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Wpływ wybranych czynników abiotycznych 

na symbiozę rhizobium-roślina bobowata 

1. Wstęp 

Bakterie z rodziny Rhizobiaceae, powszechnie zwane rizobiami, to ruchliwe, Gram- 

ujemne pałeczki, które zostały po raz pierwszy opisane w 1889 roku w publikacji 

autorstwa B. Franka [1]. Unikalną cechą tych glebowych mikroorganizmów jest 

zdolność infekowania, ważnych pod względem gospodarczym i ekonomicznym, roślin 

będących przedstawicielami rodziny bobowatych (Fabaceae). Istotna rola tych roślin, 

a zwłaszcza: soi zwyczajnej (Glycine max (L.) Merr.), fasoli (Phaseolus sp.), soczewicy 

jadalnej (Lens culinaris, Medik), ciecierzycy pospolitej (Cicer arietinum L.), grochu 

zwyczajnego (Pisum sativum L.), lucerny (Medicago sativa L.) i koniczyny (Trifolium L.) 

wynika głównie z tego, iż stanowią one ważne źródło białka dla ludzi oraz zwierząt 

hodowlanych [2, 3]. Dodatkowo, rośliny te są często wykorzystywane w użyźnianiu 

gleb i renowacji terenów zniszczonych przez przemysł (np. łubin (Lupinus L.), wyka 

(Vicia sp.). Znajdują one również zastosowanie w medycynie (np. koniczyna czerwona 

(Trifolium pratense L.) oraz w ogrodnictwie jako rośliny ozdobne (np. złotokap 

(Laburnum Fabr) [2]. W wyniku zakażenia roślin bobowatych przez rizobia dochodzi 

do powstania brodawek korzeniowych, w których bakterie te wiążą i redukują azot 

atmosferyczny do związków łatwo dostępnych dla ich makrosymbiontów. Nawiązanie 

takiej efektywnej symbiozy jest wieloetapowym i ściśle regulowanym procesem, 

w którym udział biorą liczne cząsteczki molekularne, np.: roślinne flawonoidy, 

lektyny, bakteryjne lipochitooligosacharydy (ang. Nod Factor, NF), polisacharydy 

zewnątrzkomórkowe i rikadhezyny [4-6]. W warunkach niedoboru źródła azotu rośliny 

syntetyzują flawonoidy, które działają jako chemoatraktanty dla rizobiów. Związki te 

wiążąc się z bakteryjnym białkiem regulatorowym NodD, aktywują geny brodawko-

wania (geny nod) kompetentnych mikrosymbiontów, co wyzwala szereg reakcji 

umożliwiających powstanie funkcjonalnych brodawek korzeniowych. W rezultacie 

adhezji rizobii do korzenia, dochodzi do deformacji włośników korzeniowych. 

Schwytane w kieszeń bakterie, namnażają się i produkują duże ilości NF, co skutkuje 

miejscową degradacją ściany komórkowej i powstaniem rurkowatej struktury, tj. nici 

infekcyjnej, za pomocą której rizobia docierają do zawiązka brodawek (primordium). 

Następnie są one uwalniane w procesie podobnym do endocytozy i różnicują się 

w bakteroidy redukujące N2 do jonów amonowych. Reakcja ta zachodzi z udziałem 

                                                                
1 martakozielbiot@gmail.com, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, https://www.umcs.pl/. 
2 pau.mer@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, https://www.umcs.pl/. 
3 j_wojnicka@onet.eu, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii i Biotech-

nologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, https://www.umcs.pl/. 
4 mon.jan@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, https://www.umcs.pl/. 

mailto:martakozielbiot@gmail.com
https://www.umcs.pl/
mailto:pau.mer@poczta.umcs.lublin.pl
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mailto:j_wojnicka@onet.eu
https://www.umcs.pl/
mailto:mon.jan@poczta.umcs.lublin.pl
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enzymatycznego kompleksu nitrogenazy. Zredukowane związki azotowe są transporto-

wane do części nadziemnych rośliny, natomiast mikrosymbiont otrzymuje od swojego 

gospodarza roślinnego węglowodany będące źródłem energii niezbędnej do przepro-

wadzenia opisanego powyżej procesu [4-6]. Poszczególne etapy symbiozy zostały 

przedstawione na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Symbioza rhizobium-roślina bobowata. (I) Chemotaksja rizobii do korzenia; aktywacja genów 

nod; (II) Formowanie nici infekcyjnej; (III) Powstanie funkcjonalnej brodawki korzeniowej, wewnątrz której 

zachodzi redukcja azotu atmosferycznego do amoniaku z udziałem enzymatycznego kompleksu nitrogenezy. 

Opracowane na podstawie [6] 

Wiązany w tym symbiotycznym procesie azot jest pierwiastkiem niezbędnym do 

prawidłowego rozwoju roślin. Jego brak w znacznym stopniu ogranicza wydajność 

upraw rolnych. Szacuje się, że w wyniku symbiozy pomiędzy bakteriami z rodziny 

Rhizobiaceae a roślinami bobowatymi jest wiązane rocznie około 100-290 Tg N2, 

natomiast 85 Tg tego pierwiastka jest dostarczane do gleby w postaci syntetycznych 

nawozów azotowych [4]. Należy zauważyć, że jedynie około 75% azotu jest adsorbo-

wane przez rośliny, a pozostała część ulega wymywaniu bądź nitryfikacji i denitryfikacji, 

co powoduje wzrost efektu cieplarnianego oraz eutrofizację środowisk wodnych. 

Dodatkowo, produkcja syntetycznych nawozów azotowych jest bardzo kosztowna, 

gdyż wymaga zużycia ogromnych ilości paliw kopalnych [7, 8]. Toteż symbioza 

rhizobium – roślina bobowata stanowi tańszą i bardziej przyjazną dla środowiska 

metodę umożliwiająca podaż odpowiedniej ilości azotu niezbędnej do prawidłowego 

wzrostu i rozwoju, ważnych gospodarczo i powszechnie występujących, roślin bobo-

watych [4, 9]. W tym kontekście, optymalizacja procesu biologicznego wiązania azotu 

(ang. Biological Nitrogen Fixation, BNF) ma kluczowe znaczenie zarówno dla 

utrzymania odpowiedniego poziomu produkcji rolnej, jak również ochrony naturalnego 

środowiska. Aby osiągnąć ten cel, niezbędna jest identyfikacja szczepów rizobii oraz 

gatunków roślinnych charakteryzujących się dobrymi parametrami symbiotycznymi 
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i odpornością na powszechnie występujące środowiskowe czynniki stresowe, takie jak: 

skrajne wartości temperatur, deficyt wody, czy zasolenie gleby [8].  

Celem pracy był przegląd danych literaturowych dotyczących wpływu wybranych 

czynników abiotycznych, takich jak: ekstremalne wartości temperatury, niedobór wody 

w glebie oraz jej nadmierne zasolenie na wzrost i rozwój bakterii z rodziny Rhizo-

biaceae, roślin bobowatych oraz na prawidłowy przebieg zachodzącej między nimi 

symbiozy.  

2. Czynniki abiotyczne 

2.1. Zasolenie 

Szacuje się, że około 30-40% gruntów ornych na świecie charakteryzuje się zbyt 
wysokim stężeniem soli, które to w znacznym stopniu ogranicza produktywność upraw 
rolnych, w tym roślin bobowatych. Większość regionów o wysokim zasoleniu występuje 
w klimacie śródziemnomorskim oraz tropikalnym, gdzie ewapotranspiracja potencjalna 
przekracza roczną sumę opadów, co stanowi poważny problem dla rolnictwa [10-12]. 
Dodatkowo, przypuszcza się, że w kolejnych latach ilość soli w środowisku glebowym 
będzie wzrastać ze względu na zmniejszanie się zasobów słodkiej wody oraz stosowanie 
słonej wody do nawadniania pól uprawnych [13-15]. Zasolone gleby charakteryzują się 
obecnością soli: sodu, wapnia, chlorków, magnezu, potasu, węglanowych i siarcza-
nowych [11, 14, 15]. Wykazano, że stres środowiskowy spowodowany wysokim stęże-
niem tych związków oddziałuje negatywnie na kiełkowanie oraz wzrost roślin bobowa-
tych, a także na poszczególne etapy ich interakcji symbiotycznych z rizobiami [9,10].  

Wzrost ilości soli w środowisku prowadzi do znacznych i niekorzystnych zmian 
w fizjologii roślin polegających m.in. na: zaburzeniu równowagi wodno-jonowej, 
zmniejszeniu wchłaniania składników odżywczych, dezorganizacji struktury białek 
funkcjonalnych, dezaktywacji aktywności enzymów, zmniejszeniu tempa fotosyntezy 
oraz zwiększeniu produkcji reaktywnych form tlenu [14-17]. Muhstag i współpra-
cownicy [14] zaobserwowali, że akumulacja nadmiernych ilości sodu powodowała 
degradację zawartości chlorofilu i karotenoidów w liściach ciecierzycy, a tym samym 
przyczyniała się do zmniejszenia ich aktywności fotosyntetycznej [14]. Ponadto, 
wysoka zawartość soli w glebie, hamując rozwój korzeni i włośników korzeniowych, 
oddziałuje niekorzystnie na wczesne etapy symbiozy roślin bobowatych z rizobiami, 
takie jak: chemotaksję oraz kolonizację i skręcanie włośników korzeniowych [9, 10]. 
Wysoce wrażliwy na stres osmotyczny spowodowany zasoleniem gleb jest proces 
formowania brodawek korzeniowych [9, 10, 16-18]. W przypadku interakcji symbio-
tycznych występujących w warunkach nadmiernego zasolenia, obserwuje się również 
zmniejszoną efektywność wiązania azotu cząsteczkowego, co wynika głównie 
z ograniczonej dostępności tlenu i niskiego poziomu leghemoglobiny w brodawkach 
korzeniowych [9, 10, 14, 16].  

Jak wykazały badania, nadmierne zasolenie jest szkodliwe także dla glebowych 
mikroorganizmów wiążących azot. Efekt ten jest wywołany przez bezpośrednią 
toksyczność wymienionych wcześniej związków chemicznych bądź w wyniku stresu 
osmotycznego będącego konsekwencją wysokiego stężenia soli w środowisku. Odno-
towano, że tolerancja rizobii na stres solny jest bardzo zróżnicowana [10, 19]. Dane 
literaturowe podają, że wzrost większości szczepów z rodziny Rhizobiaceae był 
hamowany przy stężeniu NaCl wynoszącym 100 mM, podczas gdy niektóre gatunki, 
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np. Rhizobium meliloti tolerowały stężenie NaCl w zakresie od 300 do 700 mM NaCl 
[10]. Cardoso i in. [19], badając mikrosymbionty P. sativum, również wykazali, iż 
uzyskane izolaty charakteryzowały się odmiennym poziomem tolerancji chlorku sodu, 
wykazując wzrost w zakresie od 0,9 do 10,8% NaCl [19]. 

Mikroorganizmy wiążące azot atmosferyczny adaptują się do niekorzystnych 
warunków środowiskowych, spowodowanych obecnością wysokich stężeń soli, głównie 
poprzez produkcję i akumulację licznych osmolitów, tj. niskocząsteczkowych związków 
organicznych, takich jak: trehaloza, sacharoza, ektoina, itp., które przeciwdziałają 
efektowi odwodnienia będącego rezultatem nadmiernego zasolenia gleby [10, 20, 21]. 
Jedną z dobrze poznanych reakcji rizobii na stres solny jest wewnątrzkomórkowa 
akumulacja betainy, która odgrywa istotną rolę w utrzymywaniu aktywności nitro-
genazy [10, 21]. Dodatkowo, wykazano, że substancja ta pozytywnie oddziałuje na 
wzrost szczepów: Rhizobium tropici, S. meliloti, R. galegae, Mesorhizobium loti, 
M. huakuii, i Agrobacterium tumefaciens [10, 21]. Przykładem innego osmoprotektantu 
jest ektoina, która stymuluje również syntezę endogennych osmolitów [10]. Ponadto, 
rizobia reagują na stres spowodowany nadmiernym zasoleniem, zmianą morfologii 
komórek, przybierając kształt spiralny, bądź podobny do filamentów. Wysoki stres 
osmotyczny moduluje również syntezę polisacharydów zewnątrzkomórkowych (ang. 
Exopolysaccharides, EPS) i kaspularnych (ang. Capsular Polysaccharides, CPS). 
Przykładowo, komórki R. meliloti hodowane w obecności 0,3 mM NaCl charaktery-
zowały się zmniejszoną śluzowatością. Z kolei, lipopolisacharyd (ang. Lipopoly-
saccharides, LPS) różnych gatunków rizobii narażonych na działanie wysokich stężeń 
soli odznaczał się zwiększoną długością łańcuchów bocznych. Taka zmiana powierzchni 
antygenowej LPS-u, niezbędnego dla prawidłowego rozwoju brodawek korzeniowych, 
może przyczynić się do osłabienia interakcji symbiotycznych pomiędzy Rhizobium 
a roślinami bobowatymi [10].  

Reakcja roślin bobowatych na nadmierne zasolenie gleby jest bardzo zróżnicowana 
i zależy od takich czynników, jak: warunki klimatyczne, właściwości gleby oraz ich 
fazy wzrostu [10]. W odpowiedzi na stres solny, rośliny bobowate wytworzyły szereg 
złożonych strategii adaptacyjnych polegających m.in. na syntezie hormonów wzrostu 
i enzymów antyoksydacyjnych oraz gromadzeniu w tkankach kompatybilnych substancji 
rozpuszczonych (osmoprotektantów), takich jak: cukry, aminokwasy, wtórne metabolity, 
które wpływając korzystnie na zmianę struktury błony komórkowej, umożliwiają im 
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku glebowym o dużej zawartości soli [13, 15, 
17]. Istotną rolę w tolerancji organizmów roślinnych na omawiany czynnik abiotyczny, 
odgrywa mikrobiom obecny w ryzosferze. Wykazano, że mikroorganizmy glebowe, 
takie jak rizobia, niwelujące stres solny zwiększają produktywność upraw rolnych 
hodowanych na glebach odznaczających się wysokim stężeniem soli. Korzystne 
działanie wiążę się głównie z zapobieganiem nadmiernemu wychwytywaniu jonów 
sodu oraz zwiększoną akumulacją osmolitów [10, 17, 22]. Przeprowadzone w ostatnich 
latach badania potwierdziły, że w narażonych na stres solny brodawkach korzeniowych 
lucerny, dochodziło do akumulacji licznych związków, wśród których dominowały: 
pinitol, sacharoza oraz wolne aminokwasy (proliny, glutaminianu, ornityny i aspara-
ginianu [10, 17, 23]. Zaobserwowano również, iż infekcja roślin bobowatych, rosnących 
na glebach o dużej zawartości soli, szczepami z rodzaju Rhizobium oddziałuje pozy-
tywnie na zawartość chlorofilu oraz karotenoidów [14, 16]. Z tego względu metody 
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biotechnologiczne wykorzystujące inokulacje roślin bobowatych tolerującymi wysokie 
zasolenia środowiska rizobiami mogą stanowić skuteczne strategie rolnicze umożli-
wiające zwiększenie produktywności upraw rolnych w warunkach stresu solnego [10, 16]. 

2.2. Deficyt wody w glebie  

Kolejnym przykładem środowiskowego czynnika stresowego negatywnie oddzia-
łującego na rizobia oraz rośliny z rodziny bobowatych jest susza. Jak wykazano, na 
przykładzie szczepów R. meliloti oraz izolatów pozyskanych z brodawek korzenio-
wych jadłoszynu, jedną z głównych reakcji tych bakterii na niski potencjał wodny 
i spowodowany nim stres osmotyczny, jest zmiana morfologii komórek, co przyczynia 
się do zmniejszenia efektywności nodulacji gospodarza roślinnego [10]. Dodatkowo, 
na skutek długotrwałej ekspozycji tych bakterii na niekorzystne warunki środowiskowe 
spowodowane niską wilgotnością gleby, dochodzi do znacznego zmniejszenia tempa 
ich metabolizmu [24]. Mimo to, dostępne dane literaturowe wskazują, że saprofityczne 
rizobia są zdolne do funkcjonowania w warunkach deficytu wody w glebie [10, 24]. 
Wydaje się, że główną rolę w ochronie tych symbiotycznych bakterii przed negatywnymi 
skutkami suszy odgrywa akumulacja trehalozy, która zapewnia utrzymanie odpo-
wiedniej integralności błon komórkowych oraz zapobiega inaktywacji białek na skutek 
oddziaływania na nie niekorzystnych warunków środowiskowych [25]. Obecność tego 
disacharydu wykazano w szczepach należących do rodzaju Bradyrhizobium oraz 
w gatunkach Sinorhizobium (Ensifer) meliloti, R. leguminosarum bv. trifolii, R. legumi-
nosarum bv. viciae, and R. leguminosarum bv. phaseoli. W przypadku rizobii, trehaloza 
może być syntetyzowana na drodze trzech różnych szlaków metabolicznych zacho-
dzących z udziałem: syntazy trehalozy (TS), syntazy maltooligosylo-trehalozy(TreY)/ 
trehalohydrolazy maltooligozylo-trehalozy (TreZ) oraz syntazy trehalozo-6-fosforanu 
(OtsA)/fosfatazy trehalozo-6-fosforanu (OtsB), które to mogą być wyzwalane przez 
różne czynniki stresowe, w tym niski potencjał wodny gleby [24-27].  

W wyniku globalnych zmian klimatycznych, susza stała się jednym z najbardziej 
nieprzewidywalnych i niedających się kontrolować środowiskowych czynników abio-
tycznych, który ogranicza produktywność upraw rolnych, poprzez oddziaływanie, nie 
tylko na wspomniane wcześniej mikroorganizmy glebowe, ale również na ich gospodarzy 
roślinnych, tj. rośliny bobowate. Dane literaturowe wykazały, że niska zawartość wody 
w glebie wpływa głównie na kiełkowanie nasion, rozwój pędów i korzeni oraz 
reprodukcję tych roślin [28]. Deficyt wody w glebie wpływa negatywnie na zdolność 
asymilacji węgla przez rośliny, w wyniku zaburzenia aktywności enzymów biorących 
udział w fotosyntezie, takich jak: karboksylaza PEP, RuBisCO, czy dikinaza fosfo-
pirogronianu [28, 29]. Zaobserwowano, iż rośliny są najbardziej podatne na negatywne 
konsekwencje niskiego poziomu wilgotności w glebie podczas fazy kwitnienia i rozrodu. 
Faroog i współpracownicy [30], badając wpływ stresu suszy na wzrost różnych gatunków 
roślinnych z rodziny bobowatych (np. ciecierzycy, bobu, soczewicy), wykazali, że 
deficyt wody w glebie oddziałuje niekorzystnie na wytwarzanie i funkcjonowanie ich 
organów rozrodczych, a także zmniejsza wydajność plonów tych roślin o 27-87% [30]. 

Rośliny bobowate, podobnie jak rizobia, w trakcie swojego życia wykształciły 
szereg reakcji fizjologicznych umożliwiających im przetrwanie w glebach o niskiej 
zawartości wody. Do najważniejszych strategii adaptacyjnych zalicza się akumulację, 
wspomnianych już wcześniej, kompatybilnych substancji rozpuszczonych, np. amino-
kwasów, cukrów czy alkoholi wielowodorotlenowych [28, 30]. Jednym z kluczowych 
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osmolitów jest prolina, której obecność wykazano w różnych roślinach bobowatych, 
np.: soi warzywnej, fasoli narażonych na działanie stresu suszy [10, 30]. W warunkach 
niedoboru wody w środowisku, związek ten odgrywa ważną rolę jako cząsteczka 
regulująca funkcję mitochondriów oraz wpływa na proliferację komórek poprzez 
aktywację genów, które są niezbędne do regeneracji rośliny [30]. W organizmach 
roślinnych poddanych działaniu stresu suszy, jak pokazano na rysunku 2, obserwuje się 
również wzrost aktywności enzymów oksydacyjnych (np. katalazy, dysmutazy ponad-
tlenkowej, peroksydazy glutationowej) chroniących komórki przed uszkodzeniami 
oksydacyjnymi [28, 30]. Dodatkowo, w ochronę makrosymbionta przed niekorzystnymi 
skutkami deficytu wody zaangażowane są również fitohormony, głównie kwas 
abscysynowy, który stymuluje pobieranie i transport wody w roślinie oraz zwiększa 
syntezę enzymów antyoksydacyjnych [28, 31, 32].  

Liczne prace badawcze wykazały, że niedobór wody wpływa również na symbio-
tyczne interakcje rhizobium-roślina bobowata. Przy czym stopień wpływu omawianego 
stresu na proces BNF, zależy od etapu rozwoju makrosymbionta. Najpoważniejsze 
zaburzenia procesu nodulacji oraz wiązania azotu atmosferycznego występują wtedy, 
gdy ekspozycji na ten abiotyczny czynnik ulega roślina znajdująca się w fazie wzrostu 
wegetatywnego [9, 10, 33]. Dane literaturowe wykazały, że wzrost i prawidłowy rozwój 
brodawek są bardziej wrażliwe na niedobór wody w glebie, niż ogólny metabolizm 
korzeni i pędów roślinnych. Redukcja wilgotności gleby z poziomu 5,5% do 3,5% 
znacząco obniżyła liczbę powstających nici infekcyjnych oraz całkowicie hamowała 
brodawkowanie Trifolium subterraneum [10]. Ponadto, zaobserwowano, iż pod 
wpływem stresu suszy dochodzi do szybszego starzenia się brodawek, a także zmniej-
szenia aktywności nitrogenazy. Przy czym obniżona aktywność wspomnianego enzymu 
może być związana ze ograniczonym metabolizmem bakteroidów oraz uszkodzeniami 
oksydacyjnymi elementów komórkowych powstałymi na skutek niskiego potencjału 
wodnego [34-36].  

 

Rysunek 2. Stres suszy a wzrost roślin i ich mechanizmy adaptacyjne. Opracowane na podstawie [28] 
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2.3. Temperatura 

Jednym z głównych czynników abiotycznych wpływających w istotny sposób na 

metabolizm rizobii i ich gospodarzy roślinnych, a tym samym na efektywność, zacho-

dzących między nimi, interakcji jest temperatura. Występujące w środowiskach 

o zróżnicowanych warunkach klimatycznych szczepy z rodziny Rhizobiaceae różnią 

się preferencjami temperaturowymi. Ogólnie przyjmuje się, że optymalna temperatura 

wzrostu dla większości rizobiów mieści się w zakresie od 25°C do 30°C [37]. Przy 

czym bakterie te, zarówno w formie saprofitycznej, jak i symbiotycznej, narażone są 

zwykle na działanie dużo szerszego zakresu temperatur. Obecnie znane są rizobia 

występujące w gorących i suchych środowiskach, jak również gatunki znajdujące się 

w regionach, gdzie dominują niskie wartości omawianego czynnika abiotycznego. 

Przykładem tych ostatnich, mogą być szczepy z rodzaju Mesorhizobium wyizolowane 

z takich roślin bobowatych, jak: Astragalus alpinus, Oxytropis maydelliana i Oxytropis 

arctobia występujących na Półwyspie Melville'a położonym w arktycznej części Kanady 

[38, 39]. Z kolei, Prevost i Drouin [40] wykazali obecność, tolerującego chłód, gatunku 

Rhizobium leguminosarum bv. viciae w brodawkach korzeniowych groszku nadmor-

skiego (Lathyrus japonicus) oraz groszku żółtego (Lathyrus pratensis) rosnących 

w regionach subarktycznych (w Zatoce Hudson oraz prowincji Quebec) [40, 41]. 

Większość rizobii infekujących rośliny bobowate charakterystyczne dla regionów 

arktycznych i subarktycznych jest zaliczana do psychrofili, bądź psychrotrofów, gdyż 

ich wzrost obserwuje się w zakresie od 0°C do 30°C, w odróżnieniu od szczepów 

klimatu umiarkowanego, które to wykazują wzrost dopiero, gdy temperatura otoczenia 

osiągnie wartość 4-7°C [41]. Z drugiej strony, znane są izolaty soi (G. max), które 

wykazywały słaby wzrost w 40°C [42]. Również, niektóre mikrosymbionty fasoli 

zwyczajnej (P. vulgaris) przeżywały w 47°C, jednakże nie były one wówczas zdolne 

do tworzenia w pełni funkcjonalnych brodawek korzeniowych [43]. Kulkarni i współ-

pracownicy [44] przebadali populację mikrosymbiontów Sesbania aculeata, w obrębie 

której zidentyfikowali szczep zdolny do wzrostu w temperaturze 50°C [44, 45]. Mimo 

to, ekspozycja większości rizobii oraz roślin bobowatych na tak skrajne wartości 

temperatur jest przyczyną stresu środowiskowego powodującego niekorzystne zmiany 

w ich fizjologii [40, 41]. 

W przypadku szczepów z rodziny Rhizobiaceae narażonych na stres chłodu, 

dochodzi do zmniejszenia płynności błony komórkowej, w wyniku czego zaburzeniu 

ulega, m.in.: bierny i czynny transport, proces odbieranie bodźców zewnątrzkomór-

kowych oraz oddychania komórkowego. Dodatkowo, obserwuje się obniżenie tempa 

transkrypcji, translacji mRNA, replikacji DNA oraz szybkości reakcji enzymatycznych 

[46-50]. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu bakterii obserwuje się również wtedy, 

gdy narażone są one na działanie bardzo wysokich temperatur. Dochodzi wówczas, 

m.in. do denaturacji i agregacji białek komórkowych, co jest przyczyną utraty ich 

aktywności biologicznej [51].  

W rezultacie tych zmian dochodzi do zaburzenia prawidłowego wzrostu i rozwoju 

tych bakteryjnych szczepów. Toteż nie dziwi fakt, iż mikroorganizmy te wykształciły 

złożone strategie niwelujące negatywne skutki oddziaływania na nie skrajnych 

wartości temperatur. Jednym z najważniejszych mechanizmów adaptacyjnych rizobii 

do zimna jest zwiększenie ilości krótkołańcuchowych, niensyconych kwasów tłuszczo-
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wych, co pozwala na utrzymanie prawidłowego stopnia płynności błon [45, 46-49] 

Badania przeprowadzone przez Drouin i współpracowników [49] wykazały, że wraz ze 

spadkiem temperatury środowiska z 25°C do 5°C znacząco zwiększyła się ilość 

nienasyconych kwasów tłuszczowych, a dominującym kwasem obecnym w błonie 

rizobii był cis-wakcenowy [49]. W konsekwencji ekspozycji mikroorganizmów na 

niskie temperatury, oprócz zmiany składu lipidowego błon komórkowych, dochodzi do 

syntezy dwóch rodzajów białek, tj. białek szoku zimna (ang. Cold Shock Proteins, 

CSP) oraz białek aklimatyzacji do zimna (ang. Cold Acclimation Proteins, CAP). Główną 

funkcją makromolekuł CSP jest wiązanie kwasów nukleinowych, co zapobiega 

tworzeniu się ich stabilnych, drugorzędowych struktur zaburzających replikacje DNA, 

transkrypcję i translację białek. Z kolei białka CAP umożliwiają zachowanie prawi-

dłowej aktywności metabolicznej bakterii i są one syntetyzowane zwykle podczas 

długotrwałego przebywania glebowych mikroorganizmów w chłodnych środowiskach 

[41, 49, 50, 53]. Indukcję syntezy wspomnianych białek, na skutek ekspozycji na 

niskie temperatury wykazano zarówno w przypadku wrażliwych (R. leguminosarum 

bv. viciae ATCC 10004 i R. leguminosarum bv. viciae 175P), jak i wykazujących 

tolerancję na zimno (R. leguminosarum bv. viciae wyizolowane z Lathyrus japonicus 

i Lathyrus pratensis) szczepach z rodziny Rhizobiaceae [49]. Ponadto, obecność 

homologu genu CspA (dobrze scharakteryzowanego u Escherichia coli), ulegającego 

ekspresji w wyniku nagłego obniżenia temperatury otoczenia, wykazano również 

w genomie Sinorhizobium meliloti [54].  

Obecność podobnych, niskocząsteczkowych molekuł, tzw. białek szoku cieplnego 

(ang. Heat Shock Proteins, HSP) odnotowano również w komórkach rizobii narażonych 

na stres środowiskowy spowodowany działaniem podwyższonej temperatury [10, 45, 

55]. Białka te zapewniają ochronę bakterii przed szokiem cieplnym, jednocześnie nie 

zmieniając wewnętrznej temperatury komórki [56]. Cechujące się wysoką konserwa-

tywnością struktury pierwszorzędowej, polipeptydy HSP występują zarówno w orga-

nizmach eukariotycznych, jak i prokariotycznych. Przy czym, przyjmuje się, że 

bakterie zwykle posiadają niewielką ich liczbę (od 6 do 8 cząsteczek). Jednakże, 

pogląd ten został obalony przez identyfikację wielu molekuł HSP w szczepach 

z rodzaju Rhizobium i Bradyrhizobium [45, 51, 55]. Michiels i współpracownicy [57] 

zaobserwowali obecność tych białek w komórkach rizobii infekujących fasolę. 

Szczepy wrażliwe na ciepło inkubowane w 40°C charakteryzowały się zwiększoną 

syntezą 14 cząsteczek HSP. Natomiast zdecydowanie mniejszą liczbę (6 cząsteczek) 

tych białek odnotowano w przypadku symbiotycznych bakterii tolerujących stres 

cieplny hodowanych w 45°C [57]. Podstawy molekularnych mechanizmów umożli-

wiających rizobiom adaptację do wysokich temperatur zbadano, porównując ekspresję, 

kodujących białka opiekuńcze, genów dnaKJ oraz groESL obecnych w genomie 

termowrażliwych i termotolerancyjnych szczepów. Produkty wspomnianych genów 

nadzorują proces prawidłowego fałdowania białek oraz zapobiegają ich denaturacji 

i agregacji [45, 51, 55, 56]. Nandal i in. [58] wykazali, że hodowane w wysokich 

temperaturach (43°C) bakteryjne mutanty odporne na stres cieplny, otrzymane z termo-

wrażliwego szczepu Rhizobium charakteryzowały się odmiennym profilem białkowym 

w stosunku do szczepu dzikiego. Zmutowany szczep wykazywał nadekspresję białek. 

Ponadto, w uzyskanym profilu białkowym odnotowano obecność zupełnie nowych 
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polipeptydów. We wszystkich zmutowanych szczepach zaobserwowano zwiększoną 

syntezę molekuły o masie 63-75 kDa (odpowiadających prawdopodobnie cząsteczce 

DnaK) [58]. Również, w szczepach rizobii brodawkujących korzenie ciecierzycy 

stwierdzono obecność białka o masie 60 kDa, (GroEL), którego produkcja była stale 

utrzymywana na wysokim poziomie, gdy izolaty te poddawano działaniu stresu 

cieplnego [59]. Dane literaturowe wskazują, że dużą ilością niskocząsteczkowych HSP 

(co najmniej 12) charakteryzuje się także szczep Bradyrhizobium japonicum. Zawiera 

on w swoim genomie 5 operonów groESL, spośród których jedynie groESL1,4,5 są 

indukowana ciepłem i podlegają zróżnicowanym mechanizmom regulacyjnym. Przy-

kładowo, operon groESL1 jest zależny od czynnika σ
32
, który to jest zaangażowany 

w kontrolę odpowiedzi mikroorganizmów na podwyższoną temperaturę. Umożliwia on, 

polimerazie RNA rozpoznanie odpowiedniego promotora i zainicjowanie transkrypcji. 

Z kolei, w regulacji groESL4,5 biorą udział odwrócone powtórzenia sekwencji (ang. 

controlling inverted repeat of chaperone expression, CIRCE) [45, 55]. W genomie 

bakterii B. japonicum zidentyfikowano również geny dnaKJ, które to podobnie jak 

operon groESL1, znajdują się pod kontrolą czynnika σ
32
. Wydaje się, że gen dnaK jest 

niezbędny do wzrostu tego szczepu, gdyż nie udało się uzyskać jego mutanta, który 

byłby zdolny do przeżycia [59]. 

