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Streszczenie: Endopaso¿ytnicze nicienie osiad³e, atakuj¹ce korzenie rolin stanowi¹ powa¿ny problem
nowoczesnego rolnictwa. W interakcji kompatybilnej nicienie cystowe do mechanicznej penetracji korzenia
wykorzystuj¹ specyficzny organ aparatu gêbowego  sztylet. Wyspecjalizowane gruczo³y wydzielnicze
umo¿liwiaj¹ im syntezê i sekrecjê zwi¹zków, które u³atwiaj¹ migracjê przez tkanki korzenia oraz zmieniaj¹
program morfogenetyczny komórek gospodarza. W wybranej komórce inicjalnej zachodzi reaktywacja
cyklu komórkowego, przebudowa ciany komórkowej oraz intensyfikacja metabolizmu podstawowego i
wtórnego. Prowadzi to do powstania wieloj¹drowego syncytium, z którego nicienie pobieraj¹ pokarm. Atak
nicieni uruchamia odpowied obronn¹ roliny, ale obserwuje siê równie¿ jej hamowanie. Gruntowna wiedza
dotycz¹ca procesów komórkowych, zachodz¹cych podczas rozwoju syncytium, jest bardzo istotna przy
opracowywaniu nowych metod ochrony rolin przed tymi trudnymi do zwalczania szkodnikami.
S³owa kluczowe: nicienie cystowe, syncytium, ciana komórkowa, cykl komórkowy, auksyny, reakcja
obronna roliny.
Summary: Endoparasitic sedentary nematodes infecting plant roots are an important problem of modern
agriculture. In a compatible interaction with their hosts, cyst nematodes use stylet for mechanical root
penetration. The specialized nematode oesophageal glands produce and secrete proteins that facilitate the
migration within the root and change morphogenetic program of plant cells. The changes in selected initial
cell involve cell cycle reactivation, cell wall modification and boosting of plant primary and secondary
metabolism. These leads to the multinuclear syncytium formation, which is the nematode feeding site.
Cyst nematode infection activate different plant defense responses, but their active suppression was also
observed. The deep understanding of cellular mechanisms involved in syncytium development is essential
for the development of new strategies for plant protection against these difficult to control pests.
Key words: cyst nematodes, syncytium, cell wall, cell cycle, auxin, plant defence.

*Publikacjê dofinansowano z projektu MNiSW N N302593938.

268

M. WIÊCICKA, J. D¥BROWSKA, M. FILIPECKI

WSTÊP
Nicienie (Nematoda) s¹ najliczniejsz¹ grup¹ zwierz¹t wielokomórkowych wystêpuj¹c¹ w wiêkszoci ekosystemów [41]. G³ównie s¹ to organizmy wolno ¿yj¹ce, a
paso¿ytnicze nicienie glebowe stanowi¹ tylko 15% wszystkich dotychczas poznanych
i opisanych gatunków tych zwierz¹t [19]. Jednak ze wzglêdu na ma³o specyficzne
objawy pora¿enia oraz niedobór skutecznych metod ochrony rolin, nicienie glebowe
s¹ bardzo uci¹¿liwymi szkodnikami wielu wa¿nych ekonomicznie rolin uprawnych.
Wiêkszoæ strat w plonie przypisuje siê dzia³alnoci endopaso¿ytów osiad³ych, do
których nale¿¹ nicienie cystowe (m¹twiki; Globodera spp. i Heterodera spp.) i
guzaki (Meloidogyne spp.). Szkody spowodowane ich paso¿ytnictwem w wiatowym rolnictwie szacuje siê na oko³o 157 miliardów dolarów rocznie [1]. Nicienie
cystowe, w przeciwieñstwie do guzaków, maj¹ bardzo w¹ski zakres ¿ywicieli.
Najwa¿niejsze gatunki nicieni cystowych to: m¹twik ziemniaczany (Globodera
rostochiensis) i m¹twik agresywny (Globodera pallida), które atakuj¹ ziemniaki,
m¹twik sojowy (Heterodera glycines) pora¿aj¹cy sojê, m¹twik burakowy (Heterodera schachtii) paso¿ytuj¹cy na burakach cukrowych i rolinach z rodzaju kapustnych. Wielu problemów przysparzaj¹ równie¿ m¹twiki zbo¿owe (Heterodera
avenae), paso¿ytuj¹ce g³ównie na pszenicy, jêczmieniu i owsie. Ich obecnoæ wykryto na 50% najwiêkszych europejskich i kanadyjskich obszarów uprawy zbó¿ [39].
Po wnikniêciu do korzenia roliny gospodarza, nicienie cystowe indukuj¹ powstawanie wieloj¹drowego syncytium. Stanowi ono jedyne ród³o substancji pokarmowych
dla rozwijaj¹cego siê nicienia i decyduje o jego dalszym rozwoju i rozrodzie. Indukcja
i rozwój prawid³owo funkcjonuj¹cego syncytium jest sterowana przez wydzieliny
nicieni, które bezporednio lub porednio zmieniaj¹ profil ekspresji genów rolinnych
i modyfikuj¹ program morfogenetyczny komórek korzenia [9]. Badania nad patogenez¹ nicieni koncentruj¹ siê zarówno na identyfikacji i opisie funkcji bia³ek przez nie
wydzielanych, jak równie¿ genów rolinnych, których ekspresja ulega modyfikacji.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat
precyzyjnej wymiany informacji pomiêdzy nicieniem paso¿ytniczym a rolin¹ ¿ywicielsk¹, która w uk³adzie kompatybilnym ujawnia niezwyk³¹ skalê molekularnego
dopasowania tych odleg³ych ewolucyjnie organizmów.

