując oddzielne przestrzenie. Przy 
użyciu odpowiednich metod badawczych 
zjawisko takie jest obserwowane w szcze-
gólnie wyrazistej postaci wtedy, gdy dwa 
wirusy wnikają do rośliny równocześnie, 
bądź w krótkim odstępie czasu, dzięki czemu 

mają one wyrównane szanse namnażania 
się i zasiedlania komórek żywiciela, a dalszy 
przebieg i końcowy efekt ich współzawodnic-
twa zależą od „sprawności” (ang. fitness) i 
zdolności przystosowawczej każdego z wiru-
sów (Takahashi i in. 2007). Jak wspomniano, 
cząstki wirusów z konkurujących podpopula-
cji mieszają się ze sobą tylko w wąskiej stre-
fie granicznej. Efektem ograniczonego kon-
taktu obu wirusów jest zmniejszenie często-
tliwości rekombinacji, czyli wymiany części 
materiału genetycznego między wirusami, a 
tym samym możliwości pojawiania się no-
wych, zwykle przecież bardziej agresywnych 
wariantów wirusa (Takahashi i in. 2007).  

Mechanizm powstawania zjawiska od-
dzielenia przestrzennego jest bardzo słabo 
poznany. Problem jest jednak poważniejszy, 
bowiem cała dotychczasowa wiedza o wza-
jemnym oddziaływaniu różnych genetycznie 
izolatów wirusów zagrażających roślinom 
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ważnym z gospodarczego punktu widzenia 
jest niewielka. Przykładem może być wirus Y 
ziemniaka (Potato virus Y, PVY), zaliczany 
do wirusów roślinnych powodujących naj-
większe straty gospodarcze na świecie, 
przede wszystkim w uprawach ziemniaka, 
ale również tytoniu, pomidora i innych roślin 
psiankowatych.  

Pomimo że PVY jest częstym obiektem 
badań o charakterze wirusologicznym i ge-
netycznym, wciąż brakuje odpowiedzi, w 
jakim zakresie i z jaką siłą występują pomię-
dzy różnymi genetycznie izolatami tego wi-
rusa interakcje o charakterze antagonistycz-
nym. W konsekwencji wciąż nie ma zgodnej 
opinii wśród naukowców co do możliwości 
występowania zjawiska ochrony krzyżowej 
między izolatami PVY w roślinach ziemnia-
ka, tytoniu lub innych roślin atakowanych 
przez ten wirus. Jednakże opublikowane 
ostatnio wyniki badań wyraźnie wskazują, że 
między izolatami PVY w mieszanych infek-
cjach roślin ziemniaka i tytoniu występują 
interakcje o charakterze wyraźnie antagoni-
stycznym (Syller, Grupa 2013). W celu okre-
ślenia lokalizacji i dystrybucji izolatów PVY w 
komórkach i tkankach porażonych roślin 
niezbędne są dalsze badania z użyciem od-
powiednich technik mikroskopowych. Dzięki 
dostępności i ciągłemu doskonaleniu metod 
badawczych stosowanych w biologii moleku-
larnej wzrasta poważnie szansa na scharak-
teryzowanie uwarunkowań i efektów interak-
cji antagonistycznych między różnymi gene-
tycznie izolatami wirusów. Wyniki prac mogą 
okazać się bardzo przydatne w opracowaniu 
efektywnej „ekologicznej” metody walki z 
groźnymi chorobami wirusowymi roślin 
uprawnych, z ominięciem lub istotnym ogra-
niczeniem stosowania syntetycznych insek-
tycydów oraz bez wprowadzania nie budzą-
cych entuzjazmu roślin genetycznie zmodyfi-
kowanych.  
 
Literatura  

1. Ahoonmanesh A., Shalla T. A. 1981. Feasibility of 

cross-protection for control of tomato mosaic virus in 

fresh market field-grown tomatoes. – Plant Dis. 65: 56-

-58; 2.Costa A S., Müller G.W. 1980. Tristeza control 

by cross protection: a U.S.-Brazil cooperative success. 

– Plant Dis. 64:  538-541;  3. De Zoeten G. A.,  Fulton 

 

 

R. W. 1975. Understanding generates possibilities. – 

Phytopathology 65: 221-222; 4. Dias P. R. P., 

Rezende J. A. M. 2000. Cross protection of hybrid 

squash Tetsukabuto for the control of papaya ringspot 

virus type W. – Summa Phytopathol. 26: 390-398;      

5. Dodds J. A. 1982. Cross-protection and interfer-

ence between electrophoretically distinct strains of 

cucumber mosaic virus in tomato. – Virology 118: 235-

-240; 6. Dodds J. A., Lee S. Q., Tiffany M. 1985. 

Cross protection between strains of cucumber mosaic 

virus: effect of host and type of inoculum on accumula-

tion of virions and double- stranded RNA of the chal-

lenge strain. – Virology 144: 301-309; 7. Hull R., 

Plaskitt A. 1970. Electron microscopy on the behav-

iour of two strains of alfalfa mosaic virus in mixed in-

fections. – Virology 42: 773-776; 8. Kuti J. O., Moline 

H. E. 1986. Effects of inoculation with a mild strain of 

tomato aspermy virus on the growth and yield of toma-

toes and the potential for cross protection. – J. Phyto-

pathol. 115; 56-60. 9. Latorre B. A., Flores V. 1985. 

Strain identification and cross-protection of potato virus 

Y affecting tobacco in Chile. – Plant Dis. 69: 930-932; 

10. McKinney H. H. 1929. Mosaic diseases in the 

Canary Islands, West Africa and Gibraltar. – J. Agric. 

Res. 39: 557-578; 11. Owor B., Legg J. P., Okao 

Okuja G., Obonyo R., Kyamanywa S., Ogenga Lati-

go M. W. 2004. Field studies of cross protection with 

cassava mosaic geminiviruses in Uganda. – J. Phyto-

pathol. 152: 243-249; 12. Syller J. 2012. Facilitative 

and antagonistic interactions between plant viruses in 

mixed infections. – Mol. Plant Pathol. 13: 204-216; 

DOI: 10.1111/J.1364-3703.2011.00734.X; 13. Syller 

J., Grupa A. 2013. The effects of co-infection by dif-

ferent Potato virus Y (PVY) isolates on virus concen-

tration in solanaceous hosts and efficiency of trans-

mission. – Plant Pathol. DOI: 10.1111/ppa.12095;          

14. Takahashi T., Sugawara T., Yamatsuta T., Isogai 

M., Natsuaki T., Yoshikawa N. 2007. Analysis of the 

spatial distribution of identical and two distinct virus 

populations differently labeled with cyan and yellow 

fluorescent proteins in coinfected plants. – Phytopa-

thology 97: 1200-1206; 15. Valkonen J. P., Rajamaki 

M. L., Kekarainen T. 2002. Mapping of viral genomic 

regions important in cross-protection between strains 

of a potyvirus. – Mol. Plant Microbe Interact. 15: 683-        

-692; 16. Voinnet O. 2009. Origin, biogenesis and 

activity of plant microRNAs, Cell 136:669-687; 17. Yeh 

S. D., Gonsalves D. 1984. Evaluation of induced mu-

tants of papaya ringspot virus for control by cross 

protection. – Phytopathology 74: 1086-1091 

 


