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Many laboratories worldwide are involved in the research on effective prevention and management of plant parasitic nematodes. Chemical control of
these parasites is very costly and harmful to the environment, though the main
strategy is to use resistance genes in breeding programs of crop plants. There is
a limited number of naturally occurring resistance genes. Biotechnology can extend the usage of known resistance genes by transferring them to related and
unrelated species via plant transformation. However, most promising is the development of new resistance strategies based on RNA interference or specific
and inducible overexpression of nematocidal genes. Functional analysis of nematode and plant genes that are involved in induction and development of feeding structures can significantly help in engineering of new sources of resistance.
Obviously, biotechnology is not the only prospective solution; however, it significantly enriches the breeders’ toolbox. On the other hand, biotechnology-based pest management methods have been developed until recently, and often there are some shortcomings associated which require more research and
optimization. Moreover, there is a permanent poor acceptance of genetically
modified crops especially in Europe, which influences the decisions of policy
makers. Nevertheless, recent genome scale experiments promise significant acceleration in the research and create a portfolio of numerous new possibilities.
Key words:
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1. Wstêp
Nicienie paso¿ytnicze roœlin, s¹ groŸnymi i rozpowszechnionymi we wszystkich
strefach klimatycznych szkodnikami roœlin uprawnych (1). Chocia¿ nie wywo³uj¹
specyficznych objawów, powoduj¹ straty w rolnictwie rzêdu 125 miliardów dolarów
rocznie (2). Chemiczne zwalczanie tych szkodników jest k³opotliwe ze wzglêdu na
to, ¿e wiêkszoœæ z nich ¿eruje na podziemnych organach roœlin, a jaja mog¹ zalegaæ
w glebie przez dziesi¹tki lat. Zarówno ograniczony wybór naturalnych Ÿróde³ odpornoœci, jak i zró¿nicowanie genetyczne szkodnika sprawiaj¹, ¿e du¿e nadzieje
wi¹¿e siê z biotechnologicznymi metodami walki z nicieniami.

2. Biologia paso¿ytniczych nicieni glebowych
Nicienie (robaki ob³e) stanowi¹ bardzo liczn¹ grupê gatunków w królestwie
zwierz¹t (3). W badaniach dotycz¹cych analizy porównawczej genomów oraz transkryptomów w obrêbie tej gromady dowiedziono, ¿e pomimo jednolitej budowy
cia³a, nicienie stanowi¹ dalece zró¿nicowan¹ genetycznie grupê organizmów. Dziêki tej ró¿norodnoœci s¹ to organizmy wystêpuj¹ce na ca³ej Ziemi, które doskonale
przystosowa³y siê do ró¿nych warunków œrodowiska oraz trybów ¿ycia. Nale¿¹ do
nich organizmy wolno ¿yj¹ce l¹dowe, wodne, od¿ywiaj¹ce siê bakteriami (mikrobionty), od¿ywiaj¹ce siê grzybami (micetofagi), nicienie drapie¿ne, paso¿yty zwierz¹t, cz³owieka oraz roœlin. Na podstawie filogenetyki molekularnej, wyró¿niamy
piêæ klas nicieni: Dorylaimia (I), Enoplia (II), Chromadorea – Spirurina (III), Tylenchina (IV), Rhabditina (V) (4). Klasa I, II, III reprezentowana jest przez nicienie bêd¹ce groŸnymi paso¿ytami zwierz¹t i ludzi. Klasa IV reprezentowana jest przez nicienie paso¿ytnicze roœlin. G³ównymi przedstawicielami tej klasy s¹ nicienie z rodzaju: Meloidogyne (guzaki), Globodera, Heterodera (nicienie cystowe; m¹twiki), nale¿¹ce do grupy osiad³ych endopaso¿ytów oraz endopaso¿ytnicze nicienie migruj¹ce Pratylenchus i Rhadopholus (5).
Literatura dotycz¹ca cyklu ¿yciowego nicieni cystowych oraz guzaków jest bogata (6,7). Nicienie nale¿¹ce do tych rodzajów maj¹ bardzo podobne cykle ¿yciowe,
w których wyró¿niamy cztery stadia larwalne L1-L4 w przypadku nicieni cystowych,
piêæ stadiów L1-L5 w rozwoju guzaków oraz stadium dojrza³e zdolne do rozrodu.
W zale¿noœci od warunków œrodowiska, g³ównie temperatury gleby, cykl trwa od
jednego do trzech miesiêcy. Przejœcie od stadium L1 do L2 zachodzi jeszcze w jajach os³oniêtych cystami (m¹twiki) lub workami ¿elatynowymi (guzaki), które znajduj¹ siê w glebie. Inwazyjne larwy stadium L2 wykluwaj¹ siê z jaj w obecnoœci wydzielin korzeniowych gospodarza i s¹ larwami zdolnymi do pora¿enia korzenia roœliny (8,9). Larwy przedostaj¹ siê do korzenia od strony strefy elongacji i wêdruj¹
wzd³u¿ walca osiowego, w celu lokalizacji odpowiedniej komórki, która pod wp³ywem wydzielin gruczo³ów oko³ogardzielowych daje pocz¹tek strukturze ¿ywiciel174
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Rys. Cykl ¿yciowy paso¿ytniczych nicieni glebowych: (A) m¹twik, (B) guzak (grafika – Magdalena
Guzowska-Nowowiejska).
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skiej – syncytium, w przypadku m¹twików (10) oraz zespo³u komórek olbrzymich
(ang. giant cells), w przypadku guzaków (11). Syncytium to wieloj¹drowa struktura,
która powstaje w wyniku tworzenia siê otworów w œcianie komórkowej i zlewania
siê protoplastów s¹siaduj¹cych komórek, natomiast komórki olbrzymie s¹ to zespo³y bardzo silnie powiêkszonych pojedynczych komórek, zawieraj¹cych liczne
j¹dra komórkowe, które powsta³y w wyniku acytokinetycznych podzia³ów komórkowych (12). W czasie ca³ego cyklu rozwojowego nicieni organy te stanowi¹ jedyne
Ÿród³o substancji pokarmowych, a larwy, które zaindukowa³y powstawanie struktur
¿ywicielskich trac¹ zdolnoœci lokomotoryczne i nie mog¹ zmieniæ swojego miejsca
po³o¿enia. Kolonizacja korzenia mo¿liwa jest dziêki enzymom degraduj¹cym œcianê
komórkow¹, wydzielanym przez nicienia oraz przez uszkodzenia mechaniczne, larwy posiadaj¹ bowiem aparat gêbowy zaopatrzony w sztylet, za pomoc¹ którego
podczas migracji niszcz¹ komórki (13,14). P³eæ nicieni zale¿na jest od warunków
œrodowiska. W zale¿noœci od jakoœci i iloœci pokarmu, inwazyjne larwy rozwijaj¹ siê
w samca b¹dŸ samicê (15). Samice m¹twików w trakcie rozwoju powiêkszaj¹ swoje
rozmiary, przyjmuj¹ kulisty kszta³t, a pod koniec cyklu ¿yciowego ich cia³o rozrywa
warstwê korow¹ korzenia, wydostaj¹c siê na zewn¹trz. Dojrza³e samice zap³adniane
s¹ przez samce, które koñcz¹ pobieranie pokarmu z syncytium w stadium L3, a wraz
z przejœciem do stadium doros³ego odzyskuj¹ zdolnoœci lokomotoryczne i opuszczaj¹ miejsce ¿erowania. Po zap³odnieniu, w jajach znajduj¹cych siê w ciele samicy,
rozwijaj¹ siê larwy L1, z oskórka martwej samicy os³aniaj¹cego jaja powstaje
ochronna cysta (rys.). Samice guzaków w trakcie rozwoju równie¿ powiêkszaj¹ swoje rozmiary, przyjmuj¹ gruszkowaty kszta³t, jednak przez ca³y cykl ¿yciowy pozostaj¹ w korzeniu. Doros³e samce opuszczaj¹ korzeñ roœliny, nie odgrywaj¹c ¿adnej
roli w reprodukcji. Dojrza³e samice rozmna¿aj¹ siê na drodze partenogenezy, jaja
z rozwijaj¹cymi siê larwami pokolenia L1 deponowane s¹ w workach ¿elowych, na
powierzchni korzenia (16). Zarówno cysty, jak i worki ¿elowe chroni¹ larwy przed
szkodliwymi warunkami œrodowiska, równie¿ przed dzia³aniem nematocydów. Na
tym etapie rozwoju larwy s¹ w stanie przetrwaæ w glebie nawet do 30. lat bez gospodarza (17).