ROZWÓJ NICIENI CYSTOWYCH
W cyklu ¿yciowym nicieni cystowych wyró¿niamy cztery stadia larwalne (L1
L4) i zdolne do rozrodu stadium dojrza³e. Pierwsze stadium L1 rozwija siê wewn¹trz
jaj. Nastêpnie, czêæ osobników m³odocianych (L2) opuszcza cysty i rozpoczyna
wêdrówkê w kierunku korzeni gospodarza. Wykluwanie siê larw L2 jest stymulowane przez wydzieliny korzeniowe rolin ¿ywicielskich, dziêki czemu cykl rozwojowy
nicieni jest w pe³ni skorelowany ze wzrostem i rozwojem rolin [39]. Wnikanie
nicieni cystowych do wnêtrza korzeni oraz ich wewn¹trztkankowa migracja odbywa
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siê poprzez mechaniczne uszkodzenia cian komórkowych oraz ich hydrolizê. Po
dotarciu do wewnêtrznej czêci kory pierwotnej nicienie wybieraj¹ pojedyncz¹
komórkê inicjaln¹  ISC (ang. initial syncytial cell) zdoln¹ do zainicjowania
syncytium [22]. Nastêpnie, na skutek atrofii miêni wora skórno-miêniowego nicienie
trac¹ zdolnoæ lokomocji i staj¹ siê formami osiad³ymi. Po wytworzeniu syncytium,
paso¿yty przechodz¹ jeszcze dwie wylinki, a¿ do osi¹gniêcia formy doros³ej zdeterminowanej p³ciowo. Dojrza³e samce odzyskuj¹ zdolnoæ lokomocji i opuszczaj¹ korzeñ
w poszukiwaniu samic, które powiêkszaj¹c swoje rozmiary przebijaj¹ epidermê
korzenia. Po kopulacji, u samic rozpoczyna siê intensywny proces rozwoju jaj. Po
pewnym czasie samice obumieraj¹, a ich oskórek twardnieje i brunatnieje, przekszta³caj¹c siê w ochronny worek, cystê, wype³niony zwykle ponad 500 jajami [39]. Cysty
na ogó³ odpadaj¹ od korzeni i pozostaj¹ w glebie w stanie upienia.

ZMIANY ULTRASTRUKTURALNE
ZACHODZ¥CE W POWSTAJ¥CYM SYNCYTIUM
Syncytium powstaje w wyniku czêciowej hydrolizy cian komórkowych i zlewania
siê protoplastów komórek s¹siaduj¹cych. Zaobserwowano, ¿e ju¿ w 18 godzin po
inokulacji nicieniami, w cianach komórki inicjalnej tworz¹ siê pierwsze du¿e otwory
miêdzykomórkowe [22]. W tym czasie powstaj¹ce syncytium jest ju¿ w nieznacznym
stopniu powiêkszone. W pocz¹tkowej fazie syncytium rozwija siê centrypetalnie w
kierunku walca osiowego, a nastêpnie w miarê obejmowania nowych komórek
rozrasta siê równie¿ w kierunku akropetalnym i bazypetalnym. W pe³ni wykszta³cone
syncytium mo¿e sk³adaæ siê z ponad 200 komórek. W miarê rozwoju, w powstaj¹cym syncytium, zachodzi wiele zmian ultrastrukturalnych prowadz¹cych do
zagêszczenia cytoplazmy, wzrostu liczby rybosomów, cia³ek t³uszczowych, mitochondriów i plastydów. Centralna wakuola zostaje zast¹piona du¿¹ liczb¹ ma³ych wakuoli.
Natomiast j¹dro komórki powiêksza siê i przybiera nieregularne kszta³ty. ciana
komórkowa ulega pogrubieniu, a w s¹siedztwie elementów trachealnych ksylemu
tworz¹ siê, zbudowane z celulozy i innych polisacharydów, wrosty transferowe [22].
Dziêki nim wzrasta powierzchnia b³ony komórkowej, co jednoczenie zwiêksza
powierzchniê wymiany substancji pokarmowych i transportu wody. W miejscu wbicia
sztyletu, w cianie komórkowej syncytium powstaje zatyczka pokarmowa (ang.
feeding plug; ryc. 1), która najprawdopodobniej zbudowana jest z wydzielin nicienia
oraz komponentów ciany komórkowej [39]. Chocia¿ funkcja zatyczek pokarmowych
nie zosta³a jak dot¹d sprecyzowana, wydaje siê, ¿e uszczelniaj¹ one perforacje w
cianie komórkowej, które powsta³y po jej mechanicznym uszkodzeniu przez nicienie.
Na szczycie sztyletu gromadz¹ siê wydzieliny nicieni uwalniane do wnêtrza
cytoplazmy syncytium, które tworz¹ cylindryczne struktury, tzw. rurki pokarmowe
(ang. feeding tubes; ryc. 1) [9]. Ich funkcja zwi¹zana jest z u³atwieniem nicieniowi
pobierania pokarmu z bardziej odleg³ych miejsc cytoplazmy. Pe³ni¹ równie¿ rolê sit
molekularnych, które selekcjonuj¹ pobierany pokarm, nie dopuszczaj¹c do zatkania
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RYCINA 1. Model oddzia³ywañ wydzielin nicienia na ekspresjê genów i metabolizm komórek
gospodarza (wg [9] zmodyfikowany)

FIGURE 1. A model of interactions of nematode secretions with gene expression and
metabolism of host plant cells (acc. to [9] modified)

otworu sztyletu, np. m¹twiki burakowe pobieraj¹ bia³ka o wielkoci 2040 kDa [55].
Po zakoñczeniu cyklu ¿yciowego nicieni syncytia degeneruj¹.

