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STRESZCZENIE 

Susza jest globalnym problemem w rolnictwie, na skutek którego następuje obniżenie 

produktywności roślin. Problem dotyczy wielu ważnych dla gospodarki gatunków 

uprawnych,w tym roślin z rodziny bobowatych. Te ostatnie mają szczególne miejsce  

w ekosystemie, ponieważ dzięki zdolności do symbiozy z bakteriami Rhizobium  

oraz Bradyrhizobium wiążą azot atmosferyczny, dzięki czemu są również odpowiedzialne  

za wprowadzenie go w przystępnej dla innych roślin formie do środowiska glebowego.  

W obliczu coraz częstszych niedoborów wody w podłożu istnieje bardzo duże 

zapotrzebowanie na odmiany charakteryzujące się szerokim spektrum strategii 

adaptacyjnych, które pozwolą na utrzymanie wysokiej produktywności w niekorzystnych 

warunkach. Jako organizmy osiadłe rośliny wykształciły szereg mechanizmów 

pozwalających im na przetrwanie suszy, dlatego bardzo często podstawą sukcesu 

wykorzystanych odmian jest właściwy dobór genotypu, który korzysta z właściwej 

kombinacji strategii dla konkretnego sposobu uprawy czy też jej lokalizacji. Endogenne 

mechanizmy wypracowane w toku ewolucji przez rośliny są jednak bardzo skomplikowane, 

dlatego właściwe, praktyczne wykorzystanie istniejącej zmienności wymaga dogłębnego 

poznania poszczególnych reakcji oraz ich wzajemnego współdziałania. Jednym z bardzo 

istotnych faktów jest to, że reakcja na zmieniające się warunki środowiska wymaga 

przekazywania informacji pomiędzy odległymi od siebie organami. W takiej wymianie 

wiadomości na pewno uczestniczy tkanka przewodząca. Ze względu na to, że transport 

związków biorących udział w osmoregulacji, stanowiących materiał budulcowy  

oraz będących źródłem energii odbywa się poprzez floem, w niniejszej pracy założono,  

że poznanie składu eksudatów pochodzących z tej tkanki dostarczy informacji o stanie 

fizjologicznym rośliny orazo wykorzystywanych przez nią mechanizmach odpowiedzi  

na deficyt wody. Hipotezę tę zweryfikowano poprzez analizę metabolomiczną soków 

floemowych wspartą równoległymi badaniami parametrów fizjologicznych, takich  

jak wymiana gazowa, fluorescencja chlorofilu czy też termoregulacja liści. Aby uzyskać 

jeszcze dokładniejszy obraz uzyskane dane skorelowano z pomiarami  dynamiki wzrostu 

liści oraz obserwacjami zmian anatomicznych w obrębie wiązek floemu. Aby pogłębić 

wiedzę dotyczącą zagadnień troficznych u roślin grochu poddanych stresowi suszy 



 
 

zmierzono także ekspresję genów biorących udział w załadunku sacharozy oraz polioli  

do komórek sitowych. 

Powyższe analizy pozwoliły stwierdzić, że floem szybko odpowiada na stres suszy 

dostosowując swoją anatomię oraz skład eksudatów. Zawartość soków floemowych 

pokazała, że groch uruchamia liczne procesy kataboliczne, aby poradzić sobie z ograniczoną 

wymianą gazową i fotosyntezą oraz niedoborem energii. Susza prowadzi także  

do intensyfikacji alternatywnych ścieżek metabolicznych umożliwiających remobilizację 

węgla oraz azotu. Co więcej, ze względu na istotną rolę jaką pełni system waskularny,  

w obliczu narastającego deficytu wodnego następuje uruchomienie mechanizmów 

chroniących integralność komórek tej tkanki oraz ciągłość transportu. 

Analiza zawartości metabolitów umożliwiła wskazanie związków będących 

potencjalnymi markerami wczesnej oraz późnej odpowiedzi na suszę. Na podstawie 

uzyskanych wyników stwierdzono, że zmiany w składzie eksudatów floemowych mogą być 

wykorzystywane do opisu ogólnych reakcji fizjologicznych roślin na stres suszy. Wskazuje 

to również jednoznacznie na duży potencjał dla wykorzystania metod pozwalających  

na badanie składu płynów waskularnych w monitorowaniu odpowiedzi roślin  

na niekorzystne warunki środowiska.  



 
 

ABSTRACT 

Drought is a global problem that leads to reduction of plant productivity. It affects many 

economically important crop species including those from the Fabaceae family.  

These species have a special place in the ecosystem due to their ability to form symbiotic 

relationship with Rhizobium and Bradyrhizobium bacteria which can fix atmospheric 

nitrogen. This leads to the increase in readily available form of nitrogen in the soil which can 

be used by other plants as well. Due to increasing frequency of water shortages in the ground,  

there is a very high demand for varieties characterized by a wide spectrum of adaptation 

strategies that allows to maintain high productivity under adverse conditions. Plants have 

developed large number of strategies increasing their chances of survival under drought 

conditions.  Proper selection of genotypes that use right combination of strategies for  

a particular cultivation method or location is crucial for successful agriculture.  

The endogenous mechanisms developed by plants during evolution are very complex  

and therefore demands in-depth investigation to facilitate proper use of the existing varieties 

in agriculture. One of the most important facts is that the response to changing environmental 

conditions requires coordination between distant organs. Vascular tissue certainly 

participates in such exchange of messages and has the capacity to mediate relocation of 

certain components involved in osmoregulation or being a source of energy. Based on that 

we assumed that the composition of phloem exudates reflects physiological status of the plant 

and thus could be used as a diagnostic measure to identify exact response mechanisms.  

This hypothesis has been verified by metabolomic analysis of phloem sap supported by 

parallel studies of physiological parameters like gas exchange, chlorophyll fluorescence  

or leaf thermoregulation. To obtain a more accurate picture, the data were correlated with 

measurements of leaf growth dynamics and observations of anatomical changes within  

the phloem. To deepen our knowledge on trophic issues in pea plants subjected to drought 

stress, we have quantified the expression of genes involved in loading of sucrose and polyols 

into the sieve elements. 

The above analyses showed that the phloem responds quickly to drought stress by adjusting 

its anatomy and composition of exudates. Results of the phloem exudate content composition 

studies point out that drought brings about intensification of numerous catabolic processes  



 
 

in plants helping them to cope with limited energy supply caused by decrease in gas exchange 

and photosynthesis. Drought also triggers alternative metabolic pathways enabling carbon 

and nitrogen remobilization. Moreover, due to the integrative role of the phloem in drought 

responses, plants activate mechanisms that help to maintain continuity of vascular transport. 

Analysis of the metabolite content enabled the identification of compounds that are potential 

markers of early and late response to drought. We conclude, that changes in the composition 

of phloem exudates can be used to describe the general physiological responses of plants to 

drought stress. This also clearly indicates the great potential of vascular sap analysis  

for monitoring plant responses to adverse environmental conditions.  
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1.WSTĘP 

Na skutek suszy następuje utrata plonu wielu gatunków roślin istotnych  

dla gospodarki. Stres ten wpływa na zmniejszenie ich produktywności poprzez obniżenie 

wydajności procesu fotosyntezy. Rośliny wykształciły strategie unikania i tolerancji suszy,  

a także ucieczki przed nią. Przetrwanie niesprzyjających warunków środowiska umożliwia 

im m. in. plastyczność rozwojowa korzeni i liści. Zmiany wzrostu oraz różnicowania, a także 

procesów fizjologicznych w organach, które zlokalizowane są w dwóch odmiennych 

środowiskach (korzeń - pod ziemią, liść – nad ziemią), wymagają sprawnej i szybkiej 

długodystansowej komunikacji. Za ten proces w dużej mierze odpowiada tkanka 

przewodząca, dzięki której możliwy jest  przekaz sygnałów elektrycznych, hydraulicznych, 

chemicznych oraz makromolekularnych. Ze względu na to, że poprzez floem i ksylem 

prowadzona jest długodystansowa koordynacja wielu procesów życiowych u roślin,  

w niniejszej pracy założono, że odpowiedź rośliny na stres zarówno na poziomie 

fizjologicznym, jak i molekularnym powinna być odzwierciedlona w eksudatach 

waskularnych. Ponieważ floem uczestniczy w transporcie związków biorących udział  

w osmoregulacji, stanowiących źródło energii, kontrolujących ekspresję genów,  

a także będących materiałem budulcowym komórek, badanie zmian składu soków 

pochodzących z tej tkanki odzwierciedla status fizjologiczny rośliny w większym stopniu niż 

analiza zawartości eksudatów ksylemowych. 

W niniejszej pracy postanowiono opisać zmiany rozwojowe i fizjologiczne 

zachodzące w roślinach grochu pod wpływem stresu suszy i skonfrontować uzyskane 

pomiary z wynikami metabolomicznych analiz zmian zachodzących wówczas w soku 

floemowym. Uzyskane wyniki posłużyły do dyskusji na temat wykorzystania metod badania 

eksudatów floemu jako narzędzia diagnostycznego, pozwalającego na określenie stanu  

w jakim znajduje się organizm roślinny.  
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1.1 Susza globalnym problemem w rolnictwie na świecie 

Ze wszystkich czynników naturalnych to właśnie susza generuje największe straty  

w sektorze rolniczym (Ryc. 1.1). W 2017 roku oszacowano je na 29 mld $ (FAO, 2018).  

Co roku w wyniku tego stresu następuje utrata plonu wielu gatunków istotnych  

dla gospodarki. Problem ten dotyczy również grochu będącego trzecią najważniejszą rośliną 

bobowatą, po soi i fasoli, która jest uprawiana na obszarze ponad 10 mln ha na świecie  

(FAO, 2017, www.fao.org/faostat). Produktywność grochu zależy od dostępności wody  

w podłożu na wczesnych etapach rozwoju oraz w okresie kwitnienia roślin (Magyar-Tábori 

i in., 2011). Stres osmotyczny może znacząco zredukować, a nawet całkowicie zahamować 

kiełkowanie nasion grochu oraz ograniczyć wzrost rozwijającej się rośliny (Heikal  

i Shaddad, 1982; Okcu i in., 2005). Ograniczona dostępność wody w stadium kwitnienia 

grochu powoduje również zmniejszenie ilości strąków produkowanych przez roślinę, a tym 

samym przyczynia się do zmniejszenia pozyskiwanych plonów (Andersen i Aremu, 1991). 

 

 

 

Ryc. 1.1 Nasilenie oraz rejonizacja występowania suszy na świecie. (według  

The Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index, SPEI12, czerwiec, 2016).  

Do obliczenia SPEI12 wykorzystano dane dotyczące ilości opadów, temperatur  

oraz szerokości geograficznej dzięki czemu wskaźnik ten określa także potencjalną utratę 

wody na skutek parowania (ang. Potential evapotranspiration - PET). 

https://edo.jrc.ec.europa.eu/gdo/php/index.php?id=2020 
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1.2 Wpływ suszy na fizjologię roślin bobowatych 

Rośliny strączkowe zasiedliły wiele różnych nisz ekologicznych. Rosną zarówno  

w rejonach o bardzo wysokiej wilgotności powietrza (np. Caesalpinia ferrea) (Andrade  

i Silva, 2016), jak i na terenach pustynnych (np. jadłoszyn; Prosopis velutina);(Daubenmire 

i Charter, 1942). Co ciekawe, nie stwierdzono istotnej korelacji między pierwotnym 

miejscem pochodzenia danego gatunku z rodziny bobowatych, a jego odpornością na deficyt 

wody (Daryanto i in., 2015). Orzech ziemny (Arachis hypogaea) pochodzący z rejonów 

tropikalnych jest bardziej tolerancyjny na suszę niż fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris), 

czy fasola mungo (Vigna mungo), które pochodzą z terenów suchych. Daryanto i in. (2015) 

podkreślają dużą zdolność roślin bobowatych do wypracowania mechanizmów 

adaptacyjnych pozwalających na tolerancję niedoboru wody. Zwracają oni również uwagę  

na istotny udział w tym procesie symbiozy z bakteriami z gatunku Rhisobium. Pomimo,  

że badania wykazały negatywny wpływ niedoboru wody w podłożu na tę symbiozę,  

to odnotowano również, że przyczynia się ona do zwiększenia tolerancji na stres suszy 

(Serraj i Sinclair, 1998). 

Wrażliwość organizmów na niekorzystne warunki środowiska jest zależna  

od licznych czynników, w tym stadium rozwojowego, genotypu, a także czasu trwania  

i intensywności stresu (Nadeem i in., 2019). U roślin bobowatych najbardziej negatywny 

wpływ suszy na spadek plonu następuje w momencie, gdy stres pojawi się w fazie rozwoju 

generatywnego (Daryanto i in., 2015). Jednakże stwierdzono, że susza we wczesnych 

etapach rozwoju wegetatywnego ma wpływ na morfologię roślin bobowatych (położenie 

strąków czy też odległości między węzłami), co również przekłada się na straty plonu 

(Klimek-Kopyra i in., 2017). Wszystkie te zmienne należy uwzględnić podczas tworzenia 

programów hodowlanych, dlatego poznanie potencjału biologicznego determinującego 

zakres przystosowania poszczególnych gatunków do suszy ma bardzo istotne znaczenie 

gospodarcze. Najczęściej niedobór wody w podłożu przyczynia się do obniżenia wzrostu  

i produktywności roślin, co jest wynikiem wyniszczającego wpływu stresu na liczne procesy 

zachodzące w organizmie, takie jak szybkość asymilacji węgla, spadek turgoru, zwiększona 

ilość uszkodzeń oksydacyjnych, czy zmiany w intensywności wymiany gazowej liści. 

Poniżej przedstawiono jak stres niedoboru wody wpływa na poszczególne parametry 

fizjologiczne roślin strączkowych. 
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1.2.1 Transpiracja i wymiana gazowa 

Rośliny, by prawidłowo rosnąć i rozwijać się, muszą pobierać wodę z podłoża  

oraz asymilować atmosferyczny CO2, aby następnie zużyć go w procesie fotosyntezy. 

Czynności te możliwe są dzięki transpiracji, która jest siłą napędową poboru wody oraz jej 

dalszego transportu przez ksylem. Proces ten odbywa się dzięki aparatom szparkowym  

i pełni kluczową rolę w wymianie gazowej, pobieraniu wody i substancji odżywczych  

z podłoża oraz termoregulacji (Arve i in., 2011). Ze względu na to, że woda oraz dwutlenek 

węgla są substratami w procesie fotosyntezy, transpiracja ma bezpośrednie przełożenie  

na przyrost biomasy i tym samym produktywność roślin. Regulacja transportu wody  

i ograniczanie jej strat jest ważnym komponentem strategii pozwalających na przetrwanie 

warunków niedoboru wody. Badania wykazały, że w kontroli zamykania aparatów 

szparkowych uczestniczą czynniki transkrypcyjne z rodzin MYB (ang. myeloblastosis 

factors), bZip (ang. basic region/leucine zipper factor), HD-zip (ang. homeodomain-leucine 

zipper factor), AP2/ERF (ang. apetala2/ethylene reponsive factor), a także inne białka,  

które regulują ekspresję genów związanych m.in. z biosyntezą kwasu abscysynowego (ABA) 

oraz szlaku sygnałowego prowadzącego do hydroaktywnego zamknięcia  aparatów 

szparkowych (Ryc. 1.2). Proces ten odbywa się na drodze zależnej od ABA,  

którego synteza ma miejsce w korzeniach oraz liściach, skąd jest on transportowany  

do komórek przyszparkowych przez transportery ABC (ang. ATP-binding casette). Sygnał 

ABA rozpoznawany jest przez receptory, co prowadzi do produkcji reaktywnych form tlenu 

(ang. reactive oxygen species; ROS), które z kolei uruchamiają proces syntezy tlenku azotu 

(NO). Cząsteczki NO zahamowują błonowe pompy protonowe i przyczyniają się  

do wypływu jonów wapnia (Ca2+) z komórki. Zwiększone stężenie Ca2+ aktywuje kanały 

anionowe, powodując wypływ anionów do apoplastu, co prowadzi do depolaryzacji błony 

komórkowej. Depolaryzacja przyczynia się do wypływu jonów potasu (K+) poprzez kanały 

K+
out zarówno z wakuoli, jak i z komórki. Jednocześnie kanały K+

in są inhibowane przez jony 

Ca2+. Ponadto, w tym czasie następuje przekształcenie jabłczanu do skrobi, co prowadzi  

do redukcji potencjału osmotycznego. Błona komórkowa jest zdepolaryzowana, ciśnienie 

turgorowe oraz objętość komórki są zmniejszone, a aparaty szparkowe zamknięte (Arve i in., 

2011; Pirasteh-Anosheh i in., 2016). 
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Obok hydroaktywnej regulacji ruchu aparatów szparkowych, wyróżnia się również 

hydropasywną, która występuje u paproci i widłaków (Ryc. 1.2) - organizmów żyjących  

w warunkach wilgotnych. U nich zamykanie szparek ma miejsce, gdy parowanie wody  

nie może być zbalansowane napływem wody do komórek przyszparkowych, przez co tracą 

one turgor i szparka zostaje zamknięta. Gdy zawartość wody w podłożu wzrasta,  

jej cząsteczki zostają przetransportowane do komórek przyszparkowych zwiększając ich 

turgor. To przywraca nerkowaty kształt, który komórki miały przed pojawieniem się stresu 

suszy i szparka zostaje otwarta (Arve i in., 2011, Pirasteh-Anosheh i in., 2016). 
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Rycina 1.2. Hydropasywny i hydroaktywny mechanizm zamykania szparek ( Arve i in., 

2011; Daszkowska-Golec i Szarejko, 2013), zmienione. 

Hydropasywne zamykanie polega na szybkim wypływie wody z komórek przyszparkowych, 

które prowadzi do spadku ich turgoru. Hydroaktywne zamykanie jest zależne od ABA.  

W warunkach niedoboru wody wzmożona jest biosynteza ABA, przy jednoczesnym 

zahamowywaniu jego degradacji. ABA łączy się z receptorem PYR/PYL/RCAR  

(ang. pyrabactin-resistance 1/ pyrabactin-resistance like/ regulatory component of ABA 

receptor), co prowadzi do inhibicji negatywnych regulatorów przekazu sygnału PP2C  

(ang. protein phosphatase 2C). Następuje przekaz informacji przez kaskadę kinaz SnRK 

(ang. sucrose non-fermenting 1- related subfamily 2 protein kinases), który stymuluje 

aktywację genów związanych z odpowiedzią na ABA. Z drugiej strony wzrost stężenia tego 

fitohormonu przyczynia się do zahamowania aktywności H+-ATPazy, a także aktywuje 

napływ jonów Ca2+ oraz wypływ jonów Cl-, NO3
-, K+, w wyniku czego błona komórkowa 

zostaje zdepolaryzowana, a aparaty szparkowe ulegają zamknięciu. Gdy susza mija, stężenie 

ABA spada, co znosi inhibicję H+-ATPazy. Następuje napływ wody oraz jonów K+, Cl-   

i jonów jabłczanowych (C4H4O5
2-) do komórek przyszparkowych, który prowadzi do ich 

zwiększenia i otwarcia aparatów szparkowych. Jednocześnie niska zawartość ABA skutkuje 

brakiem aktywacji kaskady kinaz SnRK oraz brakiem indukcji transkrypcji genów 

związanych z odpowiedzią na ABA. 
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Zamknięcie aparatów szparkowych jest pierwszą odpowiedzią rośliny odczuwającej 

stres suszy. Należy uwzględnić jednak fakt, że choć ogranicza ono utratę wody z organizmu, 

to jednocześnie zmniejsza wydajność asymilacji CO2 oraz syntezy substancji odżywczych. 

Również w znacznym stopniu limituje ono możliwości chłodzenia liści w warunkach 

stresowych (Xiong i Zhu, 2002; Farooq i in., 2012).  

Zmniejszenie transpiracji w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiska 

odnotowano u różnych gatunków roślin strączkowych. U fasoli nerkowatej (Phaseolus 

vulgaris) stwierdzono, że susza powoduje obniżenie tego procesu oraz ograniczenie 

fotosyntezy (Miyashita i in., 2005). U grochu zwyczajnego (Pisum sativum) wykazano,  

że intensywność transpiracji jest negatywnie skorelowana z temperaturą organizmu (Sánchez 

i in., 2001). Podobne obserwacje odnotowano u bobu (Vicia faba) co sugeruje,  

że termoregulacja u tych roślin została osłabiona (Khan i in., 2007). Ograniczenie transpiracji 

oraz asymilacji CO2 pod wpływem spadku dostępności wody w podłożu jest negatywnie 

skorelowane (odpowiednio współczynnik korelacji Pearsona wynosił + 0,78 oraz - 0,74)  

z wydajnością fotosyntezy u wspięgi wężowatej (Vigna unguiculata) (Anyia i Herzog, 2004). 

Susza wpływa również na zmniejszenie transpiracji u innych roślin strączkowych, takich  

jak soja (Glycine max) (Chowdhury i in., 2016), fasola zwykła (Phaseolus vulgaris) (Aroca 

i in., 2006), lucerna sierpowata (Medicago arborea) (Tani i in., 2019), ciecierzyca pospolita 

(Cicer arietinum) (Zaman-Allah i in., 2011), amorfa krzewiasta (Amorpha fruticosa), robinia 

akacjowa (Robinia pseudoacacia); (Yan i in., 2017). Wymienione przykłady pokazują,  

że zbalansowanie przez roślinę asymilacji CO2 oraz intensywności transpiracji ma duże 

znaczenie adaptacyjne. Szybka i dynamiczna, zależna od ABA, kontrola ruchu aparatów 

szparkowych jest niewątpliwie ważną cechą, która decyduje o możliwości uprawy roślin 

bobowatych w wielu rejonach świata oraz o ich zdolności do przetrwania w zmieniających 

się warunkach otoczenia.  
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1.2.2 Fotosynteza 

Susza ma negatywny wpływ na fotosyntezę (Nadeem i in., 2019). Ze względu na to,  

że następująca przy udziale energii świetlnej asymilacja atmosferycznego CO2 i jego 

konwersja do związków organicznych jest fundamentalnym procesem odpowiedzialnym  

za wzrost i rozwój roślin (Farooq i in., 2012) jego ograniczenie ma olbrzymie konsekwencje 

ekonomiczne. Zachwianie gospodarki węglowej rośliny odbija się zarówno na ilości plonów, 

jak i na efektywności wiązania atmosferycznego azotu, ważnym zjawisku nie tylko  

dla człowieka, ale i całych ekosystemów (patrz rozdz. 1.2.3). Kluczowym enzymem 

biorącym udział w fotosyntezie jest karboksylaza/oksygenaza rybulozo-1,5-bisfosforanu 

(RuBisCO). Cząsteczki CO2 oraz O2 konkurują ze sobą o miejsce aktywne RuBisCO.  

W zależności od stosunku stężenia CO2 do O2 RuBisCO wykazuje aktywność karboksylazy 

(przewaga CO2) lub oksygenazy (więcej O2). W wyniku suszy w komórkach zwiększa się 

obecność cząsteczek O2 i maleje stężenie CO2. Gdy O2 zostanie związane przez RuBisCO, 

następuje uruchomienie procesu fotorespiracji. Powstający wówczas nadtlenek wodoru 

(H2O2) jest źródłem wolnych rodników tlenowych (ang. reactive oxygen species; ROS) , 

które mają szkodliwy wpływ na lipidy, białka, węglowodany i DNA. Akumulacja ROS 

powoduje dezintegrację błon komórkowych a w krytycznych przypadkach może prowadzić 

do śmierci komórki (Ryc. 1.3),(Kar, 2011; Farooq i in., 2012). 
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Ryc. 1.3. Wpływ suszy na fotosyntezę. 

Susza ma negatywny wpływ na fazę jasną oraz ciemną fotosyntezy. W fazie jasnej 

przyczynia się do nagromadzenia wolnych rodników tlenowych (ROS), a także ogranicza 

dostępność NADPH oraz ATP, wymaganych do przeprowadzenia fazy ciemnej fotosyntezy. 

Podczas ograniczonej dostępności wody, kluczowy enzym cyklu Calvina - RuBisCo, 

wykazuje aktywność oksygenazy i przeprowadza proces fotooddychania. Konsekwencją 

tego jest akumulacja cytotoksycznego nadtlenku wodoru (H2O2). Czerwonymi błyskawicami 

oznaczono na których etapach susza wykazuje negatywny wpływ na fotosyntezę.  

 

U roślin bobowatych susza ma negatywny wpływ zarówno na fazę jasną, jak i ciemną 

fotosyntezy (Ryc. 1.3; Tabela 1.1). Podczas fazy jasnej stwierdzono wzrost szybkości 

transportu elektronów (ETR) przez łańcuch przenośników fotosystemu II u soi (Glicine max) 

(Ohashi i in., 2006). Przy zmniejszonej dostępności CO2 wynikającej z zamknięcia aparatów 

szparkowych, przyczynia się to do spadku ilości utlenionych cząsteczek NADP+. Są one 

akceptorami elektronów w fazie jasnej fotosyntezy, a ich ograniczona ilość powoduje 

przekierowywanie elektronów na cząsteczki tlenu (O2), w wyniku czego powstają wolne 

rodniki tlenowe (ROS), co zostało zaobserwowane również u fasoli zwykłej (Phaseolus 

vulgaris) (Cornic i Briantais, 1991; Farooq i in., 2012). Stres suszy powoduje także obniżenie 

ilości barwników fotosyntetycznych, takich jak chlorofil, czy karetonoidy, co wpływa  

na redukcję wydajności procesu fotosyntezy u wspięgi wężowatej (Vigna unguiculata); 

(Singh i Raja Reddy, 2011). Ponadto u drzewiastej rośliny strączkowej - jadłoszynu 

(Prosopis velutina), szybkość fotosyntezy i przewodność szparkowa po ponownym 
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nawadnianiu po suszy jest negatywnie skorelowana z potencjałem wody w tkance 

przewodzącej. Wykazano, że roślina ta nie potrafiła przywrócić poziomu procesu 

fotosyntezy do poziomu sprzed warunków stresowych, przy czym również zmniejszeniu 

uległa przepustowość transportu wody przez jej system waskularny (Resco i in., 2009). 

 

Tabela 1.1. Wpływ suszy na fotosyntezę u roślin strączkowych 

Gatunek 
Stadium 

rozwojowe 
Wpływ suszy na fotosyntezę 

Prace 

źródłowe 

Wspięga wężowata 

(Vigna anguiculata) 
W 

Zmniejszenie zawartości barwników 

fotosyntetycznych 

(Singh i Raja 

Reddy, 2011) 

Soja warzywna 

(Glycine max) 
W 

Obniżenie aktywności enzymów 

biorących udział w cyklu Calvina 

(Das i in., 

2016) 

Soja warzywna 

(Glycine max) 
G 

Spowolnienie fotosyntezy, zwiększenie 

szybkości transportu elektronów (ang. 

electron transport rate; ETR) 

(Ohashi i in., 

2006) 

Fasola zwykła 

(Phaseoulus 

vulgaris) 

W 
Zintensyfikowane przenoszenie 

elektronów na O2, produkcja ROS 

(Cornic  

i Briantais, 

1991) 

Fasola kulthi 

(Macrotyloma 

uniflorum) 

W 

Zmniejszona ekspresja genów 

kodujących enzymy biorące udział  

w fazie jasnej i ciemnej fotosyntezy 

(Reddy i in., 

2008) 

Jadłoszyn (Prosopis 

velutina) 
W 

Niepełna regeneracja procesu 

fotosyntezy po stresie suszy 

(Resco i in., 

2009) 

W – wegetatywne; G – generatywne 

 

1.2.3 Asymilacja azotu atmosferycznego 

Rośliny bobowate, a wśród nich groch, wchodzą w symbiozę z bakteriami należącymi  

do rodzaju Rhisobium oraz Bradyrhisobium, która pozwala na wiązanie azotu 

atmosferycznego. Mikroorganizmy te infekują włośniki korzeniowe i indukują powstawanie 

brodawek  (Lobato i in., 2013). Po wniknięciu do komórki włośnika różnicują się one  

do bakteroidów otoczonych błoną komórkową gospodarza i przyjmują funkcję roślinnych 

organelli, które w odróżnieniu od chloroplastów i mitochondriów, redukują cząsteczki azotu 

atmosferycznego (N2) do amoniaku (NH3) (Downie, 2014). Przebieg tego procesu umożliwia 

nitrogenaza - kompleks enzymatyczny złożony z dwóch metaloenzymów: reduktazy 
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denitrogenazy oraz denitrogenazy (Bulen, 1966). Redukcja jednej cząsteczki N2 wymaga 

dużego nakładu energii (16 ATP). Reakcję można opisać wzorem: 

N2 + 8e− + 8H+ + 16MgATP → 2NH3 + H2 + 16MgADP + 16Pi 

Symbioza roślin strączkowych z Rhisobium jest głównym źródłem związanego azotu  

w ekosystemach lądowych (Zahran, 1999). Niestety wykazano, że stres suszy negatywnie 

wpływa na wszystkie etapy formowania oraz funkcjonowania korzeni brodawkowych. 

Zaobserwowano, że podczas niedoboru wody spada liczba oraz masa brodawek u soi 

(Glycine max); (Serraj i Sinclair, 1998; Ruiz-Lozano i in., 2001). Ponadto Marino i in. (2007) 

odnotowali, że w korzeniach grochu zwyczajnego (Pisum sativum) następowało ograniczenie 

wiązania azotu podczas suszy. Jedną z przyczyn tego zjawiska może być zahamowanie 

aktywności nitrogenazy oraz spowolnienie metabolizmu brodawek, z powodu niskiej 

dostępności tlenu (O2) podczas stresu. Obniżone stężenie tego pierwiastka w komórkach 

zasiedlonych przez Rhisobium jest wynikiem spadku efektywności oddychania. (Diaz Del 

Castillo i Layzell, 1995; Serraj, 2003). Ponadto wiązanie azotu atmosferycznego (N2) jest 

zależne od fotosyntezy. Zwiększona wydajność biosyntezy węglowodanów stymuluje 

symbiozę, co wskazuje na to, że aktywność nitrogenazy jest zależna od zaopatrzenia 

brodawek w węgiel (Voisin i in., 2004). Stres suszy prowadzi do obniżenia asymilacji CO2, 

spadku wydajności fotosyntezy oraz zaburzenia transportu asymilatów, które są potrzebne 

zarówno dla rośliny, jak i symbionta (Kirizii i in., 2007). 

Wrażliwość wiązania atmosferycznego azotu na stres suszy jest zależna od genotypu 

rośliny strączkowej. Orzech ziemny (Arachis hypogea) wykazuje wysoką tolerancję na stres 

niedoboru wody, a co więcej u tej rośliny wiązanie azotu atmosferycznego nie ulega zmianie 

wraz z nastaniem niekorzystnych warunków środowiska (Sinclair i in., 1995). Ponadto, 

badania wykazały bardzo zróżnicowaną wrażliwość brodawek na stres suszy u różnych 

odmian soi (Glycine max). U genotypu najbardziej tolerancyjnego na niedobór wody 

wydajność wiązania atmosferycznego azotu nie ulegała zmianie, co było związane  

z tworzeniem się zwiększonej ilości brodawek, a także ich znacząco wyższą masą u roślin 

traktowanych suszą w porównaniu do dobrze nawodnionych. U genotypów wrażliwszych 

ilość tych struktur oraz ich masa uległa zmniejszeniu (Serraj i Sinclair, 1998). Powyższe 

przykłady sugerują, że symbioza z Rhizobium zwiększa tolerancję niektórych roślin 

strączkowych na stres suszy. Fakt, że nawet w obrębie tego samego gatunku organizmy 
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wykształciły różne adaptacje na suszę może pomóc hodowcom w poszukiwaniu  

oraz wyprowadzaniu nowych odmian roślin strączkowych u których wiązanie 

atmosferycznego azotu nie będzie zaburzone przez niekorzystne warunki środowiska. 

 

1.3 Strategie odpowiedzi roślin bobowatych na suszę 

Rośliny są organizmy osiadłymi, dlatego w obliczu niemożności pobrania 

wystarczającej ilości wody uruchamiają mechanizmy, dzięki którym są w stanie okresowo 

przetrwać niekorzystne warunki. Roślinne reakcje na suszę sklasyfikowano jako: ucieczka 

przed suszą, unikanie oraz tolerancja dehydratacji (Ryc. 1.4). 

 

 

 

Rycina 1.4. Schemat przedstawiający trzy strategie odpowiedzi roślin strączkowych  

na suszę (Kooyers, 2015), zmienione. 
Rośliny strączkowe wykształciły trzy strategie odpowiedzi na suszę: ucieczka, unikanie  

oraz tolerancja stresu. Schemat przedstawia adaptacje charakteryzujące odpowiednie reakcje  

na stres oraz przykłady organizmów, które je nabyły. 

 

Rośliny mogą „uciec” przed suszą dzięki przyśpieszeniu wzrostu i rozwoju, 

skutkującemu skróceniem okresu wegetatywnego i przejściem do fazy generatywnej zanim 

spadek ilości wody w podłożu osiągnie poziom krytyczny. Taką strategię wykorzystują 

głównie organizmy jednoroczne, żyjące na terenach pustynnych. Jej główną zaletą jest 
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możliwość wejścia w etap kwitnienia w momencie, kiedy roślina znajduje się w dobrej 

kondycji, a przez to może wytwarzać więcej nasion (Farooq i in., 2012; Kooyers, 2015).  