3. Nicienie – szkodniki roœlin, znaczenie w rolnictwie
Z ekonomicznego punktu widzenia najwiêksze szkody powoduj¹ nicienie nale¿¹ce do grupy osiad³ych endopaso¿ytów roœlin z rodzaju: Meloidogyne spp. (guzaki), Globodera spp. i Heterodera spp. (nicienie cystowe; m¹twiki) (2).
Zakres ¿ywicieli guzaków korzeniowych jest szeroki, pora¿aj¹ one tysi¹ce gatunków roœlin spoœród jedno- lub dwuliœciennych, a niekiedy przedstawicieli obydwu
tych klas. W Europie stwierdzono wystêpowanie piêtnastu gatunków guzaków korzeniowych (18). Wœród nich najwiêksze szkody w uprawie ziemniaka powoduj¹:
guzak amerykañski (Meloidogyne chitwoodi) oraz guzak holenderski (M. fallax). Ponie176
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wa¿ gatunki te nale¿¹ do trzeciej grupy troficznej, czyli pora¿aj¹ roœlinny zarówno
jedno-, jak i dwuliœcienne, wystêpuj¹ równie¿ w uprawach zbó¿ i kukurydzy. Spoœród piêtnastu gatunków guzaków wystêpuj¹cych w Europie, obecnoœæ oœmiu z nich
stwierdzono na terenie Polski. Wœród nich najwiêksze szkody w uprawach szklarniowych wyrz¹dza guzak pó³nocny (M. hapla) (19). Roœlinami ¿ywicielskimi tego nicienia s¹ prawie wszystkie uprawne i dziko rosn¹ce roœliny dwuliœcienne, w tym: pomidor, ziemniak, marchew, pietruszka. Trzy kolejne gatunki: guzak arachidowy
(M. arenaria), guzak po³udniowy (M. incognita) oraz guzak jawajski (M. javanica), znane s¹ jako szkodniki g³ównie upraw szklarniowych, przede wszystkim ogórka i pomidora.
Spoœród nicieni paso¿ytuj¹cych na roœlinach na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nicienie cystowe. Paso¿ytuj¹ one przede wszystkim na korzeniach roœlin, ale mog¹ pora¿aæ inne organy, takie jak bulwy w przypadku m¹twika ziemniaczanego (Globodera
rostochiensis). W przeciwieñstwie do guzaków wszystkie gatunki nicieni cystowych
maj¹ bardzo w¹ski zakres ¿ywicieli. Najwiêksze szkody w uprawach polowych powoduj¹: paso¿ytuj¹cy na buraku cukrowym – m¹twik burakowy (Heterodera schachtii),
w uprawach ziemniaków – m¹twik ziemniaczany i m¹twik agresywny (G. pallida),
pora¿aj¹cy sojê warzywn¹ – m¹twik sojowy (H. glycines) oraz paso¿yt zbó¿ – m¹twik zbo¿owy (H. avenae). Zakres strat w uprawach soi spowodowany przez m¹twika
sojowego w Stanach Zjednoczonych liczony jest w miliardach dolarów rocznie.
W Wielkiej Brytanii m¹twik ziemniaczany i m¹twik agresywny powoduj¹ straty
w uprawie ziemniaka rzêdu 80 milionów dolarów rocznie. Straty w uprawie buraka
cukrowego w Europie siêgaj¹ prawie 100 milionów dolarów rocznie (20,21).
W Polsce najwiêksze znaczenie pod wzglêdem wielkoœci powodowanych strat
w uprawach ziemniaka ma m¹twik ziemniaczany. W zale¿noœci od stopnia pora¿ania wzorcowych odmian ziemniaka w obrêbie gatunku G. rostochiensis wyró¿niamy
piêæ patotypów (Ro1-Ro5) (22). Oprócz ziemniaka m¹twik ten pora¿a inne roœliny
z rodziny psiankowatych (Solanaceae), takie jak: ober¿yna (Solanum melongena L.),
pomidor uprawny (Solanum lycopersicum L. syn. Lycopersicon esculentum Mill. i Lycopersicon
lycopersicum L.), oraz niektóre chwasty – psianka s³odkogórz (Solanum dulcamara L.)
i psianka czarna (Solanum nigrum L.). Wielkoœæ strat w uprawie ziemniaka uzale¿niona jest od zagêszczenia populacji nicieni w glebie, okreœlanego na podstawie liczby
jaj i larw w jednostce objêtoœciowej lub wagowej gleby (23). Szacuje siê, ¿e ka¿de
20 jaj i larw na gram gleby mo¿e spowodowaæ spadek plonu o dwie tony na hektar.
Na glebach silnie ska¿onych, w których liczebnoœæ populacji jest wysoka z powodu
czêstej uprawy podatnych odmian ziemniaków, strata plonu mo¿e dochodziæ do
80%.
Ze wzglêdu na trudnoœæ w zwalczaniu m¹twiki: ziemniaczany, agresywny, sojowy oraz guzaki korzeniowe: amerykañski i holenderski zosta³y wpisane na listê
szkodników kwarantannowych EEPO A2. W krajach Unii Europejskiej (UE) zasady
dotycz¹ce szczegó³owych sposobów postêpowania przy zwalczaniu i zapobieganiu
rozprzestrzeniania siê tych gatunków nicieni regulowa³a do tej pory Dyrektywa
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Rady 69/465/EWG. Jednak postêp naukowy w poznaniu interakcji nicieñ-roœlina oraz
rozwijaj¹ca siê hodowla odmian ziemniaka odpornych na europejskie patotypy m¹twika ziemniaczanego i agresywnego, sta³y siê podstaw¹ do opracowania nowych
ustaleñ zawartych w Dyrektywie 2007/33/EC, przyjêtej przez Radê UE 11 czerwca
2007 r., która obowi¹zuje od 1 lipca 2010 r.