ROLA BIA£EK WYDZIELANYCH PRZEZ NICIENIE
Osiad³e, endopaso¿ytnicze nicienie s¹ grup¹ zwierz¹t, która idealnie przystosowa³a
siê ewolucyjnie do prowadzenia paso¿ytniczego trybu ¿ycia. Wyspecjalizowane
gruczo³y wydzielnicze oraz sztylet umo¿liwiaj¹ im syntezê i sekrecjê ró¿nych
zwi¹zków, dziêki którym komórki korzenia zostaj¹ przekszta³cone w syncytium. Bia³ka
wydzielane przez nicienie wp³ywaj¹ równie¿ na ekspresjê genów gospodarza, co
prowadzi do rozleg³ych zmian morfologicznych, fizjologicznych oraz molekularnych
w komórkach korzenia [8]. Liczne badania przyczyni³y siê do sklonowania i
sklasyfikowania wielu genów nicieni oraz do stworzenia modelu oddzia³ywañ
wydzielin na ekspresjê genów i metabolizm komórek gospodarza [9] (ryc. 1).
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W procesie paso¿ytnictwa nicieni wyró¿niamy dwa g³ówne etapy: migracjê
wewn¹trztkankow¹ przez korzeñ gospodarza oraz utworzenie prawid³owo funkcjonuj¹cego syncytium. W obydwu tych etapach udzia³ bior¹ bia³ka, które s¹ produkowane
w gruczo³ach gardzielowych nicieni, ulokowanych po ich brzusznej i grzbietowej
stronie. W trakcie migracji istotn¹ rolê pe³ni¹ gruczo³y brzuszne produkuj¹ce bia³ka
modyfikuj¹ce cianê komórkow¹, jak np. endoglukanazy, enzymy degraduj¹ce pektyny, ksylanazy czy ekspansyny [10]. Natomiast bia³ka wydzielane przez grzbietow¹
komórkê wydzielnicz¹ nicieni pe³ni¹ zasadnicz¹ funkcjê przy indukcji i prawid³owym
funkcjonowaniu syncytium. Jednym z najlepiej poznanych bia³ek wydzielanych przez
nicienie jest mutaza choryzmianowa  CM (EC 5.4.99.5). Jest to kluczowy enzym
szlaku syntezy kwasu szikimowego, który bierze udzia³ w syntezie aminokwasów
aromatycznych (fenyloalanina, tyrozyna, tryptofan), prekursorów metabolitów wtórnych (np. fitohormony) oraz zwi¹zków bior¹cych udzia³ w odpowiedzi obronnej
roliny (fitoaleksyny). Wydzielanie mutazy choryzmianowej do cytozolu komórek
gospodarza mo¿e wp³ywaæ na zmianê sk³adu pochodnych kwasu szikimowego, a
tym samym modyfikowaæ program morfogenetyczny komórek korzenia oraz
hamowaæ reakcje obronne roliny [50].
Bia³ka CLE (ang. CLAVATA3/ENDOSPERM SURROUNDING REGION)
zidentyfikowane dotychczas tylko u rolin, reguluj¹ wiele procesów fizjologicznych
zwi¹zanych ze wzrostem i rozwojem roliny, np. ró¿nicowanie siê tkanki merystematycznej pêdu i korzenia, jak równie¿ rozwój tkanki przewodz¹cej. Zbadano, ¿e
zwi¹zanie siê bia³ka CLV3 (CLAVATA3) z zewn¹trzkomórkow¹ domen¹ kinazy
receptorowej CLV1 (CLAVATA1) powoduje ró¿nicowanie siê komórek merystemu
pêdu u Arabidopsis thaliana [40]. Wspó³czesne badania dostarczy³y dowody
wydzielania przez m¹twika sojowego bia³ka SYV 46, wykazuj¹cego podobieñstwo
do rolinnych bia³ek sygnalnych CLE [52]. Udowodniono równie¿, ¿e rolinne bia³ka
CLE hamuj¹ ró¿nicowanie siê komórek i zarazem stymuluj¹ auksyno-zale¿n¹
proliferacjê komórek u rzodkiewnika [53], co mo¿e mieæ ogromne znaczenie w
rozwoju syncytium. Kolejnymi bia³kami zidentyfikowanymi w wydzielinach nicieni
s¹ bia³ka wykazuj¹ce podobieñstwo do rolinnych bia³ek bior¹cych udzia³ w
selektywnej degradacji bia³ek w proteosomach na drodze ubikwitynacji [10]. W
rolinie jest to podstawowy mechanizm regulacji procesów komórkowych. Poprzez
wydzielanie bia³ek wykazuj¹cych podobieñstwo do Skp-1 (ang. S-phase kinase
associated protein 1), RING-H2 oraz ubikwityny nicienie mog¹ oddzia³ywaæ na
bia³ka zwi¹zane z przekazywaniem sygna³u, cyklem komórkowym, reakcj¹ obronn¹
oraz braæ udzia³ w transferze ubikwityny do bia³ek przeznaczonych do degradacji
[10]. W wydzielinach m¹twika ziemniaczanego zidentyfikowano zwiêkszon¹ ekspresjê
genów koduj¹cych bia³ka podobne do rolinnych bia³ek z rodziny RanBPMs
zlokalizowanych w centrosomach (ang. Ran-binding protein in the microtubuleorganizing centre) [44]. Ich funkcja zwi¹zana jest prawdopodobnie z zaburzeniami
prawid³owego przebiegu cyklu komórkowego w syncytium. Co ciekawe, a¿ 25%
bia³ek wydzielanych przez m¹twika sojowego zawiera sygna³ lokalizacji j¹drowej 
motyw NLS (ang. nuclear localization signal), co mo¿e wiadczyæ o
przekierowaniu tych bia³ek do j¹der komórek rolinnych, gdzie mo¿liwa jest
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bezporednia interakcja z sekwencjami promotorowymi genów wp³ywaj¹ca na ich
ekspresjê [11].

GENY ROLINNE INDUKOWANE PRZEZ NICIENIE
Przeprogramowanie ekspresji genów roliny gospodarza jest niezbêdnym warunkiem
do powstania prawid³owo wykszta³conego i funkcjonuj¹cego syncytium. Przy u¿yciu
ró¿norodnych metod biologii molekularnej uda³o siê zidentyfikowaæ ca³¹ gamê ró¿nych
genów, które prawdopodobnie s¹ zaanga¿owane w proces paso¿ytnictwa nicieni [m.
in. 26, 29, 42, 45, 54]. Prace eksperymentalne wykorzystuj¹ zarówno strategie masowej
identyfikacji genów (na skalê genomów) i ich produktów, a tak¿e analityczne podejcia
obejmuj¹ce szczegó³owe badania ekspresji i regulacji pojedynczych genów w po³¹czeniu
z analizami organizmów z zaburzonym ich funkcjonowaniem poprzez mutacje,
nadekspresjê czy wyciszenie. Dotychczas poznane geny rolinne, których profile
ekspresji ulegaj¹ zmianie zarówno lokalnie w obrêbie zainicjowanego syncytium, jak
równie¿ systemicznie w pora¿onej rolinie, zwi¹zane s¹ m.in.: z reakcjami obronnymi i
odpowiedzi¹ roliny na zranienie, cyklem komórkowym, modyfikacjami ciany
komórkowej, regulacj¹ cinienia osmotycznego, metabolizmem podstawowym i wtórnym,
czynnikami transkrypcyjnymi oraz geny, których ekspresja jest cile zwi¹zana z
hormonami rolinnymi (np. auksyn¹, etylenem) [20].