Stres spowodowany skrajnie wysokimi bądź niskimi temperaturami negatywnie 

reguluje także wzrost i produktywność roślin bobowatych. W konsekwencji długotrwałej 

ekspozycji tych roślin na zimno zaobserwowano nadmierną syntezę reaktywnych form 

tlenu (ang. Reactive Oxygen Species, ROS), takich jak: nadtlenek wodoru (H2O2), 

rodnik ponadtlenkowy (O2
 –

) i rodnik hydroksylowy (OH

), powodujących silny stres 

oksydacyjny. W wyniku czego dochodzi do: uszkodzenia DNA, dysfunkcji białek 

komórkowych i peroksydacji lipidów, co skutkuje zmianą przepuszczalności błon oraz 

powstaniem wysoce reaktywnego związku, tj. dialdehydu malonowego (MDA), powo-

dującego wtórne uszkodzenia oksydacyjne [60, 61].  

Z kolei, stres spowodowany wzrostem temperatury otoczenia przyczynia się przede 

wszystkim do starzenia i opadania liści, zahamowania wzrostu pędów i korzeni oraz 

zaburzenia prawidłowego rozwoju owoców, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia 

produktywność upraw [61-63]. Na skutek ekspozycji roślin bobowatych na nadmierne 

ciepło dochodzi początkowo do zmian strukturalnych w białkach chlorofilu oraz zmniej-

szenia aktywności enzymów. Na poziomie komórkowym obserwuje się uszkodzenia 

błony komórkowej, denaturację białek, inaktywację enzymów w mitochondriach 

i chloroplastach, oraz zaburzenia metabolizmu węgla [61, 62]. Stres cieplny zmienia 

przepuszczalność błon poprzez bezpośrednie ich uszkodzenia oraz wpływa na różnico-

wanie i wydłużanie roślinnych komórek, oddziałując na organizację ich mikrotubul [62].  

Wszystkie opisane zmiany w znacznym stopniu zaburzają prawidłowy wzrost 

i rozwój roślin. Toteż wykształciły one szereg strategii adaptacyjnych umożliwiających 

im bytowanie w środowiskach o skrajnych wartościach temperatur. W wyniku ich 

ekspozycji na stres cieplny dochodzi do syntezy i akumulacji w organach wegeta-

tywnych (podobnie jak ma to miejsce u ich mikrosymbiontów) licznych białek HSP 

[62, 63]. Lin i współpracownicy [64] potwierdzili, że akumulacja tych polipeptydów 

pozytywnie koreluje z tolerancją wysokich temperatur przez sadzonki soi [64]. Jednym 

z kluczowych czynników warunkujących odporność organizmów roślinnych na wysokie 
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temperatury jest zdolność akumulacji kwasu abscysynowego redukującego poziom 

MDA i H2O2 oraz stymulującego syntezę enzymów antyoksydacyjnych [62, 63]. Inne 

strategie adaptacyjne roślin umożliwiające im bytowanie w środowiskach o skrajnie 

niskich, bądź wysokich temperaturach, polegają na zmianie zawartości nasyconych 

kwasów tłuszczowych oraz gromadzeniu wspomnianych już wcześniej osmolitów 

(rafinozy, sacharozy, betainy, proliny) [60, 61, 63]. 

Biorąc pod uwagę, iż temperatura ryzosfery oddziałuje zarówno na rizobia, jak i ich 

gospodarzy roślinnych, nie dziwi fakt, że regulacji przez ten abiotyczny czynnik 

podlegają również symbiotyczne interakcje występujące między nimi. Dane litera-

turowe wskazują, że niskie temperatury wpływają już na początkowe etapy symbiozy 

[37, 40, 45, 65]. Zaobserwowano, że infekcja korzeni soi przez szczepy B. japonicum 

była stopniowa opóźniana wraz ze spadkiem temperatury, a poniżej 17°C doszło do 

całkowitego zahamowania kolonizacji włośników korzeniowych [65]. W zimnych 

środowiskach dochodzi również do zaburzenia prawidłowego dialogu molekularnego 

pomiędzy rizobiami a ich makrosymbiontami. Niska temperatura ryzosfery hamuje 

biosyntezę izoflawonoidu – genisteiny wchodzącego w skład ekstraktu korzeniowego 

soi, niezbędnego do nawiązania efektywnej symbiozy umożliwiającej wiązania azotu 

atmosferycznego [41, 66]. Ponadto, jak wykazano na przykładzie R. leguminosarum bv. 

trifolii brodawkującego Trifolium subterraneum w warunkach stresu chłodu, dochodzi 

także do redukcji ilości bakteryjnych czynników Nod, co tym samym uniemożliwia 

powstanie w pełni funkcjonalnych brodawek korzeniowych [67]. Z kolei, Roughley 

i współpracownicy [68], badając proces brodawkowania T. subterraneum przez 

R. leguminosarum bv. trifolii w zakresie od 7°C do 19°C zauważyli, że niska 

temperatura wpływa na strukturę brodawek i szybkość różnicowania bakteroidów.  

Zaburzenia wiązania azotu atmosferycznego stwierdzono również w wyższych 

temperaturach, w których to zahamowaniu ulega, m.in. adhezja rizobii do włośników 

korzeniowych oraz formowanie się nici infekcyjnej, a także dochodzi do powstawania 

nieefektywnych brodawek korzeniowych [45, 55]. Dane literaturowe wskazują, że 

wysoka temperatura gleby opóźnia nodulacje roślin i ogranicza jej zasięg do strefy 

podpowierzchniowej. Badania przeprowadzone przez Munns i współpracowników 

[69] wykazały, że lucerna uprawiana w regionie pustynnym posiadała jedynie kilka 

brodawek na głębokości do 5 cm pod powierzchnią gleby, a największą ich liczebność 

zaobserwowano na większych głębokościach [69]. Toteż wydaje się, iż badania 

bioróżnorodności lokalnych populacji rizobii w celu identyfikacji szczepów 

efektywnych w wiązaniu azotu i zarazem odpornych na stres temperaturowy stanowi 

obiecujący nurt badań w kontekście rolnictwa XXI wieku [10]. 

3. Podsumowanie 

Badania nad rizobiami zapoczątkowane pod koniec XIX wieku, wykazały jedno-

znacznie nie tylko ich pozytywny, ale także wręcz niezbędny wkład w funkcjonowanie 

ekosystemów roślinnych, zwłaszcza w kontekście rolnictwa. Redukcja azotu atmo-

sferycznego przez bakterie do form przyswajalnych dla roślin stanowi nie tylko tanią 

i naturalną metodę zwiększania wydajności plonów, ale również zastępuje, znacznie 

obciążające środowisko, procesy produkcji sztucznych nawozów azotowych. Jednakże, 

w dobie zmian klimatycznych, których efektem jest nadmierne zasolenie gleby, susze, 

czy skrajne wartości temperatur obserwuje się liczne nieprawidłowości w funkcjo-
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nowaniu tych symbiotycznych bakterii oraz ich makrosymbiontów, co w konsekwencji 

prowadzi do obniżenia efektywności występujących między nimi interakcji symbio-

tycznych, a tym samym zmniejszenia produktywności upraw rolnych roślin bobowatych 

stanowiących ważne źródło białka dla zwierząt i ludzi. W tym kontekście, kluczowe 

jest dokładniejsze poznanie mechanizmów adaptacyjnych (takich jak: synteza białek 

CSP, HSP, czy akumulacja osmolitów) pozwalającym rizobiom na bytowanie w nie-

korzystnych warunkach środowiskowych oraz selekcja szczepów cechujących się 

najlepszymi właściwościami adaptacyjnymi i ich zastosowanie w rolnictwie. Dostępne 

dane literaturowe wykazują, że można uzyskać poprawę wydajności upraw rolnych 

stosując odmiany roślin odpornych na stres środowiskowy wraz z gatunkami rizobii 

wykazującymi tolerancję na stresowe czynniki środowiskowe, co uzasadnia dalsze 

badania w tym kierunku [9-11, 45, 55]. 
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Wpływ wybranych czynników abiotycznych na symbiozę rhizobium-roślina 

bobowata 

Streszczenie 

Bakterie z rodziny Rhizobiaceae to glebowe mikroorganizmy nawiązujące symbiozę z roślinami 

bobowatymi. W wyniku tych interakcji dochodzi do wymiany szeregu sygnałów molekularnych pomiędzy 

oboma symbiontami, co skutkuje rozwojem brodawek korzeniowych wewnątrz których to rizobia redukują 

azot atmosferyczny do form łatwo dostępnych dla ich makrosymbiontów. Jednakże, niekorzystne warunki 

środowiskowe, takie jak: zasolenie gleby, niewielka dostępność wody, skrajne wartości temperatury 

powodują nieprawidłowości w płynności błon komórkowych, wzrost ciśnienia osmotycznego 

w komórkach oraz agregację i denaturację białek. Czynniki te wpływają negatywnie na wzrost rizobii i ich 

roślinnych gospodarzy, oddziałując tym samym na zmniejszenie efektywności wiązania azotu 

atmosferycznego i produktywności upraw rolnych. Obecność odpornych na abiotyczne czynniki stresowe, 

układów symbiotycznych rhizobium-roślina bobowata w środowiskach o niesprzyjających warunkach 

klimatycznych zapewnia podaż odpowiedniej ilości azotu, co umożliwia ograniczenie stosowania 

syntetycznych, obciążających środowisko, nawozów azotowych, a tym samym przyczynia się do rozwoju 

ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa. W związku z tym dokładne poznanie mechanizmów 

adaptacyjnych rizobii i roślin bobowatych do środowiskowych czynników stresowych wydaje się być nie 

tylko uzasadnionym kierunkiem badań, ale i niezwykle istotnym zagadnieniem związanym z agrotechniką 

XXI wieku, mierzącą się z globalnymi zmianami klimatycznymi. 

Słowa kluczowe: azot, temperature, zasolenie, susza, rhizobiaceae 

Effects of selected abiotic factors on the rhizobium-legume symbiosis 

Abstract 

The bacteria of the family Rhizobiaceae are soil microorganisms establish a nitrogen-fixing symbiosis with 

legumes. The compatible interaction between Rhizobium and legume plants that leads to the development 

of nodules is the result of a exchange of molecular signals between the two partners. Inside nodule, 

rhizobia reduce dinitrogen to forms easily accessible to their macrosymbionts. However, stressful 

environmental conditions, such as soil salinity, low water availability, temperature extremes, cause 

abnormalities in the fluidity of cell membranes, increase osmotic pressure in cells, and aggregation or 

denaturation of proteins. These factors negatively affect the growth of rhizobia and their plant hosts, thus 

reducing the effectiveness of atmospheric nitrogen fixation and the productivity of agricultural crops. The 

presence of stress-tolerant rhizobial strains and legumes under unfavorable climatic conditions, ensures the 

supply of an appropriate amount of nitrogen, which makes it possible to reduce the use of environmentally 

harmful synthetic nitrogen fertilizers, and thus contributes to the development of ecological and sustainable 

agriculture. Therefore, a thorough understanding adaptation mechanisms of rhizobia and legumes to abiotic 

stress factors seems to be not only a reasonable research line, but also an extremely important issue related 

to the agrotechnology of the 21st century, which is facing with global climate changes. 

Keywords: nitrogen, temperature, salinity, drought, rhizobiaceae 
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Znaczenie kwasu IAA i deaminazy ACC wytwarzanych 

przez bakterie wiążące azot atmosferyczny  

w procesie nawiązywania efektywnej symbiozy 

z roślinami bobowatymi (Fabaceae) 

1. Wprowadzenie  

W środowisku glebowym istnieje wiele różnorodnych interakcji pomiędzy bakteriami 

a roślinami, z których część może mieć charakter korzystny (np. poprzez udostęp-

nianie niektórych związków odżywczych) lub też negatywny (np. infekcje roślin 

bakteriami pasożytniczymi) [1]. Strefą, w której obserwuje się największą różno-

rodność mikroorganizmów w glebie jest ryzosfera, czyli obszar obejmujący nie tylko 

powierzchnię korzenia, ale także otaczającą go glebę oraz komórki kory. Dane 

literaturowe wskazują, że to właśnie w ryzosferze występuje znacznie większa liczba 

bakterii niż ma to miejsce w pozostałych strefach gleby. Jest to spowodowane 

oddziaływaniem mikroorganizmów z wydzielinami korzeniowymi roślin. Wydzieliny 

korzeniowe (inaczej nazywane również ryzodepozytami) są to związki wydzielane 

przez korzenie roślin, które mogą stanowić łatwo przyswajalne dla bakterii substancje 

odżywcze, takie jak: węglowodany, kwasy organiczne, aminokwasy, flawonoidy, 

nukleotydy, enzymy czy hormony, co stymuluje interakcje między mikroorganizmami 

a roślinami. Do ryzodepozytów zaliczyć możemy nie tylko wydzieliny korzeniowe, ale 

także komórki nasady korzeniowej, lizaty, czy wysięki korzeniowe, które stymulują 

interakcje w środowisku glebowym, a także kontrolują wiele ekologicznych funkcji 

gleby (m.in. dostępność i mobilizację składników odżywczych czy tworzenie agregatów 

glebowych). Ze względu na te zasoby (w postaci ryzodepozytów), ryzosfera to 

wszechstronne i dynamiczne środowisko, w którym konkurują i rozwijają się różnorodne 

mikroorganizmy glebowe. Na uwagę zasługuję grupa bakterii ryzosferowych promu-

jących wzrost roślin (PGPR, ang. Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria), które jak 

wskazują dane literaturowe mogą stanowić od 2 do 5% wszystkich bakterii 

występujących w ryzosferze [1, 2].  

W obrębie PGPR możemy wyróżnić dwa rodzaje mikroorganizmów wpływających 

korzystnie na wzrost i plonowanie roślin. Pierwszą grupę stanowią niesymbiotyczne 

bakterie z rodzaju Pseudomonas, Bacillus, Klebsiella czy Azotobacter. Natomiast druga 

grupa mikroorganizmów obejmuje bakterie symbiotyczne (m.in. bakterie z rodzaju 
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Rhizobium, Ensifer, Bradyrhizobium czy Mezorhizobium), zdolne do nawiązywania 

efektywnych interakcji z kompatybilnym gospodarzem roślinnym, którym są rośliny 

z rodziny Fabaceae, takie jak: koniczyna, groch, fasola, soja, wyka czy lucerna [1-4]. 

Dzięki adaptacji do różnych warunków środowiska, szybkiego tempa wzrostu oraz 

zdolności metabolizowania wielu różnych substratów występujących w glebie, bakterie 

PGPR mogą w sposób bezpośredni i/lub pośredni wpływać na wzrost, rozwój oraz 

plonowanie roślin uprawnych.  

Do mechanizmów bezpośrednich, czyli takich, które wpływają na rozwój i proli-

ferację rośliny, zaliczymy przed wszystkim proces wiązania azotu atmosferycznego, 

syntezę sideroforów, produkcję fitohormonów (np. etylenu, kwasu indolo-3-octowego 

(IAA)), zdolność upłynniania fosforanów oraz syntezę enzymów i związków o niskiej 

masie cząsteczkowej, które modulują wzrost roślin i pełnią funkcję bionawozów [3]. 

Natomiast do mechanizmów pośrednich, czyli takich, które będą zwiększały odporność 

roślin na warunki stresowe występujące w glebie, zaliczmy indukcję oporności syste-

micznej roślin, produkcję polisacharydów, wytwarzanie antybiotyków czy enzymów 

(np. deaminazy ACC, enzymów antyoksydacyjnych) (rys. 1) [4].  

 

Rysunek 1. Mechanizmy pośrednie i bezpośrednie oddziaływania bakterii PGPR na rośliny 

[opracowanie własne na podstawie 3, 4]  

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie roli kwasu indolo-3-octowego 

(IAA) oraz deaminazy ACC wytwarzanych przez bakterie wiążące azot atmosferyczny 

w procesie nawiązywania efektywnej symbiozy z roślinami z rodziny Fabaceae.  
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2. Znaczenie interakcji symbiotycznych bakterii glebowych z roślinami 

z rodziny Fabaceae  

Proces nawiązywania symbiozy pomiędzy bakteriami glebowymi a roślinami 
z rodziny Fabaceae jest wieloetapowy i wymaga ścisłej współpracy kompatybilnych 
partnerów. Efektywność interakcji zależy od dwóch głównych procesów rozwojowych. 
Pierwszym z nich jest infekcja bakteryjna, powiązana z organogenezą brodawek 
korzeniowych, natomiast drugim jest proces wiązania azotu atmosferycznego, który 
odbywa się w pełni wykształconych brodawkach. Oba te procesy muszą być skoordy-
nowane zarówno w porządku przestrzennym, jak i czasowym, aby zapewnić tworzenie 
się brodawek korzeniowych w miejscu infekcji bakteryjnej na korzeniach.  

Symbioza roślin i bakterii jest inicjowana poprzez złożony dialog cząsteczek 
sygnalizacyjnych, który może mieć miejsce jedynie w przypadku kompatybilnych 
symbiotycznie partnerów. Po stronie mikroorganizmów jest to indukcja bakteryjnych 
lipooligosachrydów zwanych czynnikami Nod, których synteza jest indukowana 
w odpowiedzi na wydzielanie przez roślinne korzenie chemoatraktantów w postaci 
flawonoidów. To właśnie ta interakcja jest jednym z głównych wyznaczników specy-
ficzności całego procesu symbiozy. Każdy gatunek bakterii glebowych rozpoznaje 
tylko ograniczoną liczbę flawonoidów, tak jak każdy gatunek roślin z rodziny 
Fabaceae wytwarza swój własny unikalny zestaw tych cząsteczek [6-8]. Na skutek 
tych interakcji dochodzi nie tylko do adhezji bakterii do włośników korzeniowych 
kompatybilnej rośliny, ale także do zwiększenia podziałów mitotycznych samego 
korzenia, które prowadzą do powstania zawiązków brodawek korzeniowych. Rozwój 
tych struktur (będących organami roślinnymi), w których dochodzi do redukowania 
azotu atmosferycznego do jonów amonowych zaczyna się, kiedy nić infekcyjna 
(zawierająca bakterie) dociera do zawiązka brodawki zlokalizowanego w korze 
korzenia, gdzie dochodzi do uwolnienia i różnicowania się bakterii w bakteroidy 
(wyspecjalizowaną symbiotyczną formę, odpowiedzialna za proces wiązania azotu 
atmosferycznego) [7, 9].  

Zmiany warunków środowiskowych mogą w sposób negatywny wpływać na wiele 
etapów nawiązywania symbiozy m.in. na proces sygnalizacji molekularnej, adhezję 
bakterii do korzenia, tworzenie nici infekcyjnych czy również sam proces wiązania 
azotu atmosferycznego. Niemniej jednak, symbiotyczne bakterie glebowe posiadają 
wiele mechanizmów przeciwdziałających niektórym negatywnym skutkom związanym 
ze stresem środowiskowym, optymalizując w ten sposób interakcję z roślinami, podczas 
procesu brodawkowania. Jedną z ważniejszych strategii niwelowania skutków stresu 
środowiskowego przez symbiotyczne bakterie glebowe jest wytwarzanie kwasu IAA, 
a także modulacja poziomu etylenu (przez produkcję deaminazy ACC), który negatyw-
nie wpływa na proces nawiązywania symbiozy i redukcji azotu atmosferycznego [6, 9]. 

3. Rola kwasu IAA w promowaniu wzrostu roślin i interakcjach 

symbiotycznych 

3.1. Znaczenie i synteza kwasu IAA 

Kwas IAA jest hormonem roślinnym zaliczanym do najbardziej aktywnych fizjo-

logicznie auksyn, który pozytywnie wpływa na wzrost i rozwój roślin. Jego spektrum 

działania w organizmie roślinnym dotyczy szeregu różnorodnych procesów, takich jak: 

podział komórek, dominacja wierzchołkowa, różnicowanie tkanki naczyniowej, wydłu-
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żanie korzenia i łodygi, geotropizm i fototropizm, a także powstawanie włośników 

i korzeni bocznych, które są odpowiedzialne za pobieranie substancji odżywczych 

i uczestniczą w interakcjach symbiotycznych [10-12] (rys. 2). Cząsteczka IAA zaanga-

żowana jest w proces rozwoju roślin na każdym etapie tj. hamuje opadanie liści, 

indukuje kwitnienie i powstawanie owoców, a także zwiększa zawartość chlorofilu 

i przyspiesza tempo kiełkowania [13, 14].  

 
Rysunek 2. Znaczenie IAA dla organizmu roślinnego i interakcji w środowisku glebowym  

[opracowanie własne na podstawie 15]  

W przypadku mikroorganizmów kwas IAA jest powszechnym produktem metabo-

lizmu L-tryptofanu i jest wytwarzany przez szereg bakterii, w tym również symbio-

tyczne bakterie glebowe. Synteza auksyn przez drobnoustroje ma na celu zahamowanie 

lub modulowanie procesów fizjologicznych gospodarza dla własnych korzyści [14]. 

Dane literaturowe potwierdzają, że mikroorganizmy izolowane bezpośrednio z ryzosfery 

są bardziej wydajnymi producentami auksyn niż te pochodzące z pozostałych części 

gleby.  

Bakteryjny kwas IAA jest wytwarzany z tryptofanu, którego źródłem w ryzosferze 

są komórki korzeni lub wydzieliny korzeniowe. Mimo że ilość tego związku pocho-

dząca z wydzielin korzeniowych jest dosyć niska, egzogenny tryptofan jest najlepiej 

wchłaniany przez bakterie [16]. 

Szlaki biosyntezy tej auksyny u większości bakterii nie są jeszcze dokładnie 

opisane. Dane literaturowe ukazują tylko część procesów zachodzących w komórkach 

bakteryjnych, jednak na tej podstawie udało się określić, że w zależności od rodzaju 

mikroorganizmu biosynteza ta może przebiegać w postaci trzech różnych szlaków. Na 

początku cząsteczka tryptofanu jest importowana do wnętrza cytoplazmy za pomocą 

specyficznych transporterów (dla tryptofanu lub aminokwasów aromatycznych) i jest 

to proces wspólny dla wszystkich opisanych w literaturze szlaków [15].  
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Rysunek 3. Szlaki syntezy kwasu IAA u mikroorganizmów [opracowanie własne na podstawie 17] 

AAT – aromatyczna aminotransferaza; FAD – dinukleotyd koenzymu flawiny i adeniny; IAH – hydrolaza 

indoloacetamidu; IPDC – dekarboksylaza indolopirogronianu; NIT – indoloacetonitrylaza; NHaza – 

hydrataza indoloacetonitrylowa; Oxd – dehydrataza indoloacetaldoksymowa; PLP – koenzym 5’-fosforan-

pirydoksalu; TMO – 2-monooksygenaza tryptofanowa; TPP – pirofosforan koenzymu tiaminy 

Pierwszym ze szlaków (występującym u Agrobacterium tumefaciens i bakterii 
z rodzaju Bradyrhizobium) jest szlak indolo-3-acetamidowy, który zachodzi w dwóch 
etapach (rys. 3). W pierwszym dochodzi do uleniania tryptofanu przez 2-mono-oksy-
genazę L-tryptofanu (TMO, ang. tryptophan 2-monooxygenase) (kodowaną przez gen 
iaaM) do indolo-3-acetamidu (rys. 3). Następnie amid ten ulega deaminacji, przy 
pomocy hydrolazy indoloacetamidu (IAH, ang. indoleacetamide hydrolase) (kodowanej 
przez gen iaaH), w wyniku czego wytworzony zostaje kwas IAA i amoniak, który jest 
przyswajalnym źródłem azotu. Ze względu na niskie powinowactwo TMO do 
tryptofanu kwas IAA jest wytwarzany tylko wtedy, gdy w środowisku znajduje się 
nadmiar tego aminokwasu, by nie zakłócić produkcji białek, a także ze względu na 
energetyczną kosztowność tego związku [16, 17]. 

Drugi ze szlaków charakteryzujący głównie bakterie stosowane w przemyśle mle-
czarskim, a także u Ensifer meliloti i niektórych szczepów Bradyrhizobium, zachodzi 
w 3 etapach i opiera się na syntezie związku pośredniego w postaci indolo-3-
pirogronianianu (rys. 3). Synteza ta polega na przeniesieniu grupy aminowej z trypto-

fanu do  -ketoglutaranu przez aromatyczną aminotransferazę (AAT, ang. aromatic 
aminotransferase), w wyniku czego powstaje indolo-3-pirogronian i L-glutaminian. 
Następnie dzięki dekarboksylazie indolopirogronianowej (IPDC, ang. Indolepyruvate 
decarboxylase) (kodowanej przez gen gen ipdC) indolo-3-pirogronian zostaje 
przekształcony do indolo-3-aldehydu. Końcowym etapem tego szlaku jest utlenienie 
aldehydu indolo-3-octowego do IAA, jednak nie jest poznane, jakiego rodzaju katalazy 
są odpowiedzialne za ten proces [16-18]. 
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Trzeci szlak polega na metabolizmie tryptofanu do kwasu IAA poprzez indolo-3-
acetaldoksym i indolo-3-acetonitryl, jednak zidentyfikowano tylko niektóre enzymy 
odpowiedzialne za ten proces (rys. 3). U bakterii z rodzaju Agrobacterium i Rhodo-
coccus, a także Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli została wykryta hydrataza 
nitrylowa, która katalizuje przekształcenie indoloacetonitrylu w IAA poprzez pośredni 
indolo-3-acetamid [16, 17]. 

3.2. Rola kwasu IAA w procesie interakcji symbiotycznych z roślinami 

z rodziny Fabaceae 

Wydzielany przez bakterie kwas IAA może w sposób bezpośredni oddziaływać na 
wiele aspektów związanych z nawiązywaniem interakcji symbiotycznych z roślinami 
z rodziny Fabaceae, a także wpływać na całe środowisko ryzosferowe. Cząsteczka ta 
jest odpowiedzialna za aktywowanie ekspansyn, będących białkami zaangażowanymi 
w proces rozluźniania struktury ściany komórkowej komórek roślinnych, osłabiając 
w ten sposób ochronną włóknistą macierz zewnątrzkomórkową, co umożliwia bakteriom 
kolonizację włośników korzeniowych [19].  

Wykazano, że u roślin Medicago inokulowanych szczepem pochodnym Ensifer 
meliloti chrakteryzującym się nadprodukcją IAA doszło do szeregu istotnych zmian 
dotyczących m.in. zwiększenia procesu wiązania azotu, tolerancji na sole, a także 
solubilizacji fosforanów i zwiększenia plonów rośliny [20, 21]. 

Wytwarzanie tej substancji pośrednio wpływa pozytywnie również na same mikro-
organizmy. Poprzez rozkład tryptofanu i innych aminokwasów aromatycznych zostaje 
uwolniona grupa aminowa niezbędna do pozyskania azotu. W wyniku transaminacji 
związków aromatycznych i rozgałęzionych aminokwasów, powstają związki karbony-
lowe (będące produktami ubocznymi), których bakterie glebowe nie mogą wykorzystać, 
jako źródła węgla. Kumulacja tych związków w środowisku staje się dla drobno-
ustrojów toksyczna. Z tego powodu produkowanie enzymów niezbędnych do wytwo-
rzenia IAA może zapewnić sposób detoksykacji niszy ekologicznej, z tych związków 
toksycznych. W przypadku niektórych bakterii kwas IAA może być rozkładany dalej 
i wykorzystywany, jako źródło węgla do wzrostu [16, 17]. 

Jako substancja egzogenna, która może dyfundować do sąsiadujących komórek, 
kwas IAA może odgrywać także rolę sygnału w procesie komunikacji międzykomór-
kowej. U bakterii glebowych, takich jak: Rhizobium etli, A. tumefaciens i A. brasilense 
wykazano, że cząsteczka IAA reguluje ekspresję genów bakteryjnych. W przypadku 
R. etli dochodzi do zwiększenia ekspresji genów, które mogą odgrywać rolę w adhezji 
do rośliny symbiotycznej [20, 21]. Kwas IAA obecny w ryzosferze może także bezpo-
średnio hamować aktywność fitopatogenów, a tym samym chronić roślinę przed 
chorobami zakaźnymi [20].  

Rola IAA w symbiozie bakterii z rodzaju Rhizobium z roślinami, nie jest jeszcze 
dokładnie poznana. Kwas ten może zwiększać powierzchnię komórki bakteryjnej. 
Przypuszcza się, że czynniki Nod, jak również flawonoidy, stymulują produkcję kwasu 
IAA przez mikroorganizmy. Ponadto wytwarzanie flawonoidów jest zależne od 
regulatorów transkrypcji NodD1 i NodD2, które mają swój udział także w wytwarzaniu 
kwasu IAA. Dowiedziono także, że brodawki korzeniowe zawierają więcej IAA niż 
korzenie, nieposiadające brodawek, zatem można przypuszczać, że kwas ten może być 
ważny w powstawaniu i utrzymywaniu brodawek [16, 17, 22]. 
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4. Rola i znaczenie etylenu i deaminazy ACC w promowaniu wzrostu 

roślin i interakcjach symbiotycznych 

4.1. Etylen 

Etylen jest gazowym hormonem roślinnym wytwarzanym endogennie przez 

wszystkie rośliny wyższe i jest uznawany za jedną z najważniejszych cząsteczek 

regulujących wzrost oraz rozwój roślin. Bierze on udział w regulacji takich procesów, 

jak: kiełkowanie, wydłużenie pędów i korzeni, starzenie, kwitnienie, owocowanie, dojrze-

wanie oraz reakcje na stres biotyczny i abiotyczny. Wiele z hamujących skutków 

oddziaływania etylenu na roślinę jest obserwowane w wyniku powstawania stresu 

środowiskowego. Początkowo roślina wytwarza niewielką ilość etylenu, który 

aktywuje transkrypcję różnych genów związanych z mechanizmami obronnymi orga-

nizmu. W warunkach długotrwałego utrzymywania się stresora dochodzi do zwiększenia 

produkcji endogennego etylenu, co niekorzystnie wpływa na wzrost roślin, często 

włączając transkrypcję genów związanych ze starzeniem się roślin. Dla optymalnego 

wzrostu i rozwoju organizmu roślinnego, regulacja produkcji tego fitohormonu 

w tkankach roślinnych jest niezbędna. Biosynteza etylenu w roślinach zachodzi za 

pośrednictwem metioniny, która jest przekształcana do S-adenozylometioniny (SAM, 

ang. s-adenosyl methionine) przez syntazę SAM. Związek ten jest następnie 

zamieniany na kwas 1-aminocyklopropano-1-karboksylowy (ACC, ang. 1-aminocyclo-

propane-1-carboxylic acid), (będącym prekursorem etylenu) w wyniku działania 

syntazy ACC. Ostatecznie ACC jest przekształcany w etylen przez oksydazę ACC [23-

25] (rys. 4). 

 

Rysunek 4. Szlaki syntezy etylenu w warunkach stresowych w organizmie roślinnym z uwzględnieniem 

oddziaływania deaminazy ACC [opracowanie własne na podstawie 26] 
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4.2. Znaczenie i synteza deaminazy ACC 

Deaminaza ACC jest enzymem multimerycznym o masie pojedynczego monomeru 

wahającej się od 35 do 42 kDa w zależności od gatunku mikroorganizmu. Jest to 

enzym sulfhydrylowy, który wykorzystuje 5-fosforan pirydoksalu, jako niezbędny 

kofaktor. Pirydoksal fosforan jest ściśle związany z enzymem w ilość około jednej 

cząsteczki na podjednostkę (wykazującą charakterystyczną widoczną absorbancję 

pirydoksaldiminy przy 418 nm). Podstawowym substratem dla tego enzymu jest ACC, 

chociaż dane literaturowe wskazują również na powinowactwo enzymu do takich 

aminokwasów, jak: D-seryna i D-cysteina, ale z obniżoną skutecznością. Natomiast 

aminokwasy: L-seryna i L-alanina są skutecznymi inhibitorami dla tego enzymu. 

Deaminaza ACC katalizuje rozszczepienie ACC, co obejmuje fragmentację pierścienia 

cyklopropanowego i deaminację związku do postaci α-ketomaślanu i amoniaku. Analiza 

krystalograficzna ujawniła, że enzym ten składa się z dwóch domen, z których każda 

ma otwartą, skręconą strukturę /, a także dwie kluczowe reszty aminokwasowe 

cysteinę w pozycji 162 oraz lizynę w pozycji 51 (odpowiedzialna za wiązanie 

cząsteczki kofaktorowej) [23-25, 27].  