4. Metody zwalczania
Zwalczanie nicieni glebowych atakuj¹cych korzenie roœlin mo¿liwe jest za pomoc¹ bardzo toksycznych nematocydów, które doprowadzaj¹ do ska¿enia œrodowiska glebowego oraz wyniszczenia wielu organizmów glebowych. Zwi¹zki te stanowi¹ równie¿ zagro¿enie dla zdrowia stosuj¹cych je rolników. Z tego powodu kraje
Unii Europejskiej stopniowo zakazuj¹ stosowania nematocydów w walce z nicieniami paso¿ytniczymi.
W latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku przeprowadzono pierwsze próby zwalczania m¹twika ziemniaczanego w glebie przez jej dezynsekcje, przy u¿yciu œrodków
chemicznych, z których skutecznym okaza³ siê zwi¹zek nale¿¹cy do grupy karbaminianów – forbiat (24). W póŸniejszych latach do zwalczania nicieni stosowano jeden
z najbardziej efektywnych nematocydów – 1,2-Dibromo-3-chloropropan (DBCP),
niestety, jak siê okaza³o, powodowa³ on bezp³odnoœæ u stosuj¹cych go osób i zosta³
wycofany z produkcji pod koniec lat siedemdziesi¹tych (25). Od tego czasu brak jest
na rynku substancji chemicznej specyficznie toksycznej dla nicieni. Stosowanie fumigantów (takich jak bromek metylu, obecnie wycofany), dzia³a sterylizuj¹co na glebê,
niszcz¹c zasiedlaj¹ce j¹ organizmy glebowe. Stwierdzono równie¿, ¿e œrodki te przyczyniaj¹ siê do niszczenia warstwy ozonowej atmosfery. Z wymienionych powodów
Komisja Wspólnot Europejskich wystosowa³a decyzjê 2005/625/WE z 23 sierpnia
2005 r. okreœlaj¹c¹ dozwolone iloœci bromku metylu przeznaczone do zastosowañ
krytycznych w krajach Wspólnoty Europejskiej. Nematocydy nie bêd¹ce fumigantami, takie jak inhibitory acetylocholinesterazy, s¹ toksyczne dla wszystkich organizmów posiadaj¹cych ten enzym, w tym tak¿e owadów i wolno ¿yj¹cych nicieni niepaso¿ytniczych. W warunkach polowych poza stosowaniem kwarantanny oraz œrodków
chemicznych, do podstawowych metod integrowanego zwalczania nicieni nale¿¹:
– profilaktyczne i systematyczne badanie prób gleby,
– ugorowanie pola przez co najmniej 2 lata,
– stosowanie odpowiedniego zmianowania, czyli wieloletnich przerw w uprawach ziemniaka, b¹dŸ innych roœlin ¿ywicielskich na glebach zasiedlonych (przerwa
nie powinna byæ krótsza ni¿ siedem lat, a najbardziej odpowiednie roœliny do p³odozmianu to lucerna, czosnek i cykoria),
– zastosowanie p³odozmianu z roœlin pu³apkowych, np. aksamitek, nagietek,
które przyci¹gaj¹ szkodniki (nicienie po wnikniêciu do korzeni, nie znajduj¹c warunków do dalszego rozwoju, gin¹),
178
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– wykorzystanie wyci¹gów i wywarów z roœlin, które, w porównaniu do zwi¹zków chemicznych, nie s¹ szkodliwe dla ludzi i œrodowiska (nale¿y jednak uwa¿aæ,
gdy¿ stosowane preparaty oprócz szkodników zabijaj¹ równie¿ owady po¿yteczne),
– zastosowanie naturalnych wrogów nicieni, tj. grzybów, bakterii,
– uprawa odpornych odmian ziemniaka.
Alternatywne metody walki, przyjazne dla œrodowiska, oparte na zastosowaniu
naturalnych wrogów nicieni, tj. grzybów, czy bakterii znajduj¹ siê wci¹¿ w stadium
opracowania i stanowi¹ potencjaln¹ alternatywê dla chemicznych œrodków ochrony
roœlin. Poniewa¿ interakcje zachodz¹ce pomiêdzy roœlin¹, nicieniem i grzybem nicieniobójczym s¹ bardzo z³o¿one, powodzenie w zastosowaniu paso¿ytów grzybowych jaj nicieni zale¿ne jest zarówno od gatunku nicienia, jak i liczebnoœci populacji
w glebie, uprawianej roœliny oraz cechy samego grzyba (wirulentnoœæ, produkcja zarodników, zasiedlanie ryzosfery korzenia) (26). Istotne znaczenie ma termin wprowadzania grzybów do gleby. Du¿ym zainteresowaniem cieszy siê gatunek grzyba –
Pochonia chlamydosporia, ze wzglêdu na wytwarzanie chlamydospor, zapewniaj¹cych
przetrwanie w niesprzyjaj¹cych warunkach. Grzyb ten atakuje tylko jaja nicieni, nie
pora¿a larw. Intensywne badania prowadzone s¹ równie¿ nad grzybem Paecilomyces
lilacinus. Stadium infekcyjnym tego grzyba s¹ konidia, które infekuj¹ zarówno jaja,
jak i larwy nicieni. Jednak¿e zarówno szczepy nale¿¹ce do gatunku P. chlamydosporia,
jak i P. lilacinus, charakteryzuj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem pod wzglêdem patogenicznoœci w stosunku do ró¿nych gatunków nicieni. W badaniach prowadzonych
nad tymi gatunkami grzybów wykazano skutecznoœæ w redukcji jaj M. arenaria na
korzeniach pomidora dla P. lilacinus, po wprowadzeniu do gleby przed roœlin¹ i pojawieniem siê szkodnika, natomiast dla P. chlamydosporia, po wprowadzeniu do gleby
w czasie pikowania roœlin, przed pojawieniem siê szkodnika. W ryzosferze kapusty
nie obserwowano zale¿noœci pomiêdzy terminem wprowadzenia P. lilacinus do gleby a jego skutecznoœci¹. P. chlamydosporia by³ najskuteczniejszy po wprowadzeniu
do gleby w czasie wegetacji kapusty i w momencie pojawienia siê szkodnika (26).
Do tej pory na œwiecie zarejestrowanych jest kilka nicieniobójczych biopreparatów (27). G³ówne ograniczenie w stosowaniu tych preparatów stanowi temperatura
i wilgotnoœæ, od których zale¿y rozwój grzyba. Ze wzglêdu na skomplikowany cykl
¿yciowy nicieni paso¿ytniczych roœlin oraz problem z uchwyceniem odpowiedniego
momentu zastosowania œrodka biologicznego trudno równie¿ uzyskaæ wysok¹ skutecznoœæ dzia³ania preparatu. Poniewa¿ dla wiêkszoœci tych organizmów optymalna
temperatura rozwoju jest wy¿sza ni¿ 25°C, œrodki te najczêœciej u¿ywane s¹ do
zwalczania nicieni paso¿ytniczych roœlin, w krajach z klimatem ciep³ym. W Niemczech zarejestrowano biopreparat, do zwalczania guzaków korzeniowych oraz m¹twików, oparty na grzybach P. lilacinus. Optymalna temperatura dla rozwoju tego
grzyba wynosi 15°C, a skutecznoœæ jego dzia³ania w tej temperaturze potwierdzono
w warunkach polowych (26). W Polsce równie¿ prowadzi siê badania nad wykorzystaniem grzybów nicieniobójczych P. lilacinus i P. chlamydosporia, np. do ograniczania populacji guzaków korzeniowych i m¹twików. Skutecznoœæ tych grzybów wykaBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 173-190 2010
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zano zarówno w warunkach szklarniowych, jak i polowych w zwalczaniu m¹twika
burakowego oraz guzaka arachidowego (28,29). Do tej pory jednak nie zarejestrowano ¿adnego z tego typu biopreparatów.
Najprostsz¹ metod¹ walki z nicieniami paso¿ytniczymi jest obecnie uprawa odmian posiadaj¹cych naturalne geny odpornoœci lub wykorzystanie ich jako podk³adki tam, gdzie szczepienie jest ekonomicznie uzasadnione (30). Strategia ta jest
tak¿e praktykowana w Polsce, wobec najgroŸniejszego szkodnika upraw ziemniaka
jakim jest m¹twik ziemniaczany. Wszystkie zarejestrowane w Polsce odmiany zagraniczne posiadaj¹ odpornoœæ na m¹twika ziemniaczanego. Odmiany krajowe, zarejestrowane po 2000 r., posiadaj¹ prawie 90% odpornoœæ na m¹twika ziemniaczanego (31).
Do tej pory poznano molekularnie szereg genów odpornoœci na nicienie cystowe
i guzaki, u ró¿nych gatunków roœlin, które przedstawiono w tabeli. Geny te, podobnie jak wiêkszoœæ poznanych genów R, koduj¹ bia³ka receptorowe nale¿¹ce do rodziny NBS-LRR. Ich mechanizm dzia³ania opisano w kolejnym rozdziale. Obok genów przedstawionych w tabeli, zidentyfikowano i zmapowano wiele innych genów
nios¹cych odpornoœæ na nicienie paso¿ytnicze. Ze wzglêdu jednak na po³o¿enie
tych sekwencji w du¿ych skupiskach homologów, nawet znajomoœæ sekwencji genomu nie pozwala na szybkie i jednoznaczne wskazanie w³aœciwego genu. U ziemniaka oprócz sklonowanych genów odpornoœci: H1, Gpa2, zmapowano gen Rmc1, nadaj¹cy odpornoœæ na guzaka amerykañskiego, holenderskiego i niektóre izolaty guzaka pó³nocnego (32). U pomidora sklonowano geny: HeroA, nadaj¹cy odpornoœæ na
m¹twika ziemniaczanego i agresywnego oraz Mi1.2, nios¹cy odpornoœæ na guzaka
po³udniowego, jawajskiego i arachidowego (zmapowano geny Mi3 i Mi9 wykazuj¹ce
podobn¹ specyfikê do Mi1.2) (33,34). Po wprowadzeniu genu HeroA, za pomoc¹
transgenezy, do wra¿liwej odmiany pomidora uzyskano odpornoœæ na pora¿enie
m¹twikami na poziomie 80-95%, natomiast nie uzyskano tego efektu u transgenicznego ziemniaka (35). Powy¿sze geny s¹ wysoce specyficzne tylko wobec œciœle okreœlonych gatunków nicieni, a czasami nios¹ odpornoœæ wobec konkretnego patotypu
danego gatunku (tab.). Co wiêcej, odpornoœæ warunkowana przez te geny mo¿e
byæ prze³amywana, co prowadzi do powstawania nowego wirulentnego patotypu
nicienia.
Inne Ÿród³a odpornoœci w roœlinie najczêœciej maj¹ naturê cech wielogenowych
b¹dŸ warunkowane s¹ genami recesywnymi. Analizy genetyczne wykaza³y, ¿e u soi
odpornoœæ na H. glycines patotyp 0 determinowana jest wspó³dzia³aniem dwóch niesprzê¿onych loci Rhg1 i Rhg4. Pojedynczo, ¿adne z loci nie generuje odpornoœci na
¿aden znany patotyp m¹twika sojowego (36). U ry¿u odpornoœæ na H. sacchari kontrolowana jest przez gen Hsa-1Og na drodze kodominacji, czyli wspó³dzia³ania miêdzy allelem warunkuj¹cym odpornoœæ a allelem odpowiedzialnym za podatnoœæ ry¿u
na pora¿enie powy¿szym nicieniem cystowym (37).
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Tabela
Charakterystyka poznanych molekularnie genów odpornoœci na nicienie cystowe i guzaki
Roœlina
uprawna