Geny reakcji obronnych
Roliny w drodze ewolucji wykszta³ci³y odpowiednie mechanizmy obronne
chroni¹ce je przed atakami szkodników. Pierwsz¹ liniê obrony stanowi¹ liczne
modyfikacje morfologiczne w budowie rolin oraz synteza i wydzielanie zwi¹zków
toksycznych [38]. Po prze³amaniu pierwszej linii obrony przez szkodnika dochodzi
do uruchomienia molekularnego mechanizmu obrony opartego na szybkim zlokalizowaniu, rozpoznaniu oraz odpowiedzi na czynnik patogennoci.
Geny, które ulegaj¹ indukcji w pierwszych godzinach po ataku nicieni, s¹ zwi¹zane
z odpowiedzi¹ obronn¹ roliny na czynniki stresowe, wynikaj¹ce ze zranienia oraz
migracji nicienia wewn¹trz tkanki korzeniowej. W odpowiedzi na uszkodzenie ciany
komórkowej, rolina produkuje reaktywne formy tlenu i azotu. Indukcji ulegaj¹ geny
koduj¹ce peroksydazy, chitynazy, lipoksygenazy, inhibitory proteinaz oraz katalazy.
W trakcie patogenezy, aktywacji ulegaj¹ równie¿ szlaki metaboliczne zwi¹zane z
biosyntez¹ fitoaleksyn, odk³adaniem kalozy i lignin, które stanowi¹ fizyczn¹ barierê
dla paso¿yta [20]. Analizy transkryptomu korzeni ró¿nych gatunków rolin
pora¿onych nicieniami paso¿ytniczymi wykaza³y zale¿n¹ od kwasu salicylowego
aktywacjê ekspresji genów koduj¹cych bia³ka PR (ang. pathogenesis-related
proteins) [3] oraz uczestnicz¹cych w biosyntezie zwi¹zków fenylopropenowych [37].
Kwas salicylowy, jasmonowy oraz etylen pe³ni¹ rolê mediatora odpowiedzi
obronnej rolin na infekcje wywo³ane takimi paso¿ytami, jak: wirusy, grzyby, bakterie
oraz nicienie. Paso¿yty biotroficzne wykazuj¹ wiêksz¹ wra¿liwoæ na odpowied
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obronn¹ indukowan¹ kwasem salicylowym. Natomiast kwas jasmonowy i etylen s¹
elementami sygnalnymi odpowiedzi obronnej zwi¹zanej ze zranieniem po ataku gryzoni
lub paso¿ytów powoduj¹cych nekrozy tkanek rolinnych [21]. Nicienie paso¿ytnicze
rolin powoduj¹ zranienie tkanki korzeniowej, ale s¹ równie¿ organizmami biotroficznymi, co mo¿e stanowiæ problem dla roliny przy w³¹czaniu odpowiedniego szlaku
odpowiedzi obronnej. Analizy mutantów Arabidopsis thaliana, charakteryzuj¹cych siê
zaburzeniami w syntezie kwasu salicylowego, wykaza³y wra¿liwoæ rolin na pora¿enie
m¹twikiem burakowym, w przeciwieñstwie do mutantów pomidora, które pomimo
obni¿onego poziomu kwasu salicylowego nie wykazywa³y wra¿liwoci na guzaki [3].
Kolejne badania dowiod³y, ¿e g³ówn¹ rolê w odpowiedzi na pora¿enie przez nicienie
tego rodzaju odgrywa kwas jasmonowy [6].
Rolina zaatakowana przez szkodnika bêd¹cego jej naturalnym wrogiem, najczêciej generuje odpowied obronn¹ zwi¹zan¹ z syntez¹ specyficznych bia³ek odpornoci
R (ang. resistance proteins), które rozpoznaj¹ konkretne bia³ka paso¿yta syntetyzowane przez geny wirulencji (Avr). Za³o¿enie o istnieniu specyficznej interakcja
miêdzy produktami genów R roliny a produktami genów Avr paso¿yta jest podstaw¹
modelu gen-na-gen [4]. W wielu uk³adach eksperymentalnych nie uda³o siê jednak
potwierdziæ istnienia bezporednich oddzia³ywañ R-Avr, co doprowadzi³o do sformu³owania hipotezy stra¿nika (ang. guard hypothesis), wed³ug której inne bia³ka gospodarza porednicz¹ i koordynuj¹ oddzia³ywania bia³ek R i Avr [31]. Do tej pory brak
jest opracowañ potwierdzaj¹cych istnienie tego mechanizmu w patogenezie nicieni
cystowych, jednak spokrewniony guzak po³udniowy aktywuje u pomidora uprawnego
bia³ko odpornoci Mi1.2 poprzez kompleks sygnalny z³o¿ony z bia³ek HSP90-1, SGT1
oraz RME1, które przypuszczalnie wchodzi w interakcjê z nicieniowym bia³kiem Avr
[5]. Aktywacja reakcji obronnej z wykorzystaniem genów R czêsto prowadzi do
uruchomienia w miejscach infekcji programowanej mierci komórki powoduj¹c tak
zwan¹ reakcjê nadwra¿liwoci  HR (ang. hypersensitive response). Co wiêcej,
lokalna odpowied na pora¿enie paso¿ytem mo¿e indukowaæ nabyt¹ systemow¹
odpornoæ  SAR (ang. systemic acquired resistance), dziêki której ca³a rolina
staje siê odporna na infekcje [16]. Do tej pory zosta³o opisanych oko³o 25 rolinnych
genów R skierowanych przeciwko bia³kom Avr nicieni, nios¹cych odpornoæ na
osiad³e endopaso¿yty z rodzaju Heterodera, Globodera i Meloidogyne [49].
Sporód nich osiem poznano molekularnie i podobnie jak zdecydowana wiêkszoæ
genów odpornoci na patogeny, kodowane przez nie bia³ka nale¿¹ do rodziny NBS
-LRR. W swojej sekwencji bia³ka te zawieraj¹ charakterystyczne miejsce wi¹¿¹ce
nukleotydy  NBS (ang. nucleotide binding site) oraz rejon bogaty w tandemowe
powtórzenia leucyn  LRR (ang. leucin rich repeat). Analiza sekwencji tych bia³ek
wskazuje tak¿e na mo¿liwe interakcje ze szlakami sygnalnymi programowanej mierci
komórki oraz kaskadami kinaz MAPK [12].