W warunkach stresowych dochodzi do gromadzenia dużych ilości ACC w tkankach 

roślin, które następnie są wydalane do ryzosfery. W środowisku glebowym ACC może 

zostać reabsorbowany przez rosnące wierzchołki korzeni lub ulec przekształcaniu 

w etylen przez mikroflorę ryzosferową. Niektóre bakterie ryzosferowe promujące wzrost 

roślin są w stanie obniżyć stężenie etylenu w roślinie, w tym celu pobierają ACC ze 

środowiska i wykorzystując go jako źródło azotu, dzięki obecności w ich materiale 

genetycznym genu acdS kodującego deaminazę ACC [28-30].  

W wyniku aktywności bakteryjnej deaminazy ACC, która skutkuje obniżeniem 

poziomu etylenu w roślinie, dochodzi do zwiększenia proliferacja korzeni pierwotnych 

lub bocznych, co zapewnia więcej miejsc adhezji dla symbiotycznych bakterii 

glebowych [27]. 

4.2.1. Klasyfikacja deaminazy ACC ze względu na jej aktywność 

Wśród mikroorganizmów ryzosferowych obserwowany jest bardzo szeroki zakres 

aktywności deaminazy ACC (> 100-krotny), dlatego większość przedstawionych 

w literaturze klasyfikacji dzieli je na dwie grupy: bakterie odznaczające się wysoką lub 

niską aktywnością enzymatyczną [24, 25]. Wysoka ekspresja deaminazy ACC jest 

obserwowana wśród mikroorganizmów, które wiążą się stosunkowo niespecyficznie 

do różnych powierzchni roślin. Ta grupa drobnoustrojów obejmuje większość, jeśli nie 

wszystkie, ryzosferowe i fyllosferowe organizmy, jak również endofity. Z drugiej 

strony mikroorganizmy odznaczające się niską ekspresją deaminazy ACC wiążą się 

tylko ze specyficznymi roślinami lub są wyrażane tylko w niektórych tkankach. Nie 

obniżają one ogólnego poziomu etylenu w roślinie, ale raczej zapobiegają miejsco-

wemu wzrostowi stężenia tego fitohormonu. To do tej grupy zalicza się symbiotyczne 

bakterie glebowe oraz roślinne dezaminazy ACC. W wyniku nawiązania interakcji 

symbiotycznej i organogenezy brodawek korzeniowych dochodzi do nieznacznego 

zwiększenia poziomu etylenu, stąd obserwowany jest tylko niski poziom aktywności 

enzymatycznej tych mikroorganizmów, który ma temu zapobiec. W przypadku roślinnych 

deaminaz ACC, są one wyrażane tylko w określonych tkankach organizmu (np. łyku, 
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ale nie ksylemie) i są kierowane do miejsc, gdzie ich aktywność jest najbardziej 

potrzebna [29].  

Deaminaza ACC (kodowana przez gen acdS) jest powszechna u wielu gatunków 

bakterii glebowych, w tym   i  -Proteobacteria (chociaż nie u wszystkich szczepów 

z danego gatunku). Wśród  -Proteobacteria, geny acdS wykazano u takich bakterii, 

jak: Azorhizobium sp., Bradyrhizobium sp., Methylobacterium sp., Mesorhizobium sp., 

Rhizobium sp., Ensifer sp. (Sinorhizobium), Devosia sp., Microvirga sp. i Bosea sp. 

W przypadku  -Proteobacteria geny acdS potwierdzono u Burkholderia sp. i Cupria-

vidus sp. [9, 31].  

Pomimo możliwości rozkładu ACC i wykorzystania go, jako źródło azotu, wiele 

z tych szczepów odznacza się bardzo zróżnicowaną aktywnością tego enzymu. Jak 

podają dane literaturowe u Rhizobium sp. aktywność enzymatyczna deaminazy ACC 

wahała się od 0,076 do 0,274  mol  -ketomaślanu/mg białka/h dla bakterii wolno-

żyjących. Znacznie wyższą wartość odnotowano dla takich bakterii, jak: Brady-

rhizobium japonicum (1,49  mol  -ketomaślanu/mg białka/h) oraz Burkholderia sp. 

(od 3,55 do 4,63  mol  -ketomaślanu/mg białka/h). Badania wykazały również, że 

istnieje różnica w poziomie aktywności enzymatycznej deaminazy ACC w zależności 

od badanego szczepu tego samego gatunku (aktywność dla S. meliloti CCNWSX0020 

wynosi 0,180 µmol, a S. meliloti SM11 0,355 µmol  -ketomaślanu/mg białka/h). 

W przypadku Mesorhizobium MAFF303099, nie odnotowano aktywności enzymatycznej 

deaminazy ACC w warunkach wolno-żyjących, lecz dopiero w bakteroidzie, gdzie 

aktywność wynosiła około 0,075 μmol  -ketomaślanu/mg białka/h. Chociaż różne 

metodologie i warunki badań mogą uwzględniać pewne rozbieżności między obserwo-

wanymi przez badaczy wartościami aktywności deaminazy ACC, możliwe, że te 

szczepy (nawet z podobnymi sekwencjami genów acdS) posiadają inne poziomy 

aktywności enzymatycznej. Należy tu uwzględnić wpływ wielu czynników, takich jak: 

lokalizacja, liczba kopii czy też proces regulacji transkrypcji genów acdS w poszcze-

gólnych bakteriach [9, 25, 31]. W szczepach Rhizobium sp. i Ensifer sp. geny acdS 

zlokalizowane są głównie w symbiotycznych plazmidach, podczas gdy u Azorhizobium 

sp., Bradyrhizobium sp. i Mesorhizobium sp. zazwyczaj geny te są ulokowane 

w bakteryjnym chromosomie. Mimo to u większości Mesorhizobium sp. geny acdS 

znajdują się na symbiotycznych wyspach położonych obok genów symbiotycznych. 

Nie jest to obserwowane w przypadku bakterii Azorhizobium sp. czy Bradyrhizobium 

sp., w którym geny kodujące deaminazę ACC znajdują z dala od symbiotycznej wyspy. 

Zaś szczepy Burkholderia sp. i Cupriavidus sp. posiadają geny acdS nie tylko w drugim 

chromosomie, ale także posiadają drugą kopię zlokalizowaną w symbiotycznym 

plazmidzie [9, 31].  

4.2.2. Regulacja syntezy deaminazy ACC 

Literatura sugeruje, że mechanizm indukcji deaminazy ACC, a zatem też sposób jej 

regulacji w bakteriach glebowych jest stosunkowo złożony. W przypadku Pseudo-

monas putida UW4 powyżej genu strukturalnego kodującego deaminazę ACC, 

zlokalizowanych jest kilka sekwencji DNA zaangażowanych w proces regulacji 

transkrypcji. Są to m.in. fragment DNA zawierający CRP (cykliczne białko receptora 

AMP), sekwencję FNR (białka regulacyjnego redukcji azotanów, które jest znanym 
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beztlenowym regulatorem transkrypcji) oraz fragment odpowiedzialny za wiązanie Lrp 

(białka regulatorowe reagujące na leucynę). Wykazano, że wszystkie te sekwencje są 

zaangażowane w regulację transkrypcji genu acdS u P. putida UW4, a także, że 

promotor genu (acdS) znajduję się pod kontrolą transkrypcyjną regulatorowego białka 

Lrp (kodowanego przez acdR). Badania przeprowadzone przez Ma i wsp. [32] wykazały, 

że gen kodujący białko podobne do LRP (określany jako acdR) kontroluje transkrypcję 

genu acdS u R. leguminosarum, a delecja genu acdR u tej bakterii powoduje utratę 

aktywności enzymatycznej deaminazy ACC. Analiza sekwencji genomów bakte-

ryjnych wykazała, że gen acdR znajduje się u większości szczepów symbiotycznych 

bakterii glebowych, które posiadają gen acdS (w tym Azorhizobium sp., Brady-

rhizobium sp., Methylobacterium sp., Rhizobium sp., Ensifer sp., Burkholderia sp. 

i Cupriavidus sp.), co jest spójne z wnioskiem, że AcdR jest powszechnym regula-

torem transkrypcji genu strukturalnego odpowiedzialnego za kodowanie deaminazy 

ACC. Chociaż nie wszystkie szczegóły mechanizmu transkrypcji są jeszcze w pełni 

poznane, geny odpowiedzialne za kodowanie białka Lrp zostały znalezione u wielu 

bakterii glebowych, co może sugerować, że ten rodzaj regulacji transkrypcji jest 

wspólną cechą funkcjonowania wielu bakteryjnych deaminaz ACC [25, 28].  

Co ciekawe, większość szczepów Mesorhizobium sp. nie posiadają genów acdR, 

a geny acdS wyrażane są tylko w warunkach symbiotycznych i znajdują się pod 

kontrolą transkrypcyjną białka NifA [23]. Analiza sekwencji promotorowych genu 

acdS u wielu przedstawicieli tego gatunku wykazała przypuszczalne miejsce wiązania 

NifA, co może sugerować, że regulacja ekspresji deaminazy ACC przez białko NifA 

jest powszechna w obrębie tych mikroorganizmów. Odkrycie to jest zgodne z obser-

wacjami badaczy, że większość szczepów Mesorhizobium nie wytwarza deaminazy 

ACC w warunkach swobodnego życia tylko podczas nawiązywania interakcji 

symbiotycznych [9, 31]. Ekspresja genów acdS w brodawkach korzeniowych może 

zmniejszać tempo ich starzenia (co wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na energię, 

a tym samym może prowadzić do aktywacji reakcji stresowych i skutkować wzrostem 

produkcji etylenu), a tym samym skutecznie zwiększać ilość związanego azotu 

atmosferycznego [23]. 

4.3. Rola etylenu i deaminazy ACC w procesie nawiązywania interakcji 

symbiotycznych z roślinami bobowatymi 

Każdy czynnik lub bodziec, który zmienia poziom etylenu w roślinie (albo poprzez 

endogenną zmianę jej syntezy, albo w bliskim sąsiedztwie korzeni), może również 

wpływać na proces tworzenia się brodawek korzeniowych, poprzez kontrolę odpowiedzi 

epidermy podczas procesu organogenezy, a tym samym odpowiada za zahamowanie 

infekcji [33]. Chociaż nie wszystkie rośliny z rodziny Fabaceae reagują podobnie, 

dodatek egzogennego etylenu do większości z nich, zmniejszał częstotliwość tworzenia 

się zawiązków brodawek. W obecności etylenu liczba zainfekowanych włośników nie 

uległa zmianie, jednakże zaobserwowano wpływ na powstawanie nici infekcyjnych, 

które zostają przerwane. Zastosowanie ACC (prekursor etylenu) i AVG (inhibitor 

odpowiedzi etylenu) w roślinach dzikich wskazuje, że etylen hamuje odpowiedź 

epidermy, wywołaną przez symbiotyczne bakterie glebowe, tj. deformację włośników 

korzeniowych, fluktuacje poziomu wapnia oraz ekspresję wczesnych genów noduliny 

(RIP1 i ENOD11) [34]. 
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Regulacja poziomu etylenu w korzeniach roślin jest niezbędnym aspektem pozwa-

lającym na efektywne nawiązywanie interakcji symbiotycznych. Oprócz syntezy 

deaminazy ACC przez bakterie glebowe, która ma za zadanie zmniejszać stężenie 

etylenu i tym samym zwiększać trwałość infekcji poprzez tłumienie sygnałów obronnych 

w komórkach roślinnych, istotną rolę odgrywa tu występująca u przedstawicieli 

z rodzaju Bradyrhizobium – rizobiotoksyna. Cząsteczka ta (będąca aminą eteru kwasu 

enolowego) zmniejsza poziom etylenu w korzeniach roślin na dwa sposoby: po pierwsze 

hamuje enzym  -cystationazę, który jest niezbędny do biosyntezy formetioniny oraz 

po drugie hamuje syntazę ACC w szlaku biosyntezy etylenu. Ponadto rizobitoksyna jest 

korzystna dla bakterii żyjących w brodawkach korzeniowych, gdyż stymuluję syntezę 

poli-3-hydroksymaślanu, który uczestniczy w podziałach komórkowych wewnątrz 

brodawek [33]. Produkcja deaminazy ACC lub rizobitoksyny jest istotna w procesie 

nodulacji, gdyż może zwiększać podaż azotu dla roślin z rodziny Fabaceae, w wyniku 

zwiększonej skuteczności brodawkowania, co może być szczególnie ważne, gdy 

rośliny rosną w warunkach stresu środowiskowego, a poziom etylenu skutecznie 

będzie ograniczał proces symbiozy. 

5. Podsumowanie 

Mikroorganizmy wiążące azot atmosferyczny należące do bakterii PGPR posiadają 

pozytywny wpływ na produktywność wielu upraw, a tym samym przyczyniają się do 

rozwoju zrównoważonego rolnictwa. To dzięki ich udziałowi w takich procesach jak: 

bionawożenie, bioremediacja czy fitostymulacja, coraz częściej stają się nie tylko 

obiektem wielu badań, ale także są pomyślnie wdrażane do głównego systemu rolni-

czego. To właśnie dzięki rozwojowi badań nad mechanizmami (pośrednimi oraz 

bezpośrednimi) stymulacji wzrostu roślin przez mikroorganizmy, które odpowiadają za 

napędzanie zrównoważonego rozwoju i produktywności ekosystemów, możliwe jest 

uzyskanie praktyk rolniczych korzystnych dla środowiska. Dzięki temu uprawy są nie 

tylko zdrowsze dla człowieka, ale także ich produktywność jest wystarczająca, by 

wyżywić rosnącą populację świata. Zaawansowane modele symulacyjne związane ze 

zdolnościami drobnoustrojów do produkcji czynników wpływających na wzrost roślin 

(m.in. kwas IAA, deaminaza ACC, siderofory) wskazują, że drobnoustroje te mogą 

przyczynić się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa, a także poprawić żyzności 

gleby, tolerancję roślin czy produktywność upraw i utrzymanie prawidłowego obiegu 

składników odżywczych w środowisku naturalnym, również w warunkach stresu 

środowiskowego. 

Dalsze, multidyscyplinarne badania nad doborem odpowiednich drobnoustrojów 

ryzosferowych i ich interakcjami w społeczności mikroorganizmów bytujących 

w środowisku naturalnym łączą osiągnięcia naukowe takich dyscyplin, jak: biotech-

nologia, nanotechnologia, inżynieria chemiczna czy materiałoznawstwo. Kombinacja 

tak wielu różnorodnych dziedzin nauki może zapewnić różne biologiczne, ekologiczne 

i funkcjonalne podejścia do opracowywania nowych, alternatywnych preparatów 

(inokulatów, granulatów) czy też wyboru bakterii PGPR do biokontroli przeciwko 

wielu roślinnym patogenom, które są warunkiem postępu zrównoważonego rolnictwa. 
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Znaczenie kwasu IAA i deaminazy ACC wytwarzanych przez bakterie wiążące 

azot atmosferyczny w procesie nawiązywania efektywnej symbiozy z roślinami 

bobowatymi (Fabaceae) 

Streszczenie 

Symbiotyczne bakterie glebowe, należące do bakterii promujących wzrost roślin (PGPR), stanowią 

niezwykle ważny składnik zrównoważonego rolnictwa ze względu na ich zdolność do wiązania azotu 

atmosferycznego podczas interakcji symbiotycznych z roślinami z rodziny Fabaceae. Efektywność całego 

procesu symbiozy zależy od szeregu czynników m.in. rodzaju partnerskiego organizmu roślinnego, 

konkurencyjności samego mikroorganizmu w środowisku glebowym, a także od czynników środo-

wiskowych. Istotne znaczenie ma tu wydzielany przez bakterie kwas IAA, który może w sposób 

bezpośredni oddziaływać na wiele aspektów związanych z nawiązywaniem interakcji symbiotycznych 

z roślinami z rodziny Fabaceae, a także wpływać na całe środowisko ryzosferowe. Fitohormonem, który 

negatywnie działa na proces nodulacji jest etylen, którego stężenie w organizmie roślinnym znacznie 

wzrasta w warunkach stresu środowiskowego. Obniżenie ilości syntezy tego związku w brodawkach 

korzeniowych może przyczynić się do poprawy wzrostu i wydajności plonowania roślin. Jedną ze strategii 

wykorzystywaną przez mikroorganizmy ryzosferowe jest synteza bakteryjnej deaminazy ACC, która 

w sposób pośredni zapewnia wyższą wydajność nodulacji i zdolność do konkurowania z innymi 

bakteriami glebowymi. Pozwala ona na zmniejszenie negatywnych skutków spowodowanych wzrostem 

roślin w warunkach stresu środowiskowego, który doprowadza do aktywacji szlaków starzenia się organizmu 

i tym istotnie wpływa na proces symbiozy. Dlatego wybór i stosowanie szczepów symbiotycznych bakterii 

glebowych, posiadających wysoką aktywności enzymatyczną deaminazy ACC oraz odznaczających się 

produkcją kwasu IAA to obiecująca strategia poprawy procesu symbiozy, a tym samym zwiększenia 

wydajności plonowania upraw.  

Słowa kluczowe: bakterie glebowe, etylen, PGPR 

The importance of IAA and ACC deaminase produced by nitrogen-fixing 

bacteria in the process of establishing an effective symbiosis with legumes 

(Fabaceae) 

Abstract 

Symbiotic soil bacteria, belonging to the plant growth promoting bacteria (PGPR), are an extremely 

important component of sustainable agriculture due to their ability to fix atmospheric nitrogen during 

symbiotic interactions with plants of the Fabaceae family. The effectiveness of the entire symbiosis 

process depends on a number of factors, including the type of partner plant organism, the competitiveness 

of the microorganism itself in the soil environment, as well as environmental factors. The IAA acid 

secreted by bacteria is important here, as it can directly affect many aspects related to establishing 

symbiotic interactions with plants from the Fabaceae family, as well as affect the entire rhizosphere 

environment. Ethylene is a phytohormone that negatively affects the nodulation process, the concentration 

of which in the plant organism increases significantly under environmental stress. Lowering the amount of 

synthesis of this compound in the root nodules may contribute to the improvement of plant growth and 

yield. One of the strategies used by rhizosphere microorganisms is the synthesis of bacterial ACC 

deaminase, which indirectly provides higher nodulation efficiency and the ability to compete with other 

soil bacteria. It allows to reduce the negative effects caused by plant growth under environmental stress, 

which leads to the activation of the aging pathways of the organism, and thus significantly affects the 

symbiosis process. Therefore, the selection and use of symbiotic soil bacterial strains with high ACC 

deaminase enzymatic activity and IAA production is a promising strategy for improving the symbiosis 

process and thus increasing the yield of crops. 

Keywords: soil bacterium, ethylene, PGPR 
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Przegląd badań nad endofitami  

zasiedlającymi wnętrze tkanek roślin zbożowych 

1. Wstęp  

Endofity stanowią grupę mikroorganizmów, które kolonizują wewnętrzne tkanki 

roślinne, tj. korzeń, łodygę lub nasiona, nie wywołując u nich żadnych szkodliwych 

skutków [1]. Mikroorganizmy endofityczne mogą znacząco wesprzeć wzrost roślin 

pod kątem zwiększenia szybkości kiełkowania, biomasy, powierzchni liści, zawartości 

chlorofilu, azotu, zawartości białka, długości korzeni i pędów, plonów oraz tolerancji 

na stresy abiotyczne. Endofity wykazują przewagę ekologiczną nad innymi mikro-

organizmami, ponieważ są chronione przez komórki roślinne przed niekorzystnymi, 

zewnętrznymi stresami abiotycznymi, tj. temperaturą, zasoleniem, suszą, nieodpowiednim 

pH, potencjałem osmotycznym, czy promieniowaniem ultrafioletowym [2].  

Mikrobiom endofityczny jest związany z rośliną żywicielską przez cały okres jej 

życia, od kiełkowania nasion po rozwój owoców [3, 4]. Nasiona, składające się 

z zarodka, bielma i okrywy nasiennej, wydają się być jednym z najważniejszych organów 

roślin skolonizowanych przez endofityczną mikrobiotę [5]. Nasiona są niezwykle 

ważną niszą ekologiczną w cyklu życiowym endofitów, ponieważ mogą utrzymywać 

się w stanie spoczynku nawet przez długi czas, aż warunki wzrostu staną się dla nich 

odpowiednie do rozwinięcia się w nową roślinę [6]. Zdolność zasiedlania nasienia 

i przystosowania się do niesprzyjających warunków jest jedną ze szczególnych cech 

tylko endofitów nasiennych, gdyż te pochodzące z innych tkanek roślinnych nie mają 

takich właściwości [4].  

W literaturze naukowej istnieje wiele badań, które koncentrowały się na endofitach 

grzybowych w nasionach. W związku z tym, niniejszy przegląd skupia się na obecności 

i roli endofitów bakteryjnych, których doniesienia są mniej liczne [7]. 

2. Przegląd endofitów bakteryjnych przenoszonych przez nasiona 

Istnieją dowody naukowe, że nasienne endofity bakteryjne znajdujące się w tkankach 

roślinnych wykorzystują bezpośrednie lub pośrednie mechanizmy poprawiające wzrost 

i rozwój roślin oraz zwiększające ich tolerancję na stres biotyczny i abiotyczny [8, 9]. 

Endofity ułatwiają rozwój roślin poprzez aktywowanie składników odżywczych 

w glebie, dostarczają hormonów roślinnych, pomagają zwalczać lub hamować rozwój 

fitopatogenów w celu ochrony roślin, mogą wzmacniać strukturę gleby oraz wspomagać 

bioremediację skażonej gleby poprzez sekwestrację niebezpiecznych metali i degradację 

mieszanek ksenobiotycznych [10, 11]. Endofity bakteryjne przenoszone przez nasiona 

biorą również udział w modulowaniu endogennych fitohormonów [9].  

Shahzad i wsp. [4] wykazali, że niektóre endofity bakteryjne sprzyjające wzrostowi 

roślin mogą obniżyć poziom etylenu poprzez syntezę katalizatora, deaminazy ACC  

                                                                
1 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, 

ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin. 
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(1-aminocyklopropano-1-karboksylanu), prekursora etylenu w roślinach wyższych  

[12-16]. W literaturze naukowej można odnaleźć niewiele badań dotyczących różno-

rodności biologicznej endofitów bakteryjnych przenoszonych przez nasiona. Wykazano, 

że nasiona wielu gatunków roślin zbożowych zawierają zróżnicowane zbiorowiska 

endofitów bakteryjnych. 

Tabela 1. Niektóre endofity bakteryjne występujące w nasionach różnych gatunków roślin zbożowych 

Gospodarz Mikrobiom endofityczny Funkcje Źródło  

Oryza sativa Paenibacillus polymyxa 

Produkcja glukanazy, 

mikroorganizm 

antyfitopatogenny 

 

[17]  

Oryza sativa 

Micrococcus yunnanensis, 

Micrococcus luteus, 

Enterobacter soli, Leclercia 

adecarboxylata, Pantoea 

dispersa, Staphylococcus 

epidermidis 

Produkcja IAA, wspieranie 

wzrostu roślin 

 

 

 

[18]  

Oryza sativa 

Enterobacter asburiae,  

Pantoea dispersa, 

Pseudomonas putida 

Produkcja IAA, 

rozpuszczanie fosforanów, 

przeciwgrzybicze, 

wspomaganie wzrostu roślin 

 

 

[19]  

Triticum aestivum 
Panibacillus sp., Pantoea sp., 

Bacillus sp. 

Produkcja IAA, produkcja 

przeciwgrzybicza, 

rozpuszczanie fosforanów, 

wspomaganie wzrostu roślin 

 

 

[20]  

Oryza sativa Bacillus amyloliquefaciens 
Produkcja fitohormonu, 

wspieranie wzrostu 

 

 

[21]  

Zea mays 

Undibacterium sp., 

Sphingomonas sp., 

Acinetobacter sp., 

Burkholderia sp., Pantoea sp., 

Limnobacter sp., Burkholderia 

sp., Pantoea sp., 

Staphylococcus sp., Serratia 

sp., Cronobacter sp., 

Enterobacter sp., Escherichia 

sp., Acinetobacter sp., 

Wspieranie wzrostu rośliny, 

produkcja przeciwgrzybicza 

 

 

 

 

 

 

 

[22] 

Triticum aestivum; 

Elymustra chycaulus;  

Agropyron fragile 

Panibacillus sp., Pantoea sp., 

Bacillus sp., Pseudomonas sp.  

Wspieranie wzrostu roślin, 

produkcja IAA 
 

 

 

 

[23] 

 

Oryza sativa 

Pseudomonas protegens, 

Pseudomonas sp., 

Stenotrophomonas 

maltophilia, Ochrobactrum 

tritici, Ochrobactrum sp., 

Ochrobactrum grignonense, 

Wspieranie wzrostu roślin, 

łagodzenie stresu biotycznego 

i abiotycznego 
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Sphingomonas yanoikuyae, 

Flavobacterium johnsoniae, 

Flavobacterium sp., 

Paenibacillus humicus, 

Paenibacillus sp., Agromyces 

mediolanus, Curtobacterium 

citreum, Curtobacterium sp., 

Curtobacterium herbarum, 

Frigoribacterium faeni,  

Microbacterium oleivorans, 

Microbacterium sp., 

Mycobacterium abscessus, 

Plantibacter flavus 

 

 

 

 

 

 

 

[24] 

Zea mays 

Bacillus sp., Methylobacterium 

sp., Tukamurella sp.,  

Alcaligenes sp.,  

Erwinia sp., Microbacterium 

sp., Rodokoki sp. 

Wspieranie wzrostu roślin 

 

 

 

[25] 

 

Oryza sativa 

Pantoea aglomerans, 

Acinetobacter sp., 

Curtobacterium citreum, 

Microbacterium sp., Pantoea 

ananatis, Pseudomonas sp., 

Paenibacillus sp., Pantoea sp., 

Staphylococcus cohnii, 

Curtobacterium citreum, 

Microbacterium sp., 

Sphingomonas sp., Rhizobium 

larrymoorei, Curtobacterium 

sp., Sphingomonas sp. 

Produkcja fitohormonu 

i metabolitów, rozpuszczanie 

fosforanów, 

przeciwgrzybicze, 

wspomaganie wzrostu roślin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[26] 

Oryza sativa 

Bacillus pumilus, Kocuria 

palustris, Pantoea ananatis, 

Methylobacterium 

radiotolerans, 

Methylobacterium 

fujisawaense 

Produkcja enzymów, 

tolerancja na stres 

osmotyczny 

 

 

 

[27] 

Oryza sativa 

Xanthomonas translucens,  

Pantoea ananatis, 

Methylobacterium aquaticum, 

Sphingomonas melonis, 

Sphingomonas yabuuchiae,  

Bacillus subtilis, Bacillus 

pumilus, Micrococcus luteus, 

Acidovorax sp., 

Curtobacterium 

flaccumfaciens, Paenibacillus 

amylolyticus, Xanthomonas 

translucens 

Produkcja enzymów, 

tolerancja na stres 

osmotyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

[28] 

Źródło: [17-28]  
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3. Przegląd mikrobiomu endofitycznego występującego w bielmie 

i zarodkach różnych odmian pszenicy  

Kuźniar i wsp. [29] dowiedli, iż wyższą bioróżnorodność endofitów przenoszonych 

przez nasiona obserwuje się w bielmie nasion (35), a niżeli w zarodkach (20) oraz że 

na skład mikrobiomu endofitycznego ma wpływ odmiana pszenicy [29]. W tabeli 2 

przedstawiono mikrobom endofityczny wspólny dla wszystkich badanych odmian 

pszenicy (Triticum aestivum L. odmiany Hondia, Wilejka, STH, Opcja, Tybalt, Euforia 

oraz Triticum pelta L. odmiany Rokosz, Schwabencorn).  

Tabela 2. Rodzaje endofitów przenoszonych przez nasiona zidentyfikowane w bielmie i zarodkach ośmiu 

odmian pszenicy wg Kuźniar i wsp. [29] 

TKANKI BIELMO TKANKI ZARODEK WSPÓLNE RODZAJE 

Acidovorax, 

Achromobacter, 

Actinoallomurus, 

Actinomyces, 

Alloprevotella, 

Burkholderia, 

Clostridium IX, 

Curvibacter, 

Dechloromonas, 

Desulfitobacterium, 

Dialister, 

Duganella, 

Ethanoligenens, 

Geobacter, 

Herbaspirillum, 

Hyphomicrobium, 

Longilinea, 

Lysinibacillus, 

Melioribacter, 

Methylobacterium, 

Microbacterium, 

Nitrosomonas, 

Nocardioides, 

Prevotella, 

Roseburia, 

Sanguibacter, 

Smithella, 

Sphingobacterium, 

Sphingomonas, 

Sphingopyxis, 

Solibacillus, 

Subdoligranulum, 

Taibaiella, 

Terribacillus, 

Verrucosispora 

Anaerococcus,  

Anaeromyxobacter,  

Bergeyella,  

Brevundimonas,  

Caulobacter,  

Ciceribacter,  

Clostridium-sensu-stricto,  

Comamonas,  

Dehalobacter,  

Enhydrobacter,  

Fusobacterium,  

Granulicatella,  

Haemophilus,  

Ignavibacterium,  

Kocuria,  

Melaminivora,  

Paracoccus,  

Soonwooa,  

Solimonas,  

Turicella 

Chryseobacterium,  

Curtobacterium,  

Lactobacillus,  

Massilia,  

Methanobacterium,  

Neisseria,  

Paenibacillus,  

Pantoea,  

Serratia,  

Streptomyces 

Źródło: [29]  
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Cope-Selby i wsp. [30] stwierdzili, iż głównym źródłem endofitów jest ich werty-

kalne przenoszenie przez nasiona. Prawdopodobnie pula endofitów jest uzupełniana 

przez wnikanie bakterii glebowych w miarę wzrostu rośliny. Powyższą tezę potwier-

dzili Kuźniar i wsp. [29], którzy udowodnili, że endofity były przenoszone do korzeni 

i liści podczas wzrostu pszenicy, zarówno w warunkach in vivo, jak i in vitro. 

Adams i Kloeppera [31] zauważyli i opisali różnice w bakteriach endofitycznych 

przenoszonych przez nasiona między różnymi odmianami bawełny. Liu i wsp. [32] 

potwierdzili ten sam trend w odniesieniu do różnych gatunków kukurydzy. Badania 

Nelsona i wsp. [33] także dowiodły, że różne nasiona wykazywały zróżnicowanie pod 

kątem składu mikrobioty, co może być związane z genotypami nasion, a także warunkami 

środowiskowymi, w których rozwijają się nasiona i sadzonki.  

Kuźniar i wsp. [29] zidentyfikowali 41 operacyjnych jednostek taksonomicznych 

(OTU) w tkankach zarodków pochodzących z nasion ośmiu odmian pszenic. Szcze-

gółowe wyniki wskazały, że rodzaj Bacillus był dominujący i stanowił ok. 75% populacji 

mikrobioty endofitycznej tkanek nasion. Ponadto, wykazano, że tkanka zarodka 

z odmian Wilejka i Hondia była najbardziej zróżnicowana pod względem rodzajów 

bakterii, a najmniej liczebne pod kątem OTU wykryto w tkance zarodka odmiany 

Schwabencorn [29]. 

Wspomniani wyżej naukowcy udowodnili, że tkanka bielma badanych odmian 

pszenic wykazywała znacznie większą liczbę i zróżnicowanie operacyjnych jednostek 

taksonomicznych (OTU). Przedstawiciele z rodzaju Bacillus były najpowszech-

niejszym rodzajem bakterii zasiedlającym tkanki bielma. Obecność tego rodzaju 

stwierdzono u pięciu odmian pszenicy (62,5%). Występowanie rodzaju Pantoea 

potwierdzono w 87,5% analizowanych nasion. Największe zróżnicowanie naukowcy 

zaobserwowali w tkankach bielma odmiany Schwabencorn (8 różnych rodzajów 

bakterii) i Wilejka (5 różnych rodzajów bakterii). Wskaźnik bioróżnorodności osiągnął 

wyższe wartości w odniesieniu do tkanki bielma w porównaniu z tkanką zarodka. 

Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano wobec tkanek bielma Wilejki i Schwaben-

corn, a następnie tkanek bielma Hondia, STH i Euforia o podobnej bioróżnorodności [29]. 