ziemniak

Gatunek

Gen
Gatunek nicieodpornoœci nia/ patotyp

Rodzina
kodowanego Literatura
bia³ka

S. tuberosum ssp.
andigena

H1

G. rostochiensis chromosom 5
Ro1, Ro4

NBS-LRR

(38)

S. spegazzini

Gro1-4

G. rostochiensis chromosom 7
Ro1, Ro5

NBS-LRR

(39)

S. tuberosum ssp.
andigena

Gpa2

G. pallida Pa2

LZ-NBS-LRR

(40)

S. vernei

GroV1

G. rostochiensis chromosom 5
Ro1

NBS-LRR

(41)

L. pimpinellifolium HeroA

G. rostochiensis chromosom 4
Ro1, Ro3, Ro5
G. pallida
Pa2, Pa3

NBS-LRR

(42)

L. peruvianum

Mi1.2

M. incognita
M. javanica
M. arenaria

chromosom 6

LZ-NBS-LRR

(43)

Hs1pro-1

H. schachtii

chromosom 1

LRR-TM

(44)

pomidor

burak cukrowy B. patellaris
pszenica

Lokalizacja
na chromosomie

chromosom 12

T. aestivum

Cre1

H. avenae

d³ugie ramie chromosomu 2B NBS-LRR

(45)

T. tauschii

Cre3

H. avenae

d³ugie ramie chromosomu 2D NBS-LRR

(46)

NBS (ang. Nucleotide Binding Site) miejsce wi¹¿¹ce nukleotydy; LRR (ang. Leucine-Rich Repeat) powtórzenia bogate
w leucynê; TM (ang. Transmembrane Region) sygna³ lokalizacji b³onowej; LZ (ang. Leucine Zipper) suwak leucynowy.