Ta strategia wykorzystywana jest zarówno  przez organizmy doświadczających niedoboru 

wody w trakcie całego okresu wegetacji, jak i gatunki rosnące w rejonach występowania 

okresowej suszy (Kobayashi i in., 2013; Riboni i in., 2013), gdzie często ograniczona 

dostępność wody w podłożu jest sygnałem do indukcji kwitnienia (Kooyers, 2015). Strategię 

ucieczki przed suszą zaadoptowały także niektóre rośliny bobowate, takie jak wspięga 

wężowata (Vigna unguiculata); (Hall, 2012) groch zwyczajny (Pisum sativum) (Khan i in., 

1996), ciecierzyca pospolita (Cicer arietinum); (Upadhyaya i in., 2012) oraz soczewica 

jadalna (Lens culinaris); (Kumar i in., 2012). 

Rośliny mogą unikać suszy poprzez podtrzymywanie wysokiego statusu wodnego  

w komórkach. Mogą to osiągnąć dzięki zwiększeniu pobierania wody z podłoża  

oraz zmniejszeniu jej strat poprzez transpirację (Farooq i in., 2012). Klasycznym przykładem 

organizmów, które wyspecjalizowały się w tej strategii są kserofity, które wykształciły 

mięsiste liście zawierające komórki mezofilu przystosowane do akumulacji wody (Schulte  

i in., 1989). Rośliny te poza magazynowaniem wody ograniczają również transpirację, dzięki 

redukcji powierzchni liści, wykształceniu wielowarstwowej epidermy pokrytej grubą 

kutykulą (Kaul, 1977) oraz posiadaniu małej ilości aparatów szparkowych (Griffiths i Males, 

2017). Podobnie jak strategie ucieczki przed suszą, mechanizmy unikania stresu dehydratacji 

nie są wyłącznie zarezerwowane dla sukulentów. Redukcję powierzchni liści  

oraz transpiracji podczas ograniczonej dostępności wody w podłożu stwierdzono u fasoli 

zwykłej (Phaseolus vulgaris) (Ashraf i Iram, 2005), a zmniejszenie ilość aparatów 

szparkowych zauważono u wspięgi wężowatej (Vigna unguiculata) (Anyia i Herzog, 2004). 

Inną adaptacją charakterystyczną dla strategii unikania suszy jest wykształcenie bardzo 

rozbudowanego, głęboko sięgającego systemu korzeniowego. Wykształcenie tej cechy 

opisano u ciecierzycy pospolitej (Cicer arietinum) (Kashiwagi i in., 2005) oraz fasoli 

ostrolistnej (Phaseolus acutifolius); (Markhart, 1985). Innym przykładem adaptacji jest 

pokrycie epidermy grubą warstwą kutikuli i wosków, lignifikacja tkanek, zmniejszenie 

rozmiaru komórek mezofilu oraz przestrzeni międzykomórkowych. Wyżej wymienione 

przystosowania anatomiczne umożliwiają przetrwanie rośliny narażonej na krótki okres 
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niedoboru wody, ale są zwykle niewystarczające na przeżycie stresu długotrwałego (Bacelar 

i in., 2012; Kooyers, 2015). 

Ostatnią strategią adaptacji roślin jest tolerancja deficytu wody. W porównaniu  

z unikaniem, tolerancja suszy wymaga mniejszych nakładów energii, dzięki czemu  

w mniejszym stopniu obniża produktywność roślin. W przypadku gatunków z rodziny 

bobowatych opisywana adaptacja została zauważona u grochu zwyczajnego (Pisum 

sativum), ciecierzycy pospolitej (Cicer arietinum), bobu (Vicia faba) (Amede i Schubert, 

2003) i soi (Glicine max); (Silvente i in., 2012). Polega ona na zwiększeniu wytrzymałości 

rośliny na ograniczoną dostępność wody w podłożu. Mechanizm ten w głównej mierze 

oparty jest na zwiększonej akumulacji osmolitów (węglowodanów, kwasów organicznych, 

aminokwasów, jonów) oraz syntezie przenośników i transporterów biorących udział  

w transporcie tych cząsteczek. Transport osmolitów do komórek korzeni pozwala  

na utrzymanie ciągłości poboru wody, pomimo spadającego potencjału wody w podłożu. 

Osmolity zakumulowane w różnych organach roślin, zwiększają siłę ssącą w ich komórkach, 

tym samym chroniąc je przed wyciekiem wody (Bacelar i in., 2012; Kooyers, 2015). Obok 

akumulacji osmolitów, inną adaptacją charakterystyczną dla strategii tolerancji jest synteza 

osmoprotektantów. Są to małe, łatwo rozpuszczające się w wodzie, nietoksyczne cząsteczki 

posiadające neutralny ładunek elektryczny. Wśród nich wyróżnia się związki amonowe,  

(np. poliaminy, glicyna-betaina), cukry i alkohole cukrowe (np. trehaloza, mannitol, sorbitol)  

oraz aminokwasy (np. prolina, ektoina). Ich główną rolą jest detoksyfikacja wolnych 

rodników tlenowych oraz stabilizacja błon komórkowych, enzymów oraz innych 

makromolekuł (Farooq i in., 2012).  

Opisane powyżej reakcje roślin na susze wyraźnie pokazują, że organizmy te nie są 

bierne, ale wręcz odwrotnie, dynamicznie i kompleksowo regulują swoją odpowiedź na stres 

na różnych poziomach organizacji. Jest również istotne to, że indywidualny genotyp może 

mieć wykształconą więcej niż jedną strategię odpowiedzi na niedobór wody i dostosowywać 

swoją reakcję w zależności od zmian w otaczającym go środowisku. 
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1.4 Plastyczność rozwojowa roślin  

Rośliny, jako organizmy osiadłe nie mające możliwości przemieszczania się, muszą 

szybko dostosować się do zmian zachodzących w ich środowisku (Arnold i in., 2019). 

Możliwe jest to m. in. dzięki posiadaniu przez nie zdolności do ciągłej produkcji nowych 

komórek i różnicowania tkanek. Większość roślin w trakcie wzrostu wegetatywnego może 

wytwarzać nowe liście. Organizmy te posiadają również zdolność do zmiany kierunku 

różnicowania komórek, dzięki której na skutek odpowiedzi na stres mogą modyfikować 

wiele istotnych cech organów oraz wchodzących w ich skład tkanek. Taka cecha roślin 

nazywa się plastycznością rozwojową, czyli zdolnością do wytwarzania alternatywnego 

fenotypu, umożliwiającego przetrwanie w nowych warunkach otoczenia (Mizutani  

i Kanaoka, 2018). W zależności od swej funkcji oraz środowiska zewnętrznego poszczególne 

organy roślinne wykazują się różnym potencjałem w zakresie plastyczności rozwojowej. 

Najbardziej plastycznym organem roślinnym jest korzeń, wynika to z jego roli w utrzymaniu 

rośliny w podłożu, pobieraniu substancji mineralnych, wody oraz przekazu sygnałowego 

(McCleery i in., 2017). Korzenie rosną w środowisku bardzo niejednorodnym,  

którego warunki mogą zmienić się w stosunkowo krótkim czasie (np. od podmoknięcia  

po suszę i odwrotnie). Jednym z przejawów plastyczności korzenia są zmiany kierunku jego 

wzrostu w zależności od dostępności wody w podłożu. W optymalnych warunkach wzrost 

korzeni odbywa się zgodnie z wektorem grawitacji, wówczas system korzeniowy rozwija się 

symetrycznie wokół osi (Feng i in., 2016; Fromm, 2019). Jednakże podłoże jest 

środowiskiem niejednorodnym, dlatego system korzeniowy wytwarza korzenie boczne 

skierowane w stronę miejsc, gdzie znajduje się woda. (Bao i in., 2014; Fromm, 2019).  

Kiedy wierzchnie warstwy podłoża wysychają, a dolne wciąż mają wystarczająca ilość 

wody, następuje nasilenie wzrostu grawitacyjnego, co prowadzi do wytwarzania się korzeni 

sięgających głęboko i posiadających zredukowane kąty (Uga i in., 2013). Podczas suszy  

w ziemi znajdują się miejsca wypełnione powietrzem, które hamują formowanie się korzeni 

bocznych. Zjawisko to nazywane jest w języku angielskim „xerobranching” i jest regulowane 

przez ABA (Ryc.1.5) (Orman-Ligeza i in., 2018).  
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Ryc. 1.5. Xerobranching (Orman-Ligeza i in., 2018); zmienione. Kontakt korzenia  

z powietrzem w glebie hamuje wytwarzanie korzeni bocznych. Zjawisko to regulowane jest 

przez ABA. 

Dokładny mechanizm rozpoznawania zmian w otaczającym korzeń środowisku jest 

nieznany. McCleery i in. (2017) zaproponowali, że wzdłuż osi korzenia pierwotnego 

położone są liczne ryzomery - struktury komórkowe będące jednostkami rozwojowymi, 

które posiadają zdolność do rozwinięcia się w korzeń boczny. Decyzja o losie ryzomerów 

jest wynikiem mediowanych przez auksyny, miejscowych interakcji tych struktur 

komórkowych z otaczającym je środowiskiem. Bodźcem inicjującym sygnał może być 

grawitropizm, tigmotropizm, zginanie się korzeni, rozmieszczenie wody i pierwiastków 

podłożu. Informacja o środowisku jest przekazywana do ryzomerów, gdzie zostaje podjęta 
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decyzja o uformowaniu się korzenia bocznego. W ten sposób suma lokalnych interakcji ma 

wpływ na ostateczną, globalną architekturę systemu korzeniowego. 

Inną cechą stanowiącą o plastyczności korzeni jest zdolność do wytwarzania 

włośników, które znacząco zwiększają powierzchnię absorbcji wody oraz soli mineralnych 

a także kontakt korzenia z otoczeniem (Fromm, 2019). U wielu gatunków roślin każda 

komórka epidermalna korzenia ma potencjał zróżnicowania się we włośnik. U innych roślin, 

w tym modelowego rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana) epiderma korzenia 

złożona jest z trichoblastów które mogą wytworzyć włośniki oraz atrichoblastów,  

które nie posiadają tej zdolności (Fromm, 2019). Badania wykazały, że u mutantów 

rzodkiewnika oraz jęczmienia (Hordeum vulgare) nie wytwarzających włośników pobór 

wody był znacząco niższy, a rośliny były bardziej wrażliwe na suszę (Tanaka i in., 2014; 

Kwasniewski i in., 2016). W odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiska może być 

regulowana nie tylko ilość, ale i długość włośników. Odnotowano, że genotypy fasoli 

zwykłej (Phaseolus vulgaris), posiadające korzenie z długimi włośnikami w warunkach 

stresowych wytwarzały blisko 90% większą biomasę w stosunku do roślin nie wykazujących 

tej cechy (Miguel i in., 2015). 

Plastycznością charakteryzuje się nie tylko architektura korzenia, ale również jego 

anatomia. Zdolność tę posiada m.in. endoderma korzenia, tkanka, która otacza walec osiowy. 

W ścianach komórek endodermy znajdują się zgrubienia - pasemka Caspary’ego,  

które regulują transport substancji do walca osiowego (Andersen i in., 2015). W trakcie 

rozwoju endodermy, na ścianie pierwotnej jej komórek odkładana jest suberyna, której 

hydrofobowe właściwości pełnią kluczową rolę w kontrolowaniu poboru wody i soli 

mineralnych z ryzosfery do tkanek waskularnych (Baxter i in., 2009). Proces ten może być 

regulowany w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiska. Plastyczność suberyzacji 

endodermy jest regulowana przez ABA oraz etylen. W zależności od stresu roślina może 

dynamicznie zwiększyć (stres suszy oraz wysokiego zasolenia, niedobór K lub S), a nawet 

zmniejszyć ilość (niedobór Fe, Zn, Mn) odłożonych monomerów suberyny ( Henry i in., 

2012; Barberon i in., 2016). Suberyzacja endodermy prawdopodobnie zwiększa możliwość 

zatrzymania wody w organizmie roślinnym. Ilość warstw endodermy jest również cechą 

zależną od warunków środowiska. U oliwki (Olea oleaster) zaobserwowano, że po poddaniu 

siewek stresowi suszy endoderma korzenia miała 3 do 4 warstw, podczas gdy u roślin 
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rosnących w dobrze nawadnianym podłożu tkanka ta miała tylko jedną warstwę (Lo Gullo  

i in., 1998), co wskazuje na jej prawdopodobną funkcję w kontroli przewodności 

hydraulicznej korzenia. Utrzymanie odpowiedniego natężenia oraz ciągłości przepływu 

wody jest kluczowe dla przeżycia rośliny poddanej stresowi suszy i jest możliwe m.in. dzięki 

modyfikacjom ksylemu. Podczas stresu suszy pszenica (Triticum aestivum), będąca 

gatunkiem pochodzącym z rejonów ubogich w wodę, zwiększa liczbę metaksylemu  

w korzeniach, przy jednoczesnym zmniejszeniu średnicy wiązek. Pozwala to na  zwiększenie 

poboru wody oraz uniknięcie zjawiska kawitacji (Kadam i in., 2015). Z kolei u ryżu (Oryza 

sativa), który jest gatunkiem uprawianym na obszarach zalewowych, zaobserwowano 

dokładnie odwrotną odpowiedź ksylemu na warunki niedoboru wody – było go mniej,  

ale charakteryzował się większą średnicą. Obydwie rośliny wykazały różne strategie  

w obliczu stresu suszy: pszenica zmniejszyła powierzchnię liści i wytworzyła grubsze, 

umiarkowanie rozgałęzione korzenie, co pozwoliło na oszczędniejsze gospodarowanie wodą, 

z kolei ryż formował cienkie, bardziej rozgałęzione organy podziemne,  

które umożliwiały poszukiwanie zasobów wody w podłożu a także na jej szybki pobór 

(Kadam i in., 2015). Zmniejszoną liczbę naczyń ksylemu, przy jednoczesnym zwiększeniu 

jego średnicy w odpowiedzi na niedobór wody potwierdziły także meta-analizy oparte  

na wynikach opublikowanych wcześniej 128 prac naukowych skupiających się nad cechami 

systemu korzeniowego podczas suszy u gatunków roślin zielnych oraz drzewiastych (Zhou  

i in., 2018). Autorzy tej pracy znaleźli również, że wspólną reakcją wielu gatunków  

na niedobór wody w podłożu jest również zmniejszenie długości oraz gęstości korzeni.  

Nie wyklucza to oczywiście tego, że są gatunki roślin, dla których wykształcenie dłuższych 

korzeni, sięgających do zasobów wody położonych głęboko pod ziemią jest elementem 

strategii adaptacyjnej (Masalia i in., 2018). U niektórych organizmów posiadających długi 

system korzeniowy można zaobserwować zjawisko nazywane „windą hydrauliczną”. Jest to 

proces, podczas którego za dnia woda jest absorbowana przez korzenie znajdujące się 

głęboko w podłożu i podciągana do góry systemu, a w nocy jest uwalniana do ziemi. 

Następnego dnia woda jest resorbowana przez korzenie rosnące płycej. „Winda 

hydrauliczna” jest specyficznym przypadkiem redystrybucji wody, który występuje głównie 

u drzew i krzewów, a ma na celu dostarczenie wody i substancji odżywczych do korzeni 

rosnących w płytszych warstwach ziemi, jak również zaopatrywanie w wodę roślin 
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rosnących w pobliżu oraz mikroorganizmów żyjących w ryzosferze (Caldwell i in., 1998; 

Fromm, 2019). 

Jak opisano powyżej, odpowiedź korzenia na stres suszy jest bardzo zróżnicowana,  

a przykładem cechy charakteryzującej się dużą plastycznością jest jego długość. 

Zaobserwowano, że podczas niedoboru wody rośliny mogą wytwarzać dłuższy (Xu i in., 

2015) lub krótszy (Zhou i in., 2018) organ podziemny, ale również jego długość może  

nie ulegać zmianie (Mori i Inagaki, 2012). Odnotowano, że rośliny grochu oraz ciecierzycy 

w odpowiedzi na stres suszy wytwarzały dłuższy i głębiej sięgający korzeń niż organizmy 

rosnące w warunkach dobrego nawodnienia, podczas gdy soja, niezależnie od warunków, 

utrzymywała krótki system korzeniowy (Benjamin i Nielsen, 2006). Cechy uformowanego 

systemu korzeniowego są odzwierciedleniem strategii gospodarowania zasobami, jakimi 

dysponuje organizm roślinny. Do wzrostu potrzebny jest duży nakład energii, której źródłem 

są głównie fotoasymilaty. Alokacja tych związków do korzeni jest zależna od aktywności 

liści będących ich źródłem oraz korzeni stanowiących niszę fizjologiczną (ang. physiological 

sink) o dużym zapotrzebowaniu na asymilaty (Farrar i Jones, 2000; Wiley i Helliker, 2012). 

Podczas stresu niedoboru wody pobór atmosferycznego CO2 jest ograniczony, co przyczynia 

się do zmian aktywności obydwu organów i prowadzi do zmian w redystrybucji związków 

węgla (Barthel i in., 2011; Fuchslueger i in., 2013). Z drugiej strony zauważono, że transport 

nowo zsyntetyzowanych asymilatów z liści do korzenia jest proporcjonalnie większy 

podczas suszy niż w warunkach dobrego nawodnienia, co może służyć podtrzymaniu 

procesów komórkowych, ale również być związane ze wzrostem organu podziemnego (Burri 

i in., 2014; Hasibeder i in., 2015). Co ciekawe odnotowano że drzewiaste rośliny z rodziny 

bobowatych rosnące w sezonowo suchych lasach tropikalnych w czasie dostępności wody 

charakteryzują się zwiększoną intensywnością fotosyntezy i akumulują związki węgla w celu 

produkcji nowych liści po stresie suszy (Poorter i Markesteijn, 2008; Eamus i Prior, 2001). 

Mechanizm kontroli alokacji związków do korzenia nie został dobrze poznany, a samo 

zjawisko plastyczności korzenia jest tematem wielu obecnych badań.  

Organy wchodzące w skład części nadziemnej rośliny również wykazują dużą 

plastyczność rozwojową. Znamienitym przykładem jest tu liść, który reaguje na stres poprzez 

ograniczenie wzrostu, czasowe lub trwałe zmniejszenie powierzchni blaszki, bądź zmiany 

różnicowania i rozkładu aparatów szparkowych. Jak zostało opisane we wcześniejszych 
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rozdziałach tej rozprawy doktorskiej, liść jest organem, którego główną funkcją jest 

przeprowadzenie wymiany gazowej oraz procesu fotosyntezy. Z tymi procesami wiąże się 

asymilacja CO2 przez ten organ, a umożliwiają to aparaty szparkowe. Od czasów rewolucji 

przemysłowej wzrosła koncentracja atmosferycznego CO2 z 280 ppm do 340 ppm, co jest 

skorelowane z 67% spadkiem gęstości aparatów szparkowych w liściach (Woodward, 1987). 

Prowadzone przez trzy lata badania u miłorzębu dwuklapowego pokazały, że w tak krótkim 

okresie u roślin rosnących w warunkach wysokiej zawartości CO2 w powietrzu (560 ppm) 

gęstość aparatów szparkowych uległa znaczącemu obniżeniu w porównaniu do roślin 

rosnących w warunkach kontrolnych (350 ppm). Było to skorelowane ze spadkiem 

przewodności szparkowej oraz małą koncentracją CO2 w przestrzeniach 

międzykomórkowych liścia (Beerling i in., 1998). Ponadto wykazano, że gdy wzrasta 

stężenie CO2 w atmosferze, zwiększeniu ulega również wielkość aparatów szparkowych,  

a transpiracja potencjalnie jest obniżona (Franks i Beerling, 2009). Informacja o wysokiej 

koncentracji CO2 jest przenoszona ze starszych liści do tych, które dopiero się rozwijają  

i mają jeszcze zdolność do regulacji gęstości aparatów szparkowych (Mizutani i Kanaoka, 

2018). 

Dostosowanie gęstości aparatów szparkowych może następować również  

w tym samym pokoleniu, w trakcie rozwoju roślin w niekorzystnych warunkach środowiska. 

Możliwe jest ono dzięki krótko i długodystansowemu przekazowi sygnału odbieranemu 

przez rozwijające się liście, w następstwie czego dochodzi do optymalizacji rozkładu 

aparatów szparkowych w celu zmniejszenia strat wody oraz zwiększenia pozyskiwania 

węgla. W transdukcji sygnału uczestniczą wolne rodniki tlenowe (ROS) oraz ABA ( Pantin 

i in., 2013; Chater i in., 2015). 

Ostatnie badania przeprowadzone przez Lundgren i in. (2019) pokazały,  

że powierzchnia przestrzeni międzykomórkowych miękiszu liścia jest również cechą 

plastyczną, która może być hipotetycznie regulowana przez wymianę gazową m.in. 

przeprowadzaną przez aparaty szparkowe. Badacze sugerowali, że wielkość przestrzeni 

międzykomórkowych w tej warstwie może być regulowana przez stężenie atmosferycznego 

CO2 na etapie różnicowania się komórek miękiszu. Innym przystosowaniem pozwalającym 

na ograniczenie utraty wody przez liście jest redukcja ich powierzchni (Farooq i in., 2012). 

Przykładowo odnotowano, że karłowe rośliny grochu (Pisum sativum) (z redukowaną 
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częścią nadziemną) są bardziej tolerancyjne na stres suszy od genotypów wysokich (Iwaya-

Inoue i in., 2003). W celu ograniczenia parowania wody podczas niesprzyjających warunków 

środowiska rośliny mogą również czasowo zwijać swoje organy nadziemne. W zjawisku 

zwijania się liści uczestniczą wyspecjalizowane komórki epidermy nazywane 

motorycznymi. Są to duże struktury w kształcie pęcherzyków, ułożone tandemowo formując 

kolumnę wzdłuż proksymodystalnej osi liścia w pobliżu nerwu głównego ( Kadioğlu i Terzi, 

2007; Sylvester i Smith, 2009). W momencie wystąpienia suszy komórki motoryczne kurczą 

się gwałtownie wzdłuż adaksjalnej strony organu. To asymetryczne zmniejszenie 

powierzchni liścia powoduje jego skręcenie. Gdy w środowisku ponownie znajduje się woda, 

następuje zwiększenie turgoru komórek motorycznych przewracając im kształt sprzed 

nastąpienia stresu, co prowadzi do  rozwinięcia liścia (Kadioğlu i Terzi, 2007). 

W celu ograniczenia strat wody przez liście, w warunkach suszy rośliny mogą 

również modelować grubość warstwy kutikuli i jej skład. Badania u pszenicy zwyczajnej 

(Triticum aestivum) oraz rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) wykazały, że rośliny 

poddawane stresowi suszy mają liście z grubszą warstwą kutikuli, o zwiększonej zawartości 

alkanów oraz zróżnicowanej koncentracji β-diketonów ( Kosma i in., 2009; Bi i in., 2017). 

Ponadto, rośliny mogą ograniczyć transpirację poprzez zwiększanie ilości włosków  

i trichomów na powierzchni liścia (Quarrie i Jones, 1977). Zjawisko to zaobserwowano  

u Accacia longifolia, inwazyjnego gatunku bardzo tolerancyjnego na stres suszy (Antunes  

i in., 2018). 

Tkanka przewodząca liści również wykazuje cechę plastyczności w odpowiedzi  

na zmieniające się warunki środowiska. Zmiany w obrębie systemu waskularnego mają 

wpływ na właściwości biochemiczne liścia, przebieg transportu floemowego i ksylemowego, 

a także na wymianę gazową (Sack i Scoffoni, 2013). Plastycznym zmianom może ulegać np. 

liczba i wielkość naczyń ksylemowych. Większe i liczniejsze naczynia zwiększają 

przewodność hydrauliczną liścia, czyli efektywność transportu wody z ogonka do przestrzeni 

międzykomórkowych liścia, gdzie woda odparowuje przez aparaty szparkowe (Coomes i in., 

2008). Im większą przewodnością hydrauliczną wykazują się rośliny tym szybciej odbywa 

się u nich wymiana gazowa oraz fotosynteza (Sack i Holbrook, 2006). Jednakże większe 

naczynia ksylemowe są bardziej wrażliwe na stres suszy oraz zamrażania-odmrażania, 

ponieważ w nich łatwiej zachodzi embolizm (Sperry i Sullivan, 1992; Pittermann i Sperry, 
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2003). Grubość ściany naczyń również może być modulowana przez organizm roślinny. 

Grubsza ściana stanowi lepsze wspomaganie mechaniczne oraz odporność na zapadanie się 

(Sack i Scoffoni, 2013), a u niektórych gatunków umożliwia zwijanie się liści w celu redukcji 

transpiracji i obciążeń mechanicznych (King i in., 1996). Grubsze wiązki mogą mieć lepszą 

przepustowość transportu wody i węglowodanów i lepszą odporność mechaniczną, jednakże 

ich wytworzenie oraz utrzymanie ich funkcji związane jest z większymi nakładami energii, 

a co za tym idzie zużywaniem składników odżywczych, których dostępność zwykle spada  

w warunkach stresowych (Sack i Scoffoni, 2013). Innym parametrem zwiększającym 

przewodność hydrauliczną liścia jest długość wiązek, jaka przypada na jednostkę 

powierzchni liścia, czyli gęstość użyłkowania. Od tej cechy zależy ilość aparatów 

szparkowych, które mogą pozostać otwarte podczas stresu nie powodując przy tym 

nadmiernego odparowywania wody, co jest korzystne dla przeprowadzenia procesu 

fotosyntezy. Duża gęstość użyłkowania umożliwia roślinie zwiększenie ilości aparatów 

szparkowych w liściu i tym samym poprawę przewodności szparkowej wymiany gazowej 

(Brodribb i in., 2007; Boyce i in., 2009; Walls, 2011). Cecha ta poprawia również 

właściwości biomechaniczne i zwiększa tolerancję rośliny na drobne zranienia a także 

lokalnie utrzymuje potencjał wody chroniąc w ten sposób przed zaburzeniami ciągłości 

transportu (kawitacją), które powstają w wyniku działania stresów środowiskowych 

(Raimondo i in., 2003; Nardini i in., 2010). Mała gęstość unerwienia liścia może być dla 

odmiany korzystna dla roślin rosnących w zaciemnieniu i w środowisku dobrze 

zaopatrywanym w wodę, czyli np. w lasach deszczowych (Sporck i Sack, 2010) i jest to 

związane z redukcją nakładów, jakie roślina musiałaby ponieść na wykształcenie większej 

ilości wiązek (Sack i Scoffoni, 2013). 

 

1.5. Tkanka przewodząca u roślin 

Pierwszym organem, który odczuwa ograniczoną dostępność wody w podłożu jest 

korzeń, podczas gdy jedną z pierwszych odpowiedzi rośliny na stres jest zamknięcie 

aparatów szparkowych i ograniczenie transpiracji w liściach. W korzeniu będacym organem 

heterotroficznym, następuje także akumulacja osmolitów, które zostały zsyntetyzowane  

w częściach nadziemnych rośliny ( Filippou i in., 2011; Anupama i in., 2018; Hasan i in., 

2018). Fakty te wyraźnie wskazują na istotną fukcje długodystansowej koordynacji 
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sygnałowej, która w roślinach odbywa się w głównej mierze dzieki isnieniu rozbudowanego 

systemu tkanek przewodzących (Lucas i in., 2013; Takahashi i Shinozaki, 2019).  

W niniejszym rozdziale przedstawiamy syntetyczny opis aktualnego stanu wiedzy odnośnie 

zagadnienia długodystansowego przekazu sygnałów u roślin, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpowiedzi na czynniki stresowe. 

 

1.5.1 Mechanizm transportu cząsteczek przez ksylem i floem 

Roślinne tkanki przewodzące to ksylem – odpowiedzialny głównie za transport wody 

i soli mineralnych oraz floem, którego podstawowe funkcje wiążą się z dystrybucją 

asymilatów. Obydwie tkanki uczestniczą w transporcie cząsteczek sygnałowych, a ich 

przestrzenna organizacja pozwala na wymianę informacji oraz dostosowanie ich statusu 

wodnego. Przepływ wody w naczyniach ksylemowych jest jednokierunkowy, a jego 

mechanikę tłumaczy teoria kohezyjno-transpiracyjna, która została zaproponowana przez 

Boehm (1893). Głosi ona, że transport wody jest możliwy dzięki jej właściwościom 

fizykochemicznym. Cząsteczki wody są polarne i łączą się ze sobą poprzez wiązania 

wodorowe. Zjawisko to jest nazywane adhezją. Polarność umożliwia także tworzenie się 

wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami wody oraz innych spolaryzowanych związków, 

dzięki czemu następuje zjawisko kohezji. Dzięki adhezji i kohezji możliwy jest transport 

kolumny wody w naczyniach. Woda znajdująca się w podłożu pobierana jest przez korzenie 

na drodze osmozy zarówno apoplastycznie jak i symplastycznie (Steudle i Peterson, 1998). 

Następnie, jest ona dostarczana przez ksylem do organów nadziemnych, z których na skutek 

procesu transpiracji następuje odparowanie jej nadmiaru, stanowiące siłę napędową 

zapewniającą ciągłość transportu. Zredukowany potencjał wody jest przekazywany  

jako napięcie od liści, poprzez kolumnę wody do korzeni. Napięcie to wyciąga wodę  

z korzenia, tak długo, aż potencjał wody będzie niższy niż podłoża. Po osiągnięciu tego stanu 

woda przepływa z gleby, do korzenia i jest podciągana do liści (Probstein, 1994; Stroock  

i in., 2014).  

W odróżnieniu od ksylemu główną rolą floemu jest dostarczenie produktów 

fotosyntezy z liści do organów heterotroficznych, takich jak korzenie, kwiaty,  

czy rozwijające się nasiona (Atkins i Smith, 2007). Ta tkanka uczestniczy również  

w transporcie cząsteczek regulujących rozwój roślin. Przepływ asymilatów odbywa się  
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w różnych kierunkach, jednakże nie cyrkuluje, co zapobiega wstecznemu transportowi 

związków do miejsca rozpoczęcia transportu (Lough i Lucas, 2006). Mechanizm translokacji 

asymilatów został zaproponowany przez Münch (1930). Tłumaczy on, że ciśnienie 

osmotyczne jest siłą napędową transportu floemowego, a sam przepływ węglowodanów i ich 

pochodnych składa się z trzech etapów: załadunku, transportu oraz rozładunku. Załadunek 

cukrów może się odbywać na trzy różne sposoby: na drodze pasywnej symplastycznej 

dyfuzji, aktywnego apoplastycznego załadunku lub symplastycznego pułapkowania 

polimerów (Ryc. 1.6) (Rennie i Turgeon, 2009). Pasywna symplastyczna dyfuzja  

(Ryc. 1.6 A) nie wymaga nakładów energii, a jej siłą napędową jest różnica stężeń 

asymilatów pomiędzy komórkami donorowymi (wyższa koncentracja), a elementami 

sitowymi (niższa koncentracja). Gradient stężenia węglowodanów napędza transport 

cząsteczek z komórek miękiszowych przez plazmodesmy do komórek towarzyszących.  

W przypadku dwóch pozostałych mechanizmów załadunek węglowodanów z komórek 

donorowych do floemu wymaga nakładów energii. Aktywny apoplastyczny załadunek 

asymilatów (Ryc. 1.6 C) polega na sekrecji cząsteczek z komórek mezofilowych  

do apoplastu, a następnie przeniesieniu ich do wnętrza komórek towarzyszących przy udziale 

transporterów sacharozy. Przenośniki te wymagają gradientu protonów wzdłuż błony 

komórki towarzyszącej, który jest generowany przez ATP-azy. W przypadku strategii 

załadunku asymilatów drogą pułapkowania polimerów (Ryc. 1.6 B) sacharoza dyfunduje  

z komórek miękiszowych, przez plazmodesmy do komórek towarzyszących floemu, 

nazywanych komórkami pośredniczącymi (ang. intermediary cells). W tych komórkach 

sacharoza jest aktywnie konwertowana do większych oligosacharydów: rafinozy 

(trisacharyd) oraz stachiozy (tetrasacharyd). Plazmodesmy znajdujące się pomiędzy 

komórkami miękiszowymi a pośredniczącymi są wąskie, co zapobiega dyfuzji wstecznej, 

podczas gdy plazmodesmy pomiędzy komórkami pośredniczącymi, a elementami sitowymi 

są szersze, co umożliwia dyfuzję oligosacharydów. Wysokie stężenie asymilatów  

w komórkach towarzyszących oraz sitowych powoduje napływ wody, co z kolei skutkuje 

wzrostem ciśnienia, które napędza przepływ soków floemowych organu donorowego do nisz 

fizjologicznych (Rennie i Turgeon, 2009). 
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Ryc.1.6. Strategie załadunku floemu (Rennie i Turgeon, 2009); zmienione. 

Sposób załadunku węglowodanów może odbywać się na drodze pasywnej symplastycznej 

dyfuzji (A),  symplastycznego pułapkowania polimerów (B) lub aktywnego apoplastycznego 

załadunku (C). Strzałkami zaznaczono kierunek transportu węglowodanów. M - komórka 

miękiszowa; CC – komórka towarzysząca; SE – element sitowy. 

 

Pomiędzy floemem i ksylemem odbywa się wymiana wody i substancji w niej 

rozpuszczonych, która zapewnia ciągłość transportu w obydwu tkankach. Translokacja  

z floemu do ksylemu przebiega zgodnie z gradientem stężeń substancji rozpuszczonych,  

z kolei w drugą stronę odbywa się ona zazwyczaj wbrew temu gradientowi (Probstein, 1994). 