Hardoim i wsp. [34] zaproponowali klasyfikację endofitów na obligatoryjne, czyli 

takie, które wymagają tkanek roślinnych do zakończenia cyklu życiowego, oportu-

nistyczne – czyli takie, które rozwijają się głównie poza tkankami roślinnymi i rzadko 

wchodzą do endosfery oraz fakultatywne – uważane za grupę pośrednią pomiędzy 

dwoma powyższymi grupami, obejmujące zdecydowaną większość endofitów [34]. 

Kuźniar i wsp. [29] wskazali na 7 rodzajów bakterii mogących mieć status mikro-

organizmów obligatoryjnych, zasiedlających nasiona pszenicy oraz wykazali, że chociaż 

endofity preferują zasiedlanie tkanki bielma, to są również zdolne do kolonizacji 

tkanek zarodków pszenicy; stąd są one dalej przekazywane podczas kolejnych faz 

wzrostu pszenicy [29]. 

Wśród endofitów obligatoryjnych zasiedlających nasiona pszenicy dominującymi 

rodzajami w badanym materiale siewnym były gatunki z rodzaju Pantoea i Paeni-

bacillus. Obecność Pantoea sp. Stwierdzono w tkankach bielma odmian Euforia, Opcja, 

Schwabencorn [29], Wilejka, Hondia i Tybalt oraz w tkankach zarodkach Hondii, STH 

i Rokosz. Dowiedziono też, że tkanki bielma mogą być bardziej sprzyjającym środo-

wiskiem dla kolonizacji Pantoea sp. niż tkanki zarodka [29]. Podobny trend zaobser-
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wowano w przypadku przedstawicieli rodzaju Paenibacillus, rodzaj ten występował 

bowiem częściej w tkankach bielma nasion Opcja, Wilejka, Hondia i Tybalt niż 

w tkankach zarodkach Euforii, STH i Rokosz [29]. Obecność Streptomyces sp. 

potwierdzono w tkankach zarodków odmian Opcja i Euforia, w bielmie STH i Opcji. 

Udowodniono, że bakterie z rodzaju Masilla częściej kolonizowały tkanki bielma niż 

tkanki zarodka w Schwabencorn, Wilejce i Hondii. Obecność Masilla sp. w tkankach 

zarodka odnotowano tylko w przypadku Hondii [29]. W nasionach pszenicy sporadycznie 

występowały rodzaje Serratia, Methanobacterium i Lactobacillus. Obecność Serratia 

sp. wykryto w tkankach zarodka odmiany Wilejka i Tybalt oraz w tkankach bielma 

Euforii. Przedstawiciele rodzaju Methanobacterium były obecne w tkankach zarodka 

Euforii i Hondii oraz w tkankach bielma Opcji, natomiast w tkankach bielma Tybalt 

i Schwabencorn oraz w tkankach zarodka Hondii zidentyfikowano rodzaj Lacto-

bacillus [29]. Opisane wyniki zestawiono na rysunku 1.  

 

Rysunek 3. Obligatoryjny mikrobom endofityczny – mapa cieplna ilustrująca obecność wybranych rodzajów 

w zarodkach i bielmie ośmiu odmian pszenicy. Skróty są następujące: STHZa/STHB – STH zarodek/bielmo, 

OZa/OB – zarodek Opcja/bielmo, EZa/EB – zarodek Euforia/bielmo, ZaR/ZR – zarodek Rokosz/bielmo, 

ZaH/ZH – zarodek Hondia/bielmo, ZSch/BSch – zarodek Schwabencorn/bielmo, Tza/TB – zarodek 

Tybalt/bielmo, WZa/WB – zarodek Wilejki/bielmo [29] 

4. Funkcje endofitów w nasionach 

Do tej pory prowadzono jedynie ograniczone badania mające na celu ustalenie 

dokładnej roli i możliwych zastosowań endofitów nasiennych. Badania koncentrowały 

się głównie na wykorzystaniu endofitów nasiennych jako środków wspomagających 

wzrost roślin, a niektóre z nich poruszały również ich potencjał do biokontroli. Ogólnie 

rzecz biorąc, funkcje pożyteczne stwierdzone u endofitów nasiennych nie odbiegają od 

tych rozpoznanych w endofitach wyizolowanych z innych tkanek roślinnych. Inokulacja 

roślin bakteriami wyizolowanymi z nasion może przyczynić się do polepszenia jej 

wzrostu, szczególnie w nieoptymalnych lub trudnych warunkach środowiskowych [7].  
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Gagne-Bourgue i wsp. [35] dowiedli, że inokulacja sadzonek trawy szczepami 
Bacillus sp. lub Microbacterium sp. poprawiła wzrost roślin w porównaniu z nieino-
kulowanymi kontrolami. Obie odmiany produkowały kwas indolo-3-octowy (IAA), 
cytokininy i substancje lotne, takie jak butanodiol i acetoina, a szczep Bacillus sp. był 
w stanie rozpuszczać fosfor [35].  

Ponadto, Xu i wsp. [36] znaleźli nasienny szczep Bacillus sp., który poprawił wzrost 
korzeni i pędów pomidora, prawdopodobnie poprzez produkcję deaminazy ACC 
i wiązanie azotu.  

Johnston-Monje i Raizada [37] użyli ziemniaka jako próbę biologiczną, mającą 
posłużyć do zbadania zdolności endofitów wyizolowanych z nasion kukurydzy do 
stymulowania wzrostu roślin. Znaleźli oni szczep Burkholderia sp., produkujący 
deaminazę ACC i rozpuszczający fosfor, który był w stanie poprawić wzrost pędów 
ziemniaka oraz szczep Hafnia sp., produkujący acetonę, który zwiększył wzrost 
korzeni ziemniaka [37].  

Działanie stymulujące wzrost roślin endofitów nasiennych jest często wyko-
rzystywane w praktycznych zastosowaniach, takich jak fitoremediacja. Mastretta i wsp. 
[38] wykazali, że inokulacja tytoniu jego endofitami nasiennymi poprawiła produkcję 
biomasy pod wpływem kadmu (Cd) i zwiększyła zawartość Cd roślin w porównaniu 
z roślinami nieinokulowanymi, prawdopodobnie ze względu na zwiększone pobieranie 
zbędnych składników odżywczych ze środowiska wzrostu roślin [38].  

Truyens i wsp. [39] wykazali, że inokulacja trawy Agrostiscapillaris z jej endofitami 
nasiennymi, które posiadają zdolność produkcji deaminazy ACC, IAA, sideroforów 
i acetoiny, są zdolne do rozpuszczania fosforu, a także pozostają odporne na obecność 
Cd i mogą być korzystne do jej wykorzystania podczas fitoekstrakcji i fitostabilizacji 
obszarów zanieczyszczonych Cd [39]. W przypadku roślin nienarażonych na Cd, 
inokulacja spowodowała znaczną poprawę wzrostu roślin, natomiast po inokulacji 
roślin narażonych na wspomniany metal osiągnięto zwiększony pobór Cd bez wpływu 
na ich wzrost. Również endofity nasion Arabidopsis thaliana, tolerujące Cd, produ-
kujące deaminazę ACC, IAA, siderofory i kwasy organiczne, były w stanie zwiększyć 
pierwotną długość i tempo wzrostu korzeni po ekspozycji na Cd [40]. 

Niektóre endofity wyizolowane z nasion mogą posiadać także właściwości przeciw-
grzybicze. Szczepy z rodzajów Bacillus i Microbacterium wyizolowane z nasion trawy 
zielonej hamowały wzrost grzybni patogenów roślinnych z powodu produkcji kilku 
toksyn, takich jak surfaktyny i lipopeptydy: iturynę i mykobacillinę [35].  

Cottyn i wsp. [41] wykazali aktywność przeciwgrzybiczą wśród endofitów wyizo-
lowanych z nasion ryżu: prawie połowę antagonistów Rhizoctonia solani i Pyricularia 
grisea stanowiły szczepy Bacillus sp., ale także w niektórych szczepach z rodzajów 
Pantoea, Enterobacter, Stenotrophomonas, Xanthomonas, Acinetobacter, Paeni-
bacillus i Cellulomonas obserwowali aktywność antagonistyczną wobec jednego lub 
obu tych grzybów [41].  

Ruiz i wsp. [42] analizowali aktywności przeciwgrzybiczne Curvularia sp., Fusarium 
oxysporum i Phytium sp. u kilku szczepów z rodzaju Pantoea, Microbacterium, 
Pseudomonas, Paenibacillus i Curtobacterium wyizolowanych z nasion ryżu. Wykazano, 
że oprócz produkcji związków przeciwgrzybiczych i enzymów hydrolitycznych, do ich 
aktywności przeciwgrzybiczej mogą przyczynić się również możliwość aktywacji 
quorum sensingi uwalnianie sideroforów, właściwości często spotykanych w endofitach 
nasiennych [42, 43]. 
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5. Wnioski 

Celem niniejszego przeglądu było poszerzenie wiedzy na temat endofitycznego 

mikrobiomu przenoszonego przez nasiona.  

Podsumowując, wyższa bioróżnorodność endofitów przenoszonych przez nasiona 

występuje w tkankach bielma nasion niż w zarodkach pszenic. Tkanki zarodka nie są 

sterylną niszą jak dotychczas sądzono, mogą być zasiedlane przez nieliczne rodzaje 

bakterii. 

Mikrobiom przenoszony przez nasiona jest zależny od odmian pszenicy. W kon-

sekwencji należy stwierdzić, że każde ziarno pszenicy jest inne. 

Potwierdzono, że 7 rodzajów bakterii Pantoea, Paenibacillus, Streptomyces, 

Massilla, Lactobacillus, Methanobacterium, Serratia może mieć status mikroorga-

nizmów obligatoryjnych kolonizujących tkanki nasion wybranych odmian pszenicy. 

Bakterie zasiedlające tkanki nasion stanowią ważną grupę wśród bakterii zwią-

zanych z roślinami. Prawdopodobnie są one obecne w nasionach wszystkich gatunków 

roślin, a liczne rodzaje bakterii o zróżnicowanej fizjologii zostały sklasyfikowane jako 

endofity nasienne. Mogą one odgrywać istotną rolę podczas kiełkowania, rozwoju 

sadzonek i wzrostu roślin. 
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Przegląd badań nad endofitami zasiedlającymi wnętrze tkanek roślin zbożowych  
Streszczenie 
Endofity stanowią grupę mikroorganizmów, które kolonizują wewnętrzne tkanki roślinne, tj. korzeń, 
łodygę lub nasiona, nie wywołując u nich żadnych szkodliwych skutków. Mogą one znacząco wspomóc 
wzrost roślin pod względem zwiększenia szybkości kiełkowania, biomasy, powierzchni liści, zawartości 
chlorofilu, azotu, zawartości białka, długości korzeni i pędów, plonów i tolerancji na stresy abiotyczne. 
Ponadto wykazują przewagę ekologiczną nad innymi mikrobami, ponieważ są chronione przed 
niekorzystnymi, zewnętrznymi stresami abiotycznymi, tj. temperatura, zasolenie, susza, pH, potencjały 
osmotyczne i promieniowanie ultrafioletowe.  
Endofity bakteryjne znajdujące się w tkankach roślinnych wykorzystują bezpośrednie lub pośrednie 
mechanizmy poprawiające wzrost i rozwój roślin oraz zwiększające ich tolerancję na stres biotyczny 
i abiotyczny. Ponadto ułatwiają one rozwój roślin poprzez aktywowanie suplementów w glebie, 
dostarczanie hormonów roślinnych, zwalczanie lub hamowanie fitopatogenów w celu ochrony roślin, 
wzmacnianie struktury gleby oraz bioremediację skażonej gleby poprzez sekwestrację niebezpiecznych 
metali i degradację mieszanek ksenobiotycznych. Endofity bakteryjne przenoszone przez nasiona mogą 
wziąć również udział w modulowaniu endogennych fitohormonów. 
Nasiona biorą udział w przenoszeniu mikroorganizmów z jednego pokolenia roślin do drugiego  
i w związku z tym pełnią funkcję początkowego inokulum dla mikrobioty roślinnej. Celem tego przeglądu 
było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat różnorodności i roli endofitów przenoszonych przez 
nasiona. Omówiono różnorodność endofitów nasiennych występujących w nasionach roślin zbożowych, 
w tym głównie pszenicy oraz przedstawiono po krótce wyniki, które świadczą o tym, że mikrobom 
endofityczny zależy od odmiany pszenicy oraz części nasienia.  
Inokulacja roślin bakteriami wyizolowanymi z nasion może przyczynić się do jej wzrostu, szczególnie 
w nieoptymalnych lub trudnych warunkach środowiskowych. Nasienne mikroorganizmy endofityczne są 
w stanie produkować kwas indolo-3-octwoy, cytokininy, substancje lotne, deaminazę ACC, wiązać azot 
czy rozpuszczać fosfor. Niektóre z nich wykazują aktywność przeciwgrzybiczą. Wszystkie te wyjątkowe 
właściwości wpływają korzystnie na roślinę żywicielską. 
Słowa kluczowe: endofity, bioróżnorodność endofityczna, funkcje endofitów nasiennych, tkanki roślin 
zbożowych 

Review on endophytes inhabiting the interior of wheat and cereal plant tissues  

Abstract 
Endophytes are the group of microorganisms that colonise internal plant tissues, i.e. root, stem or seeds, 
without causing any harmful effects. They can significantly support plant growth in terms of increasing 
germination rate, biomass, leaf surface, chlorophyll content, nitrogen, protein content, root and shoot 
length, yield and tolerance to abiotic stress. In addition, they have an ecological advantage over other 
microbes because they are protected from adverse external abiotic stress, i.e. temperature, salinity, drought, 
pH, osmotic potential and ultraviolet radiation.  
Bacterial endophytes in plant tissues use direct or indirect mechanisms to improve plant growth and 
development and increase tolerance to biotic and abiotic stress. In addition, they facilitate plant growth by 
activating soil supplements, providing plant hormones, controlling or inhibiting phytopathogens to protect 
plants, strengthening soil structure and bioremediating contaminated soil by sequestering hazardous metals 
and degrading xenobiotic mixtures. Bacterial endophytes transmitted by seeds may also be involved in 
modulating endogenous phytohormones.  
The seeds take part in the transfer of microorganisms from one generation of plants to another and 
therefore act as the initial inoculum for plant microbiota. The aim of this review was to present the current 
state of knowledge on the diversity and role of endophytes transmitted by seeds. The diversity of seed 
endophytes present in the seeds of cereal plants, mainly wheat, was discussed and briefly results were 
presented, which show that endophytic microbiota depends on the wheat variety and part of the seed.  
Inoculation of plants with bacteria isolated from seeds can contribute to their growth, especially in 
suboptimal or difficult environmental conditions. Endophytic seed microorganisms are able to produce 
indole-3-acetic acid, cytokinins, volatile substances, ACC deaminase, bind nitrogen or dissolve 
phosphorus. Some of them show antifungal activity. All these unique properties have a positive effect on 
the host plant.  
Keywords: endophytes, endophytic biodiversity, function of seminal endophytes, cereal plant tissues 
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Plony pszenicy i rzepaku  

w niekorzystnych warunkach środowiskowych 

1. Wprowadzenie 

Plonowanie roślin uprawnych uzależnione jest zarówno od czynników abiotycznych, 

jak i biotycznych. Nasilenie jednego lub kilku tych czynników często wiąże się ze 

stresem rośliny. Stres abiotyczny wynika ze szkodliwych warunków glebowych i klima-

tycznych, natomiast stres biotyczny wywoływany jest przez organizmy żywe, m.in. 

wirusy, bakterie i grzyby, ale również szkodniki i chwasty. Reakcje roślin uprawnych 

na działanie ww. czynników są zróżnicowane i uzależnione zarówno od gatunku/ 

odmiany rośliny uprawnej, jak i wielu czynników związanych z typem gleby, nawożenia, 

temperatury itd. [1, 2].  

Ogromne znaczenie w krajowym i światowym rolnictwie stanowią uprawy pszenicy 

i rzepaku ozimego. Uprawy pszenicy dominują na wielu kontynentach, a pod względem 

produkcyjnym przeważają w Europie, Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczonych [3]. 

Pszenica jest bardzo cennym surowcem chlebowym i paszowym znanym już od 

czasów starożytnych. W Polsce dominuje uprawa odmiany pszenicy zwyczajnej, która 

cechuje się wysoką odpornością na suszę i mrozy oraz krótszym okresem wegeta-

cyjnym niż w innych częściach Europy [4]. Natomiast uprawy rzepaku rozpowszech-

nione są w południowych prowincjach Kanady, która jest liderem jego produkcji oraz 

przede wszystkim w Europie i Chinach [5]. Rzepak w dobie zmian klimatycznych 

i gdy coraz częściej jest brany pod uwagę aspekt ekologiczny, znajduje coraz większe 

zastosowanie w produkcji biopaliw. Dzięki ulepszeniu nowych odmian, ich właści-

wości i potencjału plonotwórczego, powierzchnia upraw rzepaku w skali światowej 

stale zwiększa się [6]. 

Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu niesprzyjających warunków glebo-

wych, klimatycznych oraz czynników biotycznych na plonowanie dwóch powszechnie 

uprawianych na całym świecie roślin: pszenicy i rzepaku. 

2. Uprawy pszenicy i rzepaku w Polsce 

Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L.) to gatunek należący do rodziny 

wiechlinowatych (traw). Wyróżnia się pszenice wymłacające się, czyli właściwe 

i pszenice niewymłacające się – orkiszowe. Znacznie częściej uprawia się odmiany 

pszenicy właściwej, ponieważ po omłocie uzyskuje się czyste ziarno, co nie jest możliwe 

w przypadku odmian orkiszowych [7]. W Polsce dominują uprawy pszenicy ozimej 

(ponad 120 odmian), które zajmują ponad 2 mln ha [8, 9]. Pszenicę wykorzystuje się 

                                                                
1 v.macioszek@uwb.edu.pl, Pracownia Fizjologii Roślin, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział 
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Uniwersytet w Białymstoku, biologia.uwb.edu.pl. 
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głównie do produkcji żywności. Zbiory przeznaczone są na przemiał, z którego uzyskuje 

się mąkę pszenną. Na bazie mąki pszennej powstają makarony, wyroby piekarskie 

i ciastkarskie. Produkty uboczne przemiału pszenicy znajdują zastosowanie jako otręby 

[10]. Pszenica ozima wysiewana jest jesienią. Czas wegetacyjny jesienią waha się od 

50 do 70 dni. W odróżnieniu od pszenicy jarej, pszenica ozima ma przerwany okres 

rozwoju przez spoczynek zimowy, który w polskich warunkach trwa około czterech 

miesięcy. Pszenica ozima ponownie się rozwija, gdy wczesną wiosną temperatury 

powietrza przekraczają 5°C. W cyklu rozwojowym pszenicy występują takie fazy jak: 

 kiełkowanie i wschody; 

 listnienie; 

 krzewienie; 

 strzelanie w źdźbło; 

 kłoszenie i kwitnienie; 

 dojrzewanie. 

W fazie kiełkowania pszenica, aby napęcznieć i przebić się przez warstwę gleby 

potrzebuje około 55% wody w stosunku do masy ziarna. Nieodpowiednia temperatura 

i warunki glebowe mogą opóźnić kiełkowanie nawet o około 3 tygodnie. Roślina, która 

z opóźnieniem wykiełkowała gorzej przechodzi zimę. Największe zapotrzebowanie na 

wodę jest w okresie krzewienia i strzelania w źdźbło, kiedy powstaje najwięcej 

nowych pędów i liści źdźbłowych [1, 11]. 

Rzepak (Brassica napus), który jest uprawiany w mniejszej ilości, ale ma również 

ogromne znaczenie gospodarcze w Polsce, znajduje szerokie zastosowanie głównie 

w przemyśle spożywczym i technicznym – w produkcji olejów tłuszczowych, ekolo-

gicznych olejów napędowych oraz jako składnik w produkcji środków chemicznych. 

Rzepak należy do rodziny kapustnych (Brassicaceae) i powstał w wyniku skrzyżo-

wania kapusty i rzepiku. W przypadku upraw rzepaku również dominuje forma ozima, 

dlatego, że ma ona większy potencjał plonotwórczy oraz mniejsze wymagania 

siedliskowe niż odmiany jare [12]. Okres siewu rzepaku ozimego najczęściej przypada 

na sierpień-wrzesień. W okresie zimowym rzepak wykazuje stosunkowo wysoką 

odporność na mrozy, jednak mniejszą od pszenicy. Cykl rozwojowy rzepaku obejmuje: 

 kiełkowanie; 

 listnienie; 

 rozwój pędów bocznych; 

 rozwój pąków kwiatowych; 

 dojrzewanie.  

W całym cyklu rozwojowym rzepaku istotna jest temperatura nieprzekraczająca norm 

oraz odpowiednia wilgotność gleby. Rzepak po okresie zimowym wykazuje zwiększone 

zapotrzebowanie na wodę, ponieważ wtedy wykształca największą ilość masy zielonej. 

Niedobór wody w tym okresie powoduje, że rośliny są słabo wykształcone, bardziej 

narażone na uszkodzenia mechaniczne i stres biologiczny [13]. 

Przyczyną największych strat ekonomicznych w Polsce związanych z uprawami 

rolnymi są anomalie pogodowe, takie jak susze i powodzie. Szkody w uprawach wiążą 

się z wahaniem cen rynkowych produktów rolnych i zwiększeniem wydatków finan-

sowych przez rolników. W sytuacji krytycznej może także pojawić się zagrożenie 
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upadku przedsiębiorstwa rolnego. Aby nie dopuścić do strat w uprawach pszenicy 

i rzepaku rolnicy stosują nawozy chemiczne i środki ochrony roślin, które niejedno-

krotnie pogarszają jakość produktów przemysłowo-rolnych [14]. 

3. Plon w niekorzystnych warunkach glebowych 

Gleba musi zapewniać roślinie odpowiednie warunki do poboru wody i składników 

pokarmowych. Aby to było możliwe, gleba powinna mieć odpowiedni skład granulo-

metryczny i porowatość. Niskie pH (wysoka kwasowość) i niedobór mikroskładników, 

takich jak azot u pszenicy i rzepaku, powodują liczne uszkodzenia i straty plonu. 

Pszenica i rzepak ozimy najlepiej rozwijają się w glebach o pH 6-7, natomiast nie 

tolerują kwaśnych i zasolonych gleb, które wpływają negatywnie na ich system 

korzeniowy [1]. 

3.1. Właściwości fizyczne gleby 

Najbardziej niebezpiecznymi zjawiskami glebowymi zagrażającymi uprawom 

pszenicy i rzepaku ozimego są gęstnienie gleb i zmniejszenie porowatości. Zjawiska te 

prowadzą do pogorszenia żyzności gleby oraz wpływają na ograniczenie poboru wody 

i składników pokarmowych przez rośliny. Do gęstnienia i ściskania gleby dochodzi 

m.in. przez ugniatanie powierzchni kołami maszyn rolniczych. Gęstość gleby zależy 

także od stopnia uziarnienia oraz dostępnej materii organicznej. Bardziej rozdrobnione 

cząsteczki mineralne gleby świadczą o większej porowatości i mniejszej gęstości. 

Gleby gęste przez zmniejszone objętości porów i ścisłość są rzadszym środowiskiem 

aktywności pożytecznych mikroorganizmów, które spulchniają glebę [15]. Tak zwany 

ciąg bioporów wytworzonych przez organizmy żywe umożliwia rozrost korzeni do 

głębszych warstw gleby. Mała porowatość gleby i ścisłość powodują opór wzrostu 

korzeni, przez co roślina ma ograniczony dostęp do składników odżywczych i wpływa 

bardzo negatywnie na jakość upraw. Gęsta gleba przyczynia się również do spowol-

nienia wzrostu pędów. Może to wynikać z niedoboru składników pokarmowych, ale 

też ze zjawiska efektu sprzężenia zwrotnego w roślinie. Sprzężenie zwrotne definiuje 

się jako mechanizm zahamowania rozwoju przez otrzymanie sygnału z systemu 

korzeniowego o pogarszających się warunkach glebowych [16]. W takich warunkach 

rozwoju plon pszenicy i rzepaku może być niższy o 30-50% [15]. 

3.2. Właściwości chemiczne gleby 

Niezbędnym składnikiem w rozwoju pszenicy i rzepaku jest azot, który jest trudno 

dostępny dla większości roślin. Azot przyswajalny dla roślin występuje w formie 

amonowej (NH4
+
) oraz azotanowej (NO3

-
), a pobierany jest z gleby przez korzenie 

i następnie jest przekształcany w białka i kwasy nukleinowe. Odpowiednie stężenie 

azotu wpływa na prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy. Objawami jego niedoboru 

jest zahamowanie wzrostu rośliny, żółknięcie lub odbarwienie liści. Najpowszech-

niejszym rozwiązaniem problemu niedoboru azotu jest nawożenie [17]. 

Niedobór azotu we wczesnym etapie rozwoju pszenicy na początku spowalnia jej 

wzrost, w późniejszym stadium głównym negatywnym skutkiem jest wykształcanie 

małej ilości ziaren. Zmniejszona liczba ziaren zależy od intensywności niedoboru azotu 

oraz innych czynników, takich jak dostęp do wody i innych składników pokarmowych. 

Istotnym punktem krytycznym i wskaźnikiem stopnia niedoboru azotu jest faza 
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krzewienia pszenicy. W tym okresie roślina, która nie wykształciła wszystkich liści, 

może nawet całkowicie obumrzeć [18].  

Kolejnymi niekorzystnym, chemicznym czynnikiem glebowym jest kwasowość 

i nadmierne zasolenie gleby. W glebach kwaśnych zarówno pszenica, jak i rzepak 

narażone są na toksyczne działanie glinu. Poziom pH > 5,5 powoduje, że rozpuszczalne 

formy glinu i manganu przekształcają się w toksyczne jony. W takich warunkach rozwój 

systemu korzeniowego jest spowolniony, a także jest ograniczony pobór fosforu. 

Nadmiar manganu powoduje u rzepaku choroby liści i liczne przebarwienia [19]. 

Podczas upraw pszenicy, a częściej rzepaku zazwyczaj występuje stres solny. Każdą 

gatunek rośliny ma inną tolerancję na zasolenie. Rzepak charakteryzuje się pośrednią 

tolerancją, która też zależy od okresu wystąpienia stresu solnego. W fazie kiełkowania 

i wschodu rzepak wykazuje największą wrażliwość. Do poważniejszych skutków 

zasolenia można zaliczyć zmniejszenie kiełkowania i opóźnienie wschodów, zmniej-

szenie wysokości łodyg i powierzchni liści. Zauważalna jest też różnica w objętości 

systemu korzeniowego, który jest wyraźnie mniejszy. Przy dużym zasoleniu notuje się 

spadek plonu rzepaku i pszenicy nawet o 60% [20, 21]. 

4. Wpływ czynników klimatycznych na rozwój pszenicy i rzepaku 

Głównymi czynnikami klimatycznymi kształtującymi plon jest temperatura i woda. 

Poważnym zagrożeniem dla niezahartowanych roślin jest utrzymująca się minusowa 

temperatura. Odmiany ozime pszenicy i rzepaku charakteryzują się dużą mrozo-

odpornością, jednak niesprzyjające warunki, takie jak brak pokrywy śnieżnej, mogą je 

narazić na liczne uszkodzenia. Wyróżnia się bezpośrednie oraz pośrednie efekty 

działania mrozu. Do bezpośrednich efektów można zaliczyć wyparzanie i pojawianie 

się pleśni śniegowej, natomiast do pośrednich niedostatek wody lub składników pokar-

mowych przez zmarznięcie gleby i uniemożliwienie odżywiania się przez korzenie. 

Zarówno niedostatek wody, jak i jej nadmiar powodują wiele zmian morfologicznych. 

W zależności od okresu trwania niedoboru wody w wysokich temperaturach może 

pojawić się stres wodny, który przyczynia się do obniżenia całkowitej biomasy, 

zawartości ziaren w kłosach oraz spadku plonu. Nadmiar wody wiosną może zakłócić 

dalszy rozwój roślin i powodować ich wymakanie [22, 23]. 

4.1. Wpływ temperatury 

Często spotykaną przyczyną zmian w funkcjonowaniu i procesach fizjologicznych 

roślin są niskie temperatury występujące zimą i wczesną wiosną. W różnych gatunkach 

i odmianach reakcja na silne mrozy zależy od fazy rozwojowej i innych czynników, 

takich jak poziom odporności oraz obecność pokrywy śnieżnej. Rzepak pod pokrywą 

śnieżną jest zdolny przetrwać temperatury do -25°C, a pszenica do -30°C. Bez 

pokrywy śnieżnej rośliny narażone są na mroźne działanie wiatru – wymarzanie 

i wysmalanie. Najbardziej wrażliwą częścią roślin na przemarznięcia są korzenie, które 

mogą powodować zamieranie rośliny. Łodygi uszkodzone przez mróz mogą być 

bardziej podatne na występowanie chorób i opóźniać dalszy rozwój rośliny. 

W przypadku gdy roślina jest wysoka, jest kilkukrotnie bardziej narażona na działanie 

mroźnego wiatru, który powoduje jej wysuszenie. To zjawisko znane jest jako tzw. 

wysmalanie roślin. U roślin ozimych warstwa śniegu pokrywająca niezamarzniętą 

glebę może również zaszkodzić. Pod długo zalegającą pokrywą śnieżną może 
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utrzymywać się dodatnia temperatura. Brak dostępu do światła uniemożliwia foto-

syntezę, rośliny intensywniej oddychają i wyczerpują węglowodany, których nie 

syntetyzują. Prowadzi to do rozkładu białek, a następnie do pojawienia się pleśni 

śniegowej. Proces ten nazywany jest wyprzeniem. Na wyprzenie najbardziej narażone 

są uprawy gęsto siane, na ścisłych glebach o małej porowatości, co utrudnia wymianę 

gazową w tkankach roślinnych [24, 25]. 

4.2. Wpływ deficytu lub nadmiaru wody 

Stres wodny roślin w ostatnich latach występuje coraz częściej. Pszenica i rzepak są 

bardzo wrażliwe na niedobór wody zwłaszcza w fazie kwitnienia i krzewienia. Długo-

trwałe susze i brak opadów deszczu przyczyniają się do wysokich strat w uprawach. 

Rzadziej występują straty plonu związane z nadmiarem wody. Rośliny stale pobierają 

wodę z gleby, a wraz z nią dostarczane są niezbędne składniki pokarmowe. Nadmiaru 

wody rośliny pozbywają się przez transpirację. Na niedobór wody rośliny zwykle 

reagują zamknięciem aparatów szparkowych, uniemożliwiając w ten sposób dalsze 

wyparowanie (transpirację), co hamuje również proces fotosyntezy. W efekcie, podczas 

długiego okresu suszy, zmniejsza się objętość rośliny, a proces starzenia jest znacznie 

przyśpieszony [26]. 

Reakcje pszenicy i rzepaku na deficyt wodny są odmienne. Wynika to z różnic 

w ich systemach korzeniowych oraz zdolności akumulowania wody. Rzepak jest 

bardziej wrażliwy na stres wodny niż pszenica. Przy niewielkiej dostępności wody 

w glebie aparaty szparkowe u rzepaku częściej się zamykają, występuje również większe 

ograniczenie we wzroście i masie owoców niż u pszenicy. Uważa się, że rzepak ma 

większe wymagania wodne, a wiąże się to z większą produkcją biomasy. W odpowiedzi 

na stres wodny w obu przypadkach nieznacznie zmienia się budowa korzenia poprzez 

zwiększenie się objętości górnej części korzeni bocznych. Cienkie korzenie mogą 

wykazywać większą przewodność wodną [27]. 

Rzadziej występującą przyczyną strat plonu w Polsce, może być również nadmiar 

wody, jednak stanowi podobne zagrożenie pod względem poziomu strat. Problem 

nadmiaru wody występuje najczęściej wczesną wiosną, gdy następuje szybki wzrost 

temperatur i zalegający śnieg zaczyna topnieć. Krótkotrwały okres zatopienia roślin 

zazwyczaj skutkuje opóźnieniem ich dalszego rozwoju, natomiast kilkudniowe zastoiska 

wodne powodują wymakanie. W wyniku braku dostępu do tlenu rośliny zamierają, 

a korzenie gniją. Niektóre rośliny uprawne potrafią przetrwać takie warunki. Pszenica 

ozima zalicza się do roślin uprawnych najmniej odpornych na wymakanie [28]. 

5. Wpływ czynników biotycznych na plon pszenicy i rzepaku 

Choroby roślinne mogą być powodowane przez czynniki biotyczne lub abiotyczne. 