5. Mechanizm dzia³ania genów odpornoœci
Synteza specyficznych bia³ek odpornoœci (R, ang. Resistance Proteins), które rozpoznaj¹ konkretne bia³ka paso¿yta, kodowane przez tzw. geny awirulencji (Avr), jest
indukowana przez infekcje paso¿ytami, bêd¹cymi naturalnymi wrogami gospodarza. Specyficzna interakcja miêdzy produktami genów R roœliny a produktami genów Avr paso¿yta jest podstaw¹ modelu gen-na-gen opracowanego przez Flora (47),
jednak molekularny mechanizm oddzia³ywañ miêdzy powy¿szymi bia³kami nie jest
do koñca wyjaœniony. Bezpoœrednia interakcja miêdzy bia³kami R i Avr zosta³a opisana dla bia³ka odpornoœci Pi-ta u ry¿u, który ulega aktywacji w odpowiedzi na bia³ko
AvrPITA Magnaporthe grisea (48). Brak dowodów na temat bezpoœrednich oddzia³ywañ bia³ek R-Avr w innych uk³adach by³o podstaw¹ do wyprowadzenia hipotezy
stra¿nika (ang. guard hypothesis), wed³ug której interakcje miêdzy bia³kami odpornoœci i awirulencji s¹ koordynowane przez inne bia³ka gospodarza. Potwierdzeniem
tej hipotezy s¹ analizy bia³ka RIN4 u A. thaliana, które jest bia³kiem receptorowym
dla trzech bia³ek Avr bakterii Pseudomonas syringae i poœredniczy w interakcji miêdzy
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bia³kami odpornoœci a bia³kami awirulencji (49). W 2007 r. Bhattarai i wsp. przedstawili model odpowiedzi obronnej, na bia³ka Avr nicieni z rodzaju Meloidogyne, generowanej przez gen odpornoœci Mi1.2 u pomidora (50). Wed³ug tego modelu kompleks sygnalny aktywuj¹cy gen Mi1.2 z³o¿ony jest z bia³ek HSP90-1, SGT1 oraz
RME1. Zmiany konformacyjne bia³ka RME1, bêd¹ce wynikiem interakcji tego bia³ka
z bia³kami Avr nicieni, powoduj¹ wi¹zanie siê cz¹steczek ATP do bia³ka Mi1.2. Hydroliza ATP doprowadza do modyfikacji Mi1.2 oraz aktywacji odpowiedzi obronnej.
Do tej pory geny Avr nicieni, koduj¹ce bia³ka rozpoznawane przez specyficzne
bia³ka R gospodarza, nie zosta³y opisane (51). Wyj¹tek stanowi gen koduj¹cy bia³ko
Avr-Cg1 u guzaka jawajskiego, sklonowany w 2008 r. przez zespó³ Gleason, które
jest rozpoznawane przez bia³ko odpornoœci Mi1.2 u pomidora (52). Problemy w analizie interakcji zachodz¹cych miêdzy genami Avr nicienia i R gospodarza mog¹
œwiadczyæ o tym, ¿e klasyczna teoria gen-na-gen jest najczêœciej niewystarczaj¹ca
do wyjaœnienia mechanizmu odpornoœci roœliny na nicienie. Przyk³adem mog¹ byæ
analizy interakcji m¹twik sojowy/soja, na podstawie których wykazano, ¿e pora¿anie oraz rozwój tych nicieni, w zale¿noœci od badanego genotypu roœliny ¿ywicielskiej, kontrolowany jest zarówno przez geny dominuj¹ce, jak i recesywne (53). Inny
przyk³ad stanowi odpornoœæ marchwi na guzaka pó³nocnego, która jest kontrolowana przez dwa recesywne geny (54).
Zdecydowana wiêkszoœæ bia³ek R, nale¿y do rodziny bia³ek NBS – LRR (tab.), co
mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e roœliny posiadaj¹ wspólny szlak sygnalny generuj¹cy odpornoœæ na ró¿ne organizmy paso¿ytnicze (55). Elementami charakterystycznymi
dla tej rodziny bia³ek jest obecnoœæ w sekwencji aminokwasowej miejsca wi¹¿¹cego
nukleotydy (NBS, ang. Nucleotide Binding Site) oraz rejonu bogatego w tandemowe
powtórzenia leucyn. Wykazano równie¿ obecnoœæ domen homologicznych do bia³ek reguluj¹cych programowan¹ œmieræ komórki. W wyniku dok³adniejszych analiz
miejsc NBS wykazano, ¿e mo¿e mieæ ono istotny wp³yw na aktywacjê bia³ek kinazowych kaskady przekazywania sygna³u MAPKKK. Aktywacja reakcji obronnej z wykorzystaniem genów R jest szybka (56). Czêsto odpowiedŸ roœliny na pora¿enie organizmem paso¿ytniczym koñczy siê aktywacj¹ programowanej œmierci komórki
w miejscach infekcji, zwan¹ równie¿ reakcj¹ nadwra¿liwoœci (HR, ang. Hypersensitive
Response). Co wiêcej, lokalna odpowiedŸ na infekcje paso¿ytnicze indukuje nabyt¹
systemow¹ odpornoœæ (SAR, ang. Systemic Acquired Resistance), dziêki której ca³a roœlina staje siê odporna na pora¿enie. Z drugiej strony geny R s¹ skierowane przeciwko konkretnym szczepom, b¹dŸ patotypom paso¿yta, co nie daje odpornoœci w szeroko pojêtym znaczeniu tego terminu.
Do tej pory zosta³o opisanych oko³o 25 roœlinnych genów R skierowanych przeciwko bia³kom Avr nicieni, nios¹cych odpornoœæ na osiad³e endopaso¿ytnicze nicienie z rodzaju Heterodera, Globodera i Meloidogyne (57). Wyj¹tek stanowi gen Mi 1.2
z pomidora, który daje szersz¹ odpornoœæ na trzy gatunki nicieni z rodzaju
Meloidogyne (M. arenaria, M. incognita, M. javanica) oraz na mszyce (Macrosiphum
euphorbie) i m¹czlika ostroskrzyd³ego (Bemisia tabaci). Wszystkie bia³ka kodowane
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przez te geny nale¿¹ do rodziny bia³ek NBS – LRR. Ponadto geny odpornoœci na nicienie s¹ zgrupowane na chromosomie razem z pozosta³ymi genami R warunkuj¹cymi odpornoœæ na inne patogeny (58,59) , np. gen Mi1.2 znajduje siê w odleg³oœci
1 centymorgana od genów Cf2 i Cf5, warunkuj¹cych odpornoœæ na pora¿enie Cladosporium
fulvum, u pomidora. Gen Gpa2 i gen Rx1, nios¹cy odpornoœæ na wirusa X ziemniaka,
zlokalizowane s¹ równie¿ w niewielkiej odleg³oœci na 12. chromosomie u ziemniaka.