Interakcje pomiędzy floemem, a ksylemem są kluczowe dla długodystansowej komunikacji, 

w tym w odpowiedzi na stresy abiotyczne. Przepływ wody z floemu do ksylemu zapobiega 

embolizmowi, z kolei z ksylemu do floemu obniża lepkość eksudatów usprawniając ich 

przepływ (Salleo i in., 2006). Dalsze poznanie mechanizmów regulujących uwodnienie 

tkanki waskularnej może mieć istotne znaczenie dla zrozumienia długodystansowej 

koordynacji odpowiedzi roślin na suszę. Na dzień dzisiejszy zadanie to jest dość trudne  

a badania w tym zakresie prowadzi się głównie u roślin drzewiastych.  

 

1.5.2 Wpływ suszy na transport ksylemowy oraz floemowy 

Susza przyczynia się do zwiększenia ciśnienia w kolumnie ksylemu, co może 

prowadzić do zakłócenia przepływu wody, kawitacji i powstawania pęcherzyków powietrza. 

Pęcherzyki są powodem wystąpienia embolizmu, czyli zjawiska, podczas którego transport 

jest zablokowany, a ciągłość wody w kolumnie ulega przerwaniu (McElrone, 2013). 

Embolizm zmniejsza efektywność fotosyntezy i redukuje przepustowość hydrauliczną  

(ang. hydraulic capacity) (Ewers i in., 2003) ksylemu co w niektórych przypadkach może 

prowadzić nawet do śmierci organizmu (Tyree i Zimmermann, 2002). Rośliny radzą sobie  

z przerwaną ciągłością transportu w naczyniach ksylemowych poprzez wypełnianie przerw 
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w przepływie wody. Vesala i in. (2003) zaproponowali matematyczny model opisujący ten 

proces. Zakłada on, że zjawisko to jest możliwe pod warunkiem że embolizowane naczynia 

ksylemowe są hydraulicznie izolowane i poddane działaniu ujemnego ciśnienia. Brodersen  

i in. (2010) zweryfikowali opisany model matematyczny przy użyciu rentgenowskiej 

tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości. Przeprowadzony przez nich 

eksperyment pokazał, że obecność pęcherzyków powietrza w ksylemie winorośli właściwej 

(Vitis vinifera) wyzwala sekrecję substancji rozpuszczonych z otaczających komórek.  

To z kolei generuje gradient osmotyczny, który napędza przepływ wody z otaczających 

włókien i komórek parenchymy do naczyń. Następnie, krople wody powiększają się,  

aż do momentu kiedy połączą się i rozciągną na całą szerokość. Na tym etapie embolizowane 

naczynie ma dwie drogi przeznaczenia. Jeżeli ma ono bezpośredni kontakt z innym, 

wypełnionym wodą naczyniem, woda przenika do sąsiedniego członu, a embolizowane 

naczynie staje się puste. Jednakże, gdy jest wystarczająca ilość wody by wypełnić puste 

przestrzenie, pozostałe pęcherzyki powietrza ulegają kompresji, do momentu gdy zostaną 

rozpuszczone w roztworze. Mogą one również zostać zepchnięte do hydrofobowych 

mikrokanałów znajdujących się w ścianie naczynia. 

Analizy funkcjonalne zmian transportu floemowego w odpowiedzi na zmieniające się 

warunki środowiska stanowią wielkie wyzwanie techniczne. Co więcej fakt, że floem  

oraz ksylem są połączone oraz zwiększanie się ciśnienia wody w kolumnie ksylemu jest 

wyczuwalne przez floem stanowi kolejny poziom złożoności problemu. W warunkach stresu 

suszy, we floemie zostaje zintensyfikowany załadunek cukrów, co pozwala na utrzymanie 

równowagi osmotycznej pomiędzy floemem i ksylemem (Nikinmaa i in., 2013; Sevanto, 

2018). Zachowanie balansu pomiędzy potencjałami wody w obydwu tkankach 

przewodzących umożliwia transpiracja. Przewodnictwo szparkowe reguluje zarówno 

ciśnienie hydrostatyczne jak i osmotyczne. Podczas suszy spada szybkość asymilacji CO2 

oraz zmniejsza się wydajność fotosyntezy. Zmniejszeniu ulega także siła osmotyczna 

floemu. Zamkniecie aparatów szparkowych zapobiega spadkowi potencjału wody komórek 

ksylemu i zapewnia utrzymanie dostatecznego ciśnienia turgorowego we floemie (Nikinmaa 

i in., 2013). Podczas przedłużającego się niedoboru wody w podłożu, lepkość soku 

floemowego niebezpiecznie wzrasta i może osiągnąć punkt, kiedy zawiedzie osmoregulacja. 

Następuje wtedy szybki spadek turgoru floemu oraz blokada transportu asymilatów,  
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co ostatecznie prowadzi do śmierci rośliny (Sevanto i in., 2014). Żeby uniknąć tego 

scenariusza, system waskularny u roślin został ewolucyjnie zaadaptowany poprzez otoczenie 

tkanki żywymi komórkami, które stanowią rezerwuar wody i kontrolują jej potencjał  

w wiązkach przewodzących. Inną adaptacją jest obecność pasm włókien pomiędzy rzędami 

rurek sitowych, które mechanicznie ograniczają tkankę i zapobiegają zapadaniu się komórek 

(Sevanto, 2018). 

 

1.5.3 Długodystansowy przekaz sygnału u roślin w odpowiedzi na stresy  

Ze względu na fakt, że korzenie znajdują się pod ziemią, a pędy stanowią część 

nadziemną rośliny, mamy do czynienia z sytuacją, w której organizm wielkokomórkowy 

wyeksponowany jest na dwa różne środowiska. Taka sytuacja wymaga ścisłej 

długodystansowej koordynacji odpowiedzi na poziomie całego organizmu. Miejscowa, 

szybka reakcja poszczególnych organów na warunki stresowe jest kluczowa dla wyczuwania 

środowiska, jednakże odebrana informacja musi być skutecznie przekazywana w obrębie 

całego organizmu. Zjawisko to określa się mianem „odpowiedzi systemicznej” 

(Chailakhyan, 1936; Ross, 1961; Choi i in., 2017). Zależnie od potrzeb roślina wykorzystuje 

różne cząsteczki sygnałowe. Dobór ten podyktowany jest między innymi ich właściwości 

chemicznymi, dynamiką transportu, syntezy oraz degradacji. Są one przenoszone  

przez tkankę przewodzącą, która łączy oddalone od siebie organy. Szybka, długodystansowa 

odpowiedź na zmieniające się warunki środowiska prowadzi do aklimatyzacji, kiedy rośliny 

monitorują bodźce środowiskowe i wyzwalają odpowiedź systemiczną (systemowa nabyta 

aklimatyzacja) lub oporność na stres biotyczny (systemowa nabyta oporność) (Choi i in., 

2017). Rodzaje długodystansowych sygnałów, które prowadzą do aklimatyzacji mogą być 

zakwalifikowane do czterech grup: elektryczne, hydrauliczne, chemiczne  

oraz makromolekularne. Różnią się one między sobą właściwościami fizykochemicznymi,  

jak i szybkością propagacji. Długodystansowe szlaki przekazu sygnału są złożone  

i niejednokrotnie połączone w sieci regulowane przez czynniki transkrypcyjne, biofizyczne 

(turgor/osmosensory), cząsteczki miRNA, regulatory wzrostu lub inne produkty 

metabolizmu rośliny (Ryc. 1.7); ( Lough i Lucas, 2006; Choi i in., 2016, Huber i Bauerle, 

2016). 
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Ryc. 1.7. Model długodystansowego przekazywania sygnału przez układ waskularny roślin (Notaguchi i Okamoto, 2015), 

zmienione. 

(A) Kierunek transportu potencjalnych cząsteczek sygnałowych przez ksylem (niebieski) oraz floem (magenta). W ramkach 

przedstawiono przykłady rozładunku cząsteczek sygnałowych w niszach fizjologicznych: białka FT (ang. Flowering locus T) w 

wierzchołku pędu w celu zainicjowania kwitnienia oraz peptydów CLE (ang. Clavata 3/ embryo surrounding region-related)oraz CEP 

(ang. C-terminally encoded peptide) w korzeniu biorących udział w regulacji formowania brodawek u bobowatych (sygnał korzeń-pęd-

korzeń). (B) Przemieszczanie się sygnałów pomiędzy ksylemem, a floemem oraz ich odbiór przez receptory komórek towarzyszących. 

(C) Zbieganie się w rejonie łodygi transportowanych przez ksylem i floem sygnałów. Xy – ksylem, Ph – floem, CC – komórki 

towarzyszące, SE – komórki sitowe, PD – plazmodesmy.  
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1.5.3.1 Sygnały hydrauliczne 

Woda jest obecna we wszystkich organach i stanowi medium, które je łączy. Fakt ten 

nasuwa myśl, że ten związek chemiczny może być wykorzystywany do długodystansowej 

komunikacji. Rzeczywiście, rośliny regulują swoje procesy fizjologiczne w odpowiedzi  

na zmieniające się warunki środowiska poprzez inicjację i przenoszenie sygnałów 

hydraulicznych, które są indukowane przez zmiany w ciśnieniu, turgorze lub potencjale 

osmotycznym wody (Huber i Bauerle, 2016). Propagacja sygnału hydraulicznego  

w naczyniach ksylemowych jest szybka i  może zachodzić zarówno w kierunku z korzeni  

do liści, jak i z liści do korzeni (Christmann i in., 2013). 

W zależności od bodźca stresowego, zmiany ciśnienia wody mogą być ujemne  

lub dodatnie. Ujemne są generowane poprzez zmniejszający się gradient potencjału wody  

w obrębie organizmu roślinnego. Prowadzi to do wzrostu ciśnienia w kolumnie soków 

ksylemowych (Huber i Bauerle, 2016). Ujemne zmiany ciśnienia wody mają miejsce podczas 

stresu osmotycznego. W odpowiedzi na ograniczoną dostępność wody w podłożu,  

w korzeniach następuje inicjacja  sygnałów hydraulicznych, które są następnie przekazywane 

przez łodygę, do liści, gdzie ma miejsce ich odbiór przez komórki parenchymatyczne (Endo 

i in., 2008). Proces ten indukuje biosyntezę kwasu abscysynowego (ABA) oraz inicjuje 

zamykanie się szparek (Bauer i in., 2013). 

Dodatnie zmiany w ciśnieniu wody mogą być powodowane przez zginanie się łodygi. 

Podczas zginania wypukła, zewnętrzna część łodygi znajduje się pod ciśnieniem wzdłużnym, 

podczas gdy wklęsła wewnętrzna ulega kompresji wzdłużnej. Mechaniczne naprężenie 

indukuje puls hydrauliczny, który jest przenoszony od pędu, w dół ku korzeniowi (López  

i in., 2014). 

Wraz z sygnałami hydraulicznymi często, w tym samym czasie propagowane są 

również elektryczne oraz chemiczne. 
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1.5.3.2 Sygnały elektryczne 

Sygnały elektryczne generowane przez przejściowe zaburzenia równowagi jonowej  

w poprzek błony komórkowej są zaangażowane zarówno w koordynację odpowiedzi rośliny  

na bodźce biotyczne jak i abiotyczne. Można wyróżnić cztery rodzaje takich sygnałów: 

potencjały czynnościowe (ang. action potencials; AP), potencjały wariacyjne (ang. variation 

potentials, VP), potencjały zranienia (ang. wound potentials, WP) i potencjały systemowe 

(ang. system potentials; SP); (Gilroy i in., 2016); (Ryc. 1.8).  

Potencjały czynnościowe są wytwarzane w odpowiedzi na bodźce nieinwazyjne  

i nie niosą informacji o rodzaju stresu, w wyniku którego zostały wygenerowane 

(Zimmermann i in., 2009). Żeby zostały wyzwolone intensywność bodźca musi osiągnąć 

wartość progową (zasada „wszystko albo nic”). Po osiągnięciu takiej wartości następuje 

samoistne rozprzestrzenianie się sygnału poprzez plasmodesmy komórek floemowych  

(Huber i Bauerle, 2016). Potencjały czynnościowe biorą udział w regulacji wymiany gazowej 

podczas stresu suszy (Grams i in., 2007). Uczestniczą także w odpowiedzi na stres zimna 

(Sambeek i Pickard, 1976). 

W odróżnieniu od potencjałów czynnościowych, potencjały wariacyjne  

nie wymagają przekroczenia wartości progowej, są indukowane przez szybki spadek turgoru 

a ich propagacja jest zależna od sygnałów hydraulicznych (Zimmermann i in., 2009). Zmiany 

ciśnienia hydraulicznego spowodowane przez stres abiotyczny prowadzą do zmian  

w ciśnieniu ksylemu (Stahlberg i Cosgrove, 1997), co umożliwia długodystansową 

transmisję sygnałów elektrycznych w naczyniach przez zmiany w transporcie jonów.  

W propagacji potencjałów wariacyjnych uczestniczą kanały jonowe K+, Cl- i Ca2+,  

Ca2+-ATPaza, symporter 2H+/Cl- oraz antyporter H+/K+, których regulacja prowadzi  

do zmian koncentracji jonów w komórce i w przestrzeniach międzykomórkowych (Sukhov 

i in., 2013). Potencjały wariacyjne uczestniczą w odpowiedzi na stres zimna regulując 

wydajność kwantową fotosystemu II (Lautner i in., 2005). 

Potencjały zranienia, mają podobny do potencjałów wariacyjnych jonowy 

mechanizm faz depolaryzacji i repolaryzacji skutkujący inicjacją i dalszą propagacją 

sygnału. Ich nazwa pochodzi od stresora, który inicjuje ich rozprzestrzenianie się (Stahlberg 

i in., 2006). Zranienie, które ma miejsce podczas stresu abiotycznego lub biotycznego 
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prowadzi do zmian w turgorze komórki, które skutkują w depolaryzacji błony komórkowej 

(Shimmen, 2001). Sygnały te nie są samonapędzające (Huber i Bauerle, 2016).  

Potencjały systemowe są samopropagującymi się sygnałami elektrycznymi,  

które również są indukowane przez depolaryzację błony komórkowej. Ich transdukcja ma 

miejsce w apoplaście podczas zranienia. W odróżnieniu od potencjałów czynnościowych, 

wariacyjnych i zranienia, potencjały systemowe niosą informacje o naturze i intensywności 

bodźca stresowego, ponieważ mogą one modulować amplitudę i niezależne przepływy 

jonów Ca2+, K+, H+ i Cl- przez błonę komórkową (Zimmermann i in., 2009). 

 

 

Ryc. 1.8. Sygnały elektryczne u roślin (Huber i Bauerle, 2016); zmienione. Kolorowe 

kropki przedstawiają ścieżkę propagacji poszczególnych sygnałów elektrycznych: czerwone 

- potencjały czynnościowe (ang. action potencials; AP), przesyłane we floemie; 

pomarańczowe - potencjały systemowe (ang. system potentials; SP), w apoplaście podczas 

zranienia; żółte -  potencjały wariacyjne (ang. variation potentials, VP), przez funkcjonalny 

ksylem; fioletowe - potencjały zranienia (ang. wound potentials, WP), poprzez zmiany  

w turgorze, które inicjują depolaryzację błony komórkowej. Czerwone, żółte, pomarańczowe 

i fioletowe kółka oznaczają punkt rozpoczęcia sygnału. Długość strzałek określa zasięg 

transmisji długodystansowej sygnału. Średnica strzałek oznacza intensywność sygnału 

podczas propagacji.  
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1.5.3.3 Sygnały chemiczne 

Różne cząsteczki mogą stanowić sygnały chemiczne, które są propagowane 

długodystansowo. Można wyróżnić sposób przekazywania informacji, w którym uczestniczą 

wolne rodniki tlenowe (ROS), przepływy anionów, potasu, wapnia, a także związki lotne  

oraz fitohormony (Huber i Bauerle, 2016). ROS mają bardzo istotne właściwości,  

które czynią je idealnymi kandydatami do udziału w szybkim chemicznym przekazywaniu 

sygnału w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiska. Cząsteczki te mogą być 

wytwarzane w komórce w stosunkowo krótkim czasie, dzięki czemu ich lokalizacja  

i mobilność jest precyzyjnie regulowana. Są one dobrymi indykatorami zmian 

metabolicznych, ponieważ są zaangażowane w regulację homeostazy komórki na tym 

poziomie. ROS mogą stanowić połączenie pomiędzy innymi ścieżkami sygnałowymi, takimi 

jak sieć fosforylacji, fale wapniowe i elektryczne, hydrauliczne propagowanie sygnału,  

czy fitohormony (Mittler i in., 2011; Mittler i Blumwald, 2015). Cząsteczki te są wytwarzane 

przez sąsiadujące komórki w odpowiedzi na wybuch tlenowy, który inicjuje 

długodystansowy sygnał – falę ROS. W każdej komórce, która należy do systemicznej 

ścieżki ROS, następuje aktywacja ich własnych oksydaz wybuchu tlenowego  

(ang. respiratory burst oxidase homolog D; RBOHD) prowadząca do kaskady - 

autopropagującej się fali produkcji ROS. Fala ta jest zintegrowana z innymi szlakami 

sygnałowymi lub ścieżkami metabolicznymi i umożliwia nabytą aklimatyzację systemiczną 

(Choi i in., 2016). Odnotowano, że fala ROS ulega generacji w odpowiedzi na stres cieplny, 

chłodu, świetlny, oksydacyjny, UV-B oraz suszy (Hahn i in., 2013). 

Innym przykładem długodystansowego przekazywania sygnałów chemicznych jest 

fala wapniowa, która jest wyzwalana w odpowiedzi na szerokie spektrum stresów 

biotycznych oraz abiotycznych (Choi i in., 2016). Fala wapniowa jest głównie propagowana 

przez ksylem, jednakże zostało zaproponowane, że floem również może brać udział  

w transmisji sygnałów Ca2+ (Gilroy i in., 2016). Przenoszenie sygnałów wapniowych jest 

uważane za pierwotną długodystansową komunikację u roślin lądowych. Wskazuje na to 

eksperyment podczas którego rosnące w ciemnościach filamenty Physcomitrella patens 

wyeksponowano na działanie UVA. W odpowiedzi na stres została zaindukowana fala 

wapniowa (Tucker i in., 2005). W tkankach nadziemnych długodystansowa komunikacja 

wapniowa jest wzajemnie połączona z szybkim propagowaniem sygnałów elektrycznych  
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lub hydraulicznych. Z kolei w korzeniach fale wapniowe mogą być generowane przez pompy 

i kanały Ca2+, które są zlokalizowane w warstwie kory pierwotnej i endodermy (Choi i in., 

2014). Sygnały wapniowe są generowane przez zmiany koncentracji Ca2+ w cytozolu 

spowodowane przez dwukierunkowy przepływ Ca2+ w poprzek błony komórkowej 

(Steinhorst i Kudla, 2013). Ruch fali wapniowej zależy od wakuolarnego kanału jonowego 

TCP1 (ang. Two Pore Chanell 1) (Choi i in., 2014). TPC1 jest wrażliwy na zmiany stężenia 

Ca2+ w cytozolu i wakuoli. Dynamika w poziomie cytozolowego i wakuolarnego Ca2+ 

modeluje aktywność TPC1 i w ten sposób podtrzymuje drogę propagacji fali wapniowej 

(Gilroy i in., 2016).  

Fitohormony, takie jak kwas abscysynowy (ABA), kwas salicylowy (SA), gibereliny 

(GA), kwas jasmonowy, auksyny również mogą brać udział w długodystansowej transdukcji 

sygnału. ABA bierze udział w procesach rozwojowych oraz odpowiedzi na stres abiotyczny 

(Christmann i in., 2013; Mittler i Blumwald, 2015). Zhang i Davies (1987) stwierdzili,  

że stężenie ABA wzrasta w korzeniach oraz eksudatach ksylemowych podczas stresu suszy. 

Badacze ci wnioskowali, że ABA jest syntetyzowany w korzeniach, skąd następuje jego 

transport do dalszych części rośliny. Przez długi czas był to jedyny obowiązujący model 

(Wilkinson i Davies, 2002; Jiang i Hartung, 2007), jednakże eksperyment z wykorzystaniem 

szczepienia roślin (ang. reciprocal grafting) z mutantami biosyntezy ABA (flacca i sitiens) 

pokazał, że synteza ABA w korzeniach nie jest wymagana do zamykania aparatów 

szparkowych w odpowiedzi na stres suszy (Holbrook i in., 2002). Autorzy badań 

zasugerowali, że kontrola przewodności szparkowej nie zależy od ilości ABA dostarczonej 

przez ksylem do liści, ale od aktywności metabolicznej samych liści. Ponadto McAdam i in. 

(2016) zaraportowali, że ABA może być transportowany do korzeni, gdzie silnie promuje 

ich wzrost i zahamowuje rozwój korzeni bocznych. Badacze ci sugerowali,  

że główny sygnał regulujący odpowiedź na zmiany zawartości wody w podłożu nie jest 

zapoczątkowany w korzeniu, ale wymaga dehydratacji liści, które w ten sposób odczuwają 

stres, co prowadzi do biosyntezy ABA. W związku z powyższym zaproponowano (McAdam 

i in., 2016) nowy model biosyntezy i długodystansowego transportu ABA, według którego 

produkcja tego fitohormonu ma miejsce głównie w liściach a biosynteza w korzeniach ma 

znaczenie marginalne. Koncepcja ta zakłada, że susza redukuje potencjał wody  

w korzeniach, co prowadzi do przesłania sygnału przez kolumnę wody w ksylemie, do liści. 
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W odpowiedzi na przesłaną informację, następuje obniżenie potencjału wody w liściach,  

co stymuluje biosyntezę ABA, w wyniku której aparaty szparkowe ulegają zamknięciu. Dalej 

ABA jest transportowany z liści, przez floem, do korzeni, gdzie promuje ich wzrost  

i zwiększa powierzchnię chłonną.  

Innymi fitohormonami uczestniczącymi w długodystansowym przekazywaniu 

sygnału u roślin są kwas salicylowy (SA) i gibereliny (GA). Sam kwas salicylowy 

prawdopodobnie nie jest transportowany na dalekie odległości, jednakże jego pochodna, 

salicylan metylu (MeSa), jest przenoszona przez floem do niszy fizjologicznej, gdzie 

następuje konwersja do aktywnego SA przez SABP2 (ang. SA binding protein 2) (Liu i in., 

2011). Rola długodystansowego przekazu sygnału przez SA została odnotowana  

w odpowiedzi na stres biotyczny (Vernooij i in., 1994). Istnieją jednak doniesienia  dotyczące 

zaangażowania SA w regulację ruchów aparatów szparkowych oraz w generowanie wybuchu 

tlenowego Khokon i in. (2011). Możliwe, że długodystansowa komunikacja SA jest 

pośredniczona i współegzystuje z innymi ścieżkami sygnałowymi. 

Gibereliny (GA) również uczestniczą w odpowiedzi na stres abiotyczny,  

taki jak solny, zimna, czy suszy (Colebrook i in., 2014). Główną cząsteczką sygnałową 

przekazywaną na długie dystanse jest biologicznie nieaktywna forma GA12 (Regnault i in., 

2015). Jest ona transportowana z korzeni, przez ksylem, do pędu i z tkanek aktywnych 

fotosyntetycznie, przez floem do niszy fizjologicznej. Co ciekawe, we floemie stwierdzono 

obecność biologicznie aktywnej formy GA24, będącą prawdopodobnie wynikiem syntezy  

de novo z GA12. 

Kwas jasmonowy (JA) także uczestniczy w systemicznej odpowiedzi na zranienie. 

Długodystansowe propagowanie sygnałów JA jest prawdopodobnie połączone ze ścieżkami 

sygnałów elektrycznych sprzężonych z falami ROS oraz wapniowymi (Choi et al., 2016). 

Stwierdzono, że JA jest akumulowany już 30 sekund po zranieniu liści (Glauser et al., 2009). 

Farmer i in. (2014) sugerują, że zmiany ciśnienia osiowego są przenoszone przez naczynia 

ksylemowe, gdzie są przekształcane w zmiany ciśnienia promieniowego powodując 

ściskanie się komórek (Ryc. 1.9). Zjawisko to jest kontrolowane przez białka podobne  

do receptora glutaminianu (ang. glutamate receptor-like, GLR), które zapoczątkowują 

przepływ jonów i wody. W następstwie tego dochodzi do aktywacji syntezy JA w zranionych 

komórkach oraz tych, które znajdują się w ich najbliższym sąsiedztwie. Następnie, JA,  
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JA-izoleucyna (aktywna forma sygnałowa JA) oraz forma zmetylowana (me-JA) są lokalnie 

przenoszone, pomiędzy komórkami, oraz do odległych tkanek, gdzie następuje synteza JA 

de novo (Choi i in., 2016). 

 

Ryc. 1.9. Hipoteza ściskania komórek (Farmer i in., 2014); zmienione. 

W wyniku zranienia w ksylemie są generowane zmiany ciśnień, które powodują ściskanie 

się komórek. Zmiany te aktywują homolog receptora glutaminianu (GLR) inicjując przepływ 

jonów, na skutek którego w rejonie zranienia uruchamiana jest synteza JA. Istnieje 

możliwość, że strumień jonów Ca2+ uczestniczy w regulacji produkcji JA w komórkach 

ksylememu (X) oraz floememu (P). Do akumulacji JA dochodzi potencjalnie na skutek 

aktywacji lipoksygenazy (LOX) lub uwolnienia kwasu oksy-fitodienowego (ODPA). 

 

Auksyny także mają udział w komunikacji długodystansowej. Są zaangażowane  

w wiele procesów rozwojowych, takich jak podziały i wydłużanie się komórek, formowanie 

korzeni, rozwój liści i kwiatów, jak również odpowiedzi tropiczne na bodźce środowiskowe. 

Sygnał auksyny może być propagowany na dwa sposoby: na drodze niepolarnego  

oraz polarnego transportu. Transport niepolarny jest relatywnie szybki i może odbywać się 

w obydwu kierunkach. Polarny transport ma miejsce gdy następuje załadunek auksyny z liści 

donorowych do floemu, a następnie jej stopniowy rozładunek w niszach fizjologicznych,  

w których następuje przemieszczanie typu komórka-do-komórki możliwe dzięki polarnej 

lokalizacji transporterów PIN (Palme i Gälweiler, 1999; Michniewicz i in., 2007). 
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Stan wiedzy obecnej wskazuje, że poszczególne szlaki sygnałowe nie powinny być 

rozumiane jako osobne procesy, ale jako połączone ze sobą w sieć komunikacyjną. Dobrym 

przykładem może być współegzystowanie w tym samym czasie fali wapniowej, ROS  

oraz sygnałów elektrycznych, które prawdopodobnie razem wspomagają szybkie 

propagowanie sygnału (Choi i in., 2017). Badania nad koordynacją odpowiedzi  

przy zmieniających się warunkach środowiska rozpoczęły się stosunkowo niedawno i ciągle 

stanowią wyzwanie zarówno merytoryczne, jak i techniczne. Naukowcom nasuwają się 

liczne pytania: Jakie są składowe szlaków sygnałowych? W jaki sposób następuje regulacja 

ich transportu? Czy ściana komórkowa ogranicza transmisję sygnału, a może w niej 

uczestniczy? Jaka jest dokładna rola plazmodesm w długodystansowej komunikacji  

na drodze komórka-komórka? Wiele z nich wciąż pozostaje bez odpowiedzi. 

 

1.5.3.4 Sygnały makromolekularne 

Udział makromolekuł w długodystansowej propagacji sygnału w odpowiedzi na stres 

abiotyczny nie został dobrze poznany. Badania głównie skupiały się na zgłębianiu roli 

dużych cząsteczek w przesyłaniu informacji dotyczącej stresu biotycznego, takiego jak atak 

patogenu. Zaobserwowano, że długodystansowemu transportowi przez tkankę przewodzącą 

ulegały polipeptydy, białka, RNA, lipidy (Lough i Lucas, 2006; Barbaglia i Hoffmann-

Benning, 2016). Związki te mogą uczestniczyć w licznych procesach regulujących wzrost  

i rozwój roślin, a tym samym umożliwiając im plastyczną odpowiedź na zmieniające się 

warunki środowiska. 

W długodystansowym transporcie makromolekuł uczestniczy głównie floem, (Lough 

i Lucas, 2006). Podczas badania soków floemowych u rzepaku (Brassica napus) 

zidentyfikowano 140 białek, które brały udział w odpowiedzi na stres. Były to głównie białka 

regulujące reakcje redoks i uczestniczące w przekazywaniu sygnałów Ca2+ (Giavalisco i in., 

2006). Z kolei u ogórka siewnego (Cucumis sativus) oraz dyni olbrzymiej (Cucurbita 

maxima) zaobserwowano obecność antyoksydantów oraz makromolekuł zaangażowanych  

w metabolizm fitohormonów (Walz i in., 2004). Pozostałe badania skupiały się  

na identyfikacji mRNA. Gamboa-Tuz i in. (2018) zidentyfikowali 4408 unikatowych 

transkryptów (mRNA) w eksudatach floemowych papai (Carica papaya). Były one 

zaangażowane w liczne procesy biologiczne związane ze splicingiem mRNA, transportem 
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mRNA i białek, potranslacyjnymi modyfikacjami białek (takimi jak glikozylacja 

deadenylacja, proteoliza), inicjacją translacji, lokowaniu rybosomów w błonie jądra 

komórkowego oraz egzocytozą. Znaleziono również mRNA kodujące białka potencjalnie 

zaangażowane w  regulację fotosyntezy, odpowiedzi na fitohormony, odpowiedzi na bodźce 

termiczne, przemiany metaboliczne kwasów nukleinowych, oraz organizację strukturalną 

chromosomów. Podobne badania przeprowadzone u melona (Cucumis melo) pokazały,  

że 40% transkryptów wchodzących w skład eksudatów floemowych jest zaangażowanych  

w odpowiedź na stres, a ponad 15% może mediować transdukcję  sygnału (Omid i in., 2007). 

Dane te odzwierciedlają istotny udział tkanki przewodzącej w komunikacji 

długodystansowej.  

Obok białek i mRNA również cząsteczki miRNA są transportowane przez system 

waskularny i biorą udział w regulacji plastyczności organów roślin w odpowiedzi na stres 

abiotyczny. Są one obecne jedynie w eksudatach floemowych (Buhtz i in., 2008). Wiedza  

na temat ich roli w komunikacji długodystansowej mającej miejsce podczas niesprzyjających 

warunków środowiska jest ograniczona. W badaniach nad odpowiedzią na stres suszy roślin 

bawełny (Gossypium hirsutum); (Xie i in., 2015) stwierdzono zaangażowanie 155 cząsteczek 

miRNA w reguluję ekspresji genów związanych z apoptozą, cyklem komórkowym, 

metabolizmem, przekazywaniem sygnałów komórkowych, odpowiedzią na stres  

oraz czynników transkrypcyjnych. Niestety, na dzień dzisiejszy brak jest prac opisujących 

obecność miRNA we floemie o indukcji stresem suszy. Badania tego typu przeprowadzono 

na roślinach nie poddawanych stresowi. U rzepaku (Brassica napus) zaobserwowano, że 32 

miRNA jest transportowanych systemicznie (Buhtz i in., 2008). Wśród wskazanych przez 

Buhtz i in. (2008) cząsteczek, 12 z nich Xie i in. (2015) także wskazali jako biorące udział  

w odpowiedzi na deficyt wody. Były to miR156, miR157, miR162, miR164, miR166, 

miR167, miR168, miR169, miR171, miR172, miR395, miR408. Cząsteczki te 

prawdopodobnie uczestniczą w regulacji ekspresji genów kodujących czynniki 

transkrypcyjne z rodziny MYB (ang. myeloblastosis), NAC (ang no apical merystem (NAM), 

Arabidopsis transcription activation factor (ATAF), cup-shaped cotyledon (CUC)), HD-ZIP 

(ang. homodomain leucin zipper), ARF (ang. auxin responsive factor), AP2 (ang. apetala2) 

a także enzymy takie jak sulfurylaza ATP, czy lakaza, sugerując prawdopodobieństwo roli 

miRNA w regulacji plastyczności rozwojowej podczas niedoboru wody. Możliwe,  
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że wymienione miRNA są transportowane na dalekie odległości w odpowiedzi na stres 

suszy, jednakże aby to stwierdzić trzeba przeprowadzić szczepienie wzajemne  

(ang. reciprocal rafting) z wykorzystaniem roślin z mutacjami w genach miRNA  

oraz genotypem wyjściowym. Analiza składu eksudatów floemowych oraz zawartości 

odpowiednich cząsteczek w różnych kombinacjach podkładki oraz zrazu jest bardzo dobrym 

narzędziem, które pozwala na precyzyjne wytypowanie mobilnych cząsteczek, określenie 

kierunku ich transportu oraz biologicznej roli w roślinie (Ryc. 1.10).  
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Ryc. 1.10. Długodystansowy transport cząsteczek RNA. (Kehr i Kragler, 2018), 

zmienione (a) Selektywne dostarczenie cząsteczek RNA do odległych tkanek u roślin 

szczepionych. (b) Model udziału, odbywającego się przez plazmodesmy, transportu RNA 

pomiędzy komórkami pomcniczymi a komórkami sitowymi w wyciszaniu potranslacyjnym 

(ang. Post Translational Gene Silencing, PTGS).  
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Tłuszcze są również transportowane przez floem i mogą być zaangażowane  

w przenoszenie na długi dystans informacji dotyczących odpowiedzi na zmieniające się 

warunki środowiska. Związki te, a zwłaszcza fosfolipidy, są odpowiedzialne za strukturę 

błon komórkowych, a także pełnią rolę mediatora, który monitoruje interakcje środowiskowe 

i różne aspekty rozwojowe. Lipidy, takie jak glicerolipidy, sfingolipidy, kwasy tłuszczowe, 

oksylipiny czy sterole uczestniczą w szybkim długodystansowym przekazywaniu sygnału 

(Barbaglia i Hoffmann-Benning, 2016). Zaobserwowano, że dehydroabietinal oraz pochodna 

3-fosforanu glicerolu, która dostarcza szkielet do syntezy glicerolipidów biorą udział  

w systemicznej odpowiedzi na atak patogena (Mandal i in., 2011; Chaturvedi i in., 2012).  