Geny zaanga¿owane w rearan¿acjê ciany komórkowej
Modyfikacje ciany komórkowej, obejmuj¹ce procesy degradacji i syntezy nowych
komponentów, s¹ podstawowymi procesami zachodz¹cymi podczas powstawania i
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rozwoju syncytium. W pierwszych dniach ¿erowania nicieni cystowych ciana
komórek s¹siaduj¹cych z komórk¹ inicjaln¹ podlega czêciowej hydrolizie. Powstaj¹
w ten sposób otwory, przez które dochodzi (w bardziej bezporedni sposób ni¿ przez
plazmodesmy) do po³¹czenia protoplastów. Elementy strukturalne syncytium ulegaj¹
silnej hipertrofii, w zwi¹zku z czym otaczaj¹ca je ciana komórkowa musi byæ
elastyczna i rozluniona. Jednoczenie, w odpowiedzi na wysokie cinienie osmotyczne panuj¹ce wewn¹trz syncytium, ciana komórkowa ulega pogrubieniu, a w
miejscach, gdzie syncytium graniczy z ksylemem, powstaj¹ palczaste wrosty charakterystyczne dla komórek transferowych [22]. Pocz¹tkowo sugerowano, ¿e za rozk³ad
cian komórkowych podczas indukcji i rozwoju syncytium odpowiedzialne s¹ enzymy
hydrolityczne produkowane i wydzielane przez nicienie. Jednak dok³adne analizy
ekspresji genów gospodarza udowodni³y g³ównie ich udzia³ w procesach rearan¿acji
ciany komórkowej powstaj¹cego syncytium [46]. Podczas rozwoju rolin, w procesach przebudowy i degradacji ciany komórkowej bierze udzia³ swoista i specyficzna
mieszanka ró¿nych izoform enzymów hydrolizuj¹cych i rozluniaj¹cych cianê komórkow¹. Nie dziwi zatem fakt zaanga¿owania zestawu enzymów w proces tworzenia
syncytium. Wykazano zwiêkszon¹ aktywnoæ endoglukanaz, liaz pektynianowych,
poligalakturonaz, endotransglikozylaz ksyloglukanu, jak równie¿ ekspansyn [46].
Badania na rolinach ziemniaka z wyciszonymi genami Cel7 i Cel9C1, które koduj¹
celulazy degraduj¹ce odpowiednio celulozê amorficzn¹ i krystaliczn¹, wykaza³y
zwiêkszon¹ odpornoæ tych rolin na pora¿enie m¹twikiem ziemniaczanym [34].
Rozwój nicieni na tych rolinach by³ zahamowany w stadium L2, a co za tym idzie,
obserwowano mniejsz¹ liczbê rozwijaj¹cych siê samic (o 60% dla Cel7 i 31% dla
Cel9C1) w porównaniu z rolinami kontrolnymi. Ponadto u 89% samic rozwiniêtych
na rolinach ziemniaka z wyciszonym genem Cel7 i 78% samic rozwiniêtych na
rolinach z wyciszonym genem Cel9C1 zaobserwowano brak jaj w cystach [34].
Ostatnie badania zidentyfikowa³y kolejn¹ grupê bia³ek rolinnych  ekspansyn,
zaanga¿owanych w modyfikacje ciany komórkowej zachodz¹ce podczas procesu
tworzenia syncytium. Bia³ka te bior¹ udzia³ w procesach komórkowych, w których
dochodzi do modyfikacji kszta³tu ciany komórkowej, a co za tym idzie ca³ych
komórek. Poprzez kontrolê rozci¹gliwoci bia³ka te s¹ odpowiedzialne za w³aciwoci
mechaniczne cian komórkowych. Analizy transkryptomu korzeni rzodkiewnika
pora¿onych guzakiem po³udniowym wykaza³y wzrost ekspresji siedmiu genów aekspansyn oraz dwóch b-ekspansyn w komórkach olbrzymich [54]. Ekspansyny
ulegaj¹ podwy¿szonej ekspresji równie¿ w rolinach rzodkiewnika i pomidora po
pora¿eniu nicieniami cystowymi [54, 18]. Analiza funkcjonalna genów ekspansyn jest
utrudniona ze wzglêdu na wysokie podobieñstwo sekwencji i specyfiki dzia³ania
licznych izoform ca³ej rodziny genowej, co stwarza koniecznoæ analizy wielokrotnych
mutantów czy wyciszania przynajmniej kilku genów jednoczenie.

Regulacja gospodarki wodnej
W ci¹gu doby nicienie pobieraj¹ pokarm przewy¿szaj¹cy czterokrotnie objêtoæ
syncytium. Tak intensywne od¿ywianie wymaga kontroli oraz intensyfikacji przep³ywu
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wody z ksylemu do syncytium. Proces ten mo¿e byæ usprawniony dziêki obecnoci
kana³ów wodnych lub przenoników w b³onie komórkowej syncytium. Analizy
transkryptomu korzeni Arabidopsis thaliana, które zosta³y pora¿one m¹twikiem
burakowym, wykaza³y, ¿e w syncytiach zwiêkszonej ekspresji ulegaj¹ przenoniki
b³onowe  AtAAP6 (permeaza aminokwasowa) i AtPIP2-5 [43]. Wykazano równie¿
zwiêkszon¹ aktywnoæ genów koduj¹cych akwaporyny u rzodkiewnika  AtPIP2a
[33] oraz u soi  GmPIP2-2 [36].