6. Inne geny reakcji obronnej roœliny na atak nicieni
Geny, które ulegaj¹ indukcji w pierwszych godzinach po inokulacji nicieniami,
zwi¹zane s¹ z odpowiedzi¹ obronn¹ roœliny na czynniki stresowe, wynikaj¹ce ze
zranienia oraz migracji nicienia wewn¹trz tkanki korzeniowej (7). W odpowiedzi na
prze³amanie bariery, któr¹ stanowi œciana komórkowa, roœlina uaktywnia mechanizm produkcji reaktywnych form tlenu i azotu. Indukcji ulegaj¹ równie¿ geny koduj¹ce peroksydazy, chitynazy, lipoksygenazy, inhibitory proteinaz oraz katalazy
(60). Analizy transkryptomów korzeni, ró¿nych gatunków roœlin, pora¿onych nicieniami paso¿ytniczymi wyraŸnie wskazuj¹ na siln¹ aktywacjê genów: koduj¹cych
bia³ka PR (ang. Pathogenesis-Related Proteins; np. PR4), aktywuj¹cych szlak syntezy
kwasu salicylowego, np. PAD4 oraz uczestnicz¹cych w biosyntezie zwi¹zków fenylopropenowych, np. PAL (amoniakoliaza fenyloalaniny) (61). Geny te ulegaj¹ aktywacji
po pora¿eniu nicieniami zarówno u roœlin odpornych, jak i podatnych, jednak¿e
u roœlin odpornych ekspresja tych genów zachodzi szybciej i na wy¿szym poziomie.
Z odpowiedzi¹ roœlin na pora¿enie nicieniami zwi¹zana jest synteza hormonów roœlinnych, takich jak: kwas salicylowy, jasmonowy oraz etylen. Paso¿yty biotroficzne
s¹ bardziej wra¿liwe na odpowiedŸ obronn¹ indukowan¹ kwasem salicylowym.
Kwas jasmonowy oraz etylen s¹ substancjami sygnalnymi w³¹czaj¹cymi odpowiedŸ
obronn¹ na skutek zranienia, g³ównie po ataku gryzoni, b¹dŸ paso¿ytów powoduj¹cych nekrozy tkanek roœlinnych (62). Nicienie paso¿ytnicze roœlin powoduj¹ zranienia tkanki korzeniowej, ale s¹ tak¿e biotrofami, co mo¿e stanowiæ pewien problem dla roœliny we w³¹czeniu odpowiedniego szlaku odpowiedzi obronnej. W badaniach prowadzonych na mutantach A. thaliana, charakteryzuj¹cych siê zaburzeniami w syntezie kwasu salicylowego, wykazano, ¿e roœliny te s¹ bardziej wra¿liwe na
pora¿enie m¹twikiem burakowym, w porównaniu z roœlinami kontrolnymi (63). Natomiast podczas analiz mutantów pomidora – NahG, charakteryzuj¹cych siê równie¿ obni¿onym poziomem kwasu salicylowego, nie wykazano zwiêkszonej wra¿liwoœci na guzaki. W dalszych badaniach dowiedziono, ¿e g³ówn¹ rolê w odpowiedzi
na pora¿enie tymi nicieniami odgrywa kwas jasmonowy (64). Mniej skomplikowane
zagadnienie stanowi rola etylenu w reakcjach obronnych roœliny na infekcje organizmami paso¿ytniczymi, który stymuluje pora¿enie zarówno nicieniami cystowymi,
jak i guzakami. Roœliny traktowane etylenem, b¹dŸ mutanty charakteryzuj¹ce siê
zwiêkszonym poziomem tego hormonu, wykazuj¹ wiêksz¹ podatnoœæ na te nicieBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 173-190 2010
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nie. Na roœlinach obserwuje siê wy¿sz¹ liczbê samic oraz szybszy rozwój paso¿ytów.
Samice uzyskuj¹ równie¿ wiêksze rozmiary, w porównaniu do samic rozwiniêtych
na roœlinach kontrolnych (65). W wyniku analiz profili ekspresji genów zwi¹zanych
z odpowiedzi¹ na etylen, np. EREBP (ang. Ethylene-Responsive-Element Binding Protein),
wykaza³y zwiêkszon¹ ekspresjê badanych genów w korzeniach A. thaliana, po pora¿eniu m¹twikiem burakowym, soi, po pora¿eniu m¹twikiem sojowym oraz pomidora pora¿onego guzakiem jawajskim (66-68).