Do rozwoju chorób fizjologicznych (abiotycznych) przyczyniają się warunki klima-

tyczne i glebowe. Wysokie temperatury, silny wiatr, czy ulewne opady mogą osłabiać 

roślinę i zwiększyć tym samym prawdopodobieństwo występowania chorób. Podobnie 

reaguje roślina na niedobór wody i składników odżywczych w glebie. Choroby roślin 

są również wywoływane przez czynniki biotyczne, czyli patogeny grzybowe, wirusowe 

lub bakteryjne, które są przenoszone głównie przez owady, wiatr i deszcz, ale także 

szkodniki i chwasty. W uprawach pszenicy i rzepaku najczęściej występują choroby 

grzybowe (mikozy) [29]. 
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5.1. Wpływ chorób wywoływanych przez patogeny 

Grzyby wytwarzają zarodniki, które mogą jednocześnie infekować sąsiadujące 
rośliny. Przykładami takich grzybów powodujących choroby o dużym znaczeniu gospo-
darczym są Puccinia recondita występująca u pszenicy oraz Leptosphaeria maculans 
w uprawach rzepaku. 

Puccinia recondita powoduje rdzę brunatną, która niezwykle często atakuje uprawy 
pszenicy i występuje na całym świecie. Objawia się już po 10 dniach w postaci małych 
uwypukleń skupisk zarodników (uredinia) i plamek na powierzchni liści. Zarodniki 
rdzy rozprzestrzeniają się głównie przez wiatr i opadają na pobliską roślinność i orga-
nizmy żywe w ten sposób roznosząc się. Reakcją obronną pszenicy na chorobę jest 
pojawiająca się martwica wokół powstających urediniów. Rdza brunatna może przetrwać 
warunki zimowe w postaci grzybni. Infekcja, która wniknie w roślinę jesienią objawia 
się po okresie zimowym. Największe nasilenie choroby występuje w okresie krzewienia, 
powodując wysychanie i zamieranie roślin. Choroba wpływa także na zmniejszenia 
masy i liczby ziaren w kłosach oraz zawartość białka w ziarnach. W zależności od 
stopnia porażenia, zmienia się kolor ziaren i ich miękkość. W pszenicy ozimej ziarna 
robią się bardziej żółte. Łatwość rozprzestrzeniania się rdzy na odległość nawet 
jednego kilometra stanowi bardzo duże zagrożenie dla plonów pszenicy ozimej [30]. 

Grzyb Leptosphaeria maculans powoduje suchą zgniliznę kapustnych, powszechnie 
występującą chorobę w uprawach rzepaku ozimego. Infekcja na roślinach rozprze-
strzenia się od jesieni do wiosny. Zarodniki tego grzyba są często przenoszone przez 
deszcz. Na zalegających glebę pozostałościach rzepaku rozwijają się tak zwane pęche-
rzyki, które w wilgotnych warunkach uwalniają zarodniki – askospory. Na roślinach 
pojawiają się takie uszkodzenia jak jasnobrązowe plamy na liściach i łodygach. Łodygi 
porażonych roślin są cieńsze i pokryte czarnymi zmianami w części przyziemnej. 
Zmiany te często rozprzestrzeniają się, powodując zgniliznę łodyg, w wyniku której 
łodyga jest krucha i często łamie się [31]. 

5.2. Wpływ szkodników 

Szkodniki atakujące uprawy znacznie pogarszają jakość zbóż i rzepaku, a w przy-
padku ich masowego wystąpienia mogą całkowicie obniżyć plony. Wśród nich pod 
względem występowania można wyróżnić: roztocza, nicienie, owady, mięczaki, 
gryzonie i ptaki. W Polsce największą oraz najgroźniejszą grupę szkodników stanowią 
owady w postaci młodych osobników, larw lub poczwarek. Dorosłe osobniki żerują 
w częściach nadziemnych roślin, natomiast larwy występują również w glebie. Naj-
częściej atakującymi uprawy pszenicy i rzepaku owadami są mszyce, słodyszek 
rzepakowy i śmietki [32]. 

Mszyce posiadają aparat gębowy kłujący, przez który wysysają soki z wnętrza 
rośliny. Często wokół miejsca ukłucia pojawiają się żółte plamy i martwica, która 
z czasem się rozprzestrzenia. Pod względem powszechności występowania i znaczenia 
w uprawach pszenicy można wyróżnić mszycę czeremchowo-zbożową (Rhopalo-
siphum padi). To wielopokoleniowy owad pojawiający się w okresie letnim. Stosun-
kowo ciężko jest rozpoznać ślady jego żerowania. Objawy chorobowe powodowane 
przez mszyce są bardzo podobne do wielu chorób i reakcji suszowych. Roślina jest 
wyschnięta, obumarła i w miejscach ukłucia odbarwiona. Mszyce przenoszą i zakażają 
rośliny wirusami, które również wywołują choroby, takie jak np. żółta karłowatość 
jęczmienia, która może również spowodować duży spadek plonów [33]. 
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Żerujący na rzepaku słodyszek rzepakowiec (Meligethes aeneus) to gatunek 
powszechnie występujący na całym świecie. Samice słodyszka składają średnio ok. 
4 jaj dziennie w pąkach kwiatowych rzepaku. Z największym nasileniem żerują późną 
wiosną przy wysokich temperaturach i wtedy też składają największą liczbę jaj. Larwy 
słodyszka powodują pękanie pąków rzepaku. Dorosłe osobniki żywią się pyłkiem 
kwiatowym, a larwy płatkami. Podczas fazy pąkowania owady przegryzają się do 
środka i uszkadzają strąki, które potem zazwyczaj zasychają i odpadają od łodygi [34, 
35]. Szkodniki obniżają istotnie wzrost roślin uprawnych, mechanicznie uszkadzają 
liście/źdźbło, wpływając na obniżenie fotosyntezy i produktywności [36, 37].  

Wiele czynników, takich jak temperatura i wilgotność wpływa na zwiększenie 
liczby szkodników. Istnieje dużo metod zapobiegających ich żerowaniu. Nie należy 
ignorować pierwszych objawów, takich jak więdnięcie, gnicie oraz zniekształcenie 
łodyg, ponieważ tak uszkodzona roślina jest bardzo podatna na choroby i niekorzystne 
czynniki klimatyczne. 

5.3. Wpływ chwastów 

Chwasty rozsiewają się głównie przez wiatr na odległość nawet kilku kilometrów. 
W mniejszym stopniu nasiona przenoszone są przez wodę, człowieka i zwierzęta. 
Wraz z wystąpieniem chwastów, na polach uprawnych pojawia się konkurencja o pod-
stawowe czynniki, takie jak: światło, woda i składniki pokarmowe. Samosiewy, przewa-
żając wielkością i tempem wschodu rośliny uprawne, często zagłuszają wzrost pszenicy 
i rzepaku, które wymagają więcej czasu. Większe liście chwastów mogą zasłaniać 
rośliny uprawne i pochłaniać fale promieni słonecznych, które są niezbędne do przebiegu 
procesu fotosyntezy. W warunkach ograniczenia światła występuje etiolacja, czyli 
odbarwienie blaszek liściowych u rzepaku oraz wypłonienie pszenicy. Pszenica 
osłabiona przez chwasty produkuje ziarna o mniejszej zawartości białka i ziarniaki 
o mniejszej masie ziaren. Na konkurencyjność z chwastami może wpływać również 
zagęszczenie roślin uprawnych. Większa gęstość upraw redukuje konkurencję i wpływa 
na zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń zbiorów nasionami chwastów [38, 39]. 

Chwastem, który powoduje duże straty w uprawach pszenicy, a częściej rzepaku 
ozimego na terenie Europy jest wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides Huds.), 
którego rozrost korzeni ogranicza wzrost pszenicy. Zauważono, że w pobliżu jego 
występowania pszenica ma znacznie krótsze korzenie. Ma on wpływ na kierunek 
wzrostu roślin pszenicy oraz strukturę ich korzeni bocznych pierwszego rzędu. Głębokie 
ukorzenienie ułatwia wyczyńcowi pobieranie większej ilości wody, składników pokar-
mowych oraz przyśpiesza jego wzrost. Stwierdzono, że większa dostępność składników 
pokarmowych w glebie może zwiększyć wrażliwość pszenicy na obecność tego 
chwastu [40]. 

6. Podsumowanie 

Stresy abiotyczny i biotyczny u pszenicy i rzepaku powodują duże straty w ich 
plonowaniu. W każdej fazie rozwojowej rośliny wykazują inną tolerancję na stresy  
i w zależności od stopnia nasilenia czynników stresowych wartość współczynnika strat 
może być inna. W dobie zmian klimatycznych, które mają niekorzystny wpływ na 
plonowanie roślin uprawnych, w tym pszenicy i rzepaku, aby zminimalizować ryzyko 
spadku plonowania warto przestrzegać terminów agrotechnicznych i przed wysiewem 
uwzględnić przedplon, który pozwala na uzyskanie lepszych warunków glebowych. 
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Plony pszenicy i rzepaku w niekorzystnych warunkach środowiskowych 

Streszczenie 

Uprawy pszenicy i rzepaku zawsze były narażone na szereg szkodliwych czynników przyrodniczych, 

jednak zmieniający się klimat powoduje nasilenie wpływu tych czynników i stanowi poważne zagrożenie 

dla plonowania. Największy i decydujący wpływ na rozwój roślin mają warunki klimatyczne i glebowe. 

Odmiany ozime roślin uprawnych często zmagają się z wiosennymi przymrozkami. Zamarznięta gleba 

w tym okresie utrudnia pobór wody i składników odżywczych, co skutkuje wymarzaniem. Tak uszkodzone 

rośliny są podatne na występowanie chorób grzybowych. U pszenicy ozimej bardzo często występuje rdza 

brunatna, a u rzepaku sucha zgnilizna kapustnych. Najwięcej strat plonów pszenicy i rzepaku w Polsce 

notowanych jest z powodu długotrwałego deficytu wody i wysokich temperatur. Wysokie temperatury 

w okresie wiosenno-letnim sprzyjają nasileniu występowania chwastów i szkodników, które również 

przenoszą groźne choroby. Susza powoduje zmniejszenie liczby ziaren w kłosach pszenicy oraz spadek 

zawartości tłuszczu w nasionach rzepaku. Rzepak, ze względu na większą produkcję biomasy jest bardziej 

podatny od pszenicy na deficyt wody. Wpływ i nasilenie objawów powodowanych przez poszczególne 

czynniki biotyczne uzależnione są od odmiany pszenicy i rzepaku, ich fazy rozwojowej oraz stopnia 

porażenia. Jednak nawet małe uszkodzenia rzepaku i pszenicy spowodowane przez szkodniki i choroby, 

mogą skutkować końcowym obniżeniem wydajności ich plonowania. 

Słowa kluczowe: pszenica, rzepak, czynniki abiotyczne i biotyczne, gleba, klimat 

Wheat and oilseed rape yields under disadvantageous environmental conditions  

Abstract 

Wheat and oilseed rape crops have always been exposed to a number of harmful environmental factors, but 

the changing climate intensifies the impact of these factors and poses a serious threat to their yield. The 

climatic and soil conditions have the greatest and decisive influence on the development of plants. Winter 

varieties of cultivated plants often struggle with spring frosts. Frozen soil in this period hinders the uptake 

of water and nutrients, which results in freezing. Plants damaged in this way are prone to fungal diseases. 

Brown rust is very common in winter wheat, and blackleg disease in oilseed rape. The greatest losses in 

wheat and oilseed rape crops in Poland are recorded due to the long-term water deficit and high 

temperatures. High temperatures in the spring and summer season increase the occurrence of weeds and 

pests, which also transmit serious diseases. Drought causes a reduction in the number of grains in the ears 

of wheat and a decrease in the fat content of oilseed rape seeds. Oilseed rape, due to the higher biomass 

production, is more susceptible to water deficit than wheat. The impact and severity of symptoms caused 

by individual biotic factors depend on the variety of wheat and oilseed rape, their development phase and 

the degree of infection. However, even small damage to oilseed rape and wheat caused by pests and 

diseases can result in a final reduction in their yield. 

Keywords: wheat, oilseed rape, abiotic and abiotic factors, soil, climate 
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Metabolity wtórne oraz właściwości lecznicze 

wierzbówki kiprzycy (Epilobium angustifolium L.) 

1. Wprowadzenie  

Produkcja żywności na skalę przemysłową wiąże się ze stosowaniem chemicznych 

dodatków do żywności, których zadaniem jest poprawa właściwości organoleptycznych 

produktów, ale przede wszystkim wydłużenie czasu ich przydatności do spożycia. Synte-

tyczne dodatki do żywności wywołują jednak szereg niekorzystnych efektów zdro-

wotnych, między innymi zespół jelita drażliwego, różnego rodzaju alergie pokarmowe 

i inne. Z tego powodu uwaga producentów żywności skupiona jest na poszukiwaniu 

naturalnych aktywnych substancji występujących w roślinach, które można by wyko-

rzystać jako zamienniki związków syntetycznych [1]. Związki naturalnie występujące 

w roślinach wykazują często korzystne właściwości zdrowotne w organizmie człowieka 

po ich spożyciu, spowalniają one rozwój chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby 

nowotworowe, czy choroby neurodegeneracyjne. Wiele z nich zaliczanych jest do 

grupy nutraceutyków, czyli związków mających zarówno znaczenie żywieniowe, jak 

też farmaceutyczne [1]. 

Wierzbówka kiprzyca jest cenną rośliną leczniczą wykorzystywaną w kosmetologii, 

farmacji i przemyśle spożywczym. Roślina ta znana jest od dawna z możliwości 

sporządzania z niej naparów oraz herbatek [2]. Epilobium angustifolium L. stanowi 

bogate źródło substancji aktywnie czynnych, do których należą taniny, flawonoidy 

(kwercetyna, mirycetyna oraz ich glikozydy), sterole, stilbeny, kumaryny, kwasy 

fenolowe i ich estry (m.in. galusowy, kawowy, p-kumarowy, ferulowy) [3-7]. Dzięki 

obecności garbników wierzbówka posiada właściwości ściągające [4]. Ekstrakty 

z wierzbówki mają właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, i przeciwobrzę-

kowe, korzystnie wpływają na układ moczowo-płciowy i wykazują działanie przeciw-

starzeniowe [2, 8-10]. Napary z wierzbówki znalazły szczególne zastosowanie 

w leczeniu zapalenia oraz łagodnego przerostu gruczołu krokowego [3, 10].  

W ostatnich latach notuje się wzrost zainteresowania tą rośliną nie tylko 

w kontekście stosowana jej w medycynie, ale również w przemyśle spożywczym, 

szczególnie w produkcji herbat ziołowych oraz jako dodatek do wyrobów mięsnych [2, 

11]. Celem pracy jest przegląd dotychczasowych doniesień związanych z właściwo-

ściami leczniczymi wierzbówki kiprzycy (Epilobium angustifolium L.) w odniesieniu 

do zawartych w niej metabolitów wtórnych. 

2. Charakterystyka wierzbówki kiprzycy (Epilobium angustifolium L.) 

Wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium L.) należy do rodziny wiesioł-

kowatych (Onagracese). W Europie występuje 26 gatunków Epilobium L., w tym 14 

gatunków w Polsce [2, 12]. Jest rośliną osiągającą średnio od 50 do 200 cm wysokości. 
                                                                
1 malgorzata.materska@up.lublin.pl, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl. 
2 trochimiakmalgorzata@gmail.com, Fitochemiczne SKN, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl. 
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Ma gęsto ulistnioną łodygę, czasem czerwono nabiegłą, na której znajdują się lance-

towate liście. W okresie kwitnienia wykształca różowe kwiaty zebrane w stożkowate 

grona. Kwitnie latem, między czerwcem a lipcem, natomiast już pod koniec września 

dojrzewają jej owoce – torebki. We wnętrzu torebek znajdują się brązowe nasiona 

pokryte białym puchem, które rozsiewane są przez wiatr [13]. Wierzbówka uważana 

jest za roślinę silnie miododajną [3, 4]. W Polsce popularnie występuje na skrajach 

lasów, przydrożach, polanach, łąkach, rowach, zrębach, pożarzyskach, gdzie może 

tworzyć piękne łany. Ponadto można ją licznie spotkać na terenach Ameryki Północnej, 

Azji oraz innych państw Europy [3].  

3. Substancje biologicznie aktywne wierzbówki kiprzycy 

Wśród substancji biologicznie aktywnych występujących w roślinach można wyróżnić 

metabolity pierwotne oraz metabolity wtórne. Metabolity pierwotne występują 

w każdej roślinie i uczestniczą w podstawowych przemianach komórkowych zwią-

zanych z funkcjami życiowymi roślin [13]. Z kolei metabolity wtórne służą roślinie do 

interakcji ze środowiskiem w adaptacji stresu biotycznego i abiotycznego [14]. Rodzaj 

i stężenie metabolitów wtórnych zależy od gatunku rośliny oraz od czynników 

zewnętrznych, takich jak warunki klimatyczne, rodzaj gleby i czynniki stresowe [13]. 

Wykazują one często szereg interesujących właściwości biologicznych, co wyko-

rzystywane jest w przemyśle farmaceutycznym w medycynie i przemyśle spożywczym 

[3, 4, 11]. 

Wraz z rozwojem nowoczesnych metod analitycznych, rokrocznie pojawiają się 

informacje o nowych związkach wyodrębnionych z roślin, które charakteryzowane są 

pod względem struktury chemicznej oraz specyficznych właściwości biologicznych. 

Chromatografia gazowa sprzężona z detektorem masowym pozwala na określenie 

profili związków lotnych, a chromatografia cieczowa na analizę substancji mniej lotnych. 

Analiza jakościowa odbywa się na podstawie widm molekularnych i fragmentacyjnych 

związków występujących w roślinie. Analiza ilościowa jest trudniejsza i bardziej 

problematyczna, wiąże się z przygotowaniem roztworów kalibracyjnych oznaczanych 

związków, a te nie zawsze są dostępne. Z tego względu wiele substancji zidentyfiko-

wanych w roślinach nie oznaczono ilościowo.  

Doniesienia ostatnich lat przyniosły dużo nowych informacji na temat składu 

chemicznego wierzbówki, główne grupy aktywnych składników występujących w tej 

roślinie scharakteryzowano poniżej.  

3.1. Taniny 

Taniny zwane również garbnikami są związkami o właściwościach przeciwzapal-

nych i ściągających, stąd też stosowane są wspomagająco w przypadku stanów 

zapalnych śluzówki jamy ustnej i gardła [10, 15]. Działają również jako środki zapie-

rające i antyseptyczne podczas biegunek. Wierzbówka kiprzyca zawiera znaczące 

ilości tanin [16]. Związkiem występującym tu w znaczących ilościach jest oenoteina B, 

zaliczana do elagotanin, której stężenie w suszonych liściach i kwiatach wierzbówki 

dochodzi do 6-8% [17]. Oenoteina B zaliczana jest do makrocyklicznych elagotanin 

o strukturze dimerycznej. Według niektórych autorów obecność tego związku 

determinuje aktywność biologiczną ekstraktów z liści tej rośliny [4]. Jednak badania 

nad składem chemicznym wierzbówki wskazują na występowanie w niej innych 
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oligomerów, których zawartość może dochodzić do 15% suchej masy liści i kwiatów 

[17]. W tabeli 1 przedstawiono zawartości oligomerów elagotanin w częściach 

anatomicznych wierzbówki. 

Oenoteina B wykazuje wysoką aktywność antyoksydacyjną oraz zdolność do 

neutralizacji wolnych rodników, ma też działanie fotoprotekcyjne, przeciwnowo-

tworowe, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne [17-20]. W medycynie znalazła zastoso-

wanie w leczeniu przerostu gruczołu krokowego [5, 19, 20].  

Tabela 1. Zawartość elagotanin w kwiatach, liściach i łodygach wierzbówki kiprzycy (mg/g s.m.)  

Nazwa związku Kwiaty Liście Łodygi 

Oenoteina B 

Oenoteina A 

Tetramer 

Pentamer 

Heksamer 

Heptamer 

81 

32 

29 

11 

3,75 

3,4 

59 

48 

22,5 

4 

2 

1,2 

22,5 

15 

3,75 

0,9 

- 

- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [17] 

3.2. Flawonoidy 

Flawonoidy stanowią największą i najbardziej zróżnicowaną grupę związków 

fenolowych. Ich głównym źródłem są nasiona, łodygi i kwiaty roślin [21]. Obecne 

w liściach chronią ich tkanki przed infekcjami oraz pochłaniają nadmiar promieniowania 

UV-B. Wykazują działanie antyoksydacyjne poprzez zmniejszanie szkodliwości 

powstających wolnych rodników w wyniku procesu fotosyntezy. Ze względu na 

położenie pierścienia fenolowego i stopnia utlenienia pierścienia piranowego, flawo-

noidy można podzielić na 6 klas, w skład których wchodzą: flawony, flawanony, 

flawonole, flawanole, izoflawony, antocyjany [1, 21].  

Wierzbówka zawiera znaczne ilości kwercetyny, mirycetyny i kempferolu oraz 

pochodne tych związków [6, 21, 22]. Według Baert i wsp. [22], wśród zidenty-

fikowanych flawonoidów dominującym związkiem obecnym we wszystkich częściach 

anatomicznych rośliny był 3-O-glukoronid kwercetyny. Z kolei największą różno-

rodność flawonoidów notowano w kwiatostanach wierzbówki [22]. W tabeli 2 

zamieszczono wybrane zidentyfikowane kwasy fenolowe oraz flawonoidy występujące 

w wierzbówce.  

Tabela 2. Zidentyfikowane i oznaczone ilościowo związki fenolowe i flawonoidowe wierzbówki kiprzycy 

Lp. Nazwa związku Zawartość mg/kg Ref. 

Kwasy fenolowe i ich pochodne 

1. 

2. 

3. 

Kwas elagowy 

Kwas galusowy 

Kwas kawowy 

1891,5 

70,1 

2,4 

[16] 

[16] 

[16] 

Flawonoidy i ich pochodne 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kwercetyna 

3-O-galaktozyd kwercetyny 

3-O-glukuronid kwercetyny 

3-O-ramnozyd kwercetyny 

109,6 

4000 

5230 

5160 

[16] 

[21] 

[22] 

[22] 



 

Małgorzata Materska, Małgorzata Trochimiak 

 

60 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

3-O-arabionfuranozyd 

kwercetyny 

Rutyna 

Mirycetyna 

3-O-ramnozyd mirycetyny 

Kempferol 

3-O-glukuronid kempferolu 

3-O-ramnozyd kempferolu 

160 

 

119,5 

5000 

1240 

15 

640 

7910 

[22] 

 

[16] 

[21] 

[22] 

[21] 

[22] 

[22] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16, 21, 22] 

3.3. Kwasy fenolowe 

Kwasy fenolowe i ich pochodne stanowią po flawonoidach drugą dominującą grupę 

związków fenolowych występujących w E. angustifolium [3]. Pierwszą z nich 

stanowią kwasy hydroksybenzoesowe i ich pochodne, w skład których wchodzi przede 

wszystkim kwas galusowy, elagowy i protokatechowy. Drugą stanowią kwasy 

hydroksycynamonowe i ich pochodne do których należy kwas kawowy, ferulowy, czy 

p-kumarowy.  

Kwasem, który zdecydowanie dominował w ekstraktach wierzbówki był kwas 

elagowy (tab. 2). Pozostałe związki tej grupy to kwasy galusowy i kawowy, wystę-

pujące w znacznie mniejszych stężeniach [16]. Kwasy fenolowe występują też w formach 

spolimeryzowanych oraz zestryfikowanych. Gryszczyńska i wsp. [16] stwierdzili 

obecność w ekstrakcie z wierzbówki pochodnych kwasu galusowego, kawowego oraz 

chinowego, jednak nie oznaczyli tych związków ilościowo. 

4. Właściwości antyoksydacyjne i aktywność biologiczna  

Aktywność antyoksydacyjna związków występujących w ekstraktach roślinnych 
oznaczana metodami in vitro może opierać się na bezpośrednich i pośrednich 
mechanizmach działania antyoksydacyjnego. Mechanizmy bezpośrednie polegają na 
neutralizacji wolnych rodników tlenowych oraz nierodnikowych reaktywnych form 
tlenu i/lub na hamowaniu aktywności enzymów biorących udział w ich wytwarzaniu 
(np. oksydazy ksantynowej). Pośrednia aktywność antyoksydacyjna przejawia się 
chelatowaniem jonów metali przejściowych (Fe, Cu), przerywaniem kaskady reakcji 
wolnorodnikowych lub ochroną niskocząsteczkowych antyoksydantów przed utle-
nianiem [23]. 

Do metod bezpośrednich należy oznaczanie aktywności antyrodnikowej w odniesieniu 

do syntetycznych rodników DPPH

 (rodnik 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylowy) oraz 

kationorodnika ABTS
+

 (kationo rodnik kwasu 2,2’-azynobis-(3-etylobenzotiazolino-6-
sulfonowego)). Przykładem metody pośredniej jest oznaczanie zdolności chelatujących 
jony żelaza przez badane związki.  

Ekstrakty z wierzbówki kiprzycy analizowano w kilku układach modelowych. 
Wykazywały one zmienną aktywność w zależności od rodzaju badanej próby oraz 
stosowanej metody. Shikov i wsp. [24], analizując aktywność antyrodnikową dostępnych 
komercyjnie ekstraktów z wierzbówki w układzie z rodnikiem DPPH, uzyskali wyniki 

wyrażone jako wartość IC50, które wynosiły od 140-250 g/ml, podczas gdy dla 

Troloxu oznaczona aktywność wynosiła 120 g/ml. Wspomniani autorzy wykazali też 
wysoką aktywność ekstraktów z wierzbówki jako inhibitorów peroksydacji lipidów 
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katalizowanych przez jony żelaza (III), sugerując ich potencjał w ochronie wrażliwych 
na utlenianie wysoko tłuszczowych składników żywności [24]. Z kolei Nowak i wsp. 
[25], na podstawie wyników analiz aktywności antyoksydacyjnej mierzonej w układach 
z DPPH, ABTS oraz zdolności do redukowania jonów Fe

3+
 do Fe

2+
 (FRAP, z ang. 

Ferric ion Reducing Antioxidant Power), określili wpływ rodzaju stosowanego rozpusz-
czalnika na aktywność pozyskanych ekstraktów, wskazując na wysoki potencjał anty-
oksydacyjny ekstraktów etanolowych. Jednocześnie stwierdzili, że rośliny zbierane 
w fazie pełnego rozkwitu zawierały najwięcej antyoksydantów [25]. Badania innych 
autorów potwierdziły fakt, że najwyższa akumulacja związków o właściwościach 
antyoksydacyjnych ma miejsce w okresie silnego kwitnienia wierzbówki, a częścią 
anatomiczną rośliny, najbogatszą w antyoksydanty były kwiaty i liście [21, 22].  

Aktywność przeciwutleniająca związków występujących w ekstraktach z wierzbówki 
stanowi ważny element ich potwierdzonej aktywności biologicznej. Z uwagi na to, że 
w badaniach farmakologicznych potwierdzono korzystny wpływ ekstraktów we 
wspomaganiu leczenia przerostu gruczołu krokowego, wiele badań koncentrowało się 
na wyjaśnieniu mechanizmu tego działania. Stąd też w literaturze światowej można 
znaleźć opracowania dotyczące aktywności cytotoksycznej oraz inhibicji enzymów 
bezpośrednio powiązanych występowaniem tego schorzenia [2]. Przykładowo, 
aktywność cytotoksyczną wyciągów z wierzbówki badano na nienowotworowej linii 
komórkowej nabłonka prostaty – PZ-HPV-7 [3]. W doświadczeniu wykorzystano 
dostępny w sprzedaży 0,65% etanolowy wyciąg z Epilobium angustifolium L., który 
dodawano w ilości 1900, 190 i 19 µg suchego ekstraktu/ml medium. Na podstawie 
uzyskanych wyników stwierdzono, że ekstrakt w najwyższej dawce wpłynął na 
zahamowanie proliferacji komórek o 68% po 24 h inkubacji.  

Enzymem biorącym udział w patogenezie przerostu gruczołu krokowego jest  
5α-reduktaza steroidowa [2]. W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań w celu 
określenia wpływu ekstraktów z wierzbówki na aktywność tego enzymu. Kujawski 
i wsp. [26] badając wpływ standaryzowanego ekstraktu z ziela Epilobium angusti-
folium L. w dawce 100 mg/kg/dzień, na poziom ekspresji mRNA 5α-reduktazy typu 2 
stwierdzili korzystne działanie składników ekstraktu na poziom ekspresji genów 
powiązanych z androgenowym szlakiem sygnalizacji komórkowej. 

Z uwagi na nasilający się na świecie problem antybiotykooporności wśród 
powszechnych patogenów, prowadzone były również badania w kierunku określenia 
właściwości antybakteryjnych ekstraktów z wierzbówki kiprzycy. Ferrante i wsp. [8] 
oznaczyli aktywność przeciwdrobnoustrojową ekstraktów wodnych z pięciu roślin, 
w tym wierzbówki. Autorzy badań oceniali właściwości antybakteryjne ekstraktów 
w odniesieniu do: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 
i Bacillus cereus oraz antygrzybowe w odniesieniu do: Candida albicans, C. tropicalis. 
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzili umiarkowany efekt przeciwdrobno-
ustrojową badanych ekstraktów, a w przypadku wierzbówki najsilniejszą aktywność 

MIC (z ang. Minimum Inhibitory Concentration) wynoszącą 49,6 g/ml zanotowali dla 
C. tropicalis [8]. Jednak badania były prowadzone na suszonych ekstraktach 
zakupionych w firmie farmaceutycznej, które przed analizą rozpuszczano w wodzie, 
stosując ultradźwięki w temp. 60

o
C przez 1 h, co przypuszczalnie miało wpływ na 

uzyskane wyniki. 
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5. Właściwości prozdrowotne i zastosowanie w medycynie 

Wierzbówka kiprzyca ma szerokie spektrum zastosowania. W niektórych krajach 

roślina ta wykorzystywana była do sporządzania potraw i napojów [2]. Zebrane 

wczesną wiosną młode pędy spożywano na surowo lub po wcześniejszym ugotowaniu. 

Z nieotwartych pąków sporządzano sałatki lub marynowano jak kapary [27]. Na 

Syberii po wysuszeniu ziela wierzbówki, następnie jego zmieleniu na mąkę możliwa 

była produkcja z niej pieczywa. Charakteryzowało się ono lekko orzechowym 

aromatem. Ze względu na fakt, że jest to roślina silnie miododajna sporządzano z niej 

syrop cukrowy szczególnie popularny w Kanadzie i Rosji [28]. W Rosji Epilobium 

angustifolium znane jest pod nazwą Iwan Czaj. Ze sfermentowanych liści przygo-

towywano leczniczy napar. Przeciwdziałał on głównie na wrzody żołądka, zapalenie 

żołądka oraz zaburzenia snu [29, 30]. Był to surowiec eksportowany do różnych 

państw Europy Zachodniej, w tym Anglii. W medycynie chińskiej do leczenia poura-

zowego, łagodnych stanów zapalnych i zaburzeń miesiączkowania wykorzystywano 

korzenie i łodygi tej rośliny [2]. Właściwości lecznicze wierzbówki były wyko-

rzystywane przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, zwłaszcza w Kanadzie 

i na Alasce. Stosowano ją w leczeniu oparzeń, zmian bakteryjnych jamy ustnej, 

owrzodzeń, wysypek [31]. W Stanach Zjednoczonych Ameryki preparaty z wierzbówki 

stosowane są przeciw kolce, wymiotom oraz dolegliwościom żołądkowo-jelitowym [10].  

Badania ostatnich lat wskazują na potencjał ekstraktów z wierzbówki kiprzycy we 

wspomaganiu leczenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego (BPH, z ang. Benign 

Prostatic Hyperplasia) [4, 5, 7]. Choroba ta, postępującą wraz z wiekiem stanowi 

poważny problem społeczno-cywilizacyjny ze względu na częstość występowania [4]. 