Metabolizm pierwotny i wtórny
Wysoka aktywnoæ metaboliczna syncytium przejawia siê nie tylko w obrazie
cytologicznym, ale równie¿ w podwy¿szonej ekspresji genów zwi¹zanych z
metabolizmem podstawowym i wtórnym. Odnotowano wysok¹ aktywnoæ genów
zwi¹zanych z syntez¹ bia³ek, metabolizmem wêglowodanów, a tak¿e metabolizmem i
transportem cukrów [2]. W korzeniach rzodkiewnika pora¿onych m¹twikiem
burakowym wzrasta poziom ekspresji genów koduj¹cych lizofosfolipazê (LPPL),
fosfatazê polifosforanu inozytolu (IPPP) i dehydrogenezê izocytrynianu (ISDGh) [27].
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ geny koduj¹ce enzymy bior¹ce udzia³ w szlakach
biosyntezy metabolitów wtórnych, takich jak: flawonoidy, antocyjany, fenylopropanoidy
oraz sk³adniki wtórnej ciany komórkowej  ligniny i suberyny, a których zwiêkszon¹
ekspresjê wykazano w korzeniach soi pora¿onych m¹twikiem sojowym [28]. Flawonoidy stanowi¹ jedn¹ z najwiêkszych grup metabolitów wtórnych i bior¹ udzia³ m.in. w
odpowiedzi obronnej roliny na pora¿enie organizmami paso¿ytniczymi, a tak¿e s¹
inhibitorami transportu auksyny w rolinie. Funkcja flawonoidów w interakcji rolin z
nicieniami cystowymi nie zosta³a do koñca wyjaniona. Ich indukcja mo¿e byæ przede
wszystkim zwi¹zana z odpowiedzi¹ roliny na zranienie. Jednak¿e flawonoidy mog¹
równie¿ pe³niæ istotn¹ rolê w procesie tworzenia syncytium. Wzrost poziomu flawonoidów w rozwijaj¹cym siê syncytium zaburza polarny transport auksyn, hamuj¹c wyp³yw
tego hormonu z komórki i powoduj¹c tym samym jego akumulacjê [32]. Przypuszczalnie, jest to proces niezbêdny do powstania prawid³owo funkcjonuj¹cego syncytium.
Dodatkowo, funkcja zwiêkszonej produkcji flawonoidów mo¿e byæ zwi¹zana z
odk³adaniem nowych pok³adów lignin w celu pogrubienia cian komórkowych
syncytium, aby zrównowa¿yæ wysokie cinienie osmotyczne panuj¹ce wewn¹trz [20].

Reorganizacja i depolimeryzacja struktury cytoszkieletu
W trakcie rozwoju syncytium modyfikacjom podlega struktura cytoszkieletu,
stabilizuj¹ca i nadaj¹ca kszta³t komórce. W odpowiedzi na bodce zewnêtrzne, np.
atak nicienia paso¿ytniczego, elementy cytoszkieletu ulegaj¹ reorganizacji. Wysoka
aktywnoæ genów koduj¹cych bia³ka aktyny (ACT2 i ACT7) oraz a-, b- i g-tubulin
jest obserwowana zarówno wewn¹trz proliferuj¹cych syncytiów, jak równie¿ w
komórkach s¹siaduj¹cych w korzeniach rzodkiewnika pora¿onych m¹twikiem burakowym [13]. Zwiêkszon¹ ekspresjê genów koduj¹cych a- i b-tubulinê (GmTubA1 i
GmTubB4) wykazano równie¿ w syncytiach indukowanych w korzeniach soi po
pora¿eniu m¹twikiem sojowym [36]. Podczas rozwoju syncytium nie zaobserwowano
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prawid³owych struktur szkieletu aktynowego, a raczej pojedyncze w³ókna rozproszone
w komórkach ¿ywicielskich, co mo¿e wiadczyæ o jego depolaryzacji. We wczesnych
fazach rozwoju syncytium zachodzi równie¿ przestrzenna dezorganizacja mikrotubul.
Komórki s¹siaduj¹ce maj¹ prawid³ow¹ organizacjê mikrotubul, co wskazuje na
odrêbnoæ strukturaln¹ syncytium. Sygna³ o zmianach w uk³adzie mikrotubul nie
przechodzi do komórek s¹siaduj¹cych do czasu, gdy ulegn¹ fuzji z syncytium [13].