7. Biotechnologiczne metody zwalczania nicieni
Ograniczona liczebnoœæ dostêpnych Ÿróde³ odpornoœci oraz czêsto wystêpuj¹ca
zbyt w¹ska specyfika skierowa³y zainteresowania badaczy na wykorzystanie metod
biotechnologicznych w walce z nicieniami. Metody biotechnologiczne stosowane s¹
obecnie na ka¿dym etapie badañ podstawowych, czy zaawansowanych prac hodowlanych zmierzaj¹cych do otrzymania nowych odmian roœlin uprawnych. Obejmuj¹
one techniki kultur komórkowych i tkankowych, transformacjê roœlin, a tak¿e techniki molekularne mapowania, selekcjê opart¹ na markerach molekularnych, sekwencjonowaniu genomów i izolacji genów. W szerszym znaczeniu mo¿na by nawet do
nich zaliczyæ opisane wczeœniej wykorzystanie biopreparatów w ochronie przed nicieniami, jednak w rozdziale tym skoncentrujemy siê wy³¹cznie na metodach opartych o transformacjê roœlin.
Pierwszym i dosyæ oczywistym wykorzystaniem in¿ynierii genetycznej w zwalczaniu nicieni jest przenoszenie opisanych wczeœniej genów odpornoœci (tab.) z odmian dziko rosn¹cych do odmian uprawnych, pora¿anych przez tego samego nicienia. Opisane geny odpornoœci, takie jak: H1, Hero czy Mi1.2, pozwalaj¹ w prosty
i skuteczny sposób uzyskaæ roœliny uprawne, odporne na okreœlone patotypy m¹twików i guzaków. Jednak rozwój innych patotypów nicieni paso¿ytniczych wymusi³
hodowlê odmian odpornych, gdzie odpornoœæ nie jest ju¿ warunkowana pojedynczym genem, lecz ca³ymi ich zespo³ami. Oprócz genów odpornoœci mo¿na pokusiæ
siê o modyfikacjê wielu innych, zwykle mniej specyficznych, procesów zwi¹zanych
z patogenez¹ nicieni. Opisane strategie maj¹ tê zaletê, ¿e powinny pozwoliæ na uzyskanie roœlin odpornych na ca³¹ grupê nicieni nale¿¹cych do konkretnego gatunku
lub nawet rodzaju.
W testowanych metodach wykorzystuje siê czêsto zjawisko interferencji RNA
(RNAi, ang. RNA interference), która doprowadza do wyciszenia ekspresji genu po
wprowadzeniu do organizmu dwuniciowego fragmentu RNA (dsRNA), komplementarnego do sekwencji tego genu (69). Technika ta zosta³a pierwotnie wykorzystana
do badania funkcji poszczególnych genów u wolno ¿yj¹cego nicienia – C. elegans,
gdzie fragmenty dsRNA, skierowane przeciwko konkretnym genom nicienia, by³y
przez niego pobierane z roztworu. Obecnoœæ specyficznych dsRNA, skierowanych
przeciwko wybranemu genowi, w komórkach docelowych roœlinnych lub zwierzê184
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cych aktywuje kompleks hydrolityczny DICER, który trawi dsRNA na 21-22 nukleotydowe fragmenty RNA (siRNA, ang. small interfering RNA). Nastêpnie siRNA, w po³¹czeniu z kompleksem wyciszaj¹cym RISC (ang. RNA-Induced Silencing Complex), doprowadza do degradacji komplementarnego mRNA genu docelowego. U roœlin w dosyæ
prosty sposób mo¿emy doprowadziæ do ekspresji dsRNA nakierowanego na konkretny gen gospodarza, czy paso¿ytuj¹cego nicienia, poprzez stabiln¹ transformacjê
odpowiedni¹ konstrukcj¹ genow¹. Przyk³adem wprowadzenia zmian w ekspresji genów gospodarza, prowadz¹cych do zaburzeñ w indukcji i rozwoju struktur od¿ywiaj¹cych nicienie, mog¹ byæ badania prowadzone na transgenicznych roœlinach
ziemniaka z wyciszonymi genami koduj¹cymi endoglukanazy: Sl-cel7, Sl-cel9C1,
bior¹ce udzia³ w przebudowie i rearan¿acji œciany komórkowej niezbêdnych do rozwoju struktur ¿ywicielskich dla m¹twika ziemniaczanego (70). Wyciszenie genów
badanych endoglukanaz spowodowa³o spadek liczby samic o ponad 60% (roœliny
z wyciszonym genem Sl-cel7) i 31% (roœliny z wyciszonym genem Sl-cel9C1). Ponadto
u 89% (Sl-cel7) i 78% (Sl-cel9C1) w pe³ni dojrza³ych samic, które rozwinê³y siê na roœlinach z wyciszonymi genami, stwierdzono brak jaj w cystach.
Drug¹ z mo¿liwoœci, jak¹ daje nam technika RNAi, jest dostarczenie wyprodukowanego w komórkach roœlinnych dsRNA do nicienia paso¿ytniczego. Indukcja ekspresji specyficznych dsRNA w transgenicznych roœlinach, skierowanych przeciwko
genom nicieni, zosta³a po raz pierwszy opisana przez Yadav i wsp. w 2006 r. (71).
Ekspresja dsRNA u tytoniu, skierowanych przeciwko czynnikowi sk³adania mRNA
(ang. splicing factor) guzaka pó³nocnego, zahamowa³a ca³kowicie rozwój komórek
olbrzymich tych nicieni. W tym samym roku Hunag i wsp. (72) zbadali wp³yw wyciszenia genu 16D10 u guzaka pó³nocnego, generowanego przez ekspresjê specyficznego dsRNA u A. thaliana. Gen 16D10 koduje bia³ko wysoce konserwowane u nicieni
nale¿¹cych do rodzaju Meloidogyne, które odgrywa istotn¹ rolê w pierwszych godzinach indukcji struktury od¿ywiaj¹cej. Na podstawie ekspresji dsRNA u A. thaliana,
skierowanych przeciwko genowi 16D10, wykazano redukcjê liczby guzów na korzeniach o 69-93%, w porównaniu do roœlin kontrolnych.
Prowadzone s¹ tak¿e intensywne badania nad wp³ywem wyciszania innych genów nicieni z rodzaju Heterodera, Globodera i Meloidogyne (73,74). Wyciszenie genu
koduj¹cego b-1,4-glukanazê u m¹twika ziemniaczanego, u³atwiaj¹cego larwom inwazyjnym penetracjê roœlinnych œcian komórkowych i migracjê wewn¹trz korzeni,
zmniejszy³o liczbê larw zdolnych do pora¿ania korzeni ziemniaka. Ponadto syncytia
zaindukowane przez te larwy by³y zlokalizowane blisko powierzchni korzenia. Podobnie wyciszenie genu Gr-ams-1, u tego samego gatunku, koduj¹cego bia³ko wydzielane przez amfidy, które umo¿liwia larwom inwazyjnym lokalizacjê korzeni roœliny-gospodarza, spowodowa³o znaczny zanik zdolnoœci tych larw do lokalizacji korzeni ziemniaka (75). Chocia¿ technika RNAi sta³a siê metod¹ powszechnie wykorzystywan¹ w badaniach funkcji genów zwi¹zanych z patogenez¹ nicieni, jej efektywnoœæ zale¿y od kilku czynników (76). W ostatnich badaniach dowodzi siê, ¿e efektywne pobieranie, wyprodukowanych w roœlinie lub dostarczonych do roztworu,
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dsRNA przez nicienia zale¿y g³ównie od jego wielkoœci. Wykazano, ¿e guzak po³udniowy pobiera w trakcie ¿erowania moleku³y o wiêkszych rozmiarach ni¿ m¹twik
burakowy i agresywny. Specyficzny dla gatunku limit wielkoœci pobieranych cz¹steczek mo¿e zatem obni¿aæ skutecznoœæ zjawiska interferencji.
Inaktywacja czynników patogenicznoœci nicienia mo¿liwa jest równie¿ za pomoc¹ odpowiednich przeciwcia³ wytwarzanych przez roœliny transgeniczne (ang.
plantibodies) w miejscu ¿erowania paso¿yta (77). W tym celu wymagane jest opracowanie odpowiednich technik pozwalaj¹cych na ekspresjê specyficznych immunoglobulin przez komórki roœlinne. Plantibodies zosta³y wykorzystane do wprowadzenia
odpornoœci na wirusa br¹zowej plamistoœci pomidora (TSWV, ang. Tomato-Spotted
Wilt Virus) u tytoniu (78). Zosta³y równie¿ podjête próby uzyskania w roœlinach ekspresji monoklonalnych przeciwcia³, zaburzaj¹cych sekrecjê bia³ek z gruczo³ów wydzielniczych nicieni cystowych i guzaków (79). Jednak istotny wp³yw zastosowanych
przeciwcia³, na proces indukcji i rozwoju struktur od¿ywiaj¹cych nicienie paso¿ytnicze, nie zosta³ do tej pory opisany.
Mo¿na tak¿e uzyskaæ transgeniczne roœliny, u których wprowadzone konstrukcje genowe poprzez nadekspresjê w³asnego b¹dŸ obcego genu bêd¹ tak modyfikowaæ metabolizm roœliny, ¿eby zahamowaæ migracjê larw nicieni w korzeniu oraz nie
dopuœciæ do rozwoju w pe³ni funkcjonalnego paso¿yta. W tym celu, w 1997 r. Urwin
i wsp. (80) prowadzili badania nad wykorzystaniem inhibitora proteinazy cysteinowej z ry¿u. Proteinaza cysteinowa jest wydzielana przez nicienie we wczesnych etapach pora¿enia i umo¿liwia migracjê larwom inwazyjnym w korzeniu. Wprowadzenie do genomu A. thaliana genu Oc-1DD86 – koduj¹cego bia³ko inhibitora proteinazy cysteinowej, spowodowa³o zaburzenia w rozwoju samic, w stosunku do roœlin
kontrolnych, zarówno po pora¿eniu m¹twikiem buraczanym, jak i guzakiem po³udniowym. Wprowadzenie tego genu do genomu ziemniaka spowodowa³o spadek
liczby samic m¹twika agresywnego miêdzy 55-70%. Jednak samice, które rozwinê³y
siê na korzeniach transgenicznego ziemniaka, by³y prawid³owego rozmiaru, a cysty
zawiera³y prawid³ow¹ liczbê jaj. Przeprowadzono równie¿ badania nad wykorzystaniem genów Cry, koduj¹cych endotoksyny u Bacillus thuringensis, w nadaniu roœlinom
odpornoœci na nicienie paso¿ytnicze (81). Geny Cry s¹ g³ównie wykorzystywane
w celu uzyskania transgenicznych roœlin kukurydzy i bawe³ny odpornych na larwy
owadów z rzêdu Lepidoptera. Wprowadzenie genu Cry6A do genomu pomidora doprowadzi³o do spadku liczby samic o 56-76% po inokulacji guzakiem po³udniowym.
Wykorzystanie biotechnologicznych metod w zwalczaniu nicieni wymaga uzyskania odpowiednich transgenicznych roœlin, w których g³ówny transgen bêdzie
pod kontrol¹ odpowiedniego promotora, najlepiej specyficznie aktywnego w strukturze od¿ywiaj¹cej. Dostêpnych jest kilka promotorów tego typu np. RPE (82), LEMMI9
(83), POLARIS (84), WRKY23 (85), ale ¿aden z nich nie gwarantuje unikniêcia ekspresji genu w miejscach innych ni¿ szlaki migracyjne oraz struktury od¿ywiaj¹ce nicieni. W celu znalezienia bardziej specyficznych promotorów wykonuje siê konstrukcje
delecyjne pozwalaj¹ce na sprawdzanie specyficznoœci danego promotora po usuniê186
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ciu jego wybranych fragmentów. Przyk³adem udanej analizy delecyjnej jest promotor TobRB7, specyficznie ulegaj¹cy ekspresji w korzeniu, którego fragment o d³ugoœci 300 pz jest aktywowany w komórkach olbrzymich, indukowanych przez nicienie
z rodzaju Meloidogyne (86). Poszukiwanie specyficznych promotorów, które ograniczaj¹ ekspresjê transgenów tylko do struktury od¿ywiaj¹cej jest wa¿ne równie¿ dlatego, ¿e aktywnoœæ, powszechnie wykorzystywanego, promotora 35S z mozaiki wirusa kalafiora jest na niskim poziomie w miejscach ¿erowania nicieni paso¿ytniczych (87).
Katalog genów, które mo¿na by wyciszyæ czy spowodowaæ nadekspresjê jest
du¿y, ze wzglêdu na zaawansowane prace nad poznaniem dynamiki transkryptomów ró¿nych gatunków gospodarzy nicieni paso¿ytniczych w czasie pora¿enia i ¿erowania (67,88,89). Wiedza ta wraz z lawinowym przyrostem danych sekwencyjnych
o genomach nicieni i ich gospodarzy (www.nematode.net; www.plantgdb.org) daj¹
realne szanse opisu najistotniejszych mechanizmów patogenezy nicieni i opracowania skutecznych oraz bezpiecznych metod ograniczania strat w uprawach roœlin.