W systemicznej nabytej odporności (ang. systemic aquired resistance) biorą udział również 

oksylipiny, które są prekursorami kwasu jasmonowego (Chehab i in., 2008). Dodatkowo 

glicerolipidy takie jak kwas fosfatydowy, fosfatydylocholina, fosfatydyloinozytol,  

di- oraz triglicerole również są obecne w eksudatach floemowych (Guelette i in., 2012) 

(Madey i in., 2002). Tłuszcze obecne we floemie mogą być przenośnikami energii, 

materiałami budulcowymi lub zapasowymi, a także cząsteczkami sygnałowymi 

uczestniczącymi w odpowiedzi na stresy środowiskowe (Barbaglia i Hoffmann-Benning, 

2016). 

Badanie udziału makromolekuł w długodystansowej koordynacji odpowiedzi roślin  

na stresy abiotyczne to stosunkowo nowy kierunek, którego dalszy rozwój może mieć 

kluczowe znaczenie zarówno dla zrozumienia reakcji roślinnych jak i praktycznego 

wykorzystania tych informacji do tworzenia nowych odmian odpornych na niekorzystne 

warunki środowiska. Sporządzenie baz danych podających źródła oraz miejsca docelowego 

transportu poszczególnych cząsteczek wraz z opisem dynamiki ich przemieszania  

oraz ustaleniem ich funkcji byłoby dużym krokiem umożliwiających holistyczne spojrzenie 

na rolę długodystansowej komunikacji u roślin. 
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1.5.4 Wpływ suszy na skład eksudatów floemowych 

W poprzednich rozdziałach opisano wpływ suszy na procesy fizjologiczne rośliny,  

którego konsekwencją jest ograniczenie asymilacji węgla oraz azotu. Zaznaczono również,  

że rośliny nie są bierne na niesprzyjające im warunki środowiska, ale wykształciły szereg 

różnych mechanizmów, które umożliwiają im przetrwanie suszy oraz wydanie nasion.  

To wszystko jest możliwe dzięki długodystansowej komunikacji która odbywa się  

przez tkankę przewodzącą. Floem, który bierze udział w transporcie asymilatów i cząsteczek 

sygnałowych pełni kluczową rolę w odpowiedzi rośliny na zmieniające się warunki 

środowiska (Ryc.1.11). Fakt powyższy pozwala przewidzieć, że analiza składu eksudatów 

floemowych może dostarczyć wielu istotnych informacji dotyczących reakcji roślin  

na stresy.  

 

Ryc. 1.11. Wpływ suszy na skład eksudatów floemowych.  
W momencie nastania suszy roślina przekazuje sygnał o stresie przez floem do odległych 

tkanek w wyniku czego następują zmiany w fizjologii oraz w metabolizmie oraz zostają 

uruchomione mechanizmy pozwalające na przetrwanie deficytu wody. Skutek działania 

stresu powinien być odzwierciedlony w zmianach w składzie eksudatów floemowych. 

 

Poniżej zamieszczono opis metod izolacji i analizy eksudatów oraz syntetyczne 

podsumowanie wyników, które uzyskano przy zastosowaniu tego podejścia badawczego. 
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1.5.3.4 Metody pobierania eksudatów floemowych  

Ze względu na różnice w budowie anatomicznej oraz zdolności do odkładania kalozy, 

pozwalającej na zasklepienie komórek sitowych w bezpośrednim rejonie wkłucia się  

do komórek floemu, pozyskiwanie eksudatów floemowych stanowi duże wyzwanie  

i wymaga optymalizacji dla każdego z badanych gatunków a często nawet warunków 

eksperymentalnych.  

Jedną z metod otrzymywania eksudatów floemowych jest wykorzystanie ich 

spontanicznego wycieku, który zachodzi podczas odcięcia ogonka liściowego lub łodygi.  

Na końcu ściętego organu pojawiają się krople. Pierwsza kropla jest zanieczyszczona 

składnikami pochodzącymi z uszkodzonych komórek, dlatego powinna zostać ona usunięta, 

natomiast druga i kolejne są stosunkowo czyste. Zaletą powyższej metody jest techniczna 

łatwość uzyskania nierozcieńczonych eksudatów. Niestety, duże ograniczenie wykorzystania 

tego sposobu izolacji stanowi fakt, że spontaniczny wyciek soków floemowych ma miejsce 

tylko u niektórych roślin, takich jak dyniowate (Alosi i in., 1988), łubin (Taylor i in., 1990), 

czy juka (Mullins i in., 1986), ponadto pobrane próbki mogą być zanieczyszczone 

eksudatami ksylemowymi. Co więcej, im dłużej trwa izolacja tym bardziej wzrasta lepkość 

eksudatów, przez co, próbki nie nadają się do wszystkich oznaczeń (Tetyuk i in., 2013). 

Eksudaty floemowe można również otrzymywać poprzez płytkie nacięcia  

lub nakłucia łodygi lub ogonka liściowego. Tę metodę izolacji wykorzystano u rzepaku 

(Giavalisco i in., 2006), łubinu (Hoffmann-Benning i in., 2002) oraz dyniowatych (Walz  

i in., 2004). Uzyskane eksudaty floemowe są czyste, a zanieczyszczenia pozostałościami 

komórkowymi są niewielkie. Jednakże, izolacja przez nakłucia i nacięcia jest bardzo trudna 

technicznie i musi być wykonana precyzyjnie, gdy wraz z floemem zostanie nakłuty ksylem, 

to strumień floemowy zostaje wciągnięty w strumień ksylemowy. Ponadto ograniczeniem tej 

metody jest niemożliwość jej zastosowana u roślin, które mają bardzo mocno zlignifikowane 

łodygi i ogonki liściowe, jak również delikatne i wątłe pędy. Materiał biologiczny musi być 

także w dobrej kondycji i dobrze uwodniony, co stawia pod znakiem zapytania stosowanie 

tej metody jako narzędzia do badania odpowiedzi na stresy (Tetyuk i in. 2013; Pahlow i in., 

2018). 

Alternatywną metodą izolacji eksudatów floemowych jest stylektomia laserowa. 

Technika ta wykorzystuje zdolność mszyc do wykrywania i precyzyjnej penetracji komórek 
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sitowych floemu. Po wkłuciu się mszycy we floem odcina się jej kłujkę (np. przy pomocy 

lasera). W miejscu odcięcia pojawia się kropla soku, którą pobiera się za pomocą kapilary. 

Zaletą tej metody jest możliwość pozyskania prób niezanieczyszczonych eksudatami 

ksylemowymi. Jej wadą z kolei jest niejednorodność składu soków floemowych wynikająca 

z tego, że mszyca w momencie wkłuwania się w roślinę również wprowadza do floemu swoje 

białka, które trawią ścianę komórek roślinnych (Miles, 1999, Tetyuk i in., 2013). Innym 

ograniczeniem jest znalezienie gatunku mszycy, dla którego nasz obiekt badań jest rośliną 

żywicielską. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt preferowania przez mszyce 

odpowiednich warunków temperatury i wilgotności środowiska. Samo odcięcie aparatu 

gębowego mszycy jest trudne, dlatego stosuje się specjalnie skonfigurowany mikroskop 

dysekcyjny – tego typu urządzenia nie są komercyjnie dostępne (Tetyuk i in., 2013). Rycina 

1.12 przedstawia urządzenie wykorzystywane przez Prof. Dr Gertrudę Lohaus (Uniwersytet 

w Wuppertalu, Niemcy), z którego autorka niniejszej dysertacji miała przyjemność korzystać 

w trakcie odbytego stażu naukowego.  

 

Ryc. 1.12. Mikroskop do stylektomii laserowej z wykorzystaniem mszyc.  

Zdjęcie z przodu (a) i z boku (b). Ten specjalistyczny sprzęt wyposażony jest w precyzyjny 

laser oraz uchwyt do podtrzymywania liści, na których żywią się mszyce.  

 

Ostatnia z metod izolacji eksudatów floemowych została opracowana przez King  

i Zeevaart (1974). W tej technice wykorzystuje się kwas wersenowy (EDTA), który chelatuje 

jony Ca2+ i w ten sposób zapobiega zasklepieniu się floemu. Jest to prosta metoda,  

(a) 

(b) 
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w której ścina się liście z ogonkami i umieszcza na 1 godzinę w buforze zawierającym 

EDTA. Potem organy roślinne opłukuje się w destylowanej wodzie i przenosi do wody  

na kilka godzin. Następnie próbki zamraża się w ciekłym azocie i przechowuje w -80°C.  

Za pomocą tej metody można wyizolować eksudaty floemowe zarówno u roślin zielnych, 

jak i drzew. Jednakże uzyskane próbki są rozcieńczone dlatego mogą wymagać zagęszczenia 

poprzez liofilizację (Tetyuk i in., 2013). 

Wszystkie powyżej opisane metody izolacji eksudatów floemowych mają swoje zalety  

i wady, dlatego przy wyborze odpowiedniej techniki badacze powinni wziąć pod uwagę 

gatunek rośliny, zgłębiany problem badawczy, ilość oraz czystość prób jaka jest potrzebna 

do dalszych analiz (Tabela 1.2 przedstawia sumaryczne ujęcie tego zagadnienia). 

 

Tab. 1.2 Wady i zalety poszczególnych metod izolacji eksudatów floemowych 

 

Metoda Zalety Wady 

Wyciek eksudatów  

po odcięciu organów 

Duża ilość uzyskanych prób 
Możliwość zanieczyszczenia 

eksudatami ksylemowymi 

Uzyskane próbki są 

stosunkowo czyste Zastosowanie wyłącznie  

u niewielu gatunków roślin 
Proste technicznie 

Płytkie nacięcia  

lub nakłuwanie łodygi 

lub ogonków liściowych 

Uzyskane próbki są bardzo 

czyste 

Niemożność zastosowania u roślin 

delikatnych, z wątłymi łodygami, 

lub mających bardzo 

zlignifikowaną łodygę i ogonki 

liściowe 

Trudne technicznie 

Stylektomia laserowa 

przy użyciu mszyc 
Uzyskane próbki są czyste 

Wymagany specjalistyczny sprzęt 

Mszyce muszą być kompatybilne z 

badaną rośliną 

Możliwość zmiany kompozycji 

eksudatów floemowych przez 

białka mszyc 

Izolacja  

z wykorzystaniem EDTA 

Możliwość zastosowania 

zarówno u roślin zielnych, 

jak i drzewiastych 

 

Proste technicznie 

Otrzymane próbki są rozcieńczone 
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1.5.3.5 Skład eksudatów floemowych w odpowiedzi na stres abiotyczny 

Skład eksudatów floemowych nie jest stały i zależy od gatunku rośliny, jej stadium 

rozwojowego (Pate i Atkins, 1983), a także warunków środowiska, w którym się ona 

znajduje (Tilsner i in., 2005). Sok floemowy zawiera węglowodany, alkohole cukrowe 

(poliole), aminokwasy, kwasy organiczne (Canarini i in., 2016) jony (Alfocea i in., 2000; 

Park i in., 2007), fitohormony (Regnault i in., 2015), niektóre metabolity wtórne związane  

z odpowiedzią na stres (Gowan i in., 1995), a także makromolekuły takie jak białka (Malter 

i Wolf, 2011), RNA (Gamboa-Tuz i in., 2018), czy kwasy tłuszczowe (Barbaglia i Hoffmann-

Benning, 2016). Główną formą cukrów transportowanych przez floem jest sacharoza 

(Lalonde i in., 2003), ale znaleźć tam możemy również inne cukry nieredukujące,  

takie jak rafinoza, stachioza, werbaskoza, ajagoza, czy też alkohole cukrowe jak mannitol, 

czy sorbitol (Dinant i in., 2010; Canarini i in., 2016). Możliwość transportu cukrów 

redukujących przez floem była przez długi czas wykluczana, jednakże w roku 2008 

wykazano, że glukoza, czy fruktoza może być obecna w eksudatach floemowych niektórych 

gatunków roślin, i stanowić ponad 80% transportowanych węglowodanów (van Bel i Hess, 

2008). Badania z wykorzystaniem izotopu 13C wykazały, że cukry zawarte  

we floemie w znacznym stopniu odzwierciedlają skład fotoasymilatów w liściach,  

a także fizjologiczny status rośliny. Analizy związków z sygnaturą 13C obecnych  

w eksudatach, pozwalają na określenie efektywności wykorzystania wody (ang. water use 

efficiency; WUE) oraz wiązania CO2 (Keitel i in., 2006). Co więcej, pomiary wymiany 

gazowej bardzo dobrze reprezentują skład związków węgla w eksudatach floemowych 

(Merchant, 2012). 

Obok węglowodanów, w składzie eksudatów floemowych są obecne aminokwasy, 

takie jak histydyna, arginina, asparagina, glutamina, treonina, kwas glutaminowy, prolina, 

walina, metionina, izoleucyna, leucyna, fenylaoalanina, czy tryptofan, (Canarini i in., 2016), 

a ich koncentracja zależy między innymi od stężenia azotu w podłożu (Tilsner i in., 2005). 

Natomiast wśród kwasów karboksylowych można wyróżnić szczególnie związki będące 

intermediatami cyklu Krebsa, czyli kwas cytrynowy, izocytrynowy, bursztynowy, jabłkowy, 

fumaranowy, szczawiooctowy (Canarini i in., 2016), co sugeruje, że skład soków 

floemowych obrazuje zarówno status fotosyntezy jak i oddychania komórkowego.  
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Skład eksudatów floemowych podczas suszy zależy od gatunku rośliny i obranej 

przez nią strategii odpowiedzi na stres. Badania wykazały, że słonecznik (Helianthus 

annuus) oraz soja (Glycine max) wykorzystują odmienne mechanizmy odpowiedzi na stres 

niedoboru wody. U słonecznika przepływ soków floemowych zwolnił pod wpływem stresu 

(Canarini i in., 2016). Ponadto w eksudatach wzrosło stężenie metabolitów, ale nie zmieniła 

się zawartość osmolitów. Z kolei u soi szybkość przepływu floemowego nie uległa zmianie, 

tak samo jak koncentracja metabolitów, jednakże transport osmolitów został 

zintensyfikowany (Canarini i in., 2016). Odnotowano także, różnice w składzie eksudatów 

floemowych w odpowiedzi na stres wysokiego zasolenia pomiędzy dwoma gatunkami 

pomidora: udomowionego Solanum lycopersicum oraz nieudomowionego Solanum 

pennellii. Gatunek nieudomowiony wykazał lepszą redystrybucję jonów Na+ przez floem,  

a koncentracja węglowodanów oraz aminokwasów w jego eksudatach znacząco wzrosła  

w odpowiedzi na stres w porównaniu do pomidora udomowionego (Alfocea i in., 2000) 

Wszystkie opisane powyżej przykłady, wskazują, że skład eksudatów floemowych 

jest unikatowy i zależy od gatunku rośliny, jej stadium rozwojowego oraz warunków 

środowiska w jakim się znajduje. Badanie zawartości soków może pomóc w zrozumieniu 

przebiegu długodystansowej koordynacji odpowiedzi na stres abiotyczny. 
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2. CEL PRACY 

Celem niniejszej pracy jest zrozumienie udziału transportu floemowego  

w odpowiedzi na stres niedoboru wody u grochu oraz zbadanie przydatności analiz 

metabolicznych eksudatów floemowych do monitorowania stanu fizjologicznego roślin. 

 

Chcąc zgłębić badany temat sformułowano następujące założenia: 

 

1. Zmiany w składzie eksudatów floemowych reprezentują odpowiedzi grochu  

na stres suszy. 

 

2. W celu zabezpieczenia ciągłości transportu długodystansowego w warunkach 

niedoboru wody rośliny grochu dostosowują anatomię tkanek przewodzących. 

 

3. Zużycie oraz dystrybucja węgla, tak samo jak zmiany w potencjale osmotycznym 

komórek, znajdują odzwierciedlenie w obecności węglowodanów  

i ich pochodnych w eksudatach floemowych. 

 

4. Susza prowadzi do intensyfikacji alternatywnych szlaków pozwalających  

na odpowiedni balans wykorzystania węgla do azotu, co może być obserwowane 

na poziomie transportu długodystansowego poszczególnych metabolitów.  
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3. MATERIAŁ ROŚLINNY I ZASTOSOWANA METODYKA 

3.1 Szczegółowy opis eksperymentu 

Materiał do przeprowadzonych badań stanowił groch siewny łuskowy (Pisum 

sativum L.), odmiana ‘Walor’, dostarczony przez firmę hodowlano-nasienną PlantiCo 

Zielonki Sp. z o.o.. Nasiona umieszczono na 24 godziny w wodzie, po czym, w celu 

skiełkowania, przeniesiono je na wilgotny wermikulit. 

Eksperyment nr 1 odbywał się w fitotronie, w ściśle kontrolowanych warunkach 

temperatury, oświetlenia, wilgotności powietrza oraz podłoża. Skiełkowane nasiona 

znajdujące się w podobnym stadium rozwojowym, przeniesiono do doniczek wypełnionych 

0,5 kg substratu torfowego Klasmann No. 11, pH 6,3 oraz podlano 100 ml wody.  

Tak nawodnione podłoże miało współczynnik pF = 2,8 co zapewniało roślinom optymalny 

dostęp do wody. Współczynnik pF jest miarą określającą dostępność wody w glebie i stanowi 

logarytm dziesiętny z ciśnienia potrzebnego do wypchnięcia wody z kapilar glebowych 

(Richards i Weaver, 1943; Tolk, 2003). Do pojedynczej doniczki wysiewano po 5 

skiełkowanych nasion. Rośliny umieszczono w fitotronie, gdzie rosły w kontrolowanych 

warunkach o następujących parametrach: natężenie światła 300 μmol m−2 s−1, wilgotność 

powietrza 40%, fotoperiod 16/8 godzin, temperatura 25/23oC, odpowiednio dla dnia i nocy. 

Wzrost roślin w powyższych parametrach prowadzono przez pięć dni. Po tym czasie 

zaprzestano podlewania połowy doniczek, aż ich waga osiągnęła 360g,  

co odpowiadało współczynnikowi pF = 4,2, będącemu punktem granicznym dla trwałego 

więdnięcia roślin (Kirkham, 2005). Wszystkich pomiarów wilgotności dokonywano  

za pomocą tensjometru ProCheck, Dracon Devices, USA. Stres suszy prowadzono przez 7 

dni, w tym okresie utrzymywano pF = 4,2. Po tym czasie rośliny były  ponownie nawadniane 

do poziomu pF=2,8 przez 10 dni. W 1 i 7 dniu suszy oraz po 10 dniach ponownego nawadnia 

wykonano pomiary fluorescencji chlorofilu, wymiany gazowej oraz względnego poziomu 

wody w liściach (RWC). Zebrano również liście i łodygi stanowiące materiał do późniejszej 

izolacji RNA oraz pomiarów anatomicznych, a ponadto wyizolowano eksudaty floemowe 

(Ryc. 3.1). 

Eksperyment 2 był przeprowadzony w komorze do fenotypowania 

wysokoprzepustowego (Photon Systems Instruments, Brno, Czech Republic) wyposażonej 
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w urządzenia do obrazowania wizualnego, termalnego, hiperspektralnego, a także 

fluorescencji chlorofilu, (https://www.researchgate.net/publication/266156446_High-

throughput_plant_phenotyping_ facility_in_Palacky_University_in_Olomouc). Warunki 

uprawy roślin były takie same jak w eksperymencie 1 z dwoma wyjątkami: w doniczkach 

posadzono po 2 rośliny w celu uniknięcia nakładania się liści oraz ostatnie pomiary zostały 

wykonane po 3 dniach ponownego nawadniania. 

 

 

Ryc. 3.1. Schemat przeprowadzonego eksperymentu.  

Po 5 dniach wzrostu roślin, zaprzestano podlewania połowy doniczek, aż pF wyniósł 4,2,  

co uznano za pierwszy dzień suszy. Stres trwał 7 dni. Po tym czasie ponownie zaczęto 

nawadniać rośliny 10 dni, utrzymując pF = 2,8. Równolegle połowa roślin rosła w warunkach 

kontrolnych (pF=2,8) przez cały czas trwania eksperymentu. C/D1/D7/RW – warunki 

kontrolne 1/7 dzień suszy/ 10 dzień ponownego nawadniania. D/D1/D7/RW – warunki stresu 

suszy 1/7 dzień suszy/ 10 dzień ponownego nawadniania. 
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3.2 Pomiary fizjologiczne 

Pomiary fizjologiczne obejmowały określenie względnej zawartości wody (ang. 

RWC - relative water content), pomiarów wymiany gazowej oraz aktywności fotosystemu 

II. Dla dwóch pierwszy punktów czasowych: przed zadaniem stresu (dziesiąty dzień wzrostu) 

oraz po 7 dniach suszy, pomiarów dokonano wykorzystując drugi liść. W ostatnim punkcie 

pomiarowym, po 10 dniach ponownego nawadniania, do analiz wykorzystywano liść 

czwarty. ze względu na to, że analizowane rośliny znajdowały się już na takim etapie 

wzrostu, w którym drugi i trzeci liść naturalnie zamierał.  

 

3.2.1. Względna zawartość wody (RWC) 

W celu dokonania pomiaru względnej zawartości wody w liściach, zważono od razu 

odcięte liście, uzyskując ich świeżą masę. Następnie umieszczano je w próbówkach z wodą 

i pozostawiano na 24 godziny w zaciemnieniu, w fitotronie. Po tym czasie ponownie je 

ważono, określając masę przy pełnym turgorze (TM). Następnie pozostawiano liście na 48 

godzin do całkowitego wysuszenia w temp. 65oC i ponownie ważono, uzyskując ich suchą 

masę (DM). Współczynnik RWC obliczano następnie według wzoru: 

 

𝑅𝑊𝐶(%) =  
𝐹𝑀 − 𝐷𝑀

𝑇𝑀 − 𝐷𝑀
∗ 100% 

gdzie:  

FM - świeża masa liścia 

DM - sucha masa liścia 

TM - masa liścia przy pełnym turgorze 

 

Pomiary RWC wykonywano dla siedmiu roślin kontrolnych oraz siedmiu poddawanych 

stresowi suszy. Rośliny te rosły w różnych doniczkach stanowiących powtórzenia 

biologiczne. Uzyskane wartości wykorzystano do przeprowadzenia testu ANOVA  

dla układów dwuczynnikowych z testem post-hoc Fishera, określając istotność statystyczną 

różnic między traktowaniami, wykorzystując program STATISTICA 10 software (StatSoft, 

Tulsa, OK, USA) i przyjmując stopień istotności α = 0,05. 
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3.2.2 Wymiana gazowa 

Pomiary wymiany gazowej wykonano przy użyciu urządzenia Ciras 2, PP Systems, 

USA, dla sześciu roślin kontrolnych oraz sześciu poddawanych stresowi suszy w 1, 7 dniu 

suszy oraz po 10 dniach ponownego nawadniania. Rośliny te rosły w różnych doniczkach 

stanowiących powtórzenia biologiczne. Zmierzono parametry intensywności fotosyntezy 

(Pn), transpiracji (E), przewodnictwa szparkowego (gs) oraz stężenia międzykomórkowego 

CO2 (Ci). Pomiary zostały wykonane pod sztucznym naświetleniem 1000 µm/m-2s-1,  

w temperaturze 25°C. W komorze pomiarowej ciśnienie CO2 wynosiło 380 ppm, wilgotność 

100%, a prędkość przepływu w komorze wynosiła 220 ml/min. Uzyskane wartości 

wykorzystano do przeprowadzenia testu ANOVA dla układów dwuczynnikowych z testem 

post-hoc Fishera, określając istotność statystyczną różnic między traktowaniami, 

wykorzystując program STATISTICA 10 software (StatSoft, Tulsa, OK, USA) i przyjmując 

stopień istotności α = 0,05. 

 

3.2.3 Określenie aktywności fotosystemu drugiego 

Aktywność fotosystemu drugiego sprawdzano wykonując nieinwazyjny pomiar 

fluorescencji chlorofilu. Na początku fragment liścia, który miał podlegać pomiarowi 

zaciemniono na około 30 minut w celu wygaszenia fluorescencji chlorofilu. Po tym czasie 

aktywność fotosystemu drugiego zmierzono za pomocą fluorymetru (Pocket PEA, Hansatech 

Instruments, UK). Spośród szczegółowych parametrów pozwalających na ocenę 

funkcjonowania fotosystemu II wybrano w niniejszej pracy parametry związane  

z przepływem elektronów w obrębie fotosystemu II oraz parametr PIabs (performance index), 

określający ogólny stan układu fotosyntetycznego w mierzonym przekroju liścia, a także 

iloraz Fv/Fm, który jest bezpośrednim wskaźnikiem maksymalnej wydajności kwantowej 

fotosystemu drugiego (Tab. 3.1). Wykonano po dziesięć pomiarów roślin kontrolnych  

oraz poddawanych stresowi suszy w 1 i 7 dniu suszy oraz po 10 dniach ponownego 

nawadniania. Uzyskane wartości wykorzystano do przeprowadzenia testu ANOVA  

dla układów dwuczynnikowych z testem post-hoc Fishera, określając istotność statystyczną 

różnic między traktowaniami, wykorzystując program STATISTICA 10 software (StatSoft, 

Tulsa, OK, USA) i przyjmując stopień istotności α = 0,05. 
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Tab. 3.1 Obliczone parametry przy pomiarze fluorescencji chlorofilu 

Symbol Opis parametru Wzór 

Vj 
fluorescencja zmienna, mierzona w czasie  

2 ms 
Vj = (F2 ms – F0) / (Fm – F0) 

φP0 
maksymalna wydajność kwantowa 

pierwotnych reakcji fotochemicznych 
φP0 = 1 – (F0/Fm) 

Ψ0 

prawdopodobieństwo, z jakim elektron jest 

transportowany ze zredukowanego QA  

poza PSII 

Ψ0 = 1 - Vj 

V/dt0 
tempo zamykania centr reakcyjnych 

fotosystemu 
dV/dt0 = 10 (F150 μs - F50 μs)/(Fm - F50 μs) 

ABS/CS0 
strumień fotonów absorbowanych  

przez przekrój liścia przy F0 
ABS/CS0 = F0 

DIo/CS0 
energia rozproszona w postaci ciepła  

przy F0 
DI0/CS0 = (ABS/CS0) – (TR0/CS0) 

TRo/CS0 energia związana w PSII przy F0 TR0/CS0 = φP0 (ABS/CS0) 

ETo/CS0 
transport elektronów przez łańcuch 

przenośników przy F0 
ET0/CS0 = φP0 Ψ0 (ABS/CS0) 

RC/CS0 
gęstość centrów reakcyjnych na przekroju 

liścia (przy F0) 
RC/CS0 = φP0 (Vj/dV/dt0) F0 

ABS/CSm 
strumień fotonów absorbowanych 

 przez przekrój liścia przy Fm 
ABS/CSm = Fm 

DIo/CSm 
energia rozproszona w postaci ciepła  

przy Fm 
DI0/CSm = (ABS/CSm) – (TR0/CSm) 

TRo/CSm energia związana w PSII przy Fm TR0/CSm = φP0 (ABS/CSm) 

ETo/CSm 
transport elektronów przez łańcuch 

przenośników przy Fm 
ET0/CSm= φP0 Ψ0 (ABS/CSm) 

RC/CSm 
gęstość centrów reakcyjnych na przekroju 

liścia (przy Fm) 
RC/CSm = φP0 (Vj/dV/dt0) Fm 

ABS/CSrel 
względny strumień fotonów 

absorbowanych przez przekrój liścia     
ABS/CSrel = ABS/CSm - ABS/Cso 

DI0/CSrel 
względna energia rozproszona w postaci 

ciepła     
DI0/CSrel = DIo/CSm - DIo/Cso 

TR0/CSrel względny energia związana w PSII     TR0/CSrel = TRo/CSm - TRo/Cso 

ET0/CSrel 
względny transport elektronów 

 przez łańcuch przenośników     
ET0/CSrel = ETo/CSm - ETo/Cso 

RC/CSrel 
względny gęstość centrów reakcyjnych  

na przekroju liścia 
RC/CSrel = RC/CSm - RC/CS0 

PIabs 
Performance index –ogólny wskaźnik stanu 

fotosystemu II 

PIabs = ((Vj φP0)/dV/dt0) (φP0/(1- φP0)) 

(Ψ0/(1- Ψ0) ) 
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3.2.4 Analizy pomiarów dynamiki wzrostu, temperatury oraz parametrów 

fotosyntezy przy użyciu komory do wysokoprzepustowego fenotypowania 

W celu sprawdzenia wpływu suszy na wzrost roślin, przeprowadzono dodatkowy 

eksperyment w komorach wzrostowych wyposażonych w platformy  

do wysokoprzepustowego fenotypowania wykorzystujące kamery do obrazowania w widmie 

widzialnym (RGB), podczerwieni (IR) oraz fluorescencji (FluorCam). Zdjęcia zostały 

wykonane dwa razy dziennie (rano oraz popołudniu) przez cały okres trwania stresu suszy 

oraz po ponownym nawadnianiu. Do automatycznego pozyskania danych surowych 

wykorzystano oprogramowanie PlantScreen™ Analyzer. Dane były przechowywane w bazie 

danych PlantScreen, a następnie eksportowane w celu dalszych analiz. Do analizy zielonej 

powierzchni oraz obwodu (w pikselach) wykorzystano zdjęcia RGB z widokiem z góry na 

rośliny. Zmiany szybkości wzrostu nadziemnej części rośliny (relative growth rate; RGR) 

obliczano codziennie (wykorzystując pomiary ranne) z użyciem wzoru:  

RGR = [ln (zielona powierzchnia)ti – ln(zielona powierzchnia)ti-1] / ti – (ti – 1); 

gdzie ti jest czasem i (dni). 

Z kolei za pomocą kamery IR przechwycono informacje o długich falach pasma 

podczerwieni. Promieniowanie podczerwone odnosi się do ciepła obrazowanych obiektów  

i przez to pozwala na pomiar temperatury rośliny w celu pośredniego oszacowania 

przewodności szparkowej oraz transpiracji (Sirault i in., 2009).  Przez cały czas trwania 

eksperymentu mierzono także fluorescencję chlorofilu wykorzystując zdjęcie z góry 

wykonane za pomocą kamery FluorCam. Obrazowanie fluorescencji chlorofilu stanowi 

część oprogramowania PlantScreen™ platformy, który wykorzystuje protokół opisany przez 

Marchetti i in. (2019). Parametry fluorescencji chlorofilu obliczono przy użyciu programu 

FluorCam 7 (Photon Systems Instruments). Z uzyskanych danych oszacowano:  

(a) maksymalną wydajność kwantową fotosystemu II (PSII) próby przystosowanej  

do ciemności, ΦPSII; (b) rzeczywistą wydajność kwantową PSII próby przystosowanej  

do światła, ΦP; (c) wydajność niefotochemicznego wygaszania fluorescencji ΦNPQ. 
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3.3 Analizy biometryczne liścia 

W celu wykonania analiz biometrycznych epidermy abaksjalnej liścia zebrano  

po 5 - 8 drugich od strony proksymalnej listków z liścia nr 4 i nr 8 po 10 dniach ponownego 

nawadniania, zarówno z roślin kontrolnych, jak i poddawanych stresowi suszy i umieszczono 

je w utrwalaczu Carnoy’a, będącego mieszaniną  98,8% alkoholu etylowego i 100% kwasu 

octowego w stosunku 4:1. Po odbarwieniu preparatów listki umieszczono w 98,8% alkoholu 

etylowym na 48 h, a następnie w 100% kwasie mlekowym do momentu prześwietlenia 

tkanki. Listki, które technicznie były trudniejsze do prześwietlenia, umieszczono  

w roztworze wodzianu chloralu, który został sporządzony w proporcji: 4 g wodzianu 

chloralu, 1 ml  glicerolu, 2 ml wody. Następnie je sfotografowano przy użyciu binokularu 

Nikon SMZ1000 połączonego z kamerą cyfrową Zeiss AxioCam Cc1. Zdjęcia zostały 

wykorzystane do pomiarów powierzchni listków przy użyciu programu ImageJ (Schneider  

i in., 2012). Komórki abaksjalnej epidermy zostały sfotografowane za pomocą mikroskopu 

Zeiss Axio Scope A1 z kontrastem interferencyjno-różnicowym (kontrast Nomarskiego, 

DIC), z kamerą cyfrową Zeiss AxioCam Cm1, pod powiększeniem 400-krotnym. Około 150 

-350 komórek na liść zostało przerysowanych na tablecie graficznym Wacom,  

przy użyciu programu ImageJ. Analizy biometryczne komórek wykonano przy pomocy 

algorytmu opracowanego przez Andriankaja i in. (2012). Uzyskane dane wykorzystano  

do obliczenia średniej powierzchni komórek. Liczbę komórek na liść oszacowano  

przez podzielenie powierzchni blaszki listka przez średnią powierzchnię komórek. Indeks 

szparkowy został obliczony jako iloraz aparatów szparkowych i całkowitej ilości komórek 

epidermalnych. Uzyskane dane, wykorzystano do przeprowadzenia testu ANOVA  

dla układów dwuczynnikowych z testem post-hoc Fishera, określając istotność statystyczną 

różnic między traktowaniami oraz punktami pomiarowymi, a wartości z ilości komórek 

przeanalizowano za pomocą testu Kruskala-Wallisa, wykorzystując program STATISTICA 

10 software (StatSoft, Tulsa, OK, USA) i przyjmując stopień istotności α = 0,05. 

W celu sprawdzenia statusu podziałów komórkowych wykorzystano metodę 

barwienia kalozy odkładanej tuż po podziale pomiędzy nowopowstałymi komórkami 

(Kuwabara i in., 2011). W pierwszym dniu suszy umieszczono primordia liści nr 4 i nr 8  

w bezwodnym etanolu. Następnie dodano 100-150 µl 100 mM buforu fosforanowego  

(pH 9,0) i pozostawiono na 10 min. Po tym czasie mieszaninę usunięto, dodano 200 µl  
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100 mM buforu fosforanowego (pH 9,0) i próbki umieszczono na 20 min na lodzie, po czym 

substancję zamieniono na 0,02% roztwór błękitu anilinowego w 100mM buforze 

fosforanowym (pH 9,0) i inkubowano przez tydzień w 4°C. Zdjęcia zostały zrobione  

za pomocą mikroskopu Zeiss wyposażonego w kamerę M2 oraz system Colibri LED.  

Do wzbudzenia fluorescencji wykorzystano źródło światła LED o długości fali 365 nm,  

a emisja sygnału była obserwowana za pomocą filtru DAPI (DAPI Filtr Set No. 49).  

 

3.4 Opis zmian anatomii floemu 

W celu wykonania analiz anatomicznych floemu zebrano po 3 nerwy główne drugich 

listków liścia 4 i 8, ogonki i odcinki łodygi znajdujących się poniżej badanych liści, po 10 

dniach ponownego nawadniania, zarówno z roślin kontrolnych, jak i poddawanych stresowi 

suszy i umieszczono je w utrwalaczu Carnoy’a. Po odbarwieniu tkanki, preparaty 

przepłukano po 2 razy w 98,8% alkoholu etylowym przez 30 min. Następnie materiał 

badawczy preinfiltrowano w mieszanininie Technovitu 7100 (Kulzer) oraz bezwodnego 

etanolu w stosunku 1:1, przez 1-2 godzin, a potem infiltrowano w 100% Technovicie 7100 

przez 72 godziny w temperaturze 4°C, po czym preparaty zatapiano i utrwalano  

w temperaturze pokojowej przez 72 godziny. Tak przygotowane obiekty były skrawane  

na mikrotomie Leica RM2135. Cięcia dokonano w trzech miejscach, oddalonych od siebie  

o 1 mm. Przekroje o grubości 10μm umieszczono na szkiełkach podstawowych  

w kropli destylowanej wody i suszono na płycie grzewczej w temperaturze 62°C. Następnie 

skrawki barwiono w 0.05% roztworze błękitu toluidynowego (Sigma-Aldrich) 

rozpuszczonego w buforze cytrynianowym (0.1M Na2HPO4, 0,05 M cytrynian sodu; POCH). 

Następnie na preparaty naniesiono kroplę 50% wodnego roztworu gliceryny a po przykryciu 

szkiełkiem nakrywkowym wykonano zdjęcia w jasnym polu przy użyciu mikroskopu Zeiss 

AXIO Image M2 wyposażonego w kamerę AxioCamICc5 (Zeiss). Poszczególne parametry 

anatomiczne, takie jak ilość poszczególnych komórek floemu, ich powierzchnię, obwód, 

ekscentryczność zmierzono przy użyciu programu LithoGraphiX (Sankar i in., 2014). 

Uzyskane wartości opisujące powierzchnię komórek oraz indeks szparkowy, wykorzystano 

do przeprowadzenia testu ANOVA dla układów dwuczynnikowych z testem post-hoc 

Fishera, określając istotność statystyczną różnic między traktowaniami. Zmianę ilości 

komórek przeanalizowano za pomocą testu Kruskala-Wallisa, wykorzystując program 
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STATISTICA 10 software (StatSoft, Tulsa, OK, USA)i przyjmując stopień istotności  

α = 0,05. 

 

3.5. Izolacja eksudatów floemowych 

Eksudaty floemowe wyizolowano w 1 i 7 dniu suszy oraz po 10 dniach ponownego 

nawadniania dla roślin rosnących w warunkach kontrolnych oraz stresowych, według 

metody opisanej przez Tetyuk i in. (2013). W celu izolacji eksudatów floemowych obcięto 

po 3 lub 4 liście z ogonkami z odpowiednio 4 lub 3 roślin rosnących w różnych doniczkach. 

Łącznie, umieszczono 12 liści w probówce z 20 mM K2EDTA, co stanowiło powtórzenie 

biologiczne. Izolację przeprowadzono w 3 powtórzeniach. Probówki umieszczono  

w statywie, który został przeniesiony na kuwetę wyłożoną mokrymi papierowymi 

ręcznikami. Kuwetę zakryto  zaciemnioną pokrywą, a następnie umieszczono w fitotronie. 

Po 1 godzinie liście zostały przepłukane wodą destylowaną i umieszczone w probówkach  

ze sterylną, destylowaną i dejonizowaną wodą i ponownie umieszczono w zaciemnionej 

kuwecie w fitotronie na 6 godzin. Po tym czasie liście usunięto z probówek, a wyizolowane 

eksudaty floemowe zamrożono w ciekłym azocie. Próbki były przechowywane w -80°C. 

 

3.6 Badanie zawartości eksudatów floemowych 

Analizy eksudatów floemowych przeprowadzono metodą chromatografii gazowej 

sprzężonej z spektrometrią mas (GC/MS). Pomiary zostały wykonane przy użyciu 

chromatografu gazowego Agilent 7890A (Agilent Technologies) podłączonego  

do spektrometru mas Pegasus 4D GCxGC TOFMS. Separacja została przeprowadzona za 

pomocą kapilarnej kolumny krzemionkowej DB-5 (30 m długości,  

0,25 mm średnicy wewnętrznej, 0,25 µm grubości filmu); (J&W Scientific Co.,USA). Profil 

temperaturowy pieca do chromatografii gazowej był następujący: 2 min 70°C, wzrost  

z prędkością 10°C/min do 300°C, utrzymanie 300°C przez 10 min. Całkowity czas analiz 

GC wynosił 36 min. Gazem nośnym był hel, a prędkość przepływu osiągnęła wartość  

1 ml/min. Do dozownika bez dzielenia strumienia gazu (ang. splitless) wystrzyknięto 1 µl 

badanej próbki. Temperatura początkowa iniektora wynosiła 40°C przez 0,1 min, a po tym 

czasie wzrosła o 600°C/min do 350°C. Oczyszczanie przegrody zostało włączone po 60 s,  
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a prędkość przepływu wynosiła 3 ml/min. Temperatura linii transferowej oraz źródła jonów 

wynosiła 250°C.  Do przeprowadzenia fragmentacji użyto energii o wartości 70 eV. Spektra 

mas zarejestrowano w przedziale 35 – 850 m/z. Do pozyskania danych, automatycznej 

detekcji pików, dekonwolucji spektrum mas, obliczenia indeksu retencji i przeszukiwania 

bibliotek wykorzystano oprogramowanie LECO ChromaTOF 4.51.6.0. W celu eliminacji 

przesunięć w czasie retencji (Rt) i określenia indeksu retencji (Rt) dla każdego związku,  

do GC/MS wstrzyknięto mieszaninę alkanów (C-10 do C-36). Automatyczne 

zidentyfikowanie metabolitów zostało przeprowadzone przez przeszukanie bibliotek Fiehn 

oraz NIST (Kind i in., 2009, Yang i in., 2017). Związki zostały uznane za zidentyfikowane, 

kiedy indeks podobieństwa (SI) wynosił ponad 700 oraz dopasowany indeks retencji ± 10. 

Artefakty (alkany, “krwawienie” kolumny, MSTFA, odczynniki, plastyfikatory) zostały 

analogicznie rozpoznane, a następnie wykluczone z dalszych analiz. W celu uzyskania 

dokładnych powierzchni pików związków określono unikatowe masy obliczone dla każdego 

metabolitu. Wszystkie zidentyfikowane związki były dostosowane przy użyciu modułu 

Statistical Compare pakietu ChromaTOF, a następnie dane wyeksportowano do formatu 

Excel do dalszych analiz. Uzyskane profile zostały znormalizowane względem sumy 

powierzchni pików chromatograficznych przy użyciu chromatogramu dla wszystkich jonów 

(Total Ion Chromatogram; TIC). Uzyskane dane, wykorzystano do przeprowadzenia testu 

ANOVA dla układów dwuczynnikowych z testem post-hoc Fishera, wykorzystując program  

STATISTICA 10 software (StatSoft, Tulsa, OK, USA) i przyjmując stopień istotności  

α = 0,05. Analizy eksudatów floemowych zostały wykonane odpłatnie w Instytucie Chemii 

Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk przez dr Łukasza Marczaka. 

W celu lepszej wizualizacji uzyskane dane poddano analizie statystycznej  

z wykorzystaniem programu RStudio (Version 1.1.463 – © 2009-2018 RStudio, Inc.). 

Wykonano analizę głownych składowych używając pakietów factoextra, corrplot, 

PerformanceAnalytics, oraz ggpubr. Mapę cieplną utworzono za pomocą pakietów gplots, 

cluster, tidyverse, factoextra oraz heatmap.plus. 

 

  



72 
 

3.7 Izolacja RNA 

Całkowite RNA zostało wyizolowane z drugiego liścia, zarówno z roślin rosnących  

w warunkach kontrolnych, jak i poddawanych suszy oraz z czwartego liścia roślin ponownie 

nawadnianych, w trzech powtórzeniach biologicznych. Do izolacji wykorzystano kit Total 

RNA Mini Plus (A&A Biotechnology), postępując według poniższej procedury (zgodnie  

z załączonym protokołem producenta): 

 Zamrożoną tkankę roztarto w wysterylizowanych moździerzach z ciekłym 

azotem 

 Sproszkowaną tkankę przeniesiono do probówki typu Eppendorf i dodano  

400 µl Fenozolu Plus (A&A Biotechnology) oraz dokładnie przemieszano  

 Próby inkubowano przez 5 minut w temperaturze 50°C 

 Do lizatów dodano po 150 µl wody jałowej. Próbki intensywnie wymieszano  

przez 15 s, po czym pozostawiono na 5 minut w temperaturze pokojowej  

i następnie zwirowano przy 10000-12000 RPM 

 Pobrano 400 µl supernatantu do nowych probówek i dodano po 400 µl 

bezwodnego izopropanolu. Całość dokładnie wymieszano i naniesiono  

na minikolumny oraz zwirowano przez 1 min przy 10000-12000 RPM 

 Minikolumny przeniesiono do nowych probówek i następnie dodano na nie 

700 µl roztworu płuczącego A1. Próbki zwirowano przy 10000-12000 RPM 

 Minikolumny wyjęto z probówek, wylano przesącz i na nowo umieszczono  

w probówkach, a następnie naniesiono na nie 300 µl roztworu płuczącego A1. 

Próbki zwirowano przy 10000-12000 RPM 

 Minikolumny umieszczono w nowych, sterylnych, wolnych od RNAzy 

probówkach elucyjnych. Do złoża znajdującego się na dnie minikolumn 

dodano po 50 µl wody jałowej. Próbki pozostawiono na 2 minuty  

w temperaturze pokojowej, a następnie  zwirowano przy 10000-12000 RPM 

 Minikolumny usunięto, a wyizolowane RNA przechowywano w temperaturze 

-80 °C 

Koncentrację wyizolowanego RNA określano przy użyciu spektrofotometru Nano-

Drop (Thermo Fisher Scientific). Stopień czystości oraz integralności wyizolowanej próbki 
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oceniano na podstawie stosunku absorbancji A260/A280 oraz A260/230. Dodatkowo, 

sprawdzono integralność na podstawie rozdziału elektroforetycznego w 1% żelu 

agarozowym z dodatkiem barwnika SimplySafe, EurX (0,1 μg/ml) w buforze TAE. Rozdział 

prowadzono przez 45 minut przy napięciu 80V.  

 

3.8 Trawienie DNAzą oraz odwrotna transkrypcja 

W celu usunięcia genomowego DNA, próby RNA poddano trawieniu DNazą (Turbo 

DNAse, Albion),  przez 1 godzinę w 37°C, zgodnie z protokołem podanym przez producenta  

(Tab. 3.2).  

 

Tab. 3.2 Skład mieszaniny reakcyjnej do trawienia DNAzą 

Składnik  Ilość 

RNA 2 µg 

DNAza 1 µl 

10 x bufor 1,5 µl 

Woda do 15 µl 

 

Następnie DNAzę zinaktywowano dodając 1 µl buforu inaktywującego. Próbki 

zwirowano i pobrano do nowych probówek strawiony RNA.  

Potem RNA przepisano na cDNA wykorzystując reakcję odwrotnej transkrypcji,  

przy użyciu kitu Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit, ThermoFischer, zgodnie  

z protokołem załączonym przez producenta. Utworzono mieszaninę 10 µl RNA (1,33 µg), 

0,25 µl starterów oligo-dT, 1 µl dNTPs oraz 3,75 µl wody, którą wymieszano, zwirowano  

i inkubowano 5 min w 65°C. Następnie szybko przeniesiono próbki na lód i po ochłodzeniu 

ponownie zwirowano (Tab. 3.3).  
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Tab.3.3. Skład mieszaniny reakcyjnej wykorzystywanej w pierwszym etapie odwrotnej 

transkrypcji (15 µl) 

Składnik  Ilość 

RNA po trawieniu 

DNAzą 10 µl 

Starter Oligo-dT 0,25 µl 

dNTPs 1 µl 

Woda 3,75 µl 

 

Do mieszaniny dodano 4 µl buforu RT oraz 1 µl Maxima H Minus. Próbki 

inkubowano przez 10 min w 25°C, a następnie 30 min w 50°C. Enzym dezaktywowano 

poprzez 5 minutową inkubację w -85°C (Tab. 3.4). Otrzymany cDNA pięciokrotnie 

rozcieńczono wodą wolną od RNaz i wykorzystano jako matrycę do przeprowadzenia reakcji 

qRT-PCR (ang. quantative Real-Time Polymerase Chain Reaction). 

 

Tab. 3.4 Skład mieszaniny reakcyjnej wykorzystywanej w drugim etapie odwrotnej 

transkrypcji (5 µl) 

 

Składnik  Ilość 

5x Bufor 4 µl 

Maxima H Minus  1 µl 

 

3.9. Analiza ekspresji genów  

W celu określenia zmian poziomu ekspresji badanych genów przeprowadzono 

reakcję qRT-PCR (ang. quantitative real time - polymerase chain reaction). Matrycę 

stanowiło cDNA uzyskane podczas odwrotnej transkrypcji. Na początku wyznaczono 

wydajność qRT-PCR poprzez wygenerowanie krzywych standardowych z serii rozcieńczeń 

matrycy zsyntetyzowanej z 3 µg RNA. Przygotowano 5 kolejnych rozcieńczeń cDNA: 

100%, 33,33%, 11,11%, 3,70%, 1,23%, które wykorzystano do przeprowadzenia qRT-PCR 

dla każdej pary starterów w 3 powtórzeniach technicznych. Reakcje qRT-PCR zostały 

przeprowadzone przy użyciu termocyklera LightCycler480 (Roche) i systemu SensiMix 

SYBR No-ROX Kit (Bioline). Skład mieszaniny reakcyjnej został przedstawiony w tabeli 
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3.5. Krzywe standardowe wygenerowano za pomocą programu LightCycler®480 wersja 

1.5.1.62. 

 

Tab. 3.5 Skład mieszaniny reakcyjnej do RT-qPCR (10 µl) 

Składnik Ilość 

SensiMix 2x 5 µl 

Starter forward 5µM 1 µl 

Starter reverse 5µM 1 µl 

Woda 2 µl 

cDNA 1 µl 

 

Reakcję prowadzono stosując podany poniżej profil temperaturowy reakcji:  

Etap 1. Amplifikacja:  

1. 95°C   10 min   denaturacja  

2. 95°C   10 s    denaturacja  

3. Ta°C   15 s    przyłączanie starterów  

4. 72°C   25 s    amplifikacja, pomiar fluorescencji  

 

45 cykli 2-4  

Ta -temperatura zależna od stosowanych starterów  

 

Etap 2. Krzywa topnienia:  

1. Denaturacja   95°C   5 s  

2. Renaturacja    65°C   1 min  

3. Topnienie 97°C (0,1°C/s) - ciągły pomiar fluorescencji  

Etap 3.  

Chłodzenie    40°C   30 s 
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Każda reakcja została przeprowadzona z wykorzystaniem specyficznych dla danego 

genu par starterów (Tab. 3.6), w trzech powtórzeniach technicznych, z których została 

obliczona średnia wartość dla każdego powtórzenia biologicznego. Do dalszych analiz 

zostały wykorzystane trzy niezależne powtórzenia biologiczne. Relatywny poziom ekspresji 

badanych genów został znormalizowany względem ekspresji genu referencyjnego UBC21 

(ang. ubiquitin conjugate 21) za pomocą programu REST-384, wersja 2 (http://rest.gene-

quantification.info/). Wyniki poziomów relatywnej ekspresji zostały przedstawione  

jako logarytm o podstawie 2 (log2). Istotość statystyczną obserwowanych różnic określono 

na podstawie testu randomizacji parami (ang. Pair Wise Fixed Reallocation Randomisation 

Test), 1000 randomizacji. 

 

Tab.3.6 Startery wykorzystane do reakcji qRT-PCR 

Gen referencyjny oraz gen kontrolny 

 

Gen Sekwencja startera 
Ta 

[°C] 

PsCam043751 (UBC21_F) 5’ TACAGCCGGCCCAAATTCGTTTC 3’ 
61 

PsCam043751 (UBC21_R) 5’ AGCAGAGTCCAAAGGTGACTCG 3’ 

PsCam023410 (PsRD29_F) 5’ CATCGAACCAGACCAGTCTTAC 3’ 
61 

PsCam023410 (PsRD29_R) 5’ TCCAAGCGACCATGTCTTTAG 3’ 

 

Transportery polioli 

 

PsCam000572_F 5’ CTCTCCCAACTTTCCCTTCC 3’ 
60 

PsCam000572_R 5’ GATTCCGAGCATCACTCTCC 3’ 

PsCam010835_F 5’ GCTCAAGGCGTGTCTATTGG 3’ 
60 

PsCam010835_R 5’ TATTTCCTCCAGCGTTTTGC 3’ 

PsCam021318_F 5’ TTTCTTCGTCGGAGCTATCC 3’ 
60 

PsCam021318_R 5’ CCTCAGGCAAAGAAGTGAGG 3’ 

PsCam027041_F 5’ TGGATTCCTCACTTCCTTGC 3’ 
61 

PsCam027041_R 5’ TTCTCCTAATCGACCCTTGG 3’ 

PsCam027147_F 5’ ACCAAGGTGGTTGGTTATGC 3’ 
61 

PsCam027147_R 5’ TCTTTCCATACGCCTTCACC 3’ 

PsCam028310_F 5’ TGGAAGCTTTTTCATGTTTGC 3’ 
60 

PsCam028310_R 5’ TATGCATTGGACCAGTCACC 3’ 

PsCam031139_F 5’ GCATTGCAGGATTTGGTGTAG 3’ 

61 
PsCam031139_R 

5’ CGTCTGGGAGAGAAGTTAGAAAG 

3’ 

PsCam031316_F 5’ CAAACATGCTTGTGCTTGC 3’ 
60 

PsCam031316_R 5’ CGGATGTTCTTCCAGCTACC 3’ 

PsCam033413_F 5’ GCCATTTTCGATTTTTCTGC 3’ 61 
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PsCam033413_R 5’ TTGTGGAAGCCAAAATAGCC 3’ 

PsCam037566_F 5’ CGCTCTTGCTTGTGCTATCT 3’ 
61 

PsCam037566_R 5’ TCGATCTGTACGTCGGTTACT 3’ 

PsCam042907_F 5’ CAACGACGATGTTGTTCAGG 3’ 
61 

PsCam042907_R 5’ AACAAATCCAACGGCTATCG 3’ 

PsCam045427_F 5’ AGGATGAGTTCCCAGGTTCC 3’ 
61 

PsCam045427_R 5’ ACTGCACCACTCATCACACC 3’ 

PsCam048362_F 5’ TTTCTTCGTCGGAGCTATCC 3’ 
61 

PsCam048362_R 5’ CCTCAGGCAAAGAAGTGAGG 3’ 

PsCam049618_F 5’ CACGCACCAAACTAACATGG 3’ 
61 

PsCam049618_R 5’ ACGGCCCCAATAGACACG 3’ 

PsCam056042_F 5’ TTTCTTCGTCGGAGCTATCC 3’ 
61 

PsCam056042_R 5’ CCTCAGGCAAAGAAGTGAGG 3’ 

 

Transportery SWEET 

 

 

PsCam000963_F 
5’ GGACTGTTGAACTCTCTCCTTTAC 

3’ 61 

PsCam000963_R 5’ CTCCATTAACAGGGACAAGAGG 3’ 

PsCam001036_F 5’ TGGACTATTGCTGGCAGTTT 3’ 
61 

PsCam001036_R 5’ CTCAAGCATCCGACAAACATTC 3’ 

PsCam001349_F 5’ CGGAGCCATGCTTCTATCAA 3’ 
61 

PsCam001349_R 5’ GAAGAGAGGTGCAGCGAAA 3’ 

PsCam011330_F 5’ GCATGCTGGGTAACATCATTTC 3’ 
61 

PsCam011330_R 5’ GTGACTGGAATCCCTCAGTTG 3’ 

PsCam025683_F 5’ AACCCACTAACTAGCCCAGTA 3’ 
61 

PsCam025683_R 5’ GATGAGAGAACCAGTGCTGAAA 3’ 

PsCam027556_F 
5’ GTTGGAATTCTGGGCAATGTAATC 

3’ 
61 

PsCam027556_R 
5’ TGGATCTGGTTTGAACTCTTCTAC 

3’ 

PsCam027753_F 5’ CTCACCAGCTCCAACTTTCT 3’ 

61 
PsCam027753_R 

5’ CACAATTCAACACGGTAGCTATG 

3’ 

PsCam034807_F 5’ GTTTGCGTCTCCGTTGTTTAT 3’ 
61 

PsCam034807_R 5’ GCTCATTAGGAAGGTGCAAAG 3’ 

PsCam039229_F 5’ CTAGGTAACATTGCCTCCTTCTT 3’ 
62 

PsCam039229_R 5’ CTGAAGAGTGCAGCCACATA 3’ 

PsCam039606_F 5’ ACCGTTGGAATCATAGGGAATG 3’ 
62 

PsCam039606_R 5’ GGTTTGAACTCTTCTACCGACTT 3’ 

PsCam039798_F 5’ GGTGCGTCGTAGAACTCATTTA 3’ 
62 

PsCam039798_R 5’ GGATCAAACCGAACGATCCA 3’ 

PsCam039934_F 5’ GTTGCTGATATTGGAGGCTTTG 3’ 
62 

PsCam039934_R 5’ TGGCACAAATCAAACCAACAG 3’ 

PsCam043448_F 5’ CCTCTTCGCAAGTCTGATAGG 3’ 
62 

PsCam043448_R 5’ GTTGAAGGGCCATCTCTCAT 3’ 

PsCam045856_F 5’ GATTCTTGTTCACTCCGCAAAG 3’ 61 
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PsCam045856_R 5’ AGCTAAAGGTGCAGCATACA 3’ 

PsCam046032_F 
5’ CATTAGAAGGAGAAGCTCGTAGTG 

3’ 61 

PsCam046032_R 5’ TACAGCAAGAGGTGAAGCATAC 3’ 

PsCam046241_F 5’ CTGCTACGGTCCAAGATGAAG 3’ 

61 
PsCam046241_R 

5’ 

CTCAATGGCTTAGGAAGAGAAAGA 

3’ 

PsCam046418_F 5’ CCCAAAGCAAAGGTGAAAGTAG 3’ 
61 

PsCam046418_R 5’ CGACGACGAGTATCATGTAAGG 3’ 

PsCam050958_F 5’ CACAAGGGACAATTCAGAGAGA 3’ 
61 

PsCam050958_R 5’ TGTTGCCTAGAACTCCAAAGG 3’ 

PsCam050971_F 5’ CAGTTGCATGCTTTGGCTATAC 3’ 
61 

PsCam050971_R 5’ GCCACATCCAACTGTGTTAATG 3’ 

PsCam051128_F 5’ CAATGGGAGGAGAAGAACTCAA 3’ 
61 

PsCam051128_R 5’ TTGGTGTGCGACAAACATAAC 3’ 

PsCam058108_F 5’ GCCATTCTTACTTTCACTTGCC 3’ 
61 

PsCam058108_R 5’ GCCATTGGGAACCACTATGA 3’ 

PsCam060254_F 5’ TGTGGTCTCTTCTGTGTTGATAG 3’ 
61 

PsCam060254_R 5’ GGTTAAAGGTGCTGCAAAGAC 3’ 

 

Transportery SUC/SUT 

 

PsCam026973_F 5’ GGTTTCGTGTTTCGGAGAGATA 3’ 
61 

PsCam026973_R 5’ GGGAACCAAGCTATCCAGTTTA 3’ 

PsCam027084_F 5’ CCGTCGTCCTTTCATCTTCTT 3’ 
61 

PsCam027084_R 5’ CTTCGTGATATCGTCGCCTAAA 3’ 

PsCam033317_F 5’ GTCGTCGTCGACCGTTTATAG 3’ 
62 

PsCam033317_R 5’ AAAGGAATGGCCGAGATCAG 3’ 

PsCam035687_F 5’ CGGAGGAGACCGTTTATCTTAG 3’ 
62 

PsCam035687_R 5’ CACCAAACTTCCATCCCAAATC 3’ 

PsCam045366_F 5’ CGTGTACATGGTCCTCAGAAA 3’ 
62 

PsCam045366_R 5’ GCGCCTTTCTGTGTATGTATTG 3’ 

PsCam050022_F 
5’ GAAGGAACTGAAGAGACCAATGT 

3’ 62 

PsCam050022_R 5’ CATCCAGTCGGTGTCGAATAAG 3’ 

PsCam055867_F 5’ GAGCTTTACTCGCGGATCTTAC 3’ 
62 

PsCam055867_R 5’ TGTTACCAACGGCCATACAC 3’ 

PsCam011227_F 5’ GGTGTCCTGAATCTGGCAATA 3’ 
62 

PsCam011227_R 5’ AGAGTTTCCTCCACCGAATAAC 3’ 

 

Ta – temperatura przyłączania starterów 
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4.WYNIKI 

Wiosna jest czasem, w którym coraz częściej występują krótkie, ale ciężkie okresy 

suszy w Europie (Hanel i in., 2018). Stres ten może wpływać na morfologię  

oraz produktywność znajdującego się w stadium wegetatywnym grochu (Klimek-Kopyra  

i in., 2017). Badania przeprowadzone w niniejszej pracy skupiają się wokół zrozumienia 

wpływu suszy na rozwijające się siewki. W tym celu zaprzestano podlewania 5-dniowych 

roślin do momentu kiedy dostępność wody w podłożu osiągnęła wartość pF = 4,2, i warunki 

takie utrzymywano przez kolejnych 7 dni, po czym ponownie podlewano groch przez 10 dni. 

Zmiany morfologiczne obserwowano w 1 i 7 dniu suszy oraz po 10 dniach ponownego 

podlewania. Już po 7 dniach suszy stwierdzono wyraźny wpływ suszy na budowę części 

nadziemnej grochu – rośliny poddawane stresowi były niższe, wykształcały mniej liści,  

które były mniejsze i ciemniejsze w porównaniu do roślin rosnących warunkach dobrego 

nawodnienia. Co interesujące, po 10 dniach ponownego nawadniania poddane stresowy 

rośliny nie były w stanie osiągnąć parametrów wzrostowych oraz morfologii odpowiadającej 

im kontroli (nie poddanej stresowi) (Ryc. 4.1 a). Względna zawartość wody (RWC)  

w pełnym rozwiniętym liściu spadła o 3,55% po 1 dniu suszy, oraz o 7,13% po 7 dniach 

suszy w porównaniu do odpowiedniej kontroli. Spadek wartości RWC po 7 dniach był istotny 

statystycznie. Po 10 dniach ponownego nawadniania wartość RWC wzrosła o 7,44%  

w porównaniu do roślin będących w tym samym wieku i rosnących w warunkach 

kontrolnych przez cały czas trwania eksperymentu (Ryc. 4.1 b). Statystycznie istotny spadek 

wartości RWC pokrywał się w czasie ze wzrostem ekspresji genu PsRD29, będącego 

markerem odpowiedzi roślin na suszę (Yamaguchi-Shinozaki i Shinozaki, 1993). Ekspresja 

PsRD29 wzrosła 46,85-krotnie (p<0,001) po 7 dniach stresu. Zjawisko to nie było 

obserwowane w 1 dniu suszy oraz po 10 dniach ponownego nawadniania (Ryc. 4.1c). 
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Ryc. 4.1 Morfologia roślin grochu oraz przebieg stresu suszy 

Po 7 dniach suszy obserwowano wyraźną różnicę pomiędzy fenotypem roślin stresowanych  

i kontrolnych  (a). W tym czasie względna zawartość wody w liściach uległa istotnej 

statystycznie zmianie (b) i nastąpiła indukcja ekspresji genu PsRD29 będącego markerem 

zależnej od ABA odpowiedzi na suszę (c). C/DD7 – kontrola/susza 7 dzień, C/DRW – 

kontrola/susza po 10  dniach ponownego nawadniania. RWC- względna zawartość wody  

w liściach, D1/7/RW – dzień 1/7 stresu suszy/ 10 dzień ponownego nawadniania. Wartości 

RWC (a) są średnimi (n = 7). Różne litery oznaczają przynależność do grup jednorodnych, 

ANOVA, test NIR Fishera, α=0,05. Gwiazdka oznacza istotnie statystycznie różnicę 

pomiędzy traktowaniami (n = 3), P<0,001, test randomizacji parami (ang. Pair Wise Fixed 

Reallocation Randomisation Test). 

 

4.1 Wpływ suszy na wzrost roślin 

W celu sprawdzenia wpływu suszy na wzrost roślin, przeprowadzono dodatkowy 

eksperyment w komorach wzrostowych wyposażonych w platformy  

do wysokoprzepustowego fenotypowania wykorzystujące kamery do obrazowania w widmie 

widzialnym (RGB), podczerwieni (IR) oraz fluorescencji (FluorCam). Na podstawie 

pomiaru ilości pikseli w zakresie zieleni stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie 

zarówno względnej szybkości wzrostu powierzchni (Ryc. 4.2 a), jak i obwodu (Ryc. 4.2 b) 

części nadziemnej roślin poddawanych stresowi w porównaniu do roślin kontrolnych 

rosnących w warunkach optymalnego nawodnienia. Zaobserwowano, że w 5 dniu suszy 

wzrost części nadziemnej roślin był najbardziej spowolniony, odpowiednio o 58,85%  
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oraz 38,53% dla powierzchni i obwodu w porównaniu do roślin rosnących  

w warunkach kontrolnych. Po ponownym nawadnianiu obwód części nadziemnej rośliny 

zwiększył się (szybkość wzrostu zwiększyła się o 60,97%). Z kolei  

w tym samym czasie szybkość wzrostu powierzchni zielonej spadła o 198,64%  

w porównaniu do roślin kontrolnych. 
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Ryc. 4.2 Względna szybkość wzrostu grochu w warunkach stresu suszy. Pokazano 

zmiany powierzchni zielonej (w pikselach) oraz przyrost powierzchni zielonej (a) lub zmiany 

obwodu powierzchni zielonej oraz przyrost obwodu (b) oszacowany na podstawie pomiaru 

powierzchni pikseli w zakresie zieleni. D2 – D11 – dzień 2 – dzień 11; AM – rano, PM – 

popołudniu. ANOVA (n=30), test Fishera ,*P ≤ 0.05; **P ≤ 0.01;  

***P ≤ 0.001. 
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4.2 Wpływ suszy na morfodynamikę komórek epidermy abaksjalnej liści 

Redukcja wzrostu organów jest uznawana za konserwowany ewolucyjnie mechanizm 

wykorzystywany przez rośliny w celu uniknięcia niepotrzebnych nakładów energii  

w niesprzyjających warunkach środowiska. Co ciekawe nawet w obrębie jednego gatunku, 

zależnie od zajmowanej przez niego niszy ekologicznej możemy obserwować akumulacje 

różnych genetycznych mechanizmów prowadzących do ograniczenia rozmiaru blaszki 

liściowej w warunkach niedoboru wody (Clauw i in., 2016). Modulowanie wzrostu liści  

oraz mechanizmu ich skręcania najczęściej ma na celu uniknięcie strat wody na skutek 

parowania (Avramova i in., 2015; Clauw i in., 2016; Cal i in., 2019). W niniejszej pracy 

zaobserwowano, że nawet krótki okres deficytu wody przyczynia się do ograniczenia 

wzrostu górnej części rośliny. W celu lepszego zrozumienia tej odpowiedzi, wykonano 

pomiary komórek epidermy abaksjalnej drugiego listka liścia czwartego oraz ósmego u roślin 

traktowanych stresem suszy oraz odpowiadającej im kontroli rosnącej w warunkach 

optymalnego nawodnienia. Ponieważ istotnym było dla nas zrozumienie wpływu badanego 

stresu na poszczególne składowe wzrostu organów (podziały versus wzrost komórki)  

do pomiarów wybrano liść czwarty, będący w momencie rozpoczęcia eksperymentu w stanie 

pełnej aktywności merystematycznej, oraz liść ósmy, u którego nie stwierdzono podziałów 

komórkowych (Ryc. 4.3 a). Materiał do analizy komórek epidermalnych zebrano po 10 

dniach ponownego nawadniania w momencie, kiedy obydwa organy ukończyły już swój 

wzrost. Zaobserwowano, że zarówno powierzchnia listka liścia czwartego, jak i ósmego 

uległa zmniejszeniu odpowiednio o 46,41 % oraz 33,17% podczas suszy (Ryc. 4.3 c). 

Analizy morfodynamiczne komórek wykazały, że obserwowane zmiany mają dwa różne 

podłoża. W lisku liścia czwartego miało miejsce obniżenie zarówno powierzchni (o 20,29%; 

Ryc. 4.3 d), jak i liczby komórek (o 19,24%; Ryc.4.3 e). Zmiana każdej z tych wartości  

nie była jednak statystycznie istotna. Co ciekawe sumarycznie skutkowała ona istotnym 

statystycznie spadkiem o 46,41% wielkości listka. Z kolei w listku liścia ósmego liczba 

komórek znacząco zmalała o 46,91% (Ryc.4.3 e), a powierzchnia komórek nie zmieniła się 

(Ryc.4.3 d). Rozmiar listka liścia ósmego również spadł statystycznie istotnie o 33,17%. 

Wskaźnik szparkowy uległ statystycznie istotnemu zmniejszeniu w czwartym liściu  

o 14,35%, podczas gdy w ósmym liściu zmiany (spadek o 5,70%) były nieistotne 

statystycznie (Ryc. 4.3 f). 
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Rycina 4.3 Zmiany anatomiczne w czwartym oraz ósmym liściu grochu poddanego 

stresowi suszy. 
Podziały komórek epidermalnych czwartego oraz ósmego liścia w momencie rozpoczęcia 

się stresu suszy (D1 pF= 4,2) . Przykładowe zdjęcie przedstawia barwienie błękitem 

anilinowym - markerem depozycji kalozy w nowo powstających ścianach komórkowych  

po ukończeniu podziału i cytokinezy; (b) Epiderma abaksjalna liści grochu (CRW – warunki 

kontrolne, ponowne nawadnianie; DRW – stres suszy, ponowne nawadnianie). Zdjęcia 

wykonano z użyciem kontrastu Nomarskiego. Skala przedstawia wielkość 50 µm. Prawy 

panel przedstawia narysy komórek będące matrycą do dalszych analiz ilościowych takich 

jak: (c) powierzchni listków; (d) powierzchni komórek; (e) liczby komórek; (f) wskaźnika 

szparkowego. Wykresy przedstawiają wartości średnie wraz z odchyleniami standarowymi 

(n = 5 – 8). Gwiazdki przedstawiają istotnie statystycznie różnice pomiędzy traktowaniami. 

ANOVA, test Fishera, (c,d,f) ilości komórek  (e) przeanalizowano za pomocą testu Kruskala-

Wallisa, =0,05. 
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4.3 Dostosowanie wiązek floemu do warunków niedoboru wody 

W celu ustalenia korelacji zmian w składzie eksudatów floemowych z odpowiedzią 

grochu na suszę, zanalizowano morfodynamikę komórek floemu. Tkanka ta była badana 

poprzez analizę mikroskopową przekrojów poprzecznych nerwu głównego listka  

oraz regionów ogonka liściowego i łodygi zlokalizowanych poniżej osi odpowiedniego liścia 

(Ryc. 4.4). Parametry opisujące rozmiar, obwód, liczbę oraz ekscentryczność komórek 

sitowych (SE), towarzyszących (CC) oraz miękiszu floemu (PP) obliczono przy użyciu 

programu LithoGraphX (Wunderling i in., 2016; de Reuille i Ragni, 2017). Wykazano,  

że stres suszy nie wpływa na proliferację komórek floemu w łodydze, ogonku oraz w nerwie 

głównym liścia. Wyjątkiem był miękisz floemowy, u którego liczba komórek zmalała  

o 27,33% w nerwie głównym liścia czwartego pod wpływem stresu suszy. Zaobserwowano 

również, że niedobór wody skutkuje redukcją (o 28,96%) powierzchni komórek sitowych  

w nerwie głównym liścia ósmego. Dodatkowo, obwód wszystkich frakcji komórek zarówno 

nerwu głównego liścia czwartego, jak i ósmego ulegał istotnemu statystycznie zmniejszeniu 

o: 6,36%, 7,99%, 10,78%, odpowiednio dla komórek sitowych, towarzyszących  

oraz miękiszu floemowego liścia czwartego oraz o 13,71%, 9,17%, 2,34% odpowiednio  

dla komórek sitowych, towarzyszących oraz miękiszu floemowego liścia ósmego, przy czym 

różnice w obwodzie komórek miękiszowych w wiązce tego liścia nie były istotne 

statystycznie. Jedynym parametrem jaki uległ podwyższeniu (o 9,37%) w odpowiedzi  

na stres niedoboru wody była ekscentryczność miękiszu floemowego w nerwie głównym 

liścia ósmego. Z kolei w wiązkach pierwszego rzędu ogonka wszystkie zmiany 

spowodowane stresem zachodziły na wysokości liścia ósmego, gdzie zaobserwowano 

redukcję obwodu (o 5,47%) oraz ekscentryczności (o 7,64%) komórek sitowych, 

ekscentryczności (o 8,52%) komórek towarzyszących oraz powierzchni  

(o 10,19%), obwodu (o 5,47%) i ekscentryczności (o 3,98%) miękiszu floemowego.  

W wiązkach drugiego rzędu ogonka zmniejszeniu uległa powierzchnia oraz obwód komórek 

sitowych oraz miękiszu floemowego zarówno w liściu czwartym, jak i ósmym (odpowiednio 

o 18,06%, 9,98% oraz 11,20%, 6,61%). Spostrzeżono również, że ekscentryczność komórek 

sitowych liścia czwartego wzrosła o 5,57%, a w liściu ósmym parametr ten uległ redukcji  

o 4,94% u komórek towarzyszących.  
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Z kolei, w wiązce pierwszego rzędu łodygi obniżeniu uległa głównie ekscentryczność 

komórek towarzyszących (o 5,97%) na wysokości liścia czwartego oraz komórek sitowych  

(o 9,30%) oraz towarzyszących (o 6,57%) na wysokości liścia ósmego. Wyjątkiem był 

miękisz floemowy w pierwszorzędowej wiązce łodygi na wysokości liścia czwartego,  

u którego ekscentryczność wzrosła o 5,22%. Dodatkowo redukcji uległy także powierzchnia 

i obwód komórek sitowych na wysokości liścia czwartego odpowiednio o 16,67% i 9,89%. 

Z kolei te same parametry u miękiszu floemego w pierwszorzędowej wiązce łodygi  

na wysokości liścia czwartego również uległy redukcji, odpowiednio o 22,08% i 11,71%,  

a na wysokości liścia ósmego wzrosły odpowiednio o 18,25% i 5,03%. Z kolei w wiązce 

drugiego rzędu łodygi zaobserwowano obniżenie obwodu oraz ekscentryczności komórek 

sitowych (odpowiednio o 12,81%, oraz 4,82%), towarzyszących (odpowiednio o 6,39%  

oraz 2,95%) oraz miękiszu floemowego (odpowiednio o 2,81% oraz 3,70%) na wysokości 

liścia czwartego. Redukcji (o 3,15%) uległa również ekscentryczność komórek 

towarzyszących na wysokości liścia ósmego. Co ciekawe, pod wpływem suszy wzrosła 

powierzchnia (o 20,46%) oraz obwód (o 8,03%) miękiszu floemowego w drugorzędowej 

wiązce łodygi na wysokości liścia ósmego. 

Spośród różnych typów komórek, miękisz floemowy był najbardziej wrażliwy  

na suszę. Redukcji ulegały w większości przypadków powierzchnia oraz obwód jego 

komórek odpowiednio w zakresie 4,72% - 24,61% i 2,81% - 12,81%. Co ciekawe, 

odnotowano wzrost powierzchni oraz obwodu komórek miękiszu floemowego w wiązkach 

pierwszego i drugiego rzędu (odpowiednio o 18,25%, 5,03% oraz 20,46%, 8,03%) w rejonie 

łodygi znajdującym się poniżej liścia ósmego, podczas gdy te same parametry uległy 

zmniejszeniu (o 22,08%, 11,71% oraz 4,73%, 2,81% odpowiednio dla powierzchni i obwodu 

wiązki pierwszego oraz drugiego rzędu) w wiązkach łodygi umiejscowionych poniżej liścia 

czwartego. Zaobserwowano również, że susza nie wpływa na proliferację komórek floemu  

a jedynie na ich kształt oraz wzrost (Ryc. 4.4). Powyższe wyniki potwierdzają hipotezę 

przedstawioną w niniejszej pracy, w której założono, że rośliny przystosowują anatomię 

tkanek przewodzących w celu zabezpieczenia ciągłości transportu długodystansowego. 
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Ryc. 4.4 a-c. Wpływ suszy na anatomię komórek floemu 
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Ryc. 4.4 d. Wpływ suszy na anatomię komórek floemu 

(d) 
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Ryc. 4.4. Wpływ suszy na anatomię komórek floemu. 
Panel (a) przestawia zdjęcie reprezentatywnego przekroju poprzecznego wiązki floemowej  

z nerwu głównego, czwartego liścia z kombinacji kontrolnej u grochu barwionego Toluidyną 

Blue, podczas gdy panel (b) to to samo zdjęcie w skali szarości z zaznaczoną kolorami 

przynależnością komórek floemu do poszczególnej frakcji (śliwkowy – komórki 

towarzyszące, żółty – komórki sitowe, cyjan – miękisz floemowy), która została użyta  

jako matryca do określenia plastyczności rozwojowej wiązek za pomocą programu 

LithoGraphiX. Skala odwzorowuje wielkość 20 µm. Zmiany ilościowe anatomii komórek 

floemu przedstawiono sumarycznie w postaci tabel (c), w których oznaczono statystycznie 

istotny spadek (kolor niebieski) oraz wzrost (kolor czerwony) badanej wartości. Zmiany 

ilościowe anatomii komórek floemu przedstawione w postaci wykresów (d). Wykresy 

przedstawiają wartości średnie wraz z odchyleniami standarowymi (n = 3). Gwiazdki 

przedstawiają istotnie statystycznie różnice pomiędzy traktowaniami. ANOVA, test Fishera, 

(c,d,f) ilości komórek (e) przeanalizowano za pomocą testu Kruskala-Wallisa, =0,05. 

 

4.4 Fotosynteza oraz wymiana gazowa  

W celu określenia wpływu suszy na procesy fizjologiczne grochu, zmierzono 

parametry opisujące zmiany w konwersji energii słonecznej oraz metabolizmu węgla i azotu.  

Już w pierwszym dniu suszy zaobserwowano 86,50% redukcję przewodności szparkowej  

(Ryc. 4.5 a), co było również odzwierciedlone jako spadek intensywności transpiracji 

(85,37%); (Ryc. 4.5 b) oraz fotosyntezy (89,01%); (Ryc. 4.5 c). Co ciekawe, powyższe 

zmiany nie przekładały się na obniżenie koncentracji wewnątrzkomórkowego CO2  

(Ryc. 4.5 d). 

Pomiary aktywności fotosystemu II (PSII) wykazały, że maksymalna wydajność 

fotochemiczna PSII (Fv/Fm) spadła o 8,01% po 7 dniach suszy (Ryc. 4.5 e). Obliczone 

parametry ukazują, że w pierwszym dniu suszy PSII związał o 8,68% więcej energii świetlnej 

(TR0/Csrel) w stosunku do odpowiadającej mu kontroli, jednakże nie miało to wpływu  

na transport elektronów przez łańcuch przenośników PSII (ET0/Csrel), a energia ta została 

rozproszona w postaci ciepła (19,15% wyższa wartość parametru DI0/Csrel); (Ryc. 4.5 e). 

Wpływ suszy na PSII był bardziej widoczny w siódmym dniu stresu, kiedy nastąpił spadek 

gęstości centr reakcyjnych PSII (o 40,63%; RC/Csrel), a także zostało 31,46% więcej energii 

rozproszonej w postaci ciepła (Ryc. 4.5 f). Po ponownym nawadnianiu wszystkie zbadane 

parametry opisujące PSII powróciły do stanu typowego dla roślin kontrolnych (Ryc. 4.5 g). 
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Ryc. 4.5. Wpływ suszy na fotosyntezę oraz wymianę gazową u grochu. 
(a) Przewodność szparkowa, (b) Intensywność transpiracji, (c) Intensywność fotosyntezy, (d) 

Międzykomórkowa zawartość CO2. (e-g) Wpływ suszy na transport elektronów przez PSII 

oszacowane przez pomiary fluorescencji chlorofilu (Piabs, RC/Csrel, ABS/Csrel, TR0/Csrel, 

DI0/Csrel, ET0/Csrel, Fv/Fm) w pierwszym (e), siódmym dniu suszy (f) oraz po dziesięciu 

dniach ponownego nawadniania (g). Wykresy przedstawiają wartości średnie  

wraz z odchyleniami standarowymi (dla a – d n = 6; dla e- g n = 10). Różne litery oznaczają 

przynależność do grup jednorodnych, ANOVA, test NIR Fishera, α=0,05. 
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Wykonano także bardziej szczegółowe, pomiary opisujące aktywność fotosystemu II  

z zastosowaniem komory do fenotypowania wyposażonej w kamerę do obrazowania  

w widmie podczerwieni (ang. infra red; IR). Zaobserwowano, że maksymalna wydajność 

kwantowa PSII roślin zaadaptowanych do światła (ΦPSII) uległa znaczącej redukcji podczas 

stresu suszy (maksymalnie o 11,59% w piątym dniu suszy; Ryc. 4.6). W tym samym czasie 

znacząco wzrosła wartość parametru ΦNPQ opisującego zjawisko “niefotochemicznego 

gaszenia fluorescencji”, przy którym wydziela się ciepło (Ryc. 4.6). Najwyższy wzrost, 

23,80% tego parametru odnotowano w szóstym dniu suszy w godzinach popołudniowych. 

Dodatkowo stwierdzono, że zmiany wartości parametru PSII są skorelowane z wahaniami 

temperatury liści, zarówno rankiem (0,88), jak i w godzinach popołudniowych (0,76;  

Ryc. 4.6). 
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Ryc. 4.6. Wpływ suszy na wzrost, rozpraszanie ciepła oraz fluorescencje chlorofilu 

oszacowany z pomocą kamer do obrazowania w widmie widzialnym (RGB), 

podczerwieni (IR) oraz fluorescencji (FluorCam). Wykresy przedstawiają wartości 

średnie z odchyleniami standarowymi. D1- D10 – dzień 1 – dzień 10, AM- rano, PM – 

popołudniu. A (n=30), test Fishera ,*P ≤ 0.05; **P ≤ 0.01; ***P ≤ 0.001. 
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4.5. Zmiany ekspresji genów kodujących floemowe transportery 

węglowodanów oraz polioli 

W celu określenia wpływu badanego stresu na załadunek cukrów oraz alkoholi 

cukrowych zanalizowano ekspresję 15 genów kodujących transportery polioli (Ryc. 4.7),  

22 genów kodujących transportery SWEET (ang. Sugar Will Eventually be Exported 

Transporters); (Ryc. 4.8) oraz 8 genów kodujących transportery SUC/SUT (ang. Sucrose 

Transporters); (Ryc. 4.9) w liściach i w łodygach w 1 i 7 dniu stresu oraz po 10 dniach 

ponownego nawadniania. Wykazano że w 7 dniu niedoboru wody w podłożu 3 z 15 badanych 

genów kodujących transportery polioli ulegało zróżnicowanej odpowiedzi we w pełni 

rozwiniętych liściach w porównaniu do roślin kontrolnych (Ryc. 4.7 a): PsCam000572  

(3,57-krotny wzrost ekspresji), PsCam010835 (1,50-krotny wzrost ekspresji)  

oraz PsCam021318 (2,12-krotne obniżenie ekspresji). W tym samym czasie w łodydze 

zróżnicowanej odpowiedzi nie ulegały żadne geny transporterów polioli, natomiast 2 z nich 

miały podwyższą ekspresję (PsCam010835 5,95-krotnie oraz PsCam037566 8,95-krotnie) 

po 10 dniach ponownego nawadniania w porównaniu do kontroli (Ryc. 4.7 b). 

 

Ryc. 4.7. Wpływ suszy na ekspresję genów kodujących transportery polioli we w pełni 

rozwiniętych liściach (a) oraz łodydze (b). 

 D1 – pierwszy dzień suszy, D7 – 7 dzień suszy, RW – 10 dni ponownego nawadniania 

Gwiazdki oznaczają istotnie statystycznie różnicę pomiędzy traktowaniami (n=3), P<0,001, 

test randomizacji parami (ang. Pair Wise Fixed Reallocation Randomisation Test). 

(a) 

 

(b) 
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Analizy odpowiedzi 22 genów kodujących transportery SWEET na stres suszy, 

wykazały, że zróżnicowanej ekspresji w pełni rozwiniętym liściu ulegało 7 genów  

(Ryc. 4.8 a). Dwa spośród nich miało podwyższoną ekspresję w 1 dniu, PsCam045856 46,67-

krotnie oraz PsCam050958 4,01-krotnie. Dodatkowo w 7 dniu suszy odnotowano wzrost 

ekspresji 5 genów: PsCam025683 (4,92-krotny), PsCam039934 (16,63-krotny), 

PsCam043448 (20,29-krotny), PsCam050958 (12,11-krotny) oraz PsCam051128  

(2,13-krotny). Żaden z genów nie wykazywał zróżnicowanej odpowiedzi na deficyt wody  

w podłożu po 10 dniach ponownego nawadniania. Z kolei w łodydze na niesprzyjające 

warunki środowiska odpowiedziało 10 genów (Ryc. 4.8 b). Cztery z nich miało podwyższoną 

ekspresję w 1 dniu stresu: PsCam025683 (5,58-krotnie), PsCam045856 (184,97-krotnie), 

PsCam046241 (293,66-krotnie) oraz PsCam050958 (2,77-krotnie). Co ciekawe,  

w tym samym czasie jeden z genów (PsCam039798), wykazywał 8,76-krotnie obniżoną 

ekspresję. W siódmym dniu suszy odnotowano podwyższoną ekspresję ośmiu genów: 

PsCam039798 (21,38-krotnie), PsCam043448 (4,47-krotnie), PsCam045856 (99,12-

krotnie), PsCam046032 (10,69-krotnie), PsCam046241 (92,68-krotnie), PsCam046418  

(10,88-krotnie), PsCam050958 (33,95-krotnie) oraz PsCam050971 (8,75-krotnie). 

Natomiast po 10 dniach ponownego nawadniania zwiększoną aktywność miały 4 geny: 

PsCam001036 (3,70-krotnie), PsCam043448 (30,29-krotnie), PsCam046032 (8,18-krotnie) 

oraz PsCam050958 (12,42-krotnie) 

 

(a) 
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Ryc. 4.8. Wpływ suszy na ekspresję genów kodujących transportery SWEET (ang. 

Sugar Will Eventually be Exported Transporters) we w pełni rozwiniętych liściach (a) 

oraz łodydze (b).  

D1 – pierwszy dzień suszy, D7 – 7 dzień suszy, RW – 10 dni ponownego nawadniania. 

Gwiazdki oznaczają istotnie statystycznie różnicę pomiędzy traktowaniami (n=3), P<0,001, 

test randomizacji parami (ang. Pair Wise Fixed Reallocation Randomisation Test). 

 

W przypadku genów kodujących transportery SUC/SUT stwierdzono, że we w pełni 

rozwiniętych liściach zróżnicowanej odpowiedzi na stres suszy ulegały dwa z nich: 

PsCam035687 oraz PsCam050022 (Ryc. 4.9 a). PsCam035687 miał 1,51-krotnie 

podwyższoną ekspresję w stosunku do warunków kontrolnych w 1 dniu oraz 1,46-krotnie  

w 7 dniu suszy. Z kolei u genu PsCam050022 odnotowano 3,56-krotny spadek poziomu 

ekspresji w 7 dniu deficytu wody. Gen ten nie ulegał zróżnicowanej odpowiedzi w 1 dniu 

suszy oraz po 10 dniach ponownego nawadniania. Natomiast w łodydze na stres suszy 

odpowiedziały 4 geny kodujące transportery SUC/SUT (Ryc. 4.9 b). Geny PsCam050022 

oraz PsCam055867 miały odpowiednio 6,11-krotnie oraz 4,25-krotnie obniżoną ekspresję  

w 1 dniu suszy. W 7 dniu suszy żaden gen nie ulegał zróżnicowanej odpowiedzi, natomiast 

po 10 dniach ponownego nawadniania geny PsCam033317, PsCam045366  

oraz PsCam055867 miały podwyższoną ekspresję, odpowiednio 139,05-krotnie,  

4,68-krotnie oraz 4,41-krotnie w porównaniu do roślin rosnących w warunkach kontrolnych. 

(b) 
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Dane opisujące ekspresję genów kodujących transportery cukrów i polioli,  

jak również wyniki pomiarów biometrycznych i fizjologicznych stanowiły odniesienie  

dla dalszego zrozumienia zmian w składzie eksudatów floemowych.  

Ryc. 4.8. Wpływ suszy na ekspresję genów kodujących transportery SUC/SUT (ang. 

Sucrose Transporters) we w pełni rozwiniętych liściach (a) oraz łodydze (b).  
D1 – pierwszy dzień suszy, D7 – 7 dzień suszy, RW – 10 dni ponownego nawadniania. 

Gwiazdki oznaczają istotnie statystycznie różnicę pomiędzy traktowaniami (n=3), P<0,001, 

test randomizacji parami (ang. Pair Wise Fixed Reallocation Randomisation Test). 

  

(b) (a) 
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4.6 Zmiany w składzie eksudatów floemowych w odpowiedzi na stres 

niedoboru wody 

W celu zidentyfikowania zmian, jakie zachodzą w składzie eksudatów floemowych  

pod wpływem suszy, został pobrany sok floemowy z liści w pierwszym i siódmym dniu 

suszy oraz po 10 dniach ponownego nawadniania zarówno z roślin poddawanych stresowi,  

jak i z będących w tym samym wieku i rosnących w warunkach kontrolnych przez cały czas 

trwania eksperymentu. Analizy głównych składowych (ang. Principal Component Analysis; 

PCA) wykazały, że zawartość metabolitów w eksudatach floemowych różniła się  

w poszczególnych kombinacjach. W przeprowadzonej analizie dwie pierwsze składowe 

główne analizy PCA (Dim 1 i Dim 2) wykazują 71,5% zmienności w analizowanych danych. 

Uzyskany wynik pokazuje, że zawartość metabolitów w eksudatach u roślin poddanych 

stresowi niedoboru wody miała inny wzór niż u roślin rosnących w warunkach kontrolnych, 

a także wykazywała różnice pomiędzy punktami pomiarowymi (Ryc. 4.8). 

W celu identyfikacji wykrytych związków przeszukano biblioteki Fiehn oraz NIST 

(Kind i in., 2009, Yang i in., 2017). Metabolity zostały uznane za zidentyfikowane,  

kiedy indeks podobieństwa (SI) wynosił ponad 700 a dopasowany indeks retencji ± 10  

(Tab. 4.1). 
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Ryc. 4.8. Analiza głównych składowych (PCA) zawartości eksudatów floemowych w 

poszczególnych punktach pomiarowych. CD1/D7/RW – kontrola, dzień pierwszy/siódmy 

suszy/po dziesięciu dniach ponownego nawadniania ; DD1/D7/RW – rośliny poddawane 

stresowi, dzień pierwszy/siódmy suszy/po dziesięciu dniach ponownego nawadniania. 
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Tabela 4.1. Identyfikacja metabolitów według biblioteki Fiehn, Golm oraz KEGG 

 

Nazwa nr Nazwa związku Klasa związku Rt Masa 
2ga 

masa 
Fiehn SI Golm masa 

#KEGG  

lub #HMDB 

Prolina 60 L-Proline aminokwas 1295,8 142  L-Proline, 1-(trimethylsilyl)-, 

trimethylsilyl ester 
908 Proline (2TMS) 142 C01879 

Asparagina 52 L-Asparagine aminokwas 1666,4 130 116 

L-Asparagine, N,N2-

bis(trimethylsilyl)-, 

trimethylsilyl ester 

932 Asparagine (3TMS) 130 HMDB0000640 

Kwas asparginowy 53 L-Aspartic acid aminokwas 1510,9 232  
L-Aspartic acid, N-

(trimethylsilyl)-, 

bis(trimethylsilyl) ester 

905 Aspartic acid (3TMS) 232 C00047 

Treonina 66 L-Threonine aminokwas 1377,2 73  N,O,O-Tris(trimethylsilyl)-

L-threonine 
930 Threonine (3TMS) 73 C00079 

Kwas piroglutaminowy 61 Pyroglutamic acid aminokwas 1496,8 255  
L-Proline, 5-oxo-1-

(trimethylsilyl)-, 

trimethylsilyl ester 

916 
Pyroglutamic acid 

(2TMS) 
255 C01620  

Glutamina 55 L-Glutamine aminokwas 1766,7 156  l-Glutamine, 

tris(trimethylsilyl) deriv. 
874 Glutamine, DL- (3TMS) 156 C00064 

Alanina 50 L-Alanine aminokwas 1088,5 334 116 
l-Alanine, N-(trimethylsilyl)-

, trimethylsilyl ester 
923 Alanine (2TMS) 334 C00049 

Lizyna 57 L-Lysine aminokwas 1849,2 174  
L-Lysine, N2,N6,N6-

tris(trimethylsilyl)-, 

trimethylsilyl ester 

741 Lysine (3TMS) 174 C00046 

Seryna 78 Serine aminokwas 1352,5 277  
Serine, N,O-

bis(trimethylsilyl)-, 

trimethylsilyl ester 

934 Serine (3TMS) 277 C00042 

Norwalina 59 L-Norvaline aminokwas 1185,5 73  
L-Norvaline, N-

(trimethylsilyl)-, 

trimethylsilyl ester 

754 Norvaline, DL- (2TMS) 73 C00148 
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Glicyna 44 Glycine aminokwas 1303,6 370  
Glycine, N,N-

bis(trimethylsilyl)-, 

trimethylsilyl ester 

892 Glycine (3TMS) 370 C01585 

Tyrozyna 63 L-Tyrosine aminokwas 1934,1 218  
L-Tyrosine, N,O-

bis(trimethylsilyl)-, 

trimethylsilyl ester 

915 Tyrosine (3TMS) 218 C00208 

Fenyloalanina 67 L-Phenylalanine aminokwas 1629,6 192  N,O-Bis-

(trimethylsilyl)phenylalanine 
901 Phenylalanine (2TMS) 192 C00712 

Kwas glutaminowy 41 L-Glutamic acid aminokwas 1614,6 246  
Glutamic acid, N-

(trimethylsilyl)-, 

bis(trimethylsilyl) ester, L- 

921 Glutamic acid (3TMS) 246 C00025 

Ornityna 69 Ornithine aminokwas 1609,2 142  Ornithine, tri-TMS 794 Ornithine (3TMS) 142 C00026 

GABA 17 
4-Aminobutyric acid 

(GABA) 
aminokwas 1526 489 174 

Butanoic acid, 4-

[bis(trimethylsilyl)amino]-, 

trimethylsilyl ester 

932 
Butanoic acid, 4-amino- 

(3TMS) 
489 C00333 

Kwas akonitowy 3 trans-Aconitic acid 
kwas 

karboksylowy 
1747,8 229  

1-Propene-1,2,3-tricarboxylic 

acid, tris(trimethylsilyl) ester, 

(Z)- 

879 
Aconitic acid, trans- 

(3TMS) 
229 C00122 

Kwas fumarowy 4 Fumaric acid 
kwas 

karboksylowy 
1346,8 245  2-Butenedioic acid (E)-, 

bis(trimethylsilyl) ester 
918 Fumaric acid (2TMS) 245 C01384 

Kwas cytrynowy 1 Citric acid 
kwas 

karboksylowy 
1804,7 273  

1,2,3-Propanetricarboxylic 

acid, 2-[(trimethylsilyl)oxy]-, 

tris(trimethylsilyl) ester 

866 Citric acid (4TMS) 273 C00158 

Kwas deokytertronowy 15 3-Deoxytetronic acid 
kwas 

karboksylowy 
1404 103  

Butanoic acid, 2,4-

bis[(trimethylsilyl)oxy]-, 

trimethylsilyl ester 

878 
Butanoic acid, 2,4-

dihydroxy- (3TMS) 
103 HMDB0000360 

Kwas 

metylobursztynowy 
14 Methylsuccinic acid 

kwas 

karboksylowy 
1345,1 147 259 

Butanedioic acid, methylene-

, bis(trimethylsilyl) ester 
862 

Maleic acid, 2-methyl- 

(2TMS) 
147 HMDB0001844 
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Kwas jabłkowy 12 Malic acid 
kwas 

karboksylowy 
1479 399 245 

Butanedioic acid, 

[(trimethylsilyl)oxy]-, 

bis(trimethylsilyl) ester 

917 Malic acid (3TMS) 399 C00156 

Kwas maleinowy 5 Maleic acid 
kwas 

karboksylowy 
1300,7 245  2-Butenedioic acid (Z)-, 

bis(trimethylsilyl) ester 
918 Maleic acid (2TMS) 245 C01728 

Kwas winowy 49 L-tartaric acid 
kwas 

karboksylowy 
1629 292  

L-(+)-Tartaric acid, 

bis(trimethylsilyl) ether, 

bis(trimethylsilyl) ester 

924 Tartaric acid (4TMS) 292 C00152 

Kwas heksanowy 42 Hexanoic acid 
kwas 

karboksylowy 
1395,4 116  

Hexanoic acid, 3-

trimethylsilyloxy, 

trimethylsilyl ester 

721 Hexanoic acid (1TMS) 116 C00532 

Kwas galaktarowy 40 Galactaric acid 
kwas 

karboksylowy 
2030,5 333  

Galactaric acid, 2,3,4,5-

tetrakis-O-(trimethylsilyl)-, 

bis(trimethylsilyl) ester 

781 Galactaric acid (6TMS) 333 C00879 

Kwas 4-

hydroksybenzoesowy 
11 4-hydroxybenzoic acid 

kwas 

karboksylowy 
1633,3 223  

Benzoic acid, 4-

[(trimethylsilyl)oxy]-, 

trimethylsilyl ester 

703 
Benzoic acid, 4-

hydroxy- (2TMS) 
223 C09771 

Kwas 4-

hydroksybenzoesowy 
2 

1-

Hydroxycyclohexane-

1-carboxylic acid 

kwas 

karboksylowy 
1632,6 171  

1-Hydroxycyclohexane-1-

carboxylic acid, 

bis(trimethylsilyl) 

721 NA 171 C02341 

Kwas 2-oksyglutarowy 70 2-oxo-glutaric acid 
kwas 

karboksylowy 
1572,9 198  

Pentanedioic acid, 2-

(methoxyimino)-, 

bis(trimethylsilyl) ester 

706 
Glutaric acid, 2-oxo- 

(1MEOX) (2TMS) MP 
198 C00258 

Kwas bursztynowy 13 Succinic acid 
kwas 

karboksylowy 
1298 247 147 

Butanedioic acid, 

bis(trimethylsilyl) ester 
889 Succinic acid (2TMS) 245 C00149 

Kwas oleinowy 68 Oleic acid 
kwas 

karboksylowy 
2190 339  Oleic acid, trimethylsilyl 

ester 
848 

Octadecenoic acid, 9-

(Z)- (1TMS) 
339 C00077 

Kwas rybonowy 73 Ribonic acid 
kwas 

karboksylowy 
1750,7 292  

Ribonic acid, 2,3,4,5-

tetrakis-O-(trimethylsilyl)-, 

trimethylsilyl ester 

811 Ribonic acid (5TMS) 292 HMDB0042008 
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Kwas treonowy 62 L-Threonic acid 
kwas 

karboksylowy 
1545,4 292  

L-Threonic acid, 

tris(trimethylsilyl) ether, 

trimethylsilyl ester 

909 Threonic acid (4TMS) 292 C00082 

D-Mannitol 32 D-Mannitol poliol 1913,2 319  D-Mannitol, 1,2,3,4,5,6-

hexakis-O-(trimethylsilyl)- 
764 Mannitol (6TMS) 319 C03844 

D-Arabitol 23 D-(+)-Arabitol poliol 1669,6 319  D-(+)-Arabitol, 

pentakis(trimethylsilyl) ether 
843 Arabitol (5TMS) 319 C00333 

L-Arabitol 45 L-(-)-Arabitol poliol 1707,6 307  L-(-)-Arabitol, 

pentakis(trimethylsilyl) ether 
901 Arabitol (5TMS) 307 C00507 

D-Pinitol 34 D-Pinitol poliol 1924,1 217  D-Pinitol, 

pentakis(trimethylsilyl) ether 
713 Pinitol, D- (5TMS) 217 C06468 

Maltoza 1 8 Maltose węglowodan 3129,2 378  

4-O-α-Galactopyranosyl-D-

mannopyranose, 

octakis(trimethylsilyl) ether 

(isomer 2) 

871 
Maltose (1MEOX) 

(8TMS) MP 
378 C00334 

Ksyluloza 76 Xylulose węglowodan 1574,9 117  Xylulose 

tetrakis(trimethylsilyl)- 
751 Xylulose (4TMS) 117 C00310 

D-Mannopiranoza 33 D-Mannopyranose węglowodan 2383,3 436  
α-D-Mannopyranose, 

1,2,3,4,6-pentakis-O-

(trimethylsilyl)- 

916 NA 436 C00159 

DL-Arabinoza 31 DL-Arabinose węglowodan 1646,3 217  
DL-Arabinose, 

tetrakis(trimethylsilyl) ether, 

methyloxime 

878 
Arabinose (1MEOX) 

(4TMS) MP 
217 C00392 

D-Rybofuranoza 1 21 
D-(-)-Ribofuranose 

(isomer 1) 
węglowodan 1649,6 273 217 

D-(-)-Ribofuranose, 

tetrakis(trimethylsilyl) ether 

(isomer 1) 

755 
Ribose (1MEOX) 

(4TMS) BP 
273 C16639 

Kwas D-

Galakturanowy 
24 

D-(+)-Galacturonic 

acid 
węglowodan 2369,4 91 217 

D-(+)-Galacturonic acid, O-

pentakis(trimethylsilyl) 

deriv. 

707 
Galacturonic acid 

(1MEOX) (5TMS) MP 
73 C00095 
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D-Fruktoza  18 D-(-)-Fructose węglowodan 1863,1 307  
D-(-)-Fructose, 

pentakis(trimethylsilyl) ether, 

methyloxime (syn) 

916 
Fructose (1MEOX) 

(5TMS) MP 
307 C00085 

D-Psikoza 36 D-Psicose węglowodan 1863,1 103 217 

D-Psicose, 

pentakis(trimethylsilyl) ether, 

methyloxime (anti) 

921 
Fructose (1MEOX) 

(5TMS) BP 
103 C00121 

Etyl-glukopiranozyd 77 
Ethyl-α-D-

glucopyranoside 
węglowodan 2425,1 235  

Ethyl 2,3,4,6-tetrakis-O-

(trimethylsilyl)-D-

glucopyranoside 

813 NA 235 C00284 

D-Liksofuranoza 19 D-(-)-Lyxofuranose węglowodan 1752 217  D-(-)-Lyxofuranose, 

tetrakis(trimethylsilyl) ether 
835 

Glucopyranose [-H20] 

(4TMS) 
217 C16639 

L-Ramnopiranoza 48 L-(+)-Rhamnopyranose węglowodan 1599,4 204  L-(+)-Rhamnopyranose, 

tetrakis(trimethylsilyl) ether 
758 NA 204 C00041 

Fukopiranoza 46 α-L-(-)-Fucopyranose węglowodan 2967 91  α-L-(-)-Fucopyranose, 

tetrakis(trimethylsilyl) ether 
743 NA 91 C20835 

Kwas glukonowy 28 D-Gluconic acid węglowodan 1970,6 413 319 

D-Gluconic acid, 2,3,4,5,6-

pentakis-O-(trimethylsilyl)-, 

trimethylsilyl ester 

813 Gluconic acid (6TMS) 413 C00031 

Maltoza 2 64 Maltose węglowodan 2745,5 361 204 

Maltose, 

octakis(trimethylsilyl) ether, 

methyloxime (isomer 2) 

758 
Maltose (1MEOX) 

(8TMS) BP 
361 C00137 

D-Rybofuranoza 2 22 
D-(-)-Ribofuranose 

(isomer 2) 
węglowodan 1666 217  

D-(-)-Ribofuranose, 

tetrakis(trimethylsilyl) ether 

(isomer 2) 

829 
Ribose (1MEOX) 

(4TMS) MP 
217 C01904 

D-Galaktoza 26 D-Galactose węglowodan 2104,7 319  
d-Galactose, 2,3,4,5,6-

pentakis-O-(trimethylsilyl)-, 

o-methyloxyme, (1Z)- 

838 
Galactose (1MEOX) 

(5TMS) MP 
319 C00446 

L-Arabinopiranoza 51 α-L-Arabinopyranose węglowodan 1605,7 204  
α-L-Arabinopyranose, 

1,2,3,4-tetrakis-O-

(trimethylsilo)- 

706 NA 204 C00259 
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D-Glukoza 30 D-Glucose węglowodan 1899,1 319  
d-Glucose, 2,3,4,5,6-

pentakis-O-(trimethylsilyl)-, 

o-methyloxyme, (1E)- 

908 
Glucose (1MEOX) 

(5TMS) BP 
319 C00216 

Mannobioza 6 Mannobiose węglowodan 2613,4 217  
3-α-Mannobiose, 

octakis(trimethylsilyl) ether 

(isomer 1) 

863 NA 217 C00334 

Fosforan D-galaktozy 27 D-Galactose phosphate węglowodan 2329 387  

d-Galactose, 2,3,4,5-tetrakis-

O-(trimethylsilyl)-, O-

methyloxime, 6-

[bis(trimethylsilyl) 

phosphate] 

742 
Glucose-6-phosphate 

(1MEOX) (6TMS) BP 
387 C00257 

D-Liksopiranoza 20 α-D-(-)-Lyxopyranose węglowodan 2454,8 204  α-D-(-)-Lyxopyranose, 

tetrakis(trimethylsilyl) ether 
719 NA 204 C00476 

Sacharoza 75 Sucrose węglowodan 2622,9 363  Sucrose, 

octakis(trimethylsilyl) ether 
849 Sucrose (8TMS) 363 C00089 

Aukubina 10 Aucubin 
pochodna 

węglowodanów 
2816,5 355  Aucubin, 

hexakis(trimethylsilyl) ether 
718 NA 355 C00160 

Lewoglukozan  54 Levoglucosan 
pochodna 

węglowodanów 
1696,9 204  Levoglucosan, 

tris(trimethylsilyl)- 
704 

Glucose, 1,6-anhydro-, 

beta- (3TMS) 
204 C00047 

Glicerylo-glukozyd 43 Glyceryl-glycoside 
pochodna 

węglowodanów 
2282,8 204  Glyceryl-glycoside TMS 

ether 
886 

similar to 

Glycerolaldopyranosid 

(6TMS) 

204 C00037 

Rt – indeks retencji 

SI – indeks podobieństwa 
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Badania wykazały, że zróżnicowaną zawartość w eksudatach floemowych 

przynajmniej w jednym punkcie pomiarowym, pod wpływem stresu suszy i w odpowiedzi 

na ponowne nawadnianie, miało 63 związki. W celu dokonania prawidłowej oceny zmian  

w składzie poszczegolnych metabolitów otrzymane dane porównywano parami: próbki 

wyizolowane w poszczególnym punkcie ekperymentalnym z roślin poddawanych stresowi 

suszy z odpowiednimi dla nich izolatami kontrolnymi pobranymi w tym samym czasie  

(1 dzień suszy/ kontrola w 1 dniu suszy; 7 dzień suszy/ kontrola w 7 dniu suszy, 10 dni 

ponownego nawadniania/ kontrola po 10 dniach ponownego nawadniania; D1/C1, D7/C7, 

DRW/CRW). Zaobserwowano statystycznie istotnie zwiększoną akumulację 32 związków 

w 1 dniu suszy oraz 29 metabolitów w 7 dniu stresu. Zmniejszenie akumulacji odnotowano 

u nielicznych związków (u jednego w 1 dniu stresu oraz dwóch w 7 dniu suszy.  

Po ponownym nawadnianiu zaobserwowano, że zawartość 46 związków uległa 

zmniejszeniu, a u jednego zwiększeniu w porównaniu do kontroli w tym samym czasie  

(Ryc. 4.9; Tab. 4.2). 



106 
 

 

Ryc. 4.9. Zróżnicowana zawartość metabolitów w eksudatach floemowych w 

odpowiedzi na suszę oraz ponowne nawadnianie. Mapa cieplna (ang. heatmap) 

reprezentuje średnią stosunku pomiędzy zawartością poszczególnych metabolitów u roślin 

poddawanych stresowi do opowiednich kontrol. Średnie wyliczono dla trzech powtórzeń 

biologicznych (n=3). Gwiazdki oznaczają istotnie statystycznie różnice pomiędzy 

traktowaniami, ANOVA, test Fishera, α=0,05. 
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Tab..4.2 Średnie względne zawartości metabolitów w eksudatach floemowych  w odpowiednich punktach pomiarowych. 

CD1/D7/RW – kontrola, 1/7 dzień suszy/ 10 dni ponownego nawadniania; DD1/D7/RW – rośliny poddawane stresowi, 1/7 dzień suszy/ 

10 dzień ponownego nawadniania. 

Nazwa 
Średnia 

CD1 
Odch. 
Stand 

ST 
Średnia 

DD1 
Odch. 
Stand 

ST 
Średnia 

CD7 
Odch. 
Stand 

ST 
Średnia 

DD7 
Odch. 
Stand 

ST 
Średnia 
CRW 

Odch. 
Stand 

ST 
Średnia 
DRW 

Odch. 
Stand 

ST 

Prolina 1,99E+08 1,24E+08 ab 6,07E+09 4,13E+09 c 5,31E+08 2,17E+08 b 6,46E+09 2,60E+09 c 1,45E+08 8,52E+07 a 1,76E+08 1,93E+08 a 

Asparagina 3,08E+08 1,22E+08 b 7,45E+08 5,16E+08 b 1,49E+08 4,32E+07 b 8,88E+08 4,34E+08 b 3,42E+08 2,11E+08 b 1,98E+06 3,43E+06 a 

Kwas asparginowy 1,11E+09 5,70E+08 b 3,10E+09 1,38E+09 c 9,25E+08 3,45E+08 b 4,13E+09 6,47E+08 c 1,05E+09 7,36E+08 b 1,20E+08 7,63E+07 a 

Treonina 5,19E+08 2,57E+08 b 2,05E+09 1,06E+09 cd 7,05E+08 2,40E+08 bc 2,18E+09 4,74E+08 d 3,39E+08 1,62E+08 b 7,11E+07 4,70E+07 a 

Kwas piroglutaminowy 1,24E+09 3,78E+08 b 2,95E+09 9,23E+08 c 3,03E+09 1,13E+09 c 5,45E+09 2,85E+09 c 1,02E+09 4,05E+08 b 2,72E+08 9,51E+07 a 

Glutamina 2,99E+08 2,22E+08 b 9,43E+08 4,91E+08 b 1,56E+08 7,22E+07 b 3,92E+08 2,03E+08 b 1,71E+08 1,02E+08 b 5,96E+06 5,47E+06 a 

Alanina 2,32E+09 2,68E+08 bc 9,35E+09 4,34E+09 d 1,91E+09 1,39E+09 b 6,36E+09 3,53E+09 cd 1,13E+09 5,37E+08 b 1,34E+08 9,57E+07 a 

Lizyna 1,53E+08 6,27E+07 b 4,00E+08 1,34E+08 b 1,86E+08 7,37E+07 b 4,07E+08 1,72E+08 b 6,31E+07 2,93E+07 b 3,05E+07 2,17E+07 a 

Seryna 8,82E+08 4,53E+08 b 2,03E+09 8,12E+08 bc 2,36E+09 8,58E+08 c 4,21E+09 2,64E+09 c 7,42E+08 2,94E+08 b 1,10E+08 7,51E+07 a 

Norwalina 2,80E+08 7,19E+07 bc 7,44E+08 3,54E+08 c 3,83E+08 1,11E+08 bc 8,57E+08 5,44E+08 c 1,36E+08 8,58E+07 b 3,38E+07 2,53E+07 a 

Glicyna 4,29E+08 7,88E+07 b 9,48E+08 2,06E+08 c 1,85E+09 7,41E+08 cd 2,64E+09 1,47E+09 d 2,72E+08 7,74E+07 b 1,03E+08 6,15E+07 a 

Tyrozyna 1,83E+08 7,48E+07 bc 5,66E+08 2,08E+08 d 3,91E+08 1,33E+08 cd 9,07E+08 6,20E+08 d 6,37E+07 4,10E+07 ab 4,78E+07 3,53E+07 a 

Fenyloalanina 1,24E+08 4,51E+07 bc 3,81E+08 1,62E+08 cd 1,78E+08 7,16E+07 bcd 4,24E+08 2,30E+08 d 1,12E+08 8,58E+07 b 3,27E+07 2,38E+07 a 

Kwas glutaminowy 1,05E+09 7,09E+08 bc 2,86E+09 8,33E+08 cd 3,88E+08 2,16E+08 b 3,24E+09 6,99E+08 d 7,84E+08 5,63E+08 b 6,37E+07 5,63E+07 a 

Ornityna 4,07E+06 7,04E+06 ab 5,28E+07 2,72E+07 c 3,96E+07 4,24E+07 bc 1,26E+08 7,02E+07 c 1,42E+07 6,38E+06 c 0,00E+00 0,00E+00 a 

GABA 3,67E+09 1,91E+09 b 1,22E+10 3,33E+09 c 2,11E+09 1,24E+09 b 1,06E+10 1,21E+09 c 2,04E+09 1,73E+09 b 4,06E+08 3,01E+08 a 

Kwas akonitowy 5,02E+07 2,33E+07 b 4,10E+08 7,66E+07 c 3,79E+07 1,87E+07 b 5,38E+07 1,63E+07 b 8,17E+06 4,18E+06 b 4,14E+06 2,29E+06 a 

Kwas fumarowy 2,02E+08 1,86E+07 b 9,45E+08 3,24E+08 c 1,82E+08 6,68E+07 b 6,49E+08 9,55E+07 c 1,26E+08 3,62E+07 ab 8,43E+07 2,45E+07 a 

Kwas cytrynowy 6,50E+09 2,47E+08 cd 1,50E+10 3,55E+09 d 5,77E+09 2,16E+09 c 7,76E+09 3,00E+09 cd 8,40E+08 3,28E+08 b 4,19E+08 3,36E+08 a 
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Kwas deokytertronowy 6,47E+07 1,49E+07 ab 4,77E+08 1,46E+08 c 1,35E+08 6,38E+07 b 1,21E+09 2,95E+08 d 1,39E+08 8,02E+07 b 4,54E+07 3,20E+07 a 

Kwas metylobursztynowy 1,21E+08 4,34E+07 b 2,58E+08 2,16E+07 c 1,17E+08 2,25E+07 b 1,17E+08 2,38E+07 b 7,05E+07 1,05E+07 a 4,99E+07 1,57E+07 a 

Kwas jabłkowy 5,57E+08 1,06E+08 c 1,32E+09 4,38E+08 d 5,69E+08 1,77E+08 c 1,45E+09 4,76E+08 d 1,52E+08 6,01E+07 b 4,50E+07 2,73E+07 a 

Kwas maleinowy 1,60E+07 1,24E+06 b 2,71E+07 5,24E+06 cd 1,85E+07 7,59E+06 bc 3,17E+07 2,55E+06 d 1,69E+07 2,51E+06 bc 1,00E+07 3,25E+06 a 

Kwas winowy 1,26E+07 3,21E+06 a 6,37E+07 2,54E+07 bc 7,55E+07 1,58E+07 bcd 1,38E+08 6,75E+07 cd 1,60E+08 7,01E+07 d 4,68E+07 3,52E+07 b 

Kwas heksanowy 8,53E+06 4,53E+06 b 5,10E+07 2,72E+07 b 6,35E+06 2,27E+06 b 2,41E+07 1,37E+07 b 4,01E+06 5,18E+05 b 2,62E+05 4,54E+05 a 

Kwas galaktarowy 3,91E+06 4,07E+05 b 2,54E+07 1,18E+07 c 4,04E+06 2,35E+06 b 1,63E+07 7,16E+06 c 3,16E+06 1,44E+06 b 0,00E+00 0,00E+00 a 

Kwas 4-
hydroksybenzoesowy 

1,41E+07 7,31E+04 bc 1,82E+07 2,98E+06 d 1,30E+07 1,92E+06 ab 1,70E+07 2,02E+06 cd 1,28E+07 1,34E+06 ab 1,13E+07 4,28E+05 a 

Kwas 4-

hydroksybenzoesowy 
1,72E+08 4,18E+07 b 1,63E+08 1,75E+07 b 1,26E+08 1,13E+08 b 1,21E+08 5,80E+07 b 7,09E+07 6,60E+07 b 1,76E+07 1,71E+07 a 

Kwas 2-oksyglutarowy 7,36E+07 2,26E+07 cd 1,76E+08 7,07E+07 de 4,11E+07 2,82E+07 bc 2,80E+08 6,84E+07 e 2,22E+07 2,52E+07 ab 8,70E+06 8,95E+06 a 

Kwas bursztynowy 2,02E+08 1,86E+07 c 9,45E+08 3,24E+08 c 1,82E+08 6,68E+07 b 6,49E+08 9,55E+07 c 1,26E+08 3,62E+07 b 8,43E+07 2,45E+07 a 

Kwas oleinowy 3,01E+06 1,27E+06 c 0,00E+00 0,00E+00 a 1,28E+06 1,17E+06 bc 2,08E+06 6,84E+05 c 4,41E+05 7,64E+05 ab 1,56E+06 8,57E+05 c 

Kwas rybonowy 6,86E+07 5,61E+06 cd 2,91E+08 1,12E+08 e 4,63E+07 1,29E+07 bc 1,44E+08 5,15E+07 de 2,77E+07 1,98E+07 b 9,77E+06 7,45E+06 a 

Kwas treonowy 9,86E+07 7,17E+06 bc 4,52E+08 1,35E+08 d 6,14E+07 3,98E+07 ab 2,73E+08 1,10E+08 cd 5,08E+07 5,09E+07 ab 3,40E+07 2,44E+07 a 

D-Mannitol 2,01E+08 9,05E+07 c 1,95E+08 6,92E+07 c 6,61E+07 7,37E+06 b 1,85E+08 3,08E+07 c 6,61E+07 2,78E+07 b 1,60E+07 4,11E+06 a 

D-Arabitol 2,07E+07 6,09E+06 b 1,08E+08 5,12E+07 c 1,43E+07 4,24E+06 ab 6,03E+07 6,60E+07 bc 1,67E+07 1,37E+07 ab 5,08E+06 3,27E+06 a 

L-Arabitol 4,48E+07 9,64E+06 ab 1,44E+08 6,25E+07 c 3,59E+07 3,47E+06 a 8,95E+07 4,24E+07 bc 7,98E+07 4,48E+07 abc 6,57E+07 4,53E+07 ab 

D-Pinitol 1,18E+08 5,58E+07 abc 3,91E+08 2,18E+08 c 6,05E+07 5,90E+07 ab 4,43E+08 2,16E+08 c 1,66E+08 1,62E+08 bc 4,17E+07 4,11E+07 a 

Maltoza 1 6,91E+08 3,05E+08 c 3,49E+09 2,32E+09 d 2,78E+08 8,91E+07 d 1,08E+09 6,25E+08 c 2,34E+08 2,37E+08 ab 1,19E+08 9,17E+07 a 

Ksyluloza 2,97E+08 7,13E+07 b 5,86E+09 1,74E+09 d 4,86E+08 1,80E+08 b 2,71E+09 2,09E+09 c 2,72E+08 6,02E+07 b 8,46E+07 6,08E+07 a 

D-Mannopiranoza 6,82E+08 3,25E+08 d 1,51E+09 3,20E+08 e 3,50E+08 1,30E+08 cd 1,91E+08 9,71E+07 bc 1,47E+08 3,99E+07 b 5,37E+07 2,87E+07 a 

DL-Arabinoza 5,12E+08 1,16E+08 c 6,34E+08 4,65E+07 c 2,17E+08 3,83E+07 b 8,59E+08 2,97E+08 c 2,14E+08 1,04E+08 b 7,99E+07 6,45E+07 a 

D-Rybofuranoza 1 1,17E+09 3,11E+08 c 1,46E+09 4,74E+08 c 4,53E+08 1,14E+08 b 9,78E+08 2,62E+08 c 4,04E+08 2,30E+08 b 8,48E+07 3,65E+07 a 
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Kwas D-Galakturanowy 7,20E+07 1,59E+07 b 2,08E+08 8,42E+07 c 4,14E+07 1,21E+07 b 1,83E+08 6,67E+07 c 5,88E+07 4,83E+07 b 1,78E+07 1,03E+07 a 

D-Fruktoza  3,33E+08 8,72E+07 b 1,15E+09 8,60E+08 b 3,29E+08 1,58E+08 b 1,06E+09 5,66E+08 b 4,21E+08 1,64E+08 b 7,08E+07 5,33E+07 a 

D-Psikoza 1,71E+09 4,98E+08 b 4,98E+09 3,04E+09 b 1,90E+09 9,90E+08 b 5,19E+09 2,21E+09 b 2,47E+09 7,89E+08 b 3,93E+08 3,00E+08 a 

Etyl-glukopiranozyd 6,31E+08 1,37E+08 bc 9,03E+08 2,46E+08 c 6,79E+08 2,00E+08 bc 7,40E+08 3,82E+08 bc 3,51E+08 2,24E+08 b 1,28E+08 1,17E+08 a 

D-Liksofuranoza 1,23E+08 2,81E+07 a 2,54E+08 7,62E+07 ab 2,22E+08 2,08E+08 ab 6,42E+08 1,76E+08 c 4,46E+08 2,51E+08 bc 1,47E+08 5,77E+07 a 

L-Ramnopiranoza 1,08E+08 1,48E+07 b 2,54E+08 1,28E+08 b 6,43E+07 3,87E+07 b 1,59E+08 6,70E+07 b 3,06E+07 7,20E+06 b 2,37E+06 4,10E+06 a 

Fukopiranoza 1,98E+08 2,20E+08 b 6,34E+08 3,70E+08 b 5,90E+07 2,65E+07 b 4,83E+07 4,85E+07 b 1,86E+07 1,08E+07 b 1,75E+06 3,03E+06 a 

Kwas glukonowy 1,44E+07 5,93E+06 bc 6,47E+07 3,60E+07 d 1,37E+07 4,62E+06 bc 4,86E+07 2,31E+07 cd 1,28E+07 1,22E+07 ab 4,05E+06 2,77E+06 a 

Maltoza 2 2,91E+07 7,83E+06 bc 1,02E+08 4,84E+07 d 2,47E+07 4,62E+06 bc 5,92E+07 4,10E+07 cd 2,28E+07 2,58E+07 ab 6,68E+06 1,73E+06 a 

D-Rybofuranoza 2 3,66E+08 6,64E+07 ab 7,60E+08 2,22E+08 b 7,37E+08 6,29E+08 ab 7,60E+08 5,69E+07 b 7,06E+08 3,68E+08 b 2,79E+08 1,43E+08 a 

D-Galaktoza 3,33E+07 2,15E+06 b 1,27E+08 5,79E+07 b 2,28E+07 9,91E+06 b 5,03E+07 4,85E+07 b 1,32E+07 9,14E+06 b 2,63E+06 4,55E+06 a 

L-Arabinopiranoza 4,37E+06 7,57E+06 a 3,01E+07 1,41E+07 b 2,46E+07 1,32E+07 b 5,95E+07 1,68E+07 b 3,73E+07 3,03E+07 b 1,46E+07 9,37E+06 b 

D-Glukoza 4,36E+08 7,94E+07 ab 2,28E+09 9,25E+08 c 3,41E+08 2,64E+08 a 1,48E+09 8,65E+08 bc 1,32E+09 1,40E+09 abc 5,27E+08 4,99E+08 ab 

Mannobioza 4,93E+07 4,79E+07 a 1,75E+08 1,47E+08 ab 1,92E+08 1,61E+08 ab 4,14E+08 2,38E+08 b 4,94E+08 5,02E+07 b 6,12E+07 6,07E+07 a 

Fosforan D-galaktozy 3,25E+06 4,55E+06 ab 1,54E+07 1,13E+07 b 5,82E+05 1,01E+06 a 1,41E+07 7,69E+06 b 9,31E+06 1,09E+07 b 2,34E+05 4,06E+05 a 

D-Liksopiranoza 2,78E+07 2,62E+07 c 6,21E+07 3,66E+07 c 1,40E+07 3,62E+06 c 4,50E+06 7,79E+06 ab 3,64E+06 3,57E+06 bc 0,00E+00 0,00E+00 a 

Sacharoza 3,24E+09 4,77E+08 d 2,87E+09 2,52E+09 d 1,60E+09 1,77E+09 d 2,42E+08 2,11E+08 c 2,37E+07 1,80E+07 b 1,16E+07 1,15E+07 a 

Aukubina 9,94E+06 2,54E+06 c 4,86E+07 2,18E+07 d 6,79E+06 2,46E+06 c 7,86E+06 4,31E+06 c 3,50E+06 9,53E+05 b 0,00E+00 0,00E+00 a 

Lewoglukozan  2,92E+07 3,36E+06 a 4,10E+07 6,18E+06 ab 3,62E+07 1,48E+07 ab 6,55E+07 6,42E+06 c 5,14E+07 1,80E+07 bc 3,06E+07 6,52E+06 a 

Glicerylo-glukozyd 2,59E+08 4,23E+07 cd 9,36E+08 5,42E+08 e 1,31E+08 6,40E+07 bc 3,58E+08 2,07E+08 d 8,42E+07 5,03E+07 ab 3,52E+07 1,79E+07 a 

ST – Przynależność do grup jednorodnych, ANOVA, test post-hoc Fishera, =0,05; Odch. Std. – odchylenie standardowe. 
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Stres suszy szczególnie wpłynał na zróżnicowanie zawartości aminokwasów.  

W 1 dniu suszy odnotowano zróżnicowaną zawartość 33 związków, w tym 9 aminokwasów, 

12 kwasów karboksylowych oraz 12 węglowodanów i ich pochodnych. Po 7 dniach stresu 

zaobserwowano zmienioną akumulację u 31 związków: 6 aminokwasów, 10 kwasów 

karboksylowych, 15 węglowodanów i ich pochodnych. Natomiast po 10 dniach ponownego 

nawadniania odnotowano zróżnicowaną zawartość 49 związków, w tym 14 aminokwasów, 

12 kwasów karboksylowych oraz 21 węglowodanów i ich pochodnych (Ryc. 4.9, Tab. 4.2) . 

Analizy składu eksudatów floemowych wykazały, że w 1 dniu suszy nastąpiło 

zwiększenie zawartości 9 aminokwasów: proliny (30,53-krotne), kwasu asparginowego 

(2,79-krotne), treoniny (3,99-krotne), kwasu piroglutamonowego (2,37-krotne), alaniny 

(4,03-krotne), glicyny (2,21-krotne), tyrozyny (3,09-krotne), ornityny (13,00-krotne)  

oraz kwasu γ-aminomasłowego (GABA; 3,31-krotne). W 7 dniu suszy zaobserwowano 

akumulację 6 aminokwasów: proliny (12,18-krotnie), kwasu asparginowego (4,46-krotnie), 

treoniny (3,09-krotnie), alaniny (3,33-krotnie) kwasu glutaminowego (8,34-krotnie)  

oraz GABA (5,01-krotnie). Natomiast po 10 dniach ponownego nawadniania odnotowano 

zmniejszenie zawartości 14 aminokwasów: asparaginy (172,52-krotne), kwasu 

asparginowego (8,75-krotne), treoniny (4,77-krotne), kwasu piroglutaminowego  

(3,75-krotne), glutaminy (28,76 krotne), alaniny (8,46-krotne), lizyny (2,07-krotne) , seryny 

(6,76-krotne), norwaliny (4,01-krotne), glicyny (2,65-krotne); (Ryc. 4.9, Tab. 4.2). 

W przypadku zawartości kwasów kaboksylowych w eksudatach zaobserwowano 

podwyższoną akumulację 11 z nich w 1 dniu suszy. Były to kwas akonitowy (8,17-krotnie), 

fumarowy (4,67-krotnie), deoksytertronowy (7,37-krotnie), metylobursztynowy  

(2,13-krotnie), jabłkowy (2,38-krotnie) , maleinowy (1,69-ktotnie), winowy (5,06-krotnie), 

heksanowy (5,97-krotnie), 4-hydroksybenzoesowy (1,29-krotnie), rybonowy (4,23-krotnie), 

treonowy (4,59-krotnie). Co ciekawe, w tym samym czasie nie odnotowano obecności kwasu 

oleinowego w eksudatach wyizolowanych z roślin poddawanych stresowi, podczas  

gdy względna zawartość tego związku wynosiła 3014754,02 u roślin rosnących w warunkach 

kontrolnych (tabela 4.2). Z kolei w 7 dniu suszy zaobserwowano podwyższoną akumulację 

10 kwasów karboksylowych: fumarowego (3,56-krotnie), deksytertronowego (8,95-ktotnie), 

jabłkowego (2,56-krotnie), maleinowego (1,71-krotnie), heksanowego (3,80-krotnie),  

4-hydroksybenzoesowego (1,31-krotnie), 2-oksoglutarowego (6,81-krotnie), bursztynowego 
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(3,56-krotnie), rybonowego (3,10-krotnie) oraz treonowego (4,45-krotnie). Po 10 dniach 

ponownego nawadniania, podobnie jak w przypadku aminokwasów, zaobserwowano 

zmniejszoną zawartość większości (10) kwasów karboksylowych. Były to: kwas 

akonitynowy (1,97-krotnie), fumarowy (1,50-krotnie), cytrynowy (2,01-krotnie), 

deoksytretronowy (3,06-krotnie), jabłkowy (3,38-krotnie), maleinowy (1,69-krotnie), 

winowy (3,41-krotnie), heksanowy (15,29-krotnie), glikolowy (2,16-krotnie), bursztynowy 

(1,50-krotnie) oraz rybonowy (2,83-krotnie). Co więcej, kwas galaktarowy nie był obecny  

w eksudatach pobranych z roślin poddawanych stresowi, a jego zawartość wynosiła 

3156435,91 u roślin rosncych w warunkach kontrolnych. Co ciekawe, w tym samym czasie 

spostrzeżono 3,53-krotnie podwyższoną zawartość kwasu oleinowego w odpowiedzi na stres 

i ponowne nawadnianie (Ryc. 4.9, Tab. 4.2).  

Dodatkowo analizy składu eksudatów pokazały podwyższoną akumulację  

12 węglowodanów i ich pochodnych. Były to: D-arabitol (5,24-krotnie), L-arabitol  

(3,23-krotnie), maltoza 1 (5,05-krotnie), maltoza 2 (3,52-krotnie), ksyluloza (19,77-krotnie), 

mannopiranoza (2,21-krotnie), kwas galakturanowy (2,88-krotnie), glukonowy  

(4,50-krotnie), L-arabinopiranoza (6,89-krotnie), D-glukoza (5,23-krotnie), aukubina  

(4,88-krotnie) oraz glicerylo-glukozyd (3,61-krotnie). Z kolei w 7 dniu suszy podwyższoną 

zawartość w eksudatach w odpowiedzi na stres miało 13 węglowodanów i ich pochodnych: 

D-mannitol (2,79-krotnie), L-arabitol (2,49-krotnie), D-pinitol (7,31-krotnie), maltoza 1 

(3,91-krotnie), ksyluloza (5,58-krotnie), DL-arabinoza (3,95-krotnie), D-rybofuranoza 1 

(2,16-krotnie), kwas D-galakturanowy (4,43-krotnie), D-glukoza (4,33-krotnie), fosforan 

galaktozy (24,22-krotnie), lewoglukozan (1,81-krotnie) oraz glicerylo-glukozyd.  

Co ciekawe, w tym samym czasie 2 związki, D-iksofuranoza oraz sacharoza, miały 

odpowiednio 3,12-krotnie oraz 6,61- krotnie mniejszą zawartość w eksudatch roślin 

poddawanych stresowi suszy w porównaniu do roślin rosnących w warunkach kontrolnych. 

Natomiast po 10 dniach ponownego nawadniania odnotowano zmniejszoną akumulację  

20 węglowodanów i ich pochodnych: D-mannitolu (4,13-krotnie), D-pinitolu (3,97-krotnie), 

ksylulozy (3,21-krotnie), D-mannopiranozy (2,75-krotnie), DL-arabinozy (2,68-krotnie),  

D-rybofuranozy 1 (4,76-krotnie), D-rybofuranozy 2 (2,53-krotnie), kwasu galakturanowego 

(3,29-krotnie), D-fruktozy (5,95-krotnie), D-psikozy (6,29-krotnie), Etyl-glikopiranozydu 

(2,74-krotnie), D-liksofuranozy (3,04-krotnie), L-ramnopiranozy (12,92-krotnie),  
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L-fukopiranozy (10,66-krotnie), D-galaktozy (5,03-krotnie), mannobiozy (8,08-krotnie), 

fosforanu galaktozy (39,77-krotnie), sacharozy (2,05-krotnie), oraz lewoglukozanu (1,68-

krotnie). Dodatkowo aukubina oraz D-liksopiranoza nie były obecne w eksudatach 

pobranych z roślin poddawanych stresowi, a ich zawartość wynosiła odpowiednio 

3156435,91 oraz 3635584,83 u roślin rosnących w warunkach kontrolnych.u roślin rosncych 

w warunkach kontrolnych (Ryc. 4.9, Tab. 4.2). 

Odnotowano, że zróżnicowaną zawartość w eksudatach tylko w 1 dniu suszy miało 

4 aminokwasy: kwas piroglutaminowy, glicyna, tyrozyna, ornityna. W tym czasie kwas 

piroglutaminowy miał podwyższoną akumulację 2,37-krotnie, podczas gdy w 7 dniu suszy 

1,80-krotnie, przy czym zmiana ta nie była statystycznie istotna. Podobny wzór akumulacji 

odnotowano u glicyny oraz tyrozyny, których zawartość wzrosła odpowiednio o 2,21-krotnie 

oraz 3,09-krotnie, natomiast w dniu 7 kolejno 1,43-krotnie oraz 2,32-krotnie, ale wartości te 

nie były statystycznie istotne. Wśród aminikwasów największą zmianę zawartości  

w eksudatach pomiędzy 1, a 7 dniem suszy zaobserwowano u ornityny. Jej akumulacja  

w 1 dniu stresu była 12,99-krotnie podwyższona, podczas gdy w dniu 7 wartość  

nie wykazywała istotnie statystycznych różnic. Dodatkowo spostrzeżono że zróżnicowaną 

zawartość tylko w 1 dniu suszy miały 4 kwasy karboksylowe: u 3 z nich, kwasu akonitowego, 

metylobursztynowego oraz winowego odnotowano zwiększenie zawartości odpowiednio 

8,17-krotne, 2,13-krotne oraz 5,06-krotne. Z kolei kwas oleinowy nie był obecny  

w eksudatach wyizolowany z roślin poddawanych stresowi. W tym samym czasie unikatową 

akumulację miało 6 węglowodanów i ich pochodnych: D-arabitol, mannopiranoza, kwas 

glukonowy, maltoza 2, L-arabinopiranoza, aukubina, u których odnotowano wzrost 

zawartości, kolejno 5,24-krotny, 2,21-krotny, 4,50-krotny, 3,52-krotny, 6,89-krotny, 4,88-

krotny. Ornityna, kwas akonitynowy oraz kwas oleinowy potencjalnie mogą być markerami 

wszesnej odpowiedzi na suszę (Ryc. 4.9, Tab. 4.2). 

Z kolei zróżnicowaną zawartość w eksudatach tylko w 7 dniu suszy miał  

1 aminokwas, kwas glutaminowy, u którego odnotowano 8,34-krotnie podwyższoną 

zawartość. Wśród kwasów karboksylowych unikatową zawartość zaobserwowano  

u 2 związków: kwasu 2-oksoglutarowego oraz bursztynowego, których zawartość była 

podwyższona odpowiednio 6,81-krotnie oraz 4,67-krotnie. W tym samym czasie 

zróżnicowaną zawartość w eksudatach miało 9 węglowodanów i ich pochodnych: 7 z nich 
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miało podwyższoną akumulację: D-mannitol (2,79-krotnie), D-pinitol (7,31-krotnie), DL- 

arabinoza (3,95-krotnie), D-rybofuranoza 1 (2,16-krotnie), D-liksofuranoza (2,90-krotnie), 

fosforan D-galaktozy (24,22-krotnie). Natomiast 2 związki miało obniżoną zawartość: D-

liksopiranoza (3,12-krotnie) oraz sacharoza (6,61-krotnie). Kwas glutaminowy oraz fosforan 

galaktozy mogą być markerami późnej odpowiedzi na suszę (Ryc. 4.9, Tab. 4.2). 

Bliższe spojrzenie na obserwowane wzory akumulacji metabolitów w eksudatach 

floemowych zasugerowało, że podczas stresu suszy ma miejsce silna remobilizacja C  

oraz N. W szególności ma to związek z silną akumulacją aminokwasów, takich jak prolina, 

kwas asparginowy, treonina, alanina, glicyna oraz tyrozyna, która mogła być wynikiem ich 

przekierowywania do młodych, aktywnie dzielących się organów, w celu dostarczenia 

składników do cyklu Krebsa (Hildebrandt et al., 2015). Zaobserwowano również wzrost 

zawartości związków bezpośrednio wchodzących w cykl Krebsa oraz wzajemnie 

połączonych ścieżek biochemicznych umożliwiających alternatywne przemiany związków 

C oraz N (Ryc. 4.9, Ryc. 4.10). Były to: kwas trans-akonitowy, 2-oksoglutarowy, 

bursztynowy, fumarowy oraz jabłkowy (Hildebrandt i in., 2015, Rocha i in., 2010).  

W zależności od zapotrzebowania oraz dostępności tlenu część z tych zwiąków  

(np. 2-oksoglutarowy, bursztynowy) może być włączane do cyklu Krebsa lub po konwersji 

dostarczać ATP w komórkach aktywnie dzielących się organów. Już w 1 dniu suszy 

zaobserwowano silną akumulację proliny, oraz związków biorących udział w biosyntezie 

tego aminokwasu: kwasu glutaminowego oraz ornityny. Kwas glutaminowy, prolina  

oraz alanina mogą brać udział w ścieżce nazywanej „pętlą GABA” (ang. „GABA shunt”), 

będącej pomostem pomiędzy metabolizmem C i N (Michaeli and Fromm, 2015). Podczas 

suszy miało miejsce zwiększenie ilości wszystkich wspomnianych powyżej związków  

w eksudatach floemowych (Ryc. 4.9; Ryc. 4.10).  
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Ryc. 4.10. Wizualizacja zmian wyselekcjonowanych związków pierwotnego 

metabolizmu w eksudatach floemowych w odpowiedzi na suszę u grochu. 
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Podczas analiz zawartości eksudatów floemowych zaobserwowano także zmiany 

zawartości węglowodanów u roślin poddawanych stresowi niedoboru wody (Ryc. 4.9). 

Metabolizm węglowodanów jest ściśle połączony z podstawowymi procesami 

komórkowymi, takimi jak fotosynteza, czy oddychanie, na które również wpłynął stres suszy 

(Ryc. 4.5). Analizy zmian zawartości węglowodanów w eksudatach odzwierciedlają wpływ 

deficytu wody na asymilację CO2 oraz wynikające z tego zmiany poprzez rozdzielenie C 

pomiędzy źródłem, a niszą fizjologiczną. Łagodny stres suszy powoduje zmiany relokacji 

węglowodanów, która była obserwowana poprzez zmniejszenie zawartości sacharozy  

oraz zwiększenie akumulacji fruktozy (Ryc. 4.9). Odnotowano również zwiększenie 

zawartości wielu innych węglowodanów oraz ich pochodnych podczas stresu suszy. 

Akumulacja tych związków (mannitol, sorbitol, czy arabitol ; Ryc. 4.9, Ryc. 4.10)  

w eksudatach floemowych może przyczyniać się do zwiększenia potencjału osmotycznego 

tkanki waskularnej zapobiegając w ten sposób utracie wody oraz ewentualnej utracie 

ciągłości transportu.  

Powyżej opisane wyniki potwierdzają sformułowaną w niniejszej pracy hipotezę,  

w której stwierdzono, że wzory zużycia i dystrybucji węgla tak samo jak zmiany w potencjale 

osmotycznym komórek są odzwierciedlone w zmianie składu węglowodanów i ich 

pochodnych w eksudatach floemowych. 
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5. DYSKUSJA 

5.1 Susza wpływa na wzrost oraz metabolizm roślin 

W obecnych czasach susza jest globalnym problemem, z którym muszą zmagać się 

rolnicy oraz hodowcy roślin. Deficyt wody negatywnie wpływa na kluczowe procesy 

zachodzące w organizmie w tym na fotosyntezę oraz wymianę gazową (Nadeem i in., 2019). 

Jednakże rośliny nie są bierne w obliczu stresu, a jako organizmy osiadłe wykształciły różne 

strategie umożliwiające im przetrwanie niekorzystnych warunków środowiska (Kooyers, 

2015). Jednym z takich mechanizmów jest ograniczenie wzrostu części nadziemnej. Wzrost 

polega na zwiększaniu ilości komórek w wyniku podziałów mitotycznych oraz powiększaniu 

ich rozmiarów na skutek zwiększania ich turgoru. Podziały mitotyczne (maszyneria cyklu 

komórkowego) wymagają dużych nakładów energii, której metabolizm jest ściśle 

kontrolowany przez wiążące energię słoneczną chloroplasty (fotosynteza) oraz uwalniające 

energię mitochondria (cykl Krebsa). Rośliny mogą ściśle kontrolować asymilację 

atmosferycznego CO2 oraz biosyntezę węglowodanów, tak samo jak utlenianie związków 

organicznych w odpowiedzi na warunki środowiska, by utrzymać homeostazę energetyczną 

(Siqueira i in., 2018). Z kolei powiększanie się komórek również wymaga nakładów energii 

(np. synteza ściany komórkowej). Zjawisko to zależy od wzajemnych oddziaływań ciśnienia 

turgorowego komórki oraz elastyczności i rozciągliwości ściany komórkowej (Ray i in., 

1972). Aby komórki roślinne mogły powiększyć swój rozmiar musi wpłynąć woda  

z przestrzeni międzykomórkowej do ich wnętrza, co jest możliwe dzięki różnicy  

w potencjałach osmotycznych tych dwóch środowisk (cytoplazma ma niższy potencjał 

osmotyczny niż przestrzenie międzykomórkowe (Forouzesh i in., 2013)). W momencie, gdy 

różnica potencjałów osmotycznych będzie równa zero albo potencjał osmotyczny 

cytoplazmy wyższy niż przestrzeni międzykomórkowych, wzrost jest zatrzymany. W takim 

przypadku roślina może rozluźnić strukturę ściany komórkowej, albo zwiększyć akumulację 

osmolitów i w ten sposób zmniejszyć potencjał osmotyczny komórki (Braidwood i in., 2014). 

Wzrost komórek oraz, w następstwie, organów roślinnych wymaga dużych nakładów 

energii oraz dostępności wody, które są elementami deficytowymi podczas stresu suszy.  

W obliczu tego faktu, roślina musi podjąć decyzję pomiędzy poszukiwaniem nowego źródła 

wody, a przetrwaniem poprzez zmniejszanie strat wody oraz konsumpcji energii. Inwestycje 
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związane ze wzrostem podczas suszy mają miejsce głównie w części podziemnej,  

podczas gdy w części nadziemnej następuje redukcja ekspansji w celu wspomagania 

organów podziemnych. Przedstawiony w niniejszej pracy eksperyment pokazał, że nawet 

niewielki spadek względnej zawartości wody w liściach przyczynił się do odpowiedzi 

fizjologicznych mających na celu zaoszczędzenie energii oraz redystrybucję związków C 

oraz N. Zaobserwowano, że już w pierwszym dniu stresu suszy nastąpiło obniżenie 

przewodności szparkowej, intensywności transpiracji oraz fotosyntezy. Na poziomie 

fenotypu odpowiedzi te przejawiały się jako redukcja wzrostu części nadziemnej rośliny. 

Obserwowane zmiany fizjologiczne były w dużej mierze wynikiem zamknięcia się aparatów 

szparkowych - powszechnie znanej reakcji na suszę. Co ciekawe, zamykanie się aparatów 

szparkowych nie przyczyniło się do spadku CO2 w przestworach międzykomórkowych. 

Zjawisko to może być częściowo wyjaśnione przez obserwowany spadek w intensywności 

fotosyntezy, który powoduje zmniejszenie zużycia CO2. Jednakże również powinno się 

wziąć pod uwagę możliwość podwyższonej produkcji metabolicznego CO2 podczas stresu. 

Powyższe obserwacje sugerują scenariusz, według którego rośliny zmniejszają straty wody 

poprzez ograniczenie transpiracji oraz próbują radzić sobie z obniżoną produkcją energii 

(obniżenie intensywności fotosyntezy) poprzez nasilenie procesów katabolicznych  

oraz redystrybucji węgla. Taką sytuację potwierdza podwyższona zawartość aminokwasów 

(takich jak prolina, ornityna, glicyna, kwas asparginowy) w eksudatach floemowych. 

Komponenty te mogły być przekierowane ze starszych liści (źródła) do niszy fizjologicznej, 

czyli korzeni lub młodych liści, gdzie mogą być przekształcane, a następnie włączane  

do cyklu Krebsa kompensując w ten sposób zmniejszony transport asymilatów. Zarówno  

w pierwszym, jak i w siódmym dniu suszy w eksudatach stwierdzono również podwyższony 

poziom GABA. Związek ten uczestniczy w ścieżce nazywanej pętlą GABA (ang. „GABA 

shunt”), będącej pomostem pomiędzy metabolizmem C i N (Michaeli and Fromm, 2015). 

Dodatkowo w soku flomowym roślin rosnących w warunkach deficytu wody odnotowano 

wzrost biorących udział w cyklu Krebsa kwasów karboksylowych takich jak kwas  

trans-akonitowy, 2-oksoglutarowy, bursztynowy, fumarowy oraz jabłkowy. Obserwacja 

potwierdza, że w trakcie suszy rośliny przekierowują związki metabolizmu pierwotnego  

do miejsca zapotrzebowania. Co ciekawe, spostrzeżono również zwiększoną ilość kwasu 

glutaminowego, głównej cząsteczki w metaboliźmie aminokwasów u roślin wyższych. 
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Związek ten ma liczne właściwości chemiczne, dzięki którym może spełniać wiele funkcji 

w organizmie. Może on stanowić źródło energii, być materiałem budulcowym, dostarczać 

szkieletu C do syntezy GABA, argininy oraz proliny. Jest prekursorem syntezy chlorofilu  

w rozwijających się liściach. Związek ten również hamuje aktywność merystematyczną 

apikalnego wierzchołka korzenia, jednocześnie promując wzrost korzeni bocznych (Forde  

i Lea, 2007). Ostatnie prace potwierdzają również udział kwasu glutaminowego  

w długodystansowym przekazywaniu sygnałów wapniowych (Toyota i in., 2018). Związek 

ten wraz z GABA zaangażowany jest w regulację metabolizmu N oraz C w warunkach 

niedoboru wody. W siódmym dniu suszy zaobserwowano istotne zmniejszenie zawartości 

związków będących źródłem C (w szczególności sacharozy). W tym samym czasie 

odnotowano największy spadek szybkości wzrostu części nadziemnej rośliny, a także 

znaczący wzrost akumulacji fosforanu galaktozy w eksudatach floemowych – zwiazku 

bedącego inhibitorem wzrostu zależnego od auksyny (Yamamoto i in., 1988). Uzyskane 

przez nas wyniki potwierdzają, że poddane stresowi rośliny grochu przyjmują strategię 

obronną w znacznej mierze opartej na redukcji wzrostu, która pozwola im przetrwać głównie 

dzięki zmniejszeniu nakładów energii. Podczas stresu suszy wiele metabolitów jest 

transportowanych do młodych, aktywnie dzielących się liści. Jednakże ich ilość 

prawdopodobnie jest niewystarczająca do utrzymania wzrostu organów na tym samym 

poziomie, jak u roślin rosnących w warunkach kontrolnych. Wyniki przeprowadzonych 

przez nas pomiarów pokazują, że w zależności od etapu rozwojowego liścia susza różnie 

wpływa na jego wzrost. W przypadku liścia czwartego deficyt wody spowodował nieznaczny 

spadek wzrostu oraz podziałów komórkowych co skutkowało zmniejszeniem wielkości 

liścia. Wzrost liścia ósmego był jeszcze mocniej ograniczony, jednakże w tym przypadku 

stało się to na skutek istotnego statystycznie obniżenia ilości komórek. Zmiany te były 

nieodwracalne i nie mogły zostać skompensowane po ponownym nawadnianiu,  

ponieważ tkanki nie posiadały już aktywności merystematycznej. 

Podczas suszy zmniejsza się stosunek wielkości pędu do korzenia. Sharma i in. (2011) 

zaraportowali, że zjawisko to jest regulowane przez długodystansowy transport proliny. 

Synteza tego aminokwasu ma miejsce w tkankach przeprowadzających proces fotosyntetezy,  

gdzie przyczynia się do regeneracji NADP (zwiększenie ilości NADP nad NADPH),  

który jest niezbędny do przeprowadzenia fazy ciemnej fotosyntezy, a jego niedobór jest 
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obserwowany podczas deficytu wody. Następnie prolina oraz metabolity związane  

z jej metabolizmem są transportowane z pędów do wzrastających korzeni, gdzie mają miejsce 

ich procesy kataboliczne, które przyczyniają się do podtrzymania wzrostu systemu 

korzeniowego. Wyniki analiz przeprowadzonych w niniejszej pracy sugerują, że podczas 

stresu suszy miał miejsce scenariusz opisany przez Sharma i in. (2011). W eksudatach 

floemowych pochodzących z roślin poddanych stresowi suszy stwierdzono wzrost 

akumulacji proliny oraz związków biorących udział w jej biosyntezie (ornityny oraz kwasu 

glutaminowego). W tym samym czasie odnotowano również negatywny wpływ suszy  

na fotosystem II (PSII), w tym na łańcuch przenośników elektronów, jak również na fazę 

ciemną fotosyntezy. Dodatkowo ograniczony wzrost liści umożliwił roślinom uniknięcie 

strat wody poprzez zmniejszenie powierzchni jej parowania. Zmniejszenie rozmiarów liści 

jest również adaptacją na stres wysokiej intensywności oświetlenia (Robinson, 2001),  

a deficyt wody często występuje razem ze stresem świetlnym. Eksperyment wykonany  

w niniejszej pracy był przeprowadzony w stałych warunkach oświetlenia, a jedyną zmienną 

była dostępność wody w podłożu co wyklucza wpływ większej intensywności światła. Fakt 

ten wskazuje na to, że sam deficyt wody wpływa na fazę świetlną fotosyntezy  

oraz na zjawisko “niefotochemicznego gaszenia fluorescencji” mające na celu wydzielenie 

ciepła. Zjawisko to jest prawdopodobnie niewystarczające i część energii zostaje 

rozproszona przez PSII w postaci ciepła. Badania przeprowadzone w niniejszej pracy 

pokazały, że długodystansowa koordynacja oraz zmiany w alokacji lub metabolizmie 

związków, które prowadzą do remobilizacji energii są ważnym komponentem strategii 

unikania suszy przyczyniającym się do redukcji wzrostu części nadziemnej roślin. 

 

5.2 Plastyczność rozwojowa floemu podczas stresu suszy 

Tkanka waskularna u roślin wykazuje się bardzo dużą plastycznością w odpowiedzi 

na zmieniające się warunki środowiska. Zmiany te dotyczą zarówno jej anatomii,  

jak i transportu, który w niej zachodzi. Dystrybucja wody odbywa się głównie w ksylemie, 

dlatego do tej pory zostało przeprowadzonych wiele badań opisujących korelację 

poszczególnych cech anatomicznych oraz parametrów tej tkanki, takich jak np. przewodność 

hydrauliczna oraz prawdopodobieństwo wystąpienia embolizmu (Sack i Scoffoni, 2013). 
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Floem jest połączony z ksylemem i pomiędzy tymi tkankami odbywa się wymiana wody 

oraz substancji w niej rozpuszczonych, która umożliwia regulację ciśnienia osmotycznego, 

a także koordynację długodystansowej komunikacji w odpowiedzi na stres suszy (Probstein, 

1994; Salleo i in., 2006; Sevanto, 2018). Poddane stresowi rośliny zwiększają załadunek 

węglowodanów i ich pochodnych, a także innych osmolitów do floemu, jednocześnie 

regulując transpirację, co jest kluczowym mechanizmem regulującym wewnętrzną 

gospodarkę wodną. W niniejszej pracy zaobserwowano zwiększoną akumulację 

węglowodanów i ich pochodnych, takich jak np. arabitol, mannitol, pinitol, glukoza. 

Jednocześnie odnotowano, że w większości przypadków nastąpiło zwiększenie ekspresji 

genów kodujących transportery cukrów i polioli (np. PsCam045856, PsCam039934, 

PsCam043448, PsCam037566, PsCam046241, PsCam045856, Ps000572) u dojrzałego 

liścia, pomimo znaczącemu obniżeniu intensywności procesu fotosyntezy. Fakty te świadczą 

o prawdopodobnym zwiększeniu załadunku cukrów, które wcześniej były magazynowane  

w komórkach. Transport węglowodanów do komórek sitowych u grochu odbywa się  

na drodze aktywnego apoplastycznego załadunku (Amiard i in., 2007). W procesie tym 

uczestniczą transportery SWEET (ang. Sugar Will Eventually be Exported Transporters) 

oraz SUC/SUT (ang. Sucrose Transporters). Transportery SWEET eksportują sacharozę  

z komórek mezofilu floemowego do apoplastu, natomiast SUC/SUT importują ten związek 

z apoplastu do komórek towarzyszących, skąd następuje jego dyfuzja do komórek sitowych 

(Liesche i Patrick, 2017). Stwierdzono, że SWEET obok sacharozy transportują również 

heksozy, a co więcej mogą uczestniczyć w mobilizacji węglowodanów podczas starzenia się 

liści (Jeena i in., 2019). Z kolei transportery SUT/SUT nie tylko pełnią kluczową rolę  

w eksporcie zasymilowanego przez liście węgla, ale mogą także uczestniczyć w rozładunku 

sacharozy w niszy fizjologicznej oraz w przekazywaniu sygnałów, które są generowane  

w liściach, a następnie wraz ze zwiększonym eksportem sacharozy dostarczane są przez 

floem do apikalnego merystemu pędu (Chincinska i in., 2013). W niniejszej pracy 

zaobserwowano, wzrost ekspresji większości genów kodujących transportery SWEET, 

SUT/SUC oraz polioli, co może świadczyć o zintensyfikowaniu załadunku cukrów i ich 

pochodnych. Intensyfikacja załadunku tych związków pomimo zmniejszonej asymilacji C  

i oszczędnej gospodarce energii (Rozdział 5.1) może świadczyć o tym, że pełnią one bardzo 

istotną rolę w przetrwaniu roślin w warunkach deficytu wody. Węglowodany i ich pochodne 



121 
 

nie tylko regulują potencjał osmotyczny komórek, ale również uczestniczą w przekazywaniu 

sygnałów w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiska, stanowią rezerwuar energii, 

a także dostarczają szkieletów węglowych do syntezy innych związków (Noiraud i in., 2001). 

Hanson i Cohen (1985) zaraportowali, że sacharoza jest głównym cukrem, jaki jest 

transportowany przez groch w stadium wegetatywnym. Natomiast Guo i Oosterhuis (1995) 

odnotowali, że w odpowiedzi na wysoką temperaturę wzrasta akumulacja pinitolu w liściach 

i łodydze, natomiast spada zwartość sacharozy, glukozy oraz fruktozy. Keller i Ludlow 

(1993) także odnotowali zwiększoną zawartość pinitolu przy jednoczesnym obniżeniu 

poziomu sacharozy oraz prekursorów pinitolu (onitolu oraz mio-inozytolu) w liściach 

podczas suszy. Podobną zależność zaobserwowano w niniejszej pracy. Wzrost stężenia 

pinitolu przy jednoczesnym spadku sacharozy będącej substratem jego syntezy może mieć 

związek z tym, że ten poliol ma silniejsze właściwości osmotyczne lub osmoprotekcyjne niż 

sacharoza, co czyni go bardziej pożądanym dla transportu w warunkach niedoboru wody. 

Obok pinitolu odnotowano także wzrost zawartości mannitolu oraz arabitolu. U niektórych 

roślin alkohole cukrowe są głównymi składnikami strumienia floemowego (Noiraud i in., 

2001). Możliwe, że w warunkach deficytu wody faworyzowany jest transport asymilatów  

w postaci polioli zamiast sacharozy. Prawdopodobieństwo opisanego powyżej scenariusza 

potwierdza dodatkowo zaobserwowany  przez nas wzrost ekspresji genów kodujących 

transportery alkoholi cukrowych. Obok polioli w eksudatach pochodzących z roślin 

poddanych stresowi suszy zaobserwowano również wzrost zawartości aminokwasów (takich 

jak prolina, alanina, glicyna, asparagina, GABA, czy ornityna), które również są osmolitami. 

Dodatkowo zaobserwowano, że podczas deficytu wody ekspresja genu PsCam050022 

kodującego transporter SUT/SUC uległa obniżeniu. Podobną sytuację zaobserwowali  

Xu i in. (2018) u innych roślin, u których odbywa się aktywny apoplastyczny załadunek 

cukrów do floemu. Badacze ci odnotowali, że geny kodujące transportery sacharozy 

zlokalizowane w błonie komórkowej miały podwyższoną ekspresję w odpowiedzi na stres 

suszy, podczas gdy transkrypcja genów kodujących tonoplastowe transportery sacharozy 

zmalała. Może to oznaczać, że roślina w trakcie deficytu wody ogranicza transport sacharozy 

z wakuoli do cytozolu i w ten sposób zabezpiecza komórkę przed wypływem wody. 

Zmiany w zawartości eksudatów zmieniają także ich właściwości fizykochemiczne  

pozwalając na zachowanie ciągłości transportu floemowego. Zwiększona akumulacja 
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osmolitów oraz ograniczona dostępność wody może jednak prowadzić do większej lepkości 

strumienia soków floemowych i w ostateczności do szybkiego spadku turgoru oraz blokady 

transportu asymilatów, co prowadzi do śmierci rośliny. Z tego powodu, aby przetrwać, 

rośliny muszą regulować potencjał wody w tkankach waskularnych. Umożliwia to między 

innymi miękisz floemowy, który nie tylko uczestniczy w załadunku węglowodanów,  

ale również jest rezerwuarem wody (Sevanto i in., 2014; Sevanto, 2018). W niniejszej pracy 

zaobserwowano, że w odpowiedzi na stres suszy większość komórek floemu, podobnie jak 

część nadziemna rośliny, ograniczyły swój wzrost. Dodatkowo odnotowano, że wśród 

wszystkich typów komórek floemu, miękisz floemowy był najbardziej wrażliwy  

na dostępność wody w podłożu. Co ciekawe, zaobserwowano, że jego komórki w zależności 

od rejonu (poniżej liścia czwartego, czy ósmego) odpowiedziały inaczej na stres suszy.  

W łodydze położonej poniżej osi liścia czwartego odnotowano wzrost powierzchni oraz 

obwodu komórek, z kolei w rejonie poniżej liścia czwartego stwierdzono obniżenie wartości 

tych samych parametrów. Barwienie błękitem anilinowym pokazało, że w momencie 

wystąpienia deficytu wody liść ósmy nadal posiadał aktywność merystematyczną. Podziały 

komórkowe wymagają dużych nakładów energii, która jest wiązana podczas procesu 

fotosyntezy i uwalniania podczas oddychania komórkowego (Siqueira i in., 2018).  

W niniejszej pracy zaobserwowano, że podczas suszy ma miejsce przekierowanie związków 

związanych z cyklem Krebsa, a także węglowodanów i ich pochodnych, które mogą stanowić 

źródło energii. U roślin składniki odżywcze są transportowane z miejsca ich syntezy do wciąż 

rosnących i rozwijających się tkanek (López-Salmerón i in., 2019). Dlatego istotne jest 

zapewnienie wydajnego transportu węglowodanów przez floem, jak i wymiany 

aminokwasów (takich jak np. argininy, kwasu asparginowego czy glutaminy) pomiędzy 

ksylemem, a floemem. Pozwala to na dostarczenie C oraz N do merystematycznie aktywnych 

tkanek. Zaobserwowana w niniejszej pracy plastyczność rozwojowa miękiszu floemowego  

w odpowiedzi na stres suszy może być związana z sytuacją, w której rośliny muszą zmienić 

anatomię floemu, żeby wydajniej przeprowadzać wymianę między floemem, a ksylemem 

oraz utrzymać ciągłość długodystansowego transportu związków odżywczych, a zwłaszcza 

azotanów z korzeni do rozwijających się organów (Aubry i in., 2019). Savage i in. (2013) 

zaraportowali, że rozwijający się floem głownie transportuje węglowodany do primordiów 

liściowych oraz młodych, rosnących liści. Odnotowali także, że kierunek oraz intensywność 
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transportu węglowodanów zależy od stadium rozwojowego liścia. Zmiany w transporcie C 

przez floem odzwierciedlają przejście fizjologiczne liścia z organu, który stanowi miejsce 

zapotrzebowania w energię w miejsce, w którym jest wiązany i eksportowany C. W niniejszej 

pracy nie można stwierdzić dokładnej roli zmian w rozmiarach miękiszu floemowego  

w odpowiedzi na deficyt wody floemu w rejonie łodygi położonym poniżej aktywnie 

dzielącego się liścia ósmego, a zwiększającego swój rozmiar liścia czwartego. Wzrost 

rozmiarów komórek miękiszu floemowego może być związany ze wzrostem 

zapotrzebowania na substancje odżywcze. Jednakże lepsze zrozumienie obserwowanych 

zmian wymaga bardziej szczegółowych eksperymentów z wykorzystaniem znakowanego N 

i C, co pozwoliłoby poznać kierunek i dynamikę transportu dostarczanego przez korzenie N 

oraz związanego w liściach źródłowych C.  

 

5.3. Eksudaty floemowe mogą być wskaźnikiem fizjologicznej odpowiedzi 

roślin na stres suszy 

Poznanie zbioru cząsteczek, które są transportowane na dalekie odległości  

przez tkanki przewodzące daje unikatową możliwość zrozumienia, jak rośliny radzą sobie  

w różnych warunkach środowiska. W skład eksudatów floemowych wchodzą fizjologicznie 

istotne składniki, takie jak węglowodany, alkohole cukrowe (poliole) aminokwasy, kwasy 

organiczne (Canarini i in., 2016), jony (Alfocea i in., 2000, Park i in., 2007), fitohormony 

(Regnault i in., 2015), białka (Malter i Wolf, 2011), RNA (Gamboa-Tuz i in., 2018),  

czy kwasy tłuszczowe (Barbaglia i Hoffmann-Benning, 2016) a zmiany w zawartości tych 

związków mogą odzwierciedlać odpowiedź rośliny na poszczególne warunki środowiska. 

Badanie zawartości eksudatów może umożliwić selekcję roślin bardziej 

tolerancyjnych na stresy środowiskowe (Alfocea i in., 2000), a także poznanie strategii,  

jakie wykształciły one w celu przetrwania stresu. Jednakże pomimo użyteczności metod 

izolacji eksudatów floemowych, często wyizolowane soki są zanieczyszczone.  

W szczególności trzeba wziąć to pod uwagę, kiedy przedmiot zainteresowania stanowi 

miejsce transportu (floem czy ksylem) badanego związku. Z drugiej strony metody izolacji 

eksudatów floemowych wydają się być bardzo wiarygodne dla wysokoprzepustowych analiz 

długodystansowej koordynacji odpowiedzi roślin oraz monitorowania statusu 
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fizjologicznego. W niniejszej pracy zastosowano metodę z wykorzystaniem EDTA,  

który chelatuje jony Ca2+ i w ten sposób zapobiega zasklepieniu się komórek sitowych 

floemu (Tetyuk i in., 2013). Wyizolowane w ten sposób soki floemowe analizowano  

pod kątem zmian metabolicznych pod wpływem suszy. Zauważono zwiększoną zawartość 

aminokwasów, węglowodanów i ich pochodnych, a także kwasów karboksylowych  

w odpowiedzi grochu na deficyt wody. Dostrzeżone zmiany w składzie eksudatów 

floemowych są zgodne z zaobserwowaną redukcją wzrostu części nadziemnej roślin, a także 

pomiarów fizjologicznych pokazujących, że groch uruchamia liczne procesy kataboliczne, 

aby poradzić sobie z ograniczoną wymianą gazową, fotosyntezą, i powstałym w wyniku tego, 

niedoborem energii (Rozdział 5.1). Profilowanie zmian metabolicznych w sokach 

floemowych, jakie zostało wykonane w niniejszej pracy nie dostarcza informacji o miejscu 

załadunku, kierunku transportu i miejscu zapotrzebowania na poszczególne związki. Takie 

dane można uzyskać wykorzystując znakowanie izotopami (Gessler i in., 2004; Merchant, 

2012). Badania zawartości fitohormonów RNA, czy białek w eksudatach mogłoby 

dostarczyć dodatkowych informacji na temat długodystansowego przekazywania sygnałów 

w odpowiedzi na stres (Zhong i in., 1996; Giavalisco i in., 2006; Buhtz i in., 2008).  

Jednakże bazując na wynikach uzyskanych w niniejszej pracy można wskazać związki 

będące potencjalnymi markerami wczesnej (ornityna, kwas akonitynowy, kwas oleinowy) 

oraz późnej odpowiedzi na suszę (kwas glutaminowy, fosforan galaktozy). Canarini i in. 

(2016) zaraportowali, że skład soków floemowych odzwierciedla strategię roślin odpowiedzi 

na suszę. Zaobserwowali oni, że u słonecznika (Helianthus annum) skład eksudatów się  

nie zmienia, ale za to zwiększa się szybkość ich transportu podczas suszy.  

Z kolei u soi (Glycine max) deficyt wody nie ma wpływu prędkość komunikacji,  

ale przyczynia się do akumulacji osmolitów, takich jak prolina czy pinitol. W niniejszej pracy 

zauważono, że groch również wykorzystuję tę samą strategię co soja. Dodatkowo Merchant 

(2012) zaraportował, że pomiary wymiany gazowej bardzo dobrze reprezentują skład 

związków węgla u łubinu krótkolistnego (Lupinus angustifolius), co również 

zaobserwowano w niniejszej pracy. Bazując na otrzymanych wynikach można 

zaproponować że zmiany w metabolicznym profilu aminokwasów oraz węglowodanów 

mogą zostać wykorzystane do opisu ogólnych reakcji fizjologicznych roślin na stres suszy 

(Ryc. 5.1). 
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Ryc. 5.1. Koordynacja długodystansowej komunikacji w odpowiedzi grochu na stres 

suszy 
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6. WNIOSKI 

1. Zmiany w składzie eksudatów floemowych odzwierciedlają odpowiedzi 

fizjologiczne oraz strategie rozwojowe wykorzystywane przez groch w celu adaptacji 

do warunków niedoboru wody 

 

2. Susza prowadzi do intensyfikacji procesów katabolicznych oraz uruchamiania 

alternatywnych szlaków metabolicznych pozwalających na remobilizację węgla  

i azotu i jest to obserwowane na poziomie transportu długodystansowego. 

 

3. Zmiany składu soku floemowego w odpowiedzi na deficyt wody potwierdza istotną 

rolę mechanizmów osmoprotekcji dla utrzymania integralności komórek roślinnych 

oraz funkcji poszczególnych organów w warunkach stresu.  

 

4. Badanie składu eksudatów floemowych może być wykorzystywane  

do monitorowania odpowiedzi roślin na niekorzystne warunki środowiska. 
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