Geny bia³ek cyklu komórkowego
Integraln¹ czêci¹ procesu indukcji i rozwoju syncytium jest reaktywacja cyklu
komórkowego w komórkach gospodarza. Syncytium jest tworem wieloj¹drowym
powstaj¹cym poprzez po³¹czenie protoplastów s¹siaduj¹cych komórek, których ciany
uleg³y czêciowej degradacji. J¹dra komórkowe s¹ znacznie powiêkszone i przyjmuj¹
ameboidalny kszta³t, co jest wynikiem powielenia iloci DNA wewn¹trz otoczki
j¹drowej na drodze endoreduplikacji. Analizy molekularne wykaza³y, ¿e w trakcie
indukcji i rozwoju syncytium zwiêkszonej ekspresji ulegaj¹ geny zwi¹zane z cyklem
komórkowym [20]. U rzodkiewnika przeanalizowano profil ekspresji genów
koduj¹cych bia³ka zwi¹zane z cyklem komórkowym  cykliny (cycB1;1 i cycA2;1)
i kinazy zale¿ne od cyklin (cdc2a i cdc2b) podczas pora¿enia nicieniami cystowymi
[23]. Wykazano, ¿e wszystkie cztery geny ulegaj¹ indukcji ju¿ we wczesnych
godzinach paso¿ytnictwa nicieni, co sugeruje szybk¹ reaktywacjê cyklu komórkowego
przez nicienie. Lokalizacja transkryptów genów kinaz zale¿nych od cyklin oraz
cykliny cycA2;1, w komórkach s¹siaduj¹cych z syncytium sugeruje ich gotowoæ
do podzia³ów komórkowych oraz przy³¹czenia do szybko rozwijaj¹cej siê struktury.
Wysoka ekspresja cykliny cycB1;1 w syncytium oraz brak podzia³ów j¹dra
komórkowego wiadczy o przebiegu cyklu komórkowego obejmuj¹cego fazy G1-SG2 z pominiêciem mitozy [23].
Dodatkowo, badania z u¿yciem inhibitorów cyklu komórkowego  oryzaliny i
hydroksymocznika udowodni³y, ¿e tylko zablokowanie cyklu komórkowego miêdzy
faz¹ G1/S oraz G2/M w pocz¹tkowych dniach pora¿enia hamuje indukcjê i rozwój
syncytium [48]. Replikacja DNA jest zatem podstaw¹ wytworzenia prawid³owo
funkcjonuj¹cego syncytium, a co za tym idzie sukcesu reprodukcyjnego nicieni.
Komórki ulegaj¹ce inkorporacji do syncytium wykazuj¹ wysok¹ aktywnoæ mitotyczn¹. Zablokowanie cyklu komórkowego w fazie M w komórkach s¹siaduj¹cych
doprowadza do zahamowania radialnego wzrostu syncytium. Ekspresja oraz
aktywacja genów koduj¹cych cykliny i zale¿nych od nich kinaz regulowana jest
równie¿ przez fitohormony: auksynê i cytokininy, które uwa¿ane s¹ za istotne zwi¹zki
kontroluj¹ce przebieg cyklu komórkowego oraz odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w indukcji
i rozwoju syncytium. Gen cykliny cycB1;1 ulega szybkiej indukcji po potraktowaniu
korzeni Arabidopsis thaliana egzogenn¹ auksyn¹. Co wiêcej, prowadzenie kultury
zawiesinowej komórek Arabidopsis thaliana w p³ynnej po¿ywce pozbawionej
auksyn prowadzi do obni¿enia poziomu transkryptów dla genów cyklin cycA2;1,
cycA2;2, cycB1;1, cycB2;2 [17].
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Udzia³ fitohormonów w procesie powstawania i rozwoju syncytium
Hormony rolinne bior¹ udzia³ w regulacji procesów wzrostowych, rozwojowych,
a tak¿e w odpowiedzi roliny na czynniki abiotyczne i biotyczne. Kontroluj¹ istotne
dla komórek procesy, dlatego te¿ ich bezporedni udzia³ w rozwoju i prawid³owym
funkcjonowaniu syncytium jest bardzo prawdopodobny. Znacz¹ca rola fitohormonów,
g³ównie auksyny, w interakcji roliny z nicieniem by³a postulowana ju¿ w latach
szeædziesi¹tych dwudziestego wieku. Na przestrzeni lat wielu badaczy dostarczy³o
dodatkowych dowodów znaczenia auksyny w procesie paso¿ytnictwa nicieni.
Wykazano m.in., ¿e mutant pomidora dgt (diageotropica), niewra¿liwy na auksyny,
jest de facto odporny na pora¿enie nicieniami cystowymi [24]. Liczba cyst przypadaj¹ca na rolinê by³a o 71% ni¿sza w porównaniu z rolinami kontrolnymi, a rozwijaj¹ce siê cysty by³y mniejsze i charakteryzowa³y siê obni¿on¹ iloci¹ jaj. Kolejne
badania wp³ywu auksyny na proces tworzenia i rozwoju syncytium przeprowadzono
z u¿yciem syntetycznego promotora DR5 [35], który aktywuje ekspresjê genów w
obecnoci ladowych iloci auksyny. Ekspresja genu reporterowego obserwowana
by³a ju¿ w 18 godzin po inokulacji korzeni rzodkiewnika m¹twikiem burakowym w
komórkach s¹siaduj¹cych, co wiadczy o udziale auksyn w przygotowaniu tych
komórek do ich integracji z syncytium. Wzrost poziomu auksyny w tworz¹cym siê
syncytium mo¿e byæ wynikiem jej bezporedniego wydzielania przez nicienie [15]
lub lokalnej akumulacji. Auksyny transportowane s¹ w rolinie bazypetalnie, z czêci
pêdowych w kierunku korzenia. Ich polarny transport odbywa siê dziêki obecnoci
w b³onie cytoplazmatycznej wyspecjalizowanych noników transportuj¹cych auksynê
do komórki (AUX) oraz kieruj¹cych wyp³ywem IAA z komórki (PIN). Zidentyfikowano i scharakteryzowano rodziny genów koduj¹cych powy¿sze noniki. Odkryto
równie¿, ¿e noniki transportuj¹ce auksynê poza komórkê (PIN) mog¹ zmieniaæ
swoje po³o¿enie w b³onie komórkowej, co mo¿e prowadziæ do zmiany kierunku
transportu tego zwi¹zku [51]. Przy u¿yciu mutantów rzodkiewnika (axr2/iaa7, pin
i pin2) z zaburzonym transportem auksyn, wykazano zahamowany rozwój m¹twika
burakowego na korzeniach tych rolin [24]. Podobne wyniki obserwowano w
rolinach pomidora pora¿onych m¹twikiem ziemniaczanym, których nasiona zosta³y
zanurzone w kwasie naftyloftalamowym (NPA), bêd¹cym inhibitorem polarnego
transportu auksyn [24]. Po przebadaniu noników transportuj¹cych auksynê PIN,
Grunewald i wspó³pracownicy [25], przedstawili przypuszczalny model manipulacji
transportem auksyny w trakcie tworzenia i rozwoju syncytium. Wed³ug tego
schematu, w pocz¹tkowych etapach powstawania syncytium nicienie hamuj¹
ekspresjê genu pin1, dziêki czemu zostaje zahamowany wyp³yw auksyny z komórki
inicjalnej. W trakcie rozwoju syncytium w czasie, gdy przy³¹czane zostaj¹ nowe
komórki s¹siaduj¹ce, nicienie manipuluj¹ ekspresj¹ genów pin3 i pin4, a auksyna
jest transportowana do komórek s¹siaduj¹cych [25].
Ekspresja wielu genów, która jest zwiêkszona w pora¿onych korzeniach rolin,
jest regulowana przez auksyny. Reguluj¹ one równie¿ aktywnoæ genu syntazy kwasu
1-aminocyklopropano-1-karboksylowego (ACC), który bierze udzia³ w syntezie
etylenu, kolejnego hormonu rolinnego zaanga¿owanego w proces rozwoju i
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prawid³owego funkcjonowania syncytium. Etylen wp³ywa na ekspresjê genów
zwi¹zanych z degradacj¹ cian komórkowych w trakcie rozwoju syncytium, kieruje
równie¿ polarnym transportem auksyn w rolinie, doprowadzaj¹c do akumulacji tego
fitohormonu w komórkach s¹siaduj¹cych ze struktur¹ od¿ywiaj¹c¹. Dowiadczenia
na mutantach Arabidopsis thaliana, z nadekspresj¹ genów bior¹cych udzia³ w
odpowiedzi na etylen  eto1, eto2, eto3, wykaza³y, ¿e roliny te charakteryzowa³y
siê du¿¹ wra¿liwoci¹ na pora¿enie m¹twikiem burakowym [7]. Tak¿e eksperymenty
przeprowadzone w naszym laboratorium, na korzeniach pomidora po pora¿eniu
m¹twikiem ziemniaczanym, pokazuj¹ znaczny wzrost ekspresji genów niektórych
izoform enzymów ACS i ACO uczestnicz¹cych w syntezie etylenu (wiêcicka,
badania niepublikowane). Z przebadanych 21 genów a¿ 17 ulega³o zwiêkszonej
ekspresji w korzeniach soi po ich pora¿eniu m¹twikiem sojowym [47].
Badania prowadzone nad aktywnoci¹ promotora genu ARR5 (ang. Arabidopsis
response regulator), zwi¹zanego z syntez¹ auksyny i etylenu, wykaza³y równie¿
istotny udzia³ cytokinin w rozwoju syncytium. Cytokininy uczestnicz¹ w regulacji
podzia³ów komórkowych (cytokineza), pobudzaj¹ wzrost objêtociowy komórek,
indukuj¹ rozwój i rozga³êzianie siê pêdów, a tak¿e opóniaj¹ procesy starzenia siê.
Cytokininy prawdopodobnie wydzielane s¹ przez nicienie. W wydzielinach guzaka
po³udniowego (Meloidogyne incognito) i m¹twika burakowego zidentyfikowano
nastêpuj¹ce zwi¹zki: rybozyd zeatyny, benzyloadeninê i izopentyloadenozynê [15].