8. Podsumowanie
Aktualnie w wielu krajach prowadzi siê intensywne badania nad optymaln¹ profilaktyk¹ i sposobami zmniejszania szkód powodowanych przez paso¿ytnicze nicienie glebowe. Poniewa¿ chemiczne zwalczanie roœlinnych paso¿ytów glebowych jest
bardzo trudne i obci¹¿aj¹ce œrodowisko, podstawowe jest wykorzystanie genów odpornoœci w programach hodowlanych roœlin. Istnieje te¿ potrzeba wzbogacenia palety dostêpnych Ÿróde³ odpornoœci, co sk³ania naukowców do szerszego wykorzystania metod biotechnologicznych w walce z tymi szkodnikami. Analiza funkcjonalna zarówno genów roœlinnych, jak i nicieniowych, które ulegaj¹ aktywacji podczas
patogenezy mo¿e znacz¹co pomóc w tworzeniu takich nowych Ÿróde³ odpornoœci.
Nie nale¿y jednak traktowaæ biotechnologii jako cudownego lekarstwa, a jedynie
jako poszerzenie mo¿liwoœci hodowcy. Ponadto metody te s¹ rozwijane dopiero od
kilku lat i nie s¹ pozbawione wad. Istnieje równie¿ trudnoœæ w powtórzeniu zachêcaj¹cych wyników uzyskanych in vitro w laboratorium, w warunkach polowych. Najtrudniejsz¹ jednak do przezwyciê¿enia, choæ pozamerytoryczn¹, wad¹ opisanych
metod jest s³aba akceptacja spo³eczna roœlin genetycznie zmodyfikowanych, która
przek³ada siê na decyzje polityków. Niemniej jednak nauka nie stoi w miejscu i coraz bardziej powszechne, wielkoskalowe analizy genomowe, wraz z próbami holistycznej interpretacji obserwowanych interakcji roœliny ze œrodowiskiem, daj¹ nadziejê na opracowanie skutecznych i zrównowa¿onych rozwi¹zañ.
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