Badania Deng i wsp. [7] sugerują, że E. angustifolium wykazuje działanie terapeu-

tyczne we wczesnym stadium BPH, zapaleniu cewki moczowej i prostaty, a także 

problemach z oddawaniem moczu. Autorzy koncentrowali się na analizie ekstraktu 

wodnego z wierzbówki i jego głównego składnika oenoteinie B. Aktywność anty-BPH 

in vitro oceniali poprzez określenie żywotności komórek nabłonka-1 łagodnego 

przerostu gruczołu krokowego (BPH-1) za pomocą testu MTT (bromek 3-(4,5-

dimetylotiazol-2-yl)-2,5-difenylotetrazoliowy), a także zahamowanie wydzielania 

antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) w hormonozależnej linii komórek raka 

prostaty (LNCaP). Aktywność anty-BPH w układzie in vivo badali na szczurach z BPH 

indukowanym propionianem testosteronu. Po doustnym podawaniu ekstraktów 

z wierzbówki w dawce 100, 200 i 400 mg/kg mc przez 28 dni oceniali masę gruczołu 

krokowego, poziom androgenów w osoczu, zmiany histopatologiczne, czynniki 

oksydacyjne i zapalne w prostacie. Wyniki opisanych badań wykazały znaczące 

działanie ekstraktów z E. angustifolium przeciw BPH in vitro. Dodatkowo wspomniani 

autorzy wytypowali 26 związków, które wykazywały działanie antyproliferacyjne 

w komórkach BHP-1 oraz 36 związków hamujących PSA w komórkach LNCap [7].  

Przytoczone przykłady badań potwierdzają znaczenie produktów na bazie 

wierzbówki kiprzycy w stosowaniu jako suplementy we wspomaganiu leczenia 

łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Jednak roślina ta jest wartościowym źródłem 

związków aktywnych, których unikalna kompozycja może być wykorzystana jako 

naturalne źródło antyoksydantów nie tylko w medycynie.  

  



 

Metabolity wtórne oraz właściwości lecznicze wierzbówki kiprzycy (Epilobium angustifolium L.) 

 

63 

6. Podsumowanie 

Wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium L.) jest obiecującą rośliną pod 

względem możliwości stosowania jej nie tylko w przemyśle farmaceutycznym, ale 

również jako naturalny składnik żywności. Zapomniane przez lata, właściwości pro-

zdrowotne wierzbówki są ponownie odkrywane, a dzięki nowoczesnym technikom 

analitycznym dostępnych jest coraz więcej informacji na temat składu jej chemicznego 

oraz związków determinujących potencjał biologiczny tej rośliny. Jednak niezbędne są 

dalsze badania nad wykorzystaniem ekstraktów z wierzbówki jako zamiennik 

syntetycznych dodatków do żywności, takich jak BHT (butylohydroksytoluen), czy też 

azotanów (III).  
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Metabolity wtórne oraz właściwości lecznicze wierzbówki kiprzycy (Epilobium 

angustifolim L.) 

Streszczenie 

Zainteresowanie właściwościami roślin leczniczych, stosowanych w medycynie ludowej spowodowane 

jest możliwością ich potencjalnego zastosowania w farmakoterapii. Związki bioaktywne występujące 

w roślinach korzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz są atrakcyjną alternatywą 

dla antybiotyków i syntetycznych przeciwutleniaczy. Jest to również istotne dla producentów żywności, 

którzy chcą zmniejszyć zawartość syntetycznych dodatków w swoich produktach, zamieniając je 

naturalnymi ekstraktami roślinnymi. Wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium L.) wykazuje wysoki 

potencjał antyoksydacyjny, ze względu na bogactwo bioaktywnych związków, do których należą m.in. 

flawonoidy oraz taniny. Wykazano, że dzięki obecności oenoteniny B możliwe jest hamowanie przerostu 

gruczołu krokowego. Praca zawiera aktualny przegląd informacji na temat bioaktywności ekstraktów 

z wierzbówki kiprzycy oraz ich właściwości prozdrowotnych.  

Słowa kluczowe: Epilobium angustifolium, właściwości przeciwutleniające, bioaktywność, oenoteina B 

Secondary metabolites and healing properties of Epilobium angustifolium L. 

Abstract 

The interest in the properties of medicinal plants used in folk medicine is caused by their potential use in 

pharmacotherapy. Bioactive compounds found in plants have a positive effect on the functioning of the 

human body and are an attractive alternative to antibiotics and synthetic antioxidants. It is also important 

for food producers who want to reduce the content of synthetic additives in their products by replacing 

them with natural plant extracts. Willow (Epilobium angustifolium L.) has a high antioxidant potential due 

to the richness of bioactive compounds, which include flavonoids and tannins. It has been shown that due 

to the presence of oenotenin B it is possible to inhibit prostatic hyperplasia. The work contains an up-to-

date review of information on the bioactivity of willow extracts and their healing properties. 

Keywords: Epilobium angustifolium, antioxidant properties, bioactivity, oenothein B 
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Badania metodą EPR kinetyki oddziaływania 

z wolnymi rodnikami naparów uzyskanych z kwiatów 

koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu 

1. Wstęp 

Spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego zastosowano do 

badania oddziaływań z wolnymi rodnikami naparów uzyskanych z surowców roślinnych 

o prostym i złożonym składzie. Celem pracy było porównanie kinetyki oddziaływania 

naparów sporządzonych z kwiatów koniczyny czerwonej, kwiatów ślazu oraz z surowca 

złożonego zarówno z kwiatów koniczyny czerwonej, jak i kwiatów ślazu. Poprzez 

analizy ewolucji widm EPR w czasie wyznaczono wielkość i szybkość oddziaływań 

testowanych naparów roślinnych z wolnymi rodnikami.  

Kwiaty koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) i kwiaty ślazu (Flos Malvae) 

to surowce roślinne o działaniu leczniczym [1-5]. Kwiaty koniczyny czerwonej zawierają 

flawonoidy, kwasy fenolowe, karoten, witaminę C i E, barwniki antocyjanowe (anto-

cyjany) [1, 2]. Kwiaty ślazu mają w swoim składzie związki śluzowe i barwniki 

antocyjanowe [1, 2].  

Napar z koniczyny czerwonej pozytywnie wpływa na przemianę materii, wspomaga 

leczenie objawów menopauzy, działa przeciwzapalnie, moczopędnie, rozkurczowo, 

wykrztuśnie [6-8]. Napar ten jest stosowany zewnętrznie w postaci okładów na rany, 

oparzenia oraz w przypadku bólów reumatycznych, świądu i obrzęków limfatycznych 

[8]. Napar z kwiatów ślazu stosowany jest w stanach zapalnych górnych dróg odde-

chowych, żołądka i jelit [9-15].  

2. Część doświadczalna 

2.1. Przygotowanie próbek do badań 

Zbadano oddziaływania z wolnymi rodnikami naparów uzyskanych z kwiatów 

koniczyny czerwonej, kwiatów ślazu oraz z surowca roślinnego zawierającego kwiaty 

koniczyny czerwonej i kwiaty ślazu w stosunkach wagowych 2:1, 1:1 i 1:2. Surowiec 

roślinny w postaci kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu pokazano odpo-

wiednio na rysunku 1a i 1b. 
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Rysunek 1. Testowany surowiec roślinny: (a) kwiaty koniczyny czerwonej i (b) kwiaty ślazu 

[opracowanie własne]  

Napary z uzyskane z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu pokazano 

odpowiednio na rysunku 2a i 2b. Czas przygotowania naparu wynosił 15 minut. 

 

Rysunek 2. Przygotowanie naparu z: (a) kwiatów koniczyny czerwonej i (b) kwiatów ślazu 

[opracowanie własne] 
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2.2. Badania oddziaływań wolnorodnikowych z wykorzystaniem 

spektroskopii EPR 

Jako metodę badawczą zastosowano spektroskopię elektronowego rezonansu para-

magnetycznego. Do rejestracji widm EPR użyto znajdujący się w Katedrze i Zakładzie 

Biofizyki na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu spektrometr elektro-

nowego rezonansu paramagnetycznego na pasmo X firmy Radiopan (Poznań), który 

wykorzystuje promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości wynoszącej 9,3 GHz wraz 

z systemem szybkiej numerycznej akwizycji danych Rapid Scan Unit firmy Jagmar 

(Kraków). Wolne rodniki próbki umieszczonej w polu magnetycznym wytworzonym 

przez elektromagnes pochłaniają mikrofale wytwarzane przez klistron w bloku 

mikrofalowym spektrometru. Widmo EPR zależy od rodzaju i koncentracji wolnych 

rodników znajdujących się w próbce [16-18]. Widma EPR rejestrowano w postaci 

pierwszej pochodnej absorpcji z modulacją magnetyczną 100 kHz. 

W pomiarach oddziaływania testowanych naparów z wolnymi rodnikami wykorzy-

stano modelowe wolne rodniki DPPH o strukturze chemicznej przedstawionej na 

rysunku 4 [19]. Do badań przygotowano roztwór wzorcowy DPPH w alkoholu mety-

lowym. Rejestrowano widma EPR dla wolnych rodników DPPH w roztworze wzor-

cowym oraz widma EPR wolnych rodników DPPH po dodaniu testowanego naparu do 

roztworu wzorcowego. W wyniku oddziaływania próbki o właściwościach antyoksy-

dacyjnych z wolnymi rodnikami DPPH widmo EPR DPPH jest wygaszane [20-26]. 

Silniejszym właściwościom antyoksydacyjnym próbki odpowiada większe wygaszanie 

widma EPR DPPH [29-26].  

 

Rysunek 4. Struktura chemiczna wolnego rodnika DPPH (1,1-difenylo-2-pikrylo-hydrazyl) [19] 

W pracy zbadano kinetykę oddziaływania testowanych naparów z wolnymi rodnikami 

DPPH jako zmiany amplitudy linii EPR DPPH w funkcji czasu oddziaływania 

z naparem. Amplituda (A) widma maleje wraz ze wzrostem czasu oddziaływania 

DPPH z badaną próbką, osiąga wartość minimalną i dalej nie zmienia się z czasem. Od 

szybkości oddziaływania wolnych rodników DPPH z próbką zależy czas osiągania 

wartości minimalnej przez amplitudę widma EPR DPPH. Wielkość oddziaływania 

określa wartość minimalna amplitudy. 

Do rejestracji i analizy widm EPR wolnych rodników stosowane są profesjonalne 

programy spektroskopowe firmy Jagmar (Kraków), program LabView firmy National 

Instruments (USA) i Origin firmy OriginLab (USA).  
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3. Wyniki i ich dyskusja 

Przeprowadzone badania spektroskopowe wykazały oddziaływania wszystkich 

testowanych naparów uzyskanych z surowca roślinnego z wolnymi rodnikami. Na 

rysunkach 5 i 6 pokazano odpowiednio zmiany widm EPR wolnych rodników DPPH 

ze wzrostem czasu oddziaływania z naparem z kwiatów koniczyny czerwonej z naparem 

z kwiatów ślazu dla wybranych czasów oddziaływania. Zarówno w przypadku naparu 

z kwiatów koniczyny czerwonej, jak i naparu z kwiatów ślazu, zaobserwowano 

wygaszanie widm EPR wolnych rodników DPPH, co wskazuje na właściwości 

antyoksydacyjne testowanych naparów.  

 

Rysunek 5. Zmiana widm EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu oddziaływania z naparem 

z kwiatów koniczyny czerwonej. Czasy oddziaływania wynoszą 5, 10, 20, 30, 40, 50 i 60 minut. B – indukcja 

magnetyczna, X – wysokość linii EPR w punkcie o indukcji magnetycznej B 
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Rysunek 6. Zmiana widm EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu oddziaływania z naparem 

z kwiatów ślazu. Czasy oddziaływania wynoszą 5, 10, 20, 30, 40, 50 i 60 minut. B – indukcja magnetyczna,  

X – wysokość linii EPR w punkcie o indukcji magnetycznej B 

Na rysunku 7 przedstawiono kinetykę oddziaływań wolnorodnikowych jako zmiany 

amplitudy względnej (A/ADPPH) linii EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu 

(t) oddziaływania z naparem z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu. 

W wyniku oddziaływania wolnych rodników DPPH z naparami uzyskanymi z kwiatów 

koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu amplitudy linii EPR wolnych rodników DPPH 

maleją ze wzrostem czasu oddziaływania, a następnie osiągają wartości minimalne. 

Kinetyka oddziaływań wolnorodnikowych w przypadku naparu z kwiatów koniczyny 

czerwonej i kwiatów ślazu jest podobna. Napar z kwiatów ślazu silniej wygasza linie 

EPR wolnych rodników DPPH. 
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Rysunek 7. Zmiany amplitudy względnej (A/ADPPH) linii EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu 

(t) oddziaływania z naparem z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu. A – amplituda linii EPR 

wolnych rodników DPPH w kontakcie z badanym naparem, ADPPH – amplituda linii EPR wolnych rodników 

DPPH w roztworze wzorcowym. Dla roztworu wzorcowego amplituda (A/ADPPH) wynosi 1 

Napary uzyskane z surowca roślinnego zawierającego kwiaty koniczyny czerwonej 

i kwiaty ślazu w stosunkach wagowych 1:2, 1:1 i 2:1 wygaszały także widma EPR 

wolnych rodników DPPH, co wskazuje na ich właściwości antyoksydacyjne. Zmiany 

widm EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu oddziaływania z naparem 

z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu dla stosunku wagowego składników 

surowca roślinnego wynoszącego 1:2, 1:1 i 2:1 pokazano odpowiednio na rysunkach  

8-10. 
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Rysunek 8. Zmiana widm EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu oddziaływania z naparem 

z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu dla stosunku wagowego składników surowca roślinnego 1:2. 

Czasy oddziaływania wynoszą 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 i 60 minut. B – indukcja magnetyczna, X – wysokość 

linii EPR w punkcie o indukcji magnetycznej B 

 

Rysunek 9. Zmiana widm EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu oddziaływania z naparem 

z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu dla stosunku wagowego składników surowca roślinnego 1:1. 

Czasy oddziaływania wynoszą 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 i 60 minut. B – indukcja magnetyczna, X – wysokość 

linii EPR w punkcie o indukcji magnetycznej B 
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Rysunek 10. Zmiana widm EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu oddziaływania z naparem 

z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu dla stosunku wagowego składników surowca roślinnego 2:1. 

Czasy oddziaływania wynoszą 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 i 60 minut. B – indukcja magnetyczna, X – wysokość 

linii EPR w punkcie o indukcji magnetycznej B 

Kinetykę oddziaływania naparów uzyskanych z surowca roślinnego zawierającego 

kwiaty koniczyny czerwonej i kwiaty ślazu w stosunkach wagowych 1:2, 1:1 i 2:1 

porównano na wykresach prezentowanych ma rysunku 11. Kinetyka oddziaływań 

wolnorodnikowych naparów uzyskanych z surowca roślinnego o złożonym składzie 

ma charakter złożony, co jest widoczne na zależnościach przedstawiających zmiany 

amplitudy względnej wolnych widm EPR wolnych rodników DPPH od czasu oddzia-

ływania z badanymi naparami. Napary z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów 

ślazu w stosunkach wagowych 2:1 i 1:2 wygaszają podobnie co do wielkości linie EPR 

wolnych rodników DPPH. Wygaszanie to jest większe aniżeli w przypadku naparu 

z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu w stosunku wagowym 1:1. 



 

Damian Łomankiewicz, Mateusz Broncel, Barbara Pilawa, Paweł Ramos 

 

74 

 

Rysunek 11. Zmiany amplitudy względnej (A/ADPPH) linii EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu 

(t) oddziaływania z naparem z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu dla stosunków wagowych 1:2, 

1:1 i 2:1 (c). A – amplituda linii EPR wolnych rodników DPPH w kontakcie z badanym naparem, 

ADPPH – amplituda linii EPR wolnych rodników DPPH w roztworze wzorcowym. Dla roztworu wzorcowego 

amplituda (A/ADPPH) wynosi 1  

Na rysunku 12 porównano minimalne amplitudy względne linii EPR wolnych 

rodników DPPH oddziałujących z badanymi naparami. Najmniejsze, jednakowe, 

amplitudy względne uzyskano dla widm EPR wolnych rodników DPPH w kontakcie 

z naparem z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu w stosunkach wagowych 

2:1 i 1:2. Odpowiada to najsilniejszym oddziaływaniom wolnorodnikowym. Napar 

z kwiatów koniczyny czerwonej, a także napar z kwiatów ślazu, oddziałują słabiej 

z wolnymi rodnikami DPPH niż napar z surowca o składzie złożonym w stosunkach 

wagowych 2:1 i 1:2, ponieważ amplitudy minimalne linii EPR DPPH w przypadku 

tych naparów są większe od amplitud w przypadku wskazanych surowców złożonych. 

Napar z kwiatów ślazu oddziałuje silniej z wolnymi rodnikami DPPH aniżeli napar 

z kwiatów koniczyny czerwonej, ponieważ amplituda minimalna linii EPR DPPH jest 

w tym przypadku mniejsza od amplitudy minimalnej linii EPR DPPH w kontakcie 

z naparem z kwiatów koniczyny czerwonej. Największą amplitudę względną uzyskano 

dla widm EPR wolnych rodników DPPH w kontakcie z naparem z kwiatów koniczyny 

czerwonej i kwiatów ślazu w stosunku wagowy 1:1. Odpowiada to najsłabszym 

oddziaływaniom wolnorodnikowym. 
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Rysunek 12. Porównanie amplitud względnych (A/ADPPH) linii EPR wolnych rodników DPPH oddziałujących 

z badanymi naparami w czasie 60 minut. A – amplituda linii EPR wolnych rodników DPPH w kontakcie 

z naparem, ADPPH – amplituda linii EPR wolnych rodników DPPH w roztworze wzorcowym. Dla roztworu 

wzorcowego amplituda (A/ADPPH) wynosi 1 

Uzyskane wyniki badań potwierdziły przydatność spektroskopii elektronowego 
rezonansu paramagnetycznego i modelowych wolnych rodników DPPH do porównania 
oddziaływań z wolnymi rodnikami naparów uzyskanych z surowca roślinnego o różnym 
składzie. Metodą EPR można wyznaczyć kinetykę oddziaływania naparów roślinnych 
z wolnymi rodnikami poprzez analizy zmian amplitudy linii EPR modelowych wolnych 
rodników w czasie ich kontaktu z testowanym naparem. W zależności od rodzaju 
surowca roślinnego, z którego sporządzono ekstrakt wodny w postaci naparu, amplituda 
osiąga wartość minimalną wskazującą na wielkość oddziaływań wolnorodnikowych po 
czasie zależnym od szybkości tych oddziaływań. 

4. Wnioski 

Przeprowadzone badania naparów sporządzonych z kwiatów koniczyny czerwonej, 
kwiatów ślazu oraz naparów uzyskanych z surowca roślinnego złożonego z kwiatów 
koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu wykazały, że: 
1. Napary z kwiatów koniczyny czerwonej, kwiatów ślazu oraz z surowca roślinnego 

zawierającego kwiaty koniczyny czerwonej i kwiaty ślazu w stosunkach 
wagowych 2:1, 1:1 i 2:1 wygaszają widma EPR wolnych rodników, co wskazuje 
na ich antyoksydacyjny charakter. 

2. Oddziaływania testowanych naparów z wolnymi rodnikami DPPH zależą od 
surowca roślinnego.  

3. Napar z kwiatów ślazu silniej oddziałuje z wolnymi rodnikami aniżeli napar 
z koniczyny czerwonej.  

4. Napar z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu w stosunku wagowym 1:1 
oddziałuje z wolnymi rodnikami najsłabiej ze wszystkich testowanych naparów. 
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5. Najsilniej z wolnymi rodnikami oddziałują napary uzyskane z kwiatów koniczyny 
czerwonej i kwiatów ślazu w stosunkach wagowych 2:1 i 1:2, a oddziaływania 
tych naparów są jednakowe. 

6. Kinetyka oddziaływań naparów uzyskanych z surowca roślinnego zawierającego 
zarówno kwiaty koniczyny czerwonej, jak i kwiaty ślazu ma charakter złożony. 

7. Potwierdzono przydatność metody EPR w badaniach kinetyki oddziaływania 
naparów z surowca roślinnego z wolnymi rodnikami.  

Podziękowania 

Badania finansowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
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Badania metodą EPR kinetyki oddziaływania z wolnymi rodnikami naparów 
uzyskanych z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu 

Streszczenie 
Metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego wyznaczono oddziaływania z wolnymi rodnikami 
naparów uzyskanych z leczniczych surowców roślinnych. Celem pracy było porównanie kinetyki 
oddziaływania z wolnymi rodnikami naparów sporządzonych z kwiatów koniczyny czerwonej, kwiatów 
ślazu oraz z surowca złożonego zarówno z kwiatów koniczyny czerwonej, jak i kwiatów ślazu w stosunkach 
wagowych 1:2, 1:1 i 2:1. Wyznaczono wielkość i szybkość oddziaływań testowanych naparów roślinnych 
z wolnymi rodnikami. W badaniach zastosowano modelowe wolne rodniki DPPH. Wykazano, że 
wszystkie testowane napary wygaszają wolne rodniki DPPH powodując obniżenie amplitudy linii EPR 
DPPH, co wskazuje na ich antyoksydacyjny charakter. Oddziaływania testowanych naparów z wolnymi 
rodnikami DPPH zależą od surowca roślinnego. Napar z kwiatów ślazu silniej oddziałuje z wolnymi 
rodnikami aniżeli napar z koniczyny czerwonej. Najsłabsze oddziaływania z wolnymi rodnikami 
stwierdzono dla naparu z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów ślazu w stosunku wagowym 1:1. 
Najsilniej z wolnymi rodnikami oddziałują napary uzyskane z kwiatów koniczyny czerwonej i kwiatów 
ślazu w stosunkach wagowych 2:1 i 1:2. Wielkość oddziaływań wolnorodnikowych tych naparów jest 
jednakowa. Kinetyka oddziaływań naparów uzyskanych z surowca roślinnego zawierającego zarówno 
kwiaty koniczyny czerwonej jak i kwiaty ślazu ma charakter złożony. Potwierdzono przydatność metody 
EPR w badaniach kinetyki oddziaływań wolnorodnikowych naparów uzyskanych z surowca roślinnego. 
Słowa kluczowe: koniczyna czerwona, ślaz, wolne rodniki, antyoksydanty, spektroskopia EPR 

EPR studies of kinetics of interactions of free radicals with infusions obtained 
from red clover and common mallow 

Abstract 
Interactions of the infusions obtained from plant raw material with free radicals were determined by the use 
of electron paramagnetic resonance method. The aim of this work was to compare the kinetics of 
interactions of the infusions prepared from the flowers of red clover, the flowers of common mallow, and 
the complex raw material composed from both the flowers of red clover, the flowers of common mallow in 
the weight ratios 1:2, 1:1 i 2:1. The magnitude and the speed of interactions of the tested infusions with free 
radicals were determined. The model DPPH free radicals were used in these studies. It was pointed out that 
the tested infusions quenched DPPH free radicals, causing decrease of amplitude of DPPH EPR lines, what 
indicates their antioxidant character. Interactions of the tested infusions with DPPH free radicals depend on 
the type of the plant raw material. The infusion from the flowers of the common mallow stronger interacts 
with free radicals than the infusion from the red clover. The weakest interactions with free radicals were 
observed for the infusion from the red clover and the common mallow in the weight ratio 1:1. The 
strongest interactions with free radicals characterized the infusions obtained from the red clover and the 
common mallow in the weight ratios 2:1 i 1:2. The magnitudes of free radical interactions of these 
infusions were the same. The kinetics of the interactions with free radicals for the material contained both 
the red clover and the wild mallow, revealed the complex character. The usefulness of EPR method in 
examination of the kinetics of free radical interactions of the infusions obtained from the plant raw material 
was confirmed. 
Keywords: red clover, common mallow, free radicals, antioxidants, EPR spectroscopy 
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Czynniki indukujące priming oraz rola tego zjawiska 

w odpowiedzi roślin na różne rodzaje stresu 

1. Wstęp 

Rośliny, jako organizmy osiadłe, narażone są na wiele różnych rodzajów stresu. 

Wśród czynników stresowych wyróżnia się czynniki biotyczne, do których można 

zaliczyć atak patogenów, szkodników, czy roślinożerców, a także czynniki abiotyczne, 

związane głównie z warunkami otaczającego środowiska. Aby zwiększyć swoje szanse 

na przetrwanie rośliny musiały wykształcić złożone strategie obrony przed patogenami 

i szkodnikami oraz niesprzyjającymi warunkami środowiska. Jednym z mechanizmów, 

dzięki któremu rośliny mogą zwiększać swoją odporność jest nasilenie odpowiedzi 

układu odpornościowego po rozpoznaniu wybranych sygnałów z ich otoczenia [1]. 

Infekcja roślin wywołana przez patogeny, atak szkodników lub krótkotrwały stres 

abiotyczny powodują u roślin wyjątkowy stan fizjologiczny określany mianem 

„primingu”. W języku angielskim termin priming oznacza m.in. uzbrajanie, co w tym 

kontekście można przetłumaczyć jako przygotowanie roślin do obrony. Stan primingu 

można również wywołać przez traktowanie roślin różnymi związkami naturalnymi lub 

syntetycznymi (rys. 1) [2].  

 

Rysunek 1. Czynniki indukujące priming u roślin [Opracowanie własne] 

Rośliny po osiągnięciu długotrwałej odporności, odpowiadają na ponowny atak 

patogenów lub roślinożerców szybciej i mocniej, dzięki aktywacji różnych komórko-

wych odpowiedzi obronnych, które już wcześniej zostały zaindukowane [1]. Rośliny 

narażone są nie tylko na działanie czynników biotycznych, takich jak atak patogenów, 
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szkodników, czy roślinożerców, lecz także na czynniki abiotyczne, które głównie 

dotyczą zmiennych warunków środowiskowych. Susza, zasolenie, ekstremalne tempe-

ratury, promieniowanie UV czy zanieczyszczenia to tylko niektóre z nich. Stresy 

abiotyczne hamują wzrost roślin i znacznie obniżają jakość plonów, co w konsekwencji 

pociąga za sobą duże straty ekonomiczne [3]. Choć to gospodarz i typ stresu ostatecznie 

determinują sposób działania czynników wywołujących priming, większość z nich 

działa wykorzystując sygnały redoks. Induktory primingu zwiększają szybkość i inten-

sywność odpowiedzi na stres u roślin przez modulację środowiska oksydacyjnego oraz 

oddziaływanie ze ścieżkami sygnałowymi różnych fitohormonów, m.in. kwasu salicy-

lowego, kwasu jasmonowego oraz etylenu [4]. 

Większość czynników abiotycznych wywołuje stres oksydacyjny, który przejawia 

się m.in. wzrostem poziomu reaktywnych form tlenu (ang. Reactive Oxygen Species, 

ROS) w komórkach. Przewlekły stres oksydacyjny może doprowadzić do programo-

wanej śmierci komórki [5, 6]. ROS to nie tylko toksyczne cząsteczki, które negatywnie 

wpływają na wzrost roślin i powodują śmierć komórek. Pełnią również bardzo ważną 

rolę cząsteczek sygnałowych regulujących różne procesy rozwojowe i reakcje na 

zmieniające się warunki środowiska [7-9]. Wzrost poziomu ROS w komórce jest 

często przejściowy i związany z późniejszą indukcją mechanizmów obronnych, takich, 

jak aktywacja ekspresji genów chroniących przed stresem, akumulacja białek obron-

nych i synteza metabolitów wyspecjalizowanych, które łącznie zapewniają obronę przed 

stresem. Nadtlenek wodoru (H2O2) odgrywa rolę szczególnie ważnej cząsteczki sygna-

łowej, która moduluje reakcje na stres i programowaną śmierć komórki [3]. Zastosowanie 

niskich stężeń H2O2 może wywołać ochronę przed późniejszym przewlekłym stresem 

oksydacyjnym i stresem wywołanym czynnikami abiotycznymi, np. zasoleniem [10].  

Niektóre fitohormony mogą samodzielnie działać jako czynniki wywołujące priming. 

Inne naturalnie występujące związki, takie jak strobiluryny czy biostymulanty otrzy-

mywane z wodorostów również mogą wywoływać stan primingu u roślin modelowych 

i uprawnych [11, 12]. Wśród naturalnych induktorów primingu można wyróżnić 

witaminy (ryboflawinę, tiaminę, kwercetynę), kwasy organiczne (pipekolinowy, 

azelainowy, kapronowy), lotne związki organiczne (ang. Volatile Organic Compounds, 

VOC), takie jak jasmonian metylu, fragmenty ścian komórkowych (np. chitozan, 

oligogalakturonidy) oraz H2O2 [4]. 

Gdy roślina osiągnie stan primingu, informacja o bodźcu wywołującym priming 

jest przechowywana i używana, gdy bodziec pojawi się ponownie. Można to określić 

jako pewnego rodzaju „pamięć”, dzięki której roślinie łatwiej jest się bronić, gdy znów 

pojawi się bodziec stymulujący [13]. U rzodkiewnika jest kilka markerów moleku-

larnych, które umożliwiają wykrycie stanu primingu. Wśród tych markerów można 

wyróżnić np. wzrost zawartości receptorów rozpoznających wzorce (ang. pattern-

recognition receptors, PRR) takich jak FLS2 i CERK1, zwiększenie akumulacji kinaz 

MPK3 i MPK6 (ang. mitogen-activated protein kinases), wzrost ekspresji genów kodu-

jących czynniki transkrypcyjne (np. MYC2 i WRKY), konkretne modyfikacje histonów 

(np. trimetylacja reszty lizyny 4 histonu H3) oraz hipometylację DNA [14]. Ostatnie 

badania wskazują, że priming wywołany przez niektóre czynniki (np. atak patogenów) 

może być dziedziczony epigenetycznie. Zjawisko to określa się mianem „dziedziczo-

nego primingu” i prawdopodobnie odpowiada za nie hipometylacja DNA [15]. 
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 Wiele czynników indukujących priming aplikowanych w niskich stężeniach nie 

jest toksycznych dla roślin i ssaków, dlatego też można je stosować w celu złagodzenia 

stresu oraz zwiększenia plonów bez negatywnych skutków dla upraw i środowiska [3]. 

Celem niniejszej pracy jest opisanie zjawiska primingu oraz przedstawienie naj-

ważniejszych poznanych do tej pory czynników indukujących ten stan w roślinach. 

2. Czynniki indukujące priming 

2.1. Fitohormony 

Hormony roślinne, takie jak kwas jasmonowy, kwas abscysynowy, kwas salicylowy, 

auksyny czy etylen odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy oraz w adaptacji 

roślin do zmian środowiskowych. Aplikacja agonistów i antagonistów fitohormonów 

wywołuje priming na wiele warunków stresowych [3]. Kwas giberelinowy oraz jego 

biosyntetyczne inhibitory, takie jak np. paklobutrazol oraz TE (ang. trinexapac-ethyl) 

wywołują u wielu gatunków roślin tolerancję na suszę, chłód i wysokie temperatury 

[16-19]. 

Kwas jasmonowy i abscysynowy odgrywają bardzo ważną rolę w primingu roślin 

chroniącym przed suszą. Stres wynikający z odwodnienia aktywuje wiele różnych 

genów regulowanych przez różne ścieżki sygnalizacyjne, w tym ścieżki sygnałowe 

kwasu jasmonowego oraz kwasu abscysynowego [20]. Kwas abscysynowy jest uważany 

za kluczową cząsteczkę sygnałową zaangażowaną w regulację funkcjonowania aparatów 

szparkowych podczas deficytu wody u roślin. Produkowany w liściach i/lub transpor-

towany z korzeni przez ksylem, bierze udział w zamykaniu aparatów szparkowych, co 

prowadzi do zahamowania transpiracji [21]. Ten wielofunkcyjny fitohormon odgrywa 

również rolę podczas wielu etapów cyklu życiowego roślin, w tym rozwoju nasion 

oraz spoczynku [22]. W Arabidopsis ekspozycja na dehydratację spowodowała wzrost 

endogennego poziomu kwasu jasmonowego oraz aktywację genów związanych 

z biosyntezą tego kwasu i związanych z jego szklakiem sygnalizacyjnym. Jednak po 

ponownej ekspozycji na stres dehydratacji, nie odnotowano wzrostu poziomu kwasu 

jasmonowego, ani wzrostu poziomu ekspresji genów, których ekspresja nastąpiła po 

pierwszej ekspozycji na stres. Szlaki sygnałowe kwasów jasmonowego i abscysy-

nowego są krytyczne dla aktywacji tych genów, lecz wykazują inny sposób działania 

podczas pierwszego i kolejnego stresu odwodnienia [20]. Biologiczne znaczenie 

mechanizmu włączania i wyłączania szlaku sygnalizacyjnego kwasu jasmonowego 

oraz genów z nim związanych potwierdzają doniesienia, że zwiększona synteza kwasu 

jasmonowego we wczesnych etapach umiarkowanej suszy zwiększa odporność roślin 

(poprzez stymulację zamykania aparatów szparkowych i modyfikacje ścian komórko-

wych), natomiast przedłużone zwiększone stężenie tego fitohormonu negatywnie 

wpływa na wzrost roślin. Brak aktywacji szlaku sygnałowego kwasu jasmonowego 

podczas kolejnej ekspozycji na dehydratację można również wytłumaczyć tak, że roślina 

przekierowuje mechanizmy obronne indukowane przez kwas jasmonowy na bardziej 

wyspecjalizowane mechanizmy regulowane przez kwas abscysynowy, które poprawiają 

zdolności adaptacyjne roślin podczas nawracających okresów dehydratacji [23]. Czas 

trwania pamięci stresu wywołanego suszą jest ważnym czynnikiem umożliwiającym 

adaptację do zmieniających się warunków środowiska. U rzodkiewnika poddanego 

stresowi dehydratacji zaobserwowano „pamięć krótkotrwałą”, trwającą od 5 do 7 dni 
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w warunkach dobrego nawodnienia, która odgrywa ważną rolę w aklimatyzacji do 

warunków powracającej suszy [20, 24]. 

Priming roślin przy użyciu fitohormonów może również pozytywnie wpłynąć na 

łagodzenie stresu spowodowanego obecnością metali ciężkich. Metale ciężkie są 

jednymi z najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń środowiska, a gdy trafią do 

łańcucha pokarmowego, stają się dużym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt [25]. Śladowe 

ilości niektórych metali ciężkich są niezbędne roślinom do prawidłowego wzrostu 

i rozwoju oraz odgrywają ważną rolę w metabolizmie. Przykładami takich pierwiast-

ków są np. miedź i cynk, które znajdują się w centrach aktywnych niektórych metalo-

enzymów, zaangażowanych w wiele procesów fizjologicznych. Zawartość metali 

ciężkich w zwiększonych stężeniach jest toksyczna dla roślin i negatywnie wpływa na 

wzrost, morfologię i fizjologię tych organizmów [22]. Regulatory wzrostu i rozwoju 

roślin, takie jak auksyny, cytokininy, gibereliny oraz poliaminy łagodziły efekt cyto-

toksyczności metali ciężkich (Pb, Cd oraz Cu) w hodowlach zielonych alg Chlorella 

vulgaris. Obecność tych regulatorów zapobiegała również degradacji barwników 

fotosyntetycznych, monosacharydów oraz białek [26]. Kwas giberelinowy podany 

dolistnie w stężeniu 10 μM złagodził stres wywołany obecnością kadmu u gorczycy 

sarepskiej (łac. Brassica juncewa) [27]. Zastosowanie auksyn, cytokinin oraz giberelin 

wpływa pozytywnie na wzrost roślin i zwiększa ich tolerancję na zanieczyszczenia 

metalami ciężkimi [28]. Efekt wywołany fitohormonami w połączeniu z metalami 

ciężkimi może być różny, zależy od rodzaju rośliny i jej etapu rozwoju, stężenia metali 

oraz czasu ekspozycji na działanie stresora [25].  

Brasinosteroidy również są regulatorami wzrostu i rozwoju roślin zaangażowanymi 

w wiele różnych procesów fizjologicznych roślin, takich jak wzrost, kiełkowanie 

nasion, ryzogeneza, starzenie się czy tworzenie odpowiedzi na różne rodzaje stresów 

abiotycznych. Zastosowanie brasinosteroidów zwiększa tolerancję na suszę, zasolenie, 

chłód, wysokie temperatury czy nadmiar wody u różnych gatunków roślin. Brasino-

steroidy pośredniczą również w regulacji elementów antyoksydacyjnego systemu 

obronnego roślin, zarówno enzymatycznych (np. dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, 

reduktaza glutationowa, peroksydaza), jak i nieenzymatycznych (np. kwas askorbinowy, 

glutation, tokoferole, fenole, prolina, itp.) [29]. Aplikacja brasinosteroidów w stężeniu 

10
-8 
M na pomidory (łac. Solanum lycopersicum) poddane działaniu stresu kadmem 

spowodowała wzrost aktywności systemu antyoksydacyjnego oraz polepszyła plon 

i jakoś owoców [30]. Priming 24-epibrasinolidem znacznie złagodził zahamowanie 

fotosyntezy u ogórka (łac. Cucumis sativus L.) podczas stresu chłodem. Zastosowanie 

24-epibrasinolidu przed ekspozycją na chłód zredukowało generację i akumulację ROS 

oraz zwiększyło aktywności dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy askorbinianowej 

w warunkach stresu, jak i w okresie regeneracji [31]. Priming 24-epibrasinolidem 

siewek papryki (łac. Capsicum annuum L) spowodował również złagodzenie zahamo-

wania fotosyntezy podczas stresu suszą. Biomasa siewek papryki traktowanych  

24-epibrasinolidem była większa niż siewek, które nie zostały poddane działaniu tego 

związku przed stresem suszy [32]. 

Inne fitohormony, które również wykazują łagodzące działanie efektów stresów 

abiotycznych to syntetyczne i naturalne auksyny. Auksyny są ważnymi fitohormonami 

zaangażowanymi w procesy wzrostu (wydłużanie komórek), rozwoju i różnicowania 
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[33]. Co ciekawe, związki te mogą wywoływać u roślin różny efekt w zależności od 

stężenia. Aplikacja niskiego stężenia (10 µM) IAA (ang. indole-3-acetic acid) spowo-

dowała osłabienie efektu toksyczności kadmu na siewki kozieradki (łac. Trigonella 

foenum-graecum L.). Niskie stężenie tej auksyny wpłynęło na wzrost aktywności 

enzymów, takich jak: katalaza, dysmutaza ponadtlenkowa oraz S-transeferaza glutationu, 

a przez to utrzymanie statusu redoks w komórkach. Wysokie stężenie IAA (100 µM) 

wywołało odwrotny efekt: zahamowało aktywność reduktazy dehydroaskorbinianu 

oraz reduktazy glutationowej, zaburzyło równowagę redoks w komórkach i spowodo-

wało nadmierną akumulację ROS, co zwiększyło toksyczny efekt kadmu [34]. Synte-

tyczna auksyna 2,4-D (ang. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid) spowodowała spadek 

zawartości H2O2 w protoplastach lucerny (łac. Medicago sativa) wywołany obecnością 

silnego herbicydu, parakwatu. Najprawdopodobniej wynikało to ze wzrostu aktywności 

peroksydazy askorbinianowej, która bierze udział w neutralizacji H2O2 [35]. Priming 

nasion pszenicy inną syntetyczną auksyną, NAA (ang. α-naphthaleneacetic acid), 

wpłynął pozytywnie na wzrost i jakość plonu w dwóch odmianach: wrażliwej na 

zasolenie i odpornej, podczas stresu solnego [33].  

2.2. Reaktywne formy tlenu, ROS 

W komórkach roślinnych stale wytwarzane są różne reaktywne formy tlenu, a ich 

równowaga jest utrzymywana przez rozbudowaną i redundantną sieć genów ROS. 

Przejściowy lub wyraźny wzrost poziomu endogennych ROS może służyć jako sygnał, 

który z kolei włącza różne geny związane z obroną, co następnie prowadzi do groma-

dzenia się enzymów, białek i metabolitów chroniących przed stresem. Ten mechanizm 

może być naśladowany przez egzogenne podanie H2O2 [3]. Ochrona indukowana H2O2 

przeciwko wielu rodzajom stresu (m.in. chłód, zasolenie, metale ciężkie, atak 

patogenów) została potwierdzona dla różnych gatunków roślin, zarówno modelowych, 

jak i uprawnych [10, 36-40]. Uzyskane wyniki wskazują, że H2O2 można wykorzystać 

w strategiach ulepszania ochrony upraw. Dokładne mechanizmy primingu z udziałem 

ROS nie są jeszcze dokładnie poznane, lecz najprawdopodobniej antyoksydanty (np. 

glutation) oraz zwiększona aktywność enzymów antyoksydacyjnych są zaangażowane 

w organizację skutecznej obrony [3]. Zastosowanie H2O2 przed ekspozycją na stres 

chłodu spowodowało u ryżu oraz pomidorów wzrost aktywności dysmutazy ponadtlen-

kowej, reduktazy glutationowej, katalazy oraz peroksydazy askorbinianowej [41, 42]. 

Glutation odegrał również rolę w tolerancji kadmu indukowanej H2O2 u ryżu [36]. 

ROS mogą wywoływać odwracalne i nieodwracalne modyfikacje białek biorących 

udział w różnych ścieżkach sygnałowych. Te utleniające modyfikacje post-translacyjne 

powodują uszkodzenia oksydacyjne i/lub zmiany strukturalne w białkach docelowych. 

Jedną z post-translacyjnych modyfikacji jest odwracalne utlenianie reszt cytozyny [43]. 

Produkcja ROS w krótkim czasie to zjawisko znane jako „wybuch oksydacyjny” (ang. 

oxidative burst) i jest bardzo ważnym sygnałem aktywacji obrony w odpowiedziach 

roślin np. w odpowiedzi na atak patogenów [4]. Akumulacja H2O2 wpływa również na 

indukcję czynników transkrypcyjnych, takich jak np. HsfA1a (ang. Arabidopsis heat 

shock factor), który może funkcjonować jako czujnik nadtlenku wodoru [44]. H2O2 

pozytywnie reguluje ekspresję genów kodujących enzymy przeciwutleniające, aby 

utrzymać równowagę redoks, ale także reguluje negatywnie ekspresję tych genów, aby 

utrzymać odpowiednie poziomy H2O2 dla ścieżek sygnalizacyjnych [4]. 
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2.3. Biostymulanty 

Ze względu na poszukiwanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska oraz wspiera-

jących zrównoważone rolnictwo, dużym zainteresowaniem cieszą się biostymulanty, 

które poprawiają wydajność upraw, zwiększają odporność roślin na stres środowiskowy 

i efektywność wykorzystania składników odżywczych. Definicja „biostymulant” obejmuje 

różnorodne substancje organiczne i nieorganiczne (np. kwasy humusowe i hydrolizaty 

białkowe), jak również organizmy prokariotyczne (np. bakterie promujące wzrost roślin) 

i eukariotyczne (np. grzyby mikoryzujące i wodorosty) [45]. Za biostymulanty roślin 

uznaje się więc każdą substancję lub mikroorganizm stosowany w uprawach roślin 

w celu zwiększenia wydajności przyswajania substancji mineralnych i organicznych 

z podłoża, tolerancji na stres abiotyczny oraz polepszenia jakości upraw, niezależnie od 

zawartości składników odżywczych [46]. Zastosowanie biostymulantów w wielu przy-

padkach pozwala na zredukowanie częstotliwości stosowania sztucznych nawozów 

i pestycydów, ponieważ biostymulanty zwiększają ich wydajność działania [47]. 

Wodorosty są wielokomórkowymi organizmami bytującymi w strefach przybrze-

żnych ekosystemów morskich. Stanowią bogate źródło polisacharydów, wieloniena-

syconych kwasów tłuszczowych, enzymów i bioaktywnych peptydów. Wiele dostęp-

nych komercyjnie ekstraktów z brunatnej algi Ascophyllum nodosum wykazało 

pozytywny wpływ na wzrost, łagodzenie wpływu niektórych stresów abiotycznych 

oraz poprawienie obrony przed patogenami u różnych gatunków roślin. Dolistna 

aplikacja ekstraktu z A. nodosum spowodowała zwiększenie jakości owoców arbuza, 

jabłek, oliwek oraz winogron. Co więcej, ekstrakt ten również przyczynił się do 

zwiększenia tolerancji na stres wywołany zasoleniem u A. thaliana, pomidora (łac. 

Solanum lycopersicum), passiflory (łac. Passiflora edulis) i awokado (łac. Persea 

americana). Po zastosowaniu ekstraktów z A. nodosum zaobserwowano również 

osłabienie efektu stresu suszy u wielu gatunków roślin [47]. 

Trichoderma spp. to rodzaj oportunistycznych grzybów, endosymbiontów roślin, 

które są powszechnie stosowane jako bionawozy oraz naturalne środki hamujące 

choroby roślin uprawnych. Zahamowanie rozwoju chorób polega głównie na bezpo-

średnim antagonizmie i mykopasożytnictwie na patogenach obecnych w glebie lub na 

korzeniach roślin. Niektóre szczepy Trichoderma mogą kolonizować przestrzenie 

międzykomórkowe korzeni, przez co mają bezpośredni wpływ na zwiększenie wzrostu 

oraz pobierania składników odżywczych przez rośliny, lepsze wykorzystanie składników 

obecnych w nawozach, wzrost tempa kiełkowania oraz ilość prawidłowo wykiełko-

wanych nasion czy indukcję odporności systemicznej na różne rodzaje chorób. Już 

w 24 godziny po aplikacji Trichoderma spp. na korzenie rzodkiewnika, odnotowano 

wzrost poziomu ekspresji genów zaangażowanych w odpowiedź roślin na stres, m.in. 

genów zaangażowanych w biosyntezę kwasu jasmonowego, genów kodujących elementy 

ścieżki sygnałowej tego kwasu oraz genów odpowiedzialnych za regulację ścieżek 

kwasu jasmonowego i etylenu [48]. Zastosowanie Trichoderma harzianum na siewki 

pomidora spowodowało wzrost tolerancji na deficyt wody. Odnotowano również 

zwiększoną aktywność enzymów zaangażowanych w utrzymanie odpowiedniego 

poziomu redoks w komórkach, m.in. katalazy, dysmutazy ponadtlenkowej oraz 

peroksydazy askorbinianowej, zarówno w korzeniach, jak i w pędach [49].  
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Innym biostymulantem stosowanym w rolnictwie jest chitozan, naturalny polimer 

otrzymywany z pancerzyków skorupiaków. Chitozan jest deacetylowaną formą 

chityny, jest biodegradowalny i bezpieczny dla zwierząt i środowiska. Zastosowanie 

tego polimeru pomaga zapobiegać szkodom wywołanym przez wirusy i wiroidy, 

patogenne bakterie i grzyby, nicienie oraz szkodniki roślin. Chitozan może być 

również stosowany jako elicytor indukujący produkcję metabolitów wtórnych roślin 

takich jak alkaloidy, witanolidy czy lignina. Aplikacja chitozanu na nadziemne części 

roślin wywołuje stan primingu i gotowość roślin do aktywacji mechanizmów obronnych. 

Zastosowanie tego polimeru w glebie spowodowało akumulację kwasów jasmonowego 

i salicylowego w korzeniach rzodkiewnika, poprzez indukcję genów odpowiedzialnych 

za biosyntezę i regulację ścieżek sygnałowych tych kwasów [50]. Aplikacja nanocząstek 

chitozanu na nasiona prosa perłowego wywołała indukcję odporności systemicznej, co 

zwiększyło ochronę przed patogennym grzybem roślin, mączniakiem rzekomym (łac. 

Sclerospora graminicola). Zastosowanie nanocząstek polimeru spowodowało wzrost 

ekspresji genów kodujących enzymy takie jak: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, 

peroksydaza czy polifenoloksydaza. Aplikacja chitozanu skutkowała również wcześ-

niejszą i większą ekspresją białek związanych z patogenezą, m.in. PR1 i PR5 [51]. 

Nanocząstki chitozanu zahamowały również rozwój innego patogennego grzyba ataku-

jącego rośliny, Pyricularia grisea [52]. Chitozan nie tylko indukuje reakcje obronne 

roślin przeciwko patogenom grzybowym i hamująco wpływa na rozwój chorób przez 

nie wywołanych, ale może również zwiększać odporność roślin na stresy abiotyczne, 

np. zasolenie [53]. 

3. Podsumowanie 

Priming można najlepiej scharakteryzować jako stan gotowości roślin do obrony, 

który pomaga im się lepiej chronić przed szerokim spektrum chorób i szkodników. 

Priming polega na wzmocnieniu wielu odpowiedzi obronnych wywołanych przez różne 

czynniki biotyczne lub abiotyczne oraz polepsza zdolność roślin do obrony przed 

patogenami, szkodnikami oraz stresami abiotycznymi. Rośliny w stanie primingu 

zazwyczaj tylko marginalnie aktywują bezpośrednie odpowiedzi obronne, gdy nie są 

eksponowane na ponowne działanie czynnika, który wywołał stan gotowości do obrony 

[13]. Wiele różnych związków chemicznych, ekstraktów, a nawet mikroorganizmów 

może wywołać priming roślin oraz pozytywnie wpłynąć na ich stan fizjologiczny. 

Odporność roślin na patogeny i szkodniki jest związana z aktywnością enzymów 

biorących udział w biosyntezie związków odpowiadających za wzrost roślin, syntezę 

fitohormonów oraz związków obronnych. Wiele z czynników wywołujących priming 

aktywuje niektóre z tych enzymów, co prowadzi do inicjacji procesów obronnych 

roślin i powoduje szybszą reakcję w momencie pojawienia się realnego zagrożenia. 

Czynniki wywołujące priming mogą być aplikowane tylko w konkretnym okresie, np. 

tuż przed nadchodzącym stresem (np. suszy lub chłodu) lub na konkretnych etapach 

życia rośliny, kiedy jest bardziej podatna na działanie stresu (np. zawiązywanie 

owoców). Ważnym aspektem jest więc przewidzenie nadchodzącego stresu oraz jego 

nasilenia, a także dobranie odpowiedniej dawki czynnika wywołującego priming [3]. 

Należy pamiętać, że zjawisko primingu jest złożonym procesem i może przebiegać 

w różny sposób w zależności od zastosowanego czynnika, jego stężenia i sposobu 

podania, jak również zależy od roślinnego gospodarza. Zjawisko to już przyczyniło się 
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do nowych koncepcji zwalczania chorób roślin, ponieważ zapewnia odporność na 

szerokie spektrum patogenów, bez negatywnego wpływu na wzrost roślin oraz zawią-

zywanie owoców czy nasion. Zastosowanie primingu w połączeniu z konwencjonalnymi 

pestycydami daje dodatkową opcję skutecznej ochrony roślin oraz możliwość stopnio-

wego ograniczania pestycydów. Dokładne poznanie mechanizmów molekularnych 

i fizjologicznych aspektów primingu wpłynie w dużym stopniu na szerokie zastoso-

wanie tego zjawiska jako elementu zrównoważonych upraw. 
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Czynniki indukujące priming oraz rola tego zjawiska w odpowiedzi roślin 

na różne rodzaje stresu 

Streszczenie  

Rośliny musiały wykształcić różne strategie obrony przed szkodnikami, patogenami oraz niekorzystnymi 

warunkami środowiska, aby zapewnić sobie szanse przetrwania w trudnych warunkach. Infekcja 

wywołana przez patogeny, kolonizacja korzeni przez dobroczynne mikroorganizmy lub aplikacja 

niektórych regulatorów wzrostu i rozwoju może wywołać u roślin unikalny stan fizjologiczny określany 

mianem primingu. Priming utrzymuje stan gotowości roślin do obrony oraz powoduje szybszą 

i mocniejszą aktywację odpowiedzi obronnych podczas ponownego pojawienia się czynnika stresującego. 

Wiele czynników indukujących priming zwiększa również odporność roślin na stresy abiotyczne, takie jak 

susza, chłód czy zasolenie. Zastosowanie induktorów primingu jest obiecującą alternatywą dla chemicz-

nych pestycydów oraz stanowi ważny element zrównoważonego rolnictwa. 

Słowa kluczowe: fitohormony, ROS, biostymulanty, obrona roślin 

Priming-inducing factors and the role of this phenomenon in plant response 

to various types of stress 

Abstract 

Plants had to develop various defense strategies against pests, pathogens and adverse environmental 

conditions to ensure their survival in difficult conditions. Infection caused by pathogens, root colonization 

by beneficial microorganisms, or the application of certain growth and development regulators can induce 

a unique physiological state in plants, known as priming. Priming keeps plants ready to defend themselves 

and causes faster and stronger activation of defense responses when the stress factor reappears. Many 

priming inducers also increase plant resistance to abiotic stresses such as drought, cold and salinity. The 

use of priming inducers is a promising alternative to chemical pesticides and an important element of 

sustainable agriculture. 

Keywords: phytohormones, ROS, biostimulants, plants defense 
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Szlak sygnalizacyjny kwasu jasmonowego i jego rola 

w odpowiedzi roślin na stres biotyczny 

1. Wstęp 

Rośliny żyjące w środowisku naturalnym są nieustannie narażone na działanie 
różnych czynników stresowych, często działających jednocześnie. Złożone i ściśle 
regulowane mechanizmy molekularne aktywowane w odpowiedzi roślin na abiotyczne 
i biotyczne czynniki środowiskowe nie są jeszcze dokładnie poznane. Fitohormony są 
regulatorami wzrostu i rozwoju roślin oraz odgrywają kluczową rolę w mechanizmach 
uruchamianych w odpowiedzi na różne czynniki stresowe [1]. Indukowane przez 
roślinożerców mechanizmy obrony są regulowane przez złożone systemy sygnałowe, 
które są aktywowane po rozpoznaniu przez roślinę uszkodzenia tkanek i cząsteczek 
sygnałowych pochodzących od roślinożerców lub patogenów. Głównym szlakiem 
regulującym syntezę metabolitów obronnych roślin jest szlak sygnałowy kwasu 
jasmonowego [2]. Kwas jasmonowy oraz jego pochodne to oksylipiny powstające 
w wyniku przemian kwasu α-linolenowego. Stanowią jedną z najważniejszych grup 
fitohormonów i określa się je mianem jasmonianów [1]. Współdziałając z innymi 
fitohormonami, jasmoniany odpowiadają za szeroki zakres odpowiedzi indukowanych, 
takich jak np. akumulacja białek obronnych czy aktywacja enzymów biorących udział 
w biosyntezie metabolitów wyspecjalizowanych, co zwiększa zdolność przetrwania 
rośliny podczas ataku roślinożerców lub patogenów. Dodatkowo, ścieżka sygnalizacyjna 
kwasu jasmonowego odgrywa rolę w przystosowaniu do różnych rodzajów stresu 
abiotycznego, co sprawia, że ten fitohormon ma kluczowe znaczenie w adaptacji roślin 
do niesprzyjających warunków środowiska [3]. Przez długi czas uważano, że kwas 
jasmonowy i jego metylowa pochodna, jasmonian metylu, są formami bioaktywnymi 
ze względu na efekt fizjologiczny, jaki wywołują w roślinach. Obecnie wiadomo, że 
kwas jasmonowy oraz jasmonian metylu są prekursorami do syntezy form aktywnych, 
które powstają w efekcie połączenia prekursorów z niektórymi aminokwasami [1]. 
Koniugat kwasu jasmonowego z izoleucyną, JA-Ile (ang. jasmonoyl-L-isoleucine) jest 
głównym regulatorem większości mechanizmów związanych ze szlakiem sygnałowym 
kwasu jasmonowego u roślin wyższych, ponieważ jest endogennym ligandem korecep-
torów szlaku sygnałowego kwasu jasmonowego, COI1-JAZ [4]. JA-Ile wywołuje 
również trwałą odporność roślin na szeroki zakres szkodników i roślinożerców, od 
patogennych bakterii i grzybów po roślinożerne owady i ssaki [5]. Celem niniejszej 
pracy jest opisanie szlaku sygnałowego kwasu jasmonowego oraz roli, jaką ten szlak 
odgrywa podczas odpowiedzi roślin na różne rodzaje stresów biotycznych. 

2. Modułowość szlaku sygnałowego kwasu jasmonowego  

Rola jasmonianów nie ogranicza się jedynie do zwiększenia tolerancji na stres, lecz 
wpływa na różne aspekty wzrostu i reprodukcji roślin, które są integralną częścią 
odpowiedzi na stres i przystosowania do niekorzystnych warunków środowiska. Duali-
styczna rola jasmonianów w odpowiedzi na warunki stresowe oraz w rozwoju roślin 

                                                                
1 a.rogowska@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 
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nie powinna być traktowana jako rozdzielne procesy, lecz jako składniki integralnej 
odpowiedzi doskonalącej dopasowanie się roślin do dynamicznie zmieniających się 
warunków środowiska. Na rysunku 1 przedstawiono czynniki i sygnały środowiskowe 
wpływające na ścieżkę sygnałową kwasu jasmonowego z wykorzystaniem JA-Ile jako 
głównego regulatora oraz efekty odpowiedzi na te czynniki i sygnały u roślin. Sygna-
łami indukcyjnymi mogą być wzorce molekularne związane z mikroorganizmami 
MAMPs (ang. microbe-associated molecular patterns), roślinożercami HAMPs (ang. 
herbivore-associated molecular patterns) oraz ze zniszczeniem DAMPs (ang. damage-
associated molecular patterns), które pochodzą od atakujących organizmów, uszko-
dzonych komórek roślin lub innych czynników środowiskowych. Za rozpoznanie 
wyżej wymienionych czynników odpowiadają receptory rozpoznające wzorce, PRR 
(ang. pattern recognition receptors), obecne na powierzchni komórki. Następstwem 
związania z receptorami PRR jest synteza Ja-Ile z lipidów plastydowych. Ja-Ile wpływa 
na degradację wielu jądrowych białek z rodziny JAZ (ang. Jasmonate – ZIM Domain) 
(na schemacie oznaczonych literami JAZx, JAZy i JAZz), które pełnią funkcję repre-
sorów wielu czynników transkrypcyjnych (ang. Transcription Factors, TFs). Degra-
dacja białek JAZ odbywa się za pośrednictwem ligazy ubikwityny E3 typu SCF

COI1
 

oraz proteasomu 26S. Dzięki degradacji białkowych represorów transkrypcji, białek 
JAZ, czynniki transkrypcyjne, które były z nimi związane, są aktywowane (na schemacie 
oznaczone jako TFa, TFb, TFc). Aktywacja czynników transkrypcyjnych prowadzi do 
transkrypcji genów, których białkowe produkty wpływają na zmiany fizjologiczne 
w odpowiedzi roślin na czynniki i sygnały środowiskowe [5]. Rysunek 1 przedstawia 
jedynie schematyczny wpływ sygnałów i czynników środowiskowych na szeroki 
zakres odpowiedzi roślin z udziałem szlaku kwasu jasmonowego, nie uwzględnia jak 
wiele białek JAZ funkcjonalnie oddziałuje z wieloma czynnikami transkrypcyjnymi. 

 
Rysunek 1. Uproszczony schemat przedstawiający wpływ czynników i sygnałów środowiskowych 

na indukowanie odpowiedzi na różne rodzaje stresu i zmiany rozwojowe u roślin za pośrednictwem ścieżki 

sygnałowej kwasu jasmonowego. Źródło: [5], zmodyfikowe 
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3. Biosynteza i metabolizm jasmonianów 

Pierwszy etap biosyntezy jasmonianów zachodzi w błonach chloroplastów, gdzie 

z udziałem fosfolipaz zostają uwolnione z błon fosfolipidowych kwasy α-linolenowy 

(C18:3) oraz heksadekatrienowy (C16:3). U roślin głównym prekursorem jasmonianów 

jest kwas α-linolenowy, a biosynteza zachodzi na drodze szlaku oktadekanoidowego 

(rys. 2). Kolejnym etapem jest utlenianie kwasu α-linolenowego z udziałem 13-lipo-

oksygenazy, 13-LOX, do 13-hydroperoksy-pochodnej kwasu linolenowego, 13-HPOT 

[1]. Dzięki aktywności syntazy tlenku allenu (ang. Allene Oxide Synthase, AOS), 

a następnie cyklazy tlenku allenu (ang. Allene Oxide Cyclase, AOC) z 13-HPOT powstaje 

kwas 12-oksofitodienowy (ang. 12-oxo phytodienoic acid, 12-OPDA) [6, 7]. Początkowe 

etapy biosyntezy jasmonianów z 16-węglowego prekursora przebiegają podobnie. 

Kwas heksadekatrienowy może zostać przekształcony za pomocą lipooksygenaz LOX 

oraz chloroplastowych enzymów AOS i AOC do dnOPDA (ang. dinor-12-oxo-fito-

dienoic acid), strukturalnego homologa OPDA [1]. OPDA jest następnie transportowany 

do peroksysomów dzięki transporterom ABC, m.in. PXA1, COMATOSE oraz PED3. 

W peroksysomach zachodzi redukcja OPDA z udziałem reduktazy OPR3 (ang. OPDA 

Reductase 3). Końcowym etapem są 3 cykle β-oksydacji, prowadzące do skrócenia 

łańcucha bocznego i otrzymania 12-węglowego kwasu jasmonowego [7]. β-oksydacja 

zachodzi z udziałem 3 różnych enzymów, kolejno: ACX (ang. Acyl CoA Oxidase), 

MFP (ang. Multifunctional Protein) oraz KAT2 (ang. 3-ketoacyl-CoA Thiolase). Kwas 

jasmonowy jest następnie transportowany do cytoplazmy i zostaje poddawany różnym 

modyfikacjom w dalszych etapach biosyntezy jasmonianów [1]. 

Do tej pory znanych jest 12 różnych szlaków metabolicznych zaangażowanych 

w przekształcanie kwasu jasmonowego w formy aktywne, nieaktywne lub posiadające 

częściową aktywność biologiczną [8]. Wśród wielu różnych modyfikacji kwasu jasmo-

nowego, kluczową jest ta prowadząca do powstania mediatora JA-Ile (nazywanego 

również (3R,7S)-JA-L-Ile lub (+)-7-iso-JA-L-Ile). Badania wykazały, że to JA-Ile, 

a nie kwas jasmonowy, jasmonian metylu czy OPDA, odpowiada za wiązanie COI1 

z białkami JAZ, co oznacza, że JA-Ile jest jedynym do tej pory poznanym mediatorem 

szlaku sygnałowego kwasu jasmonowego [5]. W biosyntezie mediatora JA-Ile bierze 

udział JAR1 (ang. Jasmonate Resistant 1), białko należące do acyloamidosyntaz 

z rodziny GH3. Do rodziny GH3 należą białka odpowiadające za tworzenie koniugatów 

auksyn z aminokwasami, co wskazuje na możliwą współpracę szlaku sygnałowego 

kwasu jasmonowego i auksyn [9]. Koronatyna (ang. Coronatine, COR) jest bakteryjną 

toksyną, która funkcjonalnie naśladuje JA-Ile i oddziałuje z koreceptorem COI1-JAZ 

z większym powinowactwem niż roślinny koniugat. Na podstawie budowy koreceptora, 

zaprojektowano pochodne ligandu, które przestrzennie utrudniają interakcję białek  

koreceptora i dzięki temu działają jako kompetytywni antagoniści. Jedna z pochodnych, 

COR-MO (ang. Coronatine-O-Methyloxime), wpłynęła na wzrost odporności roślin 

zapobiegając wpływowi COR wytwarzanej podczas infekcji przez Pseudomonas 

syringae [10]. Wzory chemiczne JA-Ile, koronatyny oraz COR-MO przedstawiono na 

rysunku 3. Kwas jasmonowy może zostać poddany również estryfikacji do jasmonianu 

metylu dzięki aktywności JMT (ang. JA-Methyl Transferase) [7]. 
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Rysunek 2. Schemat biosyntezy kwasu jasmonowego i jego pochodnych, JA-Ile oraz jasmonianu metylu, 

MeJA. Przy strzałkach oznaczono enzymy biorące udział w reakcjach. Źródło: [1], zmodyfikowane 

 

Rysunek 3. Wzory strukturalne JA-Ile, COR i COR-MO. Źródło: [5] 
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Katabolizm i inaktywacja JA-Ile jest kluczowa w regulacji osłabiania odpowiedzi 

wywołanej z udziałem szlaku sygnalizacyjnego kwasu jasmonowego. Inaktywacja  

JA-Ile może się odbywać z udziałem amidohydrolaz, takich jak IAR3 (ang. IAA-ALA-

RESISTENT3) lub ILL6 (ang. IAA-LEU RESISTENT-like6), katalizujących odłączenie 

reszty aminokwasowej (izoleucyny) od reszty kwasu jasmonowego. Innym sposobem 

inaktywacji jest ω-oksydacja pentenylowego łańcucha bocznego JA-Ile przez białka 

z podrodziny cytochromu P450, CYP94 (w tym: CYP94B1, CYP94B2, CYP94B3 

i CYP94C1) [7]. W Arabidopsis CYP94C1 oraz CYP94B3 są zaangażowane w prze-

kształcanie JA-Ile odpowiednio do 12COOH-JA-Ile i 12OH-JA-Ile [6]. Ostatnie 

badania dowiodły, że 12-OH-JA-Ile działał jako ligand dla większości koreceptorów 

COI1-JAZ występujących w A. thaliana, zarówno in vitro, jak i in vivo, jednak był 

słabszym aktywatorem w porównaniu do JA-Ile. Oznacza to, że ω-oksydacja nie zawsze 

oznacza całkowitą inaktywację JA-Ile. Najprawdopodobniej po silnej odpowiedzi 

wywołanej JA-Ile, 12-OH-JA-Ile moduluje procesy aktywowane przez JA-Ile, 

poprawiając w ten sposób odporność roślin [11]. Innymi reakcjami prowadzącymi do 

otrzymania nieaktywnych form jasmonianów są m.in.: metylacja, glukozylacja i sulfo-

nowanie [12]. Większość nieaktywnych form jasmonianów służy jako „pula rezerwowa” 

kwasu jasmonowego i może być przekształcana do JA-Ile [11]. 

4. Białka z rodziny JAZ 

Białka JAZ należą do większej grupy białek z domeną ZIM, których nazwa pochodzi 

od domniemanego czynnika transkrypcyjnego (ang. Zinc-finger Inflorescence Meristem). 

Białka należące do rodziny ZIM były do niej przypisywane na podstawie konserwo-

wanego, 28-aminokwasowego motywu ZIM, mimo że większość z nich nie posiadała 

regionu wiążącego DNA typu palca cynkowego (ang. GATA Zn-finger DNA Binding 

Region) znalezionego w jednym z pierwszych białek ZIM [13]. Postanowiono zmienić 

mylną nomenklaturę i zaproponowano nową nazwę dla tej rodziny białek, TIFY (ze 

względu na obecność konserwowanej sekwencji aminokwasów TIF[F/Y]XG) [14]. 

Białka JAZ oprócz motywu ZIM w centralnej części, posiadają na C-końcu motyw Jas 

(ang. jasmonate associated) złożony z 26 aminokwasów [15]. Motyw Jas jest niezbędny 

do oddziaływania białka JAZ z białkiem COI1 (ang. Coronatine Insensitive 1). Wyka-

zano również, że motyw Jas odpowiada za interakcję z czynnikiem transkrypcyjnym 

MYC2, niezależnie od obecności fitohormonu. Dwa konserwowane, pozytywnie 

naładowane aminokwasy w domenie Jas są niezbędne w oddziaływaniu z COI1, ale 

nie z MYC2. W Arabidopsis zidentyfikowano 12 białek JAZ, jednak nie wiadomo czy 

wszystkie są zaangażowane w szlak sygnałowy kwasu jasmonowego [16]. Bezpośrednie 

oddziaływanie z COI1 zostało udowodnione dla JAZ1 (At1g19180), JAZ2 (At1g74950), 

JAZ3 (At3g17860), JAZ6 (At1g72450), JAZ9 (At1g70700) i JAZ10 (At5g13220) [17]. 

5. Percepcja i transdukcja sygnału 

Przez ostatnie dekady przeprowadzono wiele badań dotyczących odbierania sygnałów 

stresu abiotycznego i biotycznego przez rośliny oraz aktywacji przez te sygnały 

biosyntezy kwasu jasmonowego. W latach 90. odkryto polipeptyd – systeminę, która 

powstaje w pomidorach (łac. Lycopersicon esculentum) pod wpływem uszkodzeń 

mechanicznych wywołanych żerowaniem owadów [18]. Systemina jest cząsteczką 

sygnałową zbudowaną z 18 aminokwasów, powstającą przez hydrolizę prekursora: 
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200-aminokwasowej prosysteminy [19]. Systemina może być transportowana do 

innych komórek przez apoplast, wiązać się z receptorami powierzchniowymi SR160 

i w efekcie aktywować biosyntezę kwasu jasmonowego. Innymi czynnikami aktywu-

jącymi biosyntezę jasmonianów są oligosacharydy pochodzenia grzybowego i patoge-

nowego, lecz do tej pory nie wiadomo, czy mechanizm działania oligosacharydów jest 

taki sam jak systeminy [20]. W A. thaliana odkryto polipeptyd AtPEP1, który pełni 

podobną funkcję do systeminy. AtPEP1 składa się z 23 aminokwasów i powstaje 

w wyniku hydrolizy prekursora PROPEP1, zbudowanego z 92 aminokwasów. Hydroliza 

PROPEP1 zachodzi pod wpływem uszkodzeń mechanicznych lub ataku patogenów. 

AtPEP1 wiąże się do receptorów błonowych PEPR1 i również aktywuje ścieżkę sygna-

łową kwasu jasmonowego [21]. Proces, w którym systemina i AtPEP1 wiążą się 

z receptorami błonowymi i aktywują ścieżkę sygnałową kwasu jasmonowego jest bardzo 

złożony. Kluczowym elementem jest aktywacja fosfolipaz w błonach chloroplastów, 

co prowadzi do uwolnienia kwasu α-linolenowego, jednak nadal nie wiadomo, jak 

systemina aktywuje fosfolipazy. Do tej pory udało się zidentyfikować kilka fosfolipaz, 

które mogą być aktywowane przez systeminę i AtPEP1, są to: PLA2 w pomidorze oraz 

DAD1, DGL i PLD w Arabidopsis. Wymienione fosfolipazy mają podobny mechanizm 

działania [22, 23]. 

Jak już zostało wspomniane wcześniej, odpowiedź roślin na drodze ścieżki sygnałowej 

kwasu jasmonowego w warunkach stresowych jest kontrolowana przez białka jądrowe 

z rodziny JAZ. Represory JAZ oddziałują z białkiem COI1, które stanowi integralną 

część kompleksu SCF (ang. Skp-Cullin-F-box), zaangażowanego w korecepcję Ja-Ile 

[1, 16]. Trójwymiarowa struktura kompleksu koreceptora COI1-JAZ wykazała, że 

motyw Jas posiada dwustronną strukturę, w której krótka, konserwowana sekwencja 

degron w N-końcu motywu tworzy pętlę, do której przyłączany jest JA-Ile, tworząc 

stabilny kompleks [24]. Kompleksy SCF
COI1

 są wielobiałkowymi ligazami ubikwityny 

E3, katalizującymi ubikwitynację białek przeznaczonych do degradacji przez 

proteasom. Komponent COI1 należy do rodziny białek z domeną F (ang. F-box 

Proteins) i odpowiada za specyficzne rozpoznanie substratu, w tym przypadku białek 

JAZ. W komórkach z niskim endogennym poziomem kwasu jasmonowego (niepod-

danych działaniu stresu), białka JAZ blokują czynniki transkrypcyjne genów 

odpowiedzi zależnej od kwasu jasmonowego. W obecności Ja-Ile, COI1 naznacza 

białka JAZ do degradacji przez proteasom 26S [16]. Zgodnie z przypuszczeniami, 

białka JAZ posiadające zmutowaną sekwencję degron są stabilne w obecności JA-Ile 

i pozostają represorami czynników transkrypcyjnych [5]. 

Indukowana obecnością JA-Ile degradacja białek JAZ przez kompleks SCF
COI1

 

i proteasom jest wydajnym mechanizmem regulacji ekspresji genów. Uwolnione 

z represji czynniki transkrypcyjne są aktywowane, dzięki czemu następuje ekspresja 

wielu genów odpowiedzialnych za wzrost i rozwój roślin, szczególnie genów odpowie-

dzialnych za odpowiedź i adaptację roślin do zmian środowiskowych. Najlepiej 

scharakteryzowanymi czynnikami transkrypcyjnymi aktywowanymi dzięki JA-Ile są 

MYC oraz MYB, ale zidentyfikowano również kilka innych czynników transkryp-

cyjnych zaangażowanych w ścieżkę sygnalizacyjną kwasu jasmonowego, m.in. NAC, 

ERF (ang. ethylene responsive factor) i WRKY [20]. Badania wskazują, że szlak 

sygnałowy kwasu jasmonowego może indukować kaskadę kinaz MAP, kanały wapniowe 
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oraz wiele procesów, w które są zaangażowane takie cząsteczki sygnałowe jak etylen, 

kwas abscysynowy czy salicylowy, co wskazuje na złożoną regulację procesów 

wzrostu i rozwoju roślin regulowanych na drodze tego szlaku [25-27]. 

6. Ścieżka sygnałowa kwasu jasmonowego w odpowiedzi na stres biotyczny 

Rośliny ze względu na brak możliwości ucieczki przed szkodliwymi czynnikami 

środowiskowymi lub atakiem roślinożerców, musiały wykształcić szereg mechanizmów 

umożliwiających im przeżycie. Wśród zagrożeń należy również uwzględnić atak 

wirusów, bakterii, grzybów oraz owadów. Mediatorami odpowiedzi na stres biotyczny 

u roślin są najczęściej kwas salicylowy, kwas jasmonowy i etylen, ponieważ te cząsteczki 

sygnałowe są głównymi regulatorami obrony roślin [1]. Co ciekawe, w niektórych 

przypadkach wydaje się, że istnieje rozbieżność między obserwowaną aktywacją 

genów, a znaczeniem odpowiednich hormonów obronnych, np. popularne szkodniki 

roślin, mszyce i mączliki, aktywują ścieżkę sygnałową kwasu salicylowego, ale nie 

obserwuje się ich wzmożonego żerowania na roślinach z obniżonym poziomem kwasu 

salicylowego lub roślinach z defektem odbierania tego mediatora [28-30]. Podobną 

zależność zaobserwowano u niektórych szczepów jednego z najgroźniejszych 

patogenów bakteryjnych roślin, Pseudomonas syringae. P. syringae aktywuje ścieżkę 

sygnałową kwasu jasmonowego, ale nie zaobserwowano lepszego wzrostu tych 

bakterii w przypadku mutantów coi1, które są niewrażliwe na kwas jasmonowy [31, 

32]. Odkrycie molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za sterowanie szlakami 

sygnalizacyjnymi w reakcjach stresowych jest kluczowe dla dokładnego poznania tych 

wysoce skomplikowanych interakcji między rośliną a atakującym.  

Rola jasmonianów w odpowiedzi na atak roślinożernych owadów jest specyficzna. 

Żerowanie larw bielinka rzepnika (łac. Pieris rapae) na rzodkiewniku spowodowało 

aktywację ekspresji genów tylko jednej gałęzi sygnałowej szlaku kwasu jasmonowego, 

regulowanych przez MYC2, w tym gen VSP2 (ang. Vegetative Storage Protein 2) [33]. 

Gen VSP2 jest aktywowany m.in. przez zranienie, jasmonian metylu oraz żerowanie 

larw owadów. Białko kodowane przez ten gen jest kwasową fosfatazą o właści-

wościach obronnych przeciwko owadom [34].  

Pomimo że udział fitohormonów w indukowaniu odpowiedzi na zranienie i stres 

wywołany żerowaniem roślinożerców jest dobrze udokumentowany w nadziemnych 

częściach roślin, niewiele wiadomo o ich roli w przypadku podziemnych części, np. 

korzeni. Możliwe, że z powodu mniejszej zawartości kwasu α-linolenowego w błonach 

plastydowych korzeni, mechanizm z udziałem kwasu jasmonowego nie przebiega tak 

intensywnie jak w liściach. Kilka pośrednich dowodów wskazuje jednak na udział 

jasmonianów w indukcji odpowiedzi przeciwko roślinożercom i patogenom podziemnych 

części roślin [35]. Aplikacja kwasu jasmonowego i jasmonianu metylu spowodowała 

zmniejszenie liczebności ryżowego wołka wodnego (łac. Lissorhoptrus oryzophilus) – 

jednego z głównych szkodników upraw ryżu – na korzeniach tej rośliny, oraz 

spowolniła tempo przepoczwarzania się larw śmietki kapuścianej (łac. Delia radicum), 

żerujących na brokułach [36, 37]. Kwas jasmonowy i jasmonian metylu indukowały 

również powstawanie roślinnych metabolitów wyspecjalizowanych w korzeniach, np. 

seskwiterpenów w kukurydzy, glukozynolanów w kapuście oraz nikotyny w dzikim 

tytoniu [37-39]. Jasmoniany mogą również powodować wzrost odporności na uszko-

dzenia wywołane żerowaniem owadów. Zbadano wpływ dwóch szkodników ryżu 
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żerujących na korzeniach, ryżowego wołka wodnego oraz chrząszcza Diabrotica 

balteata, na ścieżkę sygnałową szlaku kwasu jasmonowego. Atak tych szkodników 

spowodował zwiększenie produkcji kwasu jasmonowego i abscysynowego, podczas 

gdy poziom etylenu i kwasu salicylowego pozostał bez zmian. Egzogenna aplikacja 

kwasu jasmonowego na korzenie spowodowała osłabienie żerowania szkodników, 

natomiast aplikacja kwasu abscysynowego i prekursora etylenu, kwasu 1-amino-

cyklopropano-1-karboksylowego, nie wywołały żadnych zmian. Wyniki wskazują na 

to, że jasmoniany są induktorami sygnałów chroniących korzenie ryżu przed szkodni-

kami oraz wzmacniają odporność korzeni tej rośliny [35]. 

Ścieżka sygnałowa kwasu jasmonowego może oddziaływać synergistycznie lub 

antagonistycznie ze ścieżką sygnałową kwasu salicylowego podczas interakcji roślina- 

patogen. Podczas infekcji ryżu bakteryjnym patogenem – Xanthomonas oryzae pv. 

oryzae, aktywacja kinazy MPK6 spowodowała akumulację kwasów jasmonowego 

i salicylowego oraz aktywację genów zależnych od tych związków [1]. W rzodkiewniku 

lokalna odporność przeciwko grzybowemu patogenowi Botrytis cinerea również indu-

kowała ścieżki sygnałowe obu kwasów [40]. Kwas jasmonowy i salicylowy wydają się 

działać tandemowo, tj. najpierw indukowana jest krótkotrwale ścieżka kwasu jasmo-

nowego, po czym następuje odpowiedź obronna wywołana aktywacją szlaku kwasu 

salicylowego [1]. Szlaki te mogą również działać równocześnie, aby zoptymalizować 

odpowiedź obronną na atak konkretnego patogenu. Przykładem może być inokulacja 

z bakterią Pseudomonas syringae (indukuje mechanizmy obronne na drodze szlaku 

kwasu salicylowego), która sprawiła, że roślina stała się bardziej wrażliwa na infekcję 

grzybem Alternaria brassicicola. Powodem jest zahamowanie ścieżki sygnałowej 

kwasu jasmonowego, częściowo zależne od NPR1 (ang. Nonexpressor of PR Genes 1). 

Ta sytuacja miała miejsce tylko w lokalnych tkankach, podczas gdy w odległych 

infekcja A. brassicicola nie była ułatwiona. Co więcej, supresja mechanizmów obronnych 

szlaku kwasu jasmonowego nie miała miejsca w roślinach inokulowanych awiru-

lentnym szczepem P. syringae [41].  

7. Podsumowanie 

Odpowiedź roślin na atak roślinożerców i patogenów nie byłaby możliwa, gdyby 

nie cząsteczki sygnałowe, takie jak kwas jasmonowy, kwas salicylowy czy etylen. 

Mechanizm aktywacji odpowiednich genów, których produkty biorą udział w syntezie 

związków obronnych, jest wieloetapowym, dobrze skoordynowanym procesem, który 

umożliwia roślinom odstraszenie roślinożerców i przetrwanie niekorzystnych warunków. 

W ostatnich latach udział jasmonianów w sygnalizacji obronnej roślin wzbudził rosnące 

zainteresowanie, ze względu na dużą rolę, jaką odgrywają te związki w wywoływaniu 

odporności u roślin na różne rodzaje stresu. Droga do dokładnego poznania tych 

mechanizmów jest jeszcze daleka, z powodu złożoności szlaków oraz ich możliwej 

współpracy. Należy również pamiętać, że w środowisku naturalnym rośliny są często 

narażone na działanie kilku czynników stresowych jednocześnie, co jeszcze bardziej 

komplikuje złożoność odpowiedzi. JA-Ile wydaje się być głównym regulatorem 

ścieżki sygnałowej kwasu jasmonowego, lecz inne koniugaty mogą mieć bardziej 

specyficzne aktywności biologiczne. Kwestie wiązania różnych ligandów jasmonianów 

przez różne kombinacje JAZ-COI1 oraz funkcje konkretnych represorów JAZ nadal 

pozostają otwarte. Poznanie tych kwestii może przynieść korzyści nie tylko 
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w dziedzinie biologii roślin, lecz również w dziedzinach biotechnologii i zrówno-

ważonej ochrony upraw. 

 Szlak sygnałowy kwasu jasmonowego jest ściśle związany z produkcją wyspecja-

lizowanych metabolitów roślin, które często pełnią funkcję repelentów dla roślino-

żerców czy też atraktantów dla zapylaczy i naturalnych wrogów roślinożernych owadów. 

Dzięki temu pochodne kwasu jasmonowego mogą być stosowane jako naturalne 

związki pomagające w ochronie upraw. Poza tym, wiele metabolitów wtórnych roślin, 

takich jak alkaloidy indolowe (np. winkrystyna), alkaloidy fenantrenowe (np. kodeina, 

morfina) czy terpenoidy (np. artemizyna, paklitaksel) mają właściwości lecznicze 

wykorzystywane w terapiach różnych rodzajów nowotworów oraz malarii. Ścieżki 

biosyntezy tych związków występują w niektórych gatunkach lub rodzajach roślin, 

lecz są generalnie kontrolowane przez ściśle konserwowane czynniki transkrypcyjne 

[42]. Dalsze badania nad regulacją transkrypcji mogą się przyczynić do potencjalnego 

wykorzystania jasmonianów w zwiększeniu pozyskiwania pożądanych metabolitów 

wtórnych roślin.  
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Szlak sygnalizacyjny kwasu jasmonowego i jego rola w odpowiedzi roślin na stres 

biotyczny 

Streszczenie  

Rośliny jako organizmy osiadłe, niezdolne do ucieczki przed atakiem roślinożerców i niesprzyjającymi 

warunkami środowiska, musiały wykształcić szereg mechanizmów umożliwiających im przeżycie. Główną 

rolę w regulacji procesów wzrostu i rozwoju roślin odgrywają fitohormony. Kwas jasmonowy i jego 

pochodne, określane mianem jasmonianów, są bardzo ważną grupą hormonów roślinnych. Głównym 

szlakiem regulującym odpowiedź roślin na stres wywołany uszkodzeniem czy atakiem patogenów jest 

szlak sygnałowy kwasu jasmonowego. Aktywacja tego szlaku przejawia się m.in. produkcją metabolitów 

wyspecjalizowanych oraz białek obronnych. Głównym mediatorem tego szlaku jest koniugat kwasu 

jasmonowego z izoleucyną, JA-Ile. Po związaniu JA-Ile z koreceptorem COI1-JAZ, represory czynników 

transkrypcyjnych, białka JAZ, zostają naznaczone do degradacji, dzięki czemu następuje ekspresja genów 

związanych z obroną roślin i ich adaptacją. 

Słowa kluczowe: jasmoniany, fitohormony, białka JAZ, Ja-Ile  

Jasmonic acid pathway and its role in plants response to biotic stress  

Abstract  

Plants, as sessile organisms, unable to escape the attack of herbivores and adverse environmental 

conditions, had to develop a number of mechanisms enabling them to survive. Phytohormones play a major 

role in regulating plant growth and development. Jasmonic acid and its derivatives, known as jasmonates, 

are a very important group of plant hormones. The jasmonic acid signaling pathway is the major pathway 

regulating plant response to stress induced by damage or pathogens attack. The activation of this pathway 

manifests itself in production of specialized metabolites and defense proteins. The main mediator of this 

pathway is jasmonic acid isoleucine conjugate, JA-Ile. After JA-Ile binds to the COI1-JAZ coreceptor, 

transcription factor repressors, JAZ proteins, are marked for degradation, thereby expressing genes related 

to plant defense and plant adaptation. 

Keywords: jasmonates, phytohormones, JAZ proteins, Ja-Ile 
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Praktyczne wykorzystanie transgenicznych roślin 

w rolnictwie 

1. Wstęp 

Współczesne rolnictwo jest oparte na intensywnej produkcji. Jednak ze względu na 

zwiększającą się szybko liczbę ludności na świecie oraz problem głodu w krajach 

Trzeciego Świata, wciąż istnieje potrzeba intensyfikacji produkcji rolnej. W krajach 

rozwiniętych można obecnie wyróżnić trzy główne systemy rolnictwa: konwencjo-

nalne, ekologiczne i integrowane [1]. Rolnictwo konwencjonalne, wykorzystujące 

zaawansowane technologicznie maszyny rolnicze oraz nawozy sztuczne i chemiczne 

środki ochrony roślin, jest nastawione na intensywną produkcję rolną i maksymalne 

zyski ekonomiczne [1, 2]. W rolnictwie ekologicznym restrykcyjnie zabronione jest 

stosowanie wszelkich chemicznych środków (nienaturalnych) np. nawozów sztucznych, 

które mogłyby niekorzystnie wpływać na ekosystem, a produkowana w ten sposób 

żywność jest certyfikowana i bardzo ceniona przez konsumentów. Należy jednak 

zaznaczyć, że ekologiczna produkcja rolna jest znacznie mniej wydajna w porównaniu 

z rolnictwem konwencjonalnym [3, 4]. Natomiast rolnictwo integrowane łączy ekono-

miczne podejście do gospodarowania z ekologią, w sposób pozwalający na wdrażanie 

nowoczesnych technik przy dbałości o ekosystem [5, 6]. W krajach biedniejszych, 

głównie Ameryki Południowej, Afryki i części Azji, dominuje tradycyjne rolnictwo, 

w którym produkcja rolna jest w głównej mierze przeznaczona na zaspokojenie potrzeb 

żywnościowych rolników i ich rodzin, a tylko niewielka część wyprodukowanej 

żywności jest przeznaczona na sprzedaż.  

Wzrost cen żywności, a także energii koniecznej do jej wyprodukowania wraz 

z rosnącą liczbą ludności w miastach oraz postępujące, niekorzystne zmiany klimatyczne 

wymuszają wdrażanie nowoczesnych metod w rolnictwie. Oczekuje się, że stosowane 

metody, również biologiczne, z jednej strony będą miały na celu intensyfikację produkcji 

rolnej biorąc pod uwagę ograniczenia powierzchni upraw, a z drugiej dbałość o otacza-

jącą przyrodę, zachowanie bioróżnorodności i ochronę zasobów naturalnych i środo-

wiska [4, 5]. Nowoczesne technologie w dziedzinie inżynierii genetycznej roślin mogą 

sprostać tym oczekiwaniom, prowadząc do tworzenia nowych, ulepszonych odmian 

roślin uprawnych. Wprowadzanie do upraw genetycznie modyfikowanych (GM) roślin 
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jednak wzbudza kontrowersje i często jest nieakceptowane społecznie, szczególnie 

w Europie.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przykładów praktycznego wykorzystania 

roślin transgenicznych w produkcji rolnej i wykazanie zalet ich wprowadzenia do 

upraw na szeroką skalę. 

2. Definicja roślin transgenicznych 

W klasycznym znaczeniu, rośliny transgeniczne lub inaczej rośliny genetycznie 

modyfikowane (GM) to organizmy roślinne albo z modyfikacją aktywności danego 

genu, z wprowadzoną do ich materiału genetycznego dodatkową kopią własnego genu 

albo z wprowadzonym genem lub jego fragmentem z innego organizmu w celu otrzy-

mania pożądanego fenotypu. Dzięki metodom inżynierii genetycznej możliwe jest 

wyizolowanie dowolnego genu z dowolnie wybranego organizmu, wobec czego można 

włączyć do genomu danego organizmu geny pochodzące z organizmów oddalonych od 

siebie pod względem ewolucyjnym, np. włączenie do genomu roślinnego genu 

pochodzącego z bakterii (często jednak wymaga to optymalizacji kodonów) [7]. 

Wprowadzane do rośliny geny są izolowane i za pomocą metod stosowanych 

w inżynierii genetycznej włączane do kasety ekspresyjnej, która jest wprowadzana do 

komórek rośliny poddawanej modyfikacji. Proces wprowadzania do komórki obcego 

materiału genetycznego określa się mianem transformacji genetycznej i jest on głównie 

przeprowadzany z udziałem Agrobacterium sp. (rośliny dwuliścienne) lub za pomocą 

strzelby genowej (rośliny jednoliścienne) [8-11]. Najwłaściwszymi do transformacji są 

komórki o gęstej cytoplazmie, które występują m.in. w zarodkach i młodych siewkach. 

Wyselekcjonowane tkanki poddaje się regeneracji w kompletne organizmy. Rośliny 

genetycznie modyfikowane zazwyczaj nie różnią się wyglądem od swoich niezmodyfi-

kowanych odpowiedników. W celu odróżnienia ich od siebie należy przeprowadzić 

testy na poziomie genetycznym lub wykonać analizę białek kodowanych przez 

wprowadzone sekwencje genowe [12]. 

Jednak klasyczna definicja roślin GM uległa poszerzeniu w wyniku rozwoju 

nowych metod inżynierii genetycznej. Obecnie rośliny GM to takie, których materiał 

genetyczny został zmieniony w inny niż naturalny sposób [13]. Nowe metody gene-

tycznej modyfikacji organizmów są związane z edytowaniem ich genomów, w głównej 

mierze poprzez ukierunkowaną mutagenezę w wybranym miejscu DNA, modyfikację 

epigenetycznej regulacji ekspresji genów lub infiltrację Agrobacterium (przejściowa 

ekspresja) [14]. Za najbardziej obiecującą uważa się metodę z wykorzystaniem 

CRISPR/Cas9, umożliwiającą zmianę sekwencji nukleotydów DNA w wybranym 

miejscu DNA, a za opracowanie której przyznano Emmanuelle Charpentier i Jennifer 

Doudna nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w roku 2020 [15]. W metodzie tej wyko-

rzystuje się bakteryjną endonukleazę DNA, Cas9, która tnie specyficzne, docelowe 

sekwencje DNA dzięki wykorzystaniu 20-nukleotydowego odcinka RNA (gRNA, ang. 

guide RNA), komplementarnego do docelowego fragmentu DNA. Następnie są aktywo-

wane systemy naprawcze DNA, następuje połączenie przeciętych odcinków DNA 

i docelowa sekwencja DNA jest przecinana na nowo przez gRNA/Cas9. Cykl ten jest 

powtarzany, dopóki nie nastąpi błąd w postaci eliminacji nukleotydu(ów), jego zamiany 

lub wbudowania dodatkowego nukleotydu(ów) [13, 16]. Konstrukt gRNA/Cas9 jest 

wprowadzany do komórek roślinnych przy wykorzystaniu transfekcji protoplastów, 
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agroinfiltracji, jak i stabilnej transformacji przy użyciu Agrobacterium lub strzelby 

genowej. Powstałe w ten sposób mutacje stają się częścią genomu zregenerowanej 

i wyselekcjonowanej rośliny transgenicznej. Metodę CRISP/Cas9 z powodzeniem 

wykorzystuje się w inżynierii genetycznej roślin, m.in. w uzyskiwaniu odmian roślin 

odpornych na patogeny [16, 17].  

Należy podkreślić, że wymienione powyżej metody genetycznej modyfikacji roślin 

znacząco przyspieszają procesy zachodzące przy użyciu tradycyjnych metod tworzenia 

i selekcji nowych odmian roślin [8-16]. Rośliny modyfikowane są głównie w celu 

poprawy ich wartości użytkowej, czyli m.in. zwiększenia odporności na niekorzystne 

warunki klimatyczne, ochronę przed patogenami i szkodnikami oraz herbicydami. 

Bardzo pożądaną cechą roślin transgenicznych jest również poprawa właściwości 

jakościowych rośliny, np. spowolnienie dojrzewania owoców, poprawa ich smaku lub 

bardziej intensywna barwa. 

3. Udział upraw transgenicznych na świecie 

O wzrostowej tendencji znaczenia upraw transgenicznych na świecie świadczy 

ciągle rosnąca ich powierzchnia. Według oficjalnych raportów International Service 

for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) areał upraw roślin genetycznie 

modyfikowanych w roku 2018 osiągnął powierzchnię ponad 190 milionów hektarów. 

Aktualnie rośliny transgeniczne uprawiane są w 26 państwach na całym świecie przez 

ponad 18 milionów rolników [18]. Liderem w zakresie upraw genetycznie modyfiko-

wanych są Stany Zjednoczone, które przeznaczyły na to ponad 70 mln hektarów 

areału, jednak najwięcej państw decydujących się na GMO to kraje rozwijające się. 

Zalicza się do nich Brazylię, która posiada około 49 milionów hektarów upraw 

transgenicznych, Argentynę (ok. 24 mln ha) oraz Indie (ok. 11 mln ha). Do czołówki 

państw uprawiających GMO należy także Kanada, której areał upraw GM szacuje się 

na około 11,5 miliona hektarów [19]. Państwa europejskie, które akceptują i uprawiają 

rośliny genetycznie modyfikowane to Słowacja, Portugalia, Hiszpania oraz Czechy. 

Areał upraw GM w Europie jest jednak bardzo skromny, ograniczający się jedynie do 

produkcji pojedynczych odmian roślin, takich jak na przykład kukurydza MON 810. 

Jest to spowodowane przez obowiązujący w większości państw europejskich system 

regulacji ograniczających lub całkowicie zakazujących upraw GM [20]. Jednak produ-

kcja odmian transgenicznych na świecie ma niemałe znaczenie w obrocie żywnością, 

a także produktami zawierającymi śladowe ilości roślin genetycznie modyfikowanych. 

Rośliny pochodzące z upraw genetycznie modyfikowanych znajdują szerokie zastoso-

wanie w rolnictwie, przemyśle spożywczym, medycznym, farmaceutycznym, kosme-

tycznym i chemicznym [21]. 

4. Regulacje prawne dotyczące żywności pochodzącej z upraw roślin GM – 

Europa i USA 

Innowacje w biotechnologii roślin są ciągle trendem, który zapewnia wiele 

możliwości, lecz także stawia coraz to nowe wyzwania zarówno naukowcom, jak 

i instytucjom państwowym. Jednym z nich są regulacje prawne odnoszące się do upraw 

transgenicznych roślin, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, 

ale również zwiększenie zysku ekonomicznego danego państwa lub ich grupy.   
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Produkcja i obrót żywnością pochodzącą z upraw genetycznie modyfikowanych 

roślin są ważnymi tematami obrad prowadzonymi na szczeblach krajowym, europej-

skim, a także przez światowe organizacje, takie jak: Światowa Organizacja Zdrowia 

(WHO), Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 

(FAO), Światowa Organizacja Handlu (WTO) i Organizacja Współpracy Gospodarczej 

i Rozwoju (OECD), dlatego istnieją rozwiązania legislacyjne dotyczące upraw GM. 

Stany Zjednoczone są liderem pod względem powierzchni upraw roślin transge-

nicznych za sprawą liberalnego podejścia do produkcji upraw GM, a także ich komercja-

lizacji. Regulacje prawne tego państwa służą jako wzorzec dla innych państw przy 

tworzeniu nowych przepisów dotyczących produkcji roślin genetycznie modyfiko-

wanych. Ze względu na wystarczający poziom kontroli nad wdrażaniem nowoczesnych 

rozwiązań w zakresie bioinżynierii oraz technologii, regulacje te znajdują uznanie 

ważnych organizacji międzynarodowych, takich jak FAO lub WTO [22].  

Jednak rewolucja biotechnologiczna w rolnictwie od początku była kontrowersyjna 

i poddawana wielu spekulacjom. Należy tu szczególnie wyróżnić kraje europejskie, 

które wyraziły sprzeciw wobec wprowadzenia do obiegu żywności, a także samych 

upraw roślin GM. Regulacje prawne dotyczące upraw roślin GM obowiązujące w Unii 

Europejskiej