PODSUMOWANIE
Na przestrzeni lat przeprowadzono wiele badañ charakteryzuj¹cych interakcjê
rolin z nicieniami cystowymi. Analizy wielkoskalowe, jak np. sekwencjonowanie
fragmentów cDNA, wykorzystanie genomowych mikromacierzy czy metod
proteomiki i metabolomiki pozwoli³y na jednoczesne analizowanie tysiêcy genów i
zale¿noci miêdzy nimi. Niektórym nowo odkrytym genom przypisano istotn¹ funkcjê
w procesie paso¿ytnictwa nicieni cystowych. Jednak¿e dla wiêkszoci z nich rola
w tym procesie nadal nie zosta³a dok³adnie okrelona, a niekiedy ze wzglêdu na
brak ich podobieñstwa do znanych sekwencji uniemo¿liwiona jest nawet spekulacja
funkcji. Analiza funkcjonalna ogromnej liczby zidentyfikowanych genów, których
ekspresja zmienia siê podczas pora¿enia nicieniami cystowymi nadal pozostaje w
fazie dowiadczalnej. Obejmuje ona wykorzystanie bogatych bibliotek mutantów
insercyjnych rzodkiewnika i technik RNAi wraz z precyzyjnymi analizami fenotypowymi. Identyfikacja genów rolinnych oraz nicieniowych zaanga¿owanych w
kluczowe procesy paso¿ytnictwa przyczyni¹ siê do opracowania nowych strategii
odpornoci na pora¿enie nicieniami cystowymi [12]. Mog¹ one wykorzystywaæ
dostarczenie moleku³ siRNA z syncytium do od¿ywiaj¹cego siê nicienia i w ten
sposób mo¿liwe bêdzie zaburzanie funkcjonowania najistotniejszych genów nicieniowych. Innym sposobem mo¿e byæ produkcja siRNA poprzez promotor genu indukowanego pod wp³ywem obecnoci nicienia i wy³¹czenie w ten sposób genu rolinnego,
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którego wzmo¿ona ekspresja jest niezbêdna podczas tworzenia syncytium. Sekwencje
promotorowe specyficznie reaguj¹ce na obecnoæ nicienia mo¿na zastosowaæ do
produkcji innych substancji, np. bia³ek o aktywnoci przeciwnicieniowej. Wykorzystanie nowych narzêdzi i metod (czêsto z pogranicza ró¿nych dziedzin nauki) pozwalaj¹ na systemowe, dynamiczne spojrzenie na paso¿yta i jego gospodarza. Nie bez
znaczenia staje siê równie¿ badanie konkretnej interakcji w kontekcie wspó³wystêpuj¹cych oddzia³ywañ ze rodowiskiem. W szczególnoci nale¿y zwróciæ uwagê
na oddzia³ywania nicieni z innymi organizmami czy drobnoustrojami, w zdecydowanej
wiêkszoci niepatogennymi czy wrêcz dobroczynnymi.
Szeroko pojêta genomika i bioinformatyka zbli¿aj¹ jêzyk patologa, ekologa i biologa
rolin, co daje nadziejê nie tylko na opracowanie nowych metod ochrony rolin przed
tymi szkodnikami, ale równie¿ dopracuje zasady zrównowa¿onego funkcjonowania
cz³owieka w rodowisku.
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