
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 oraz o 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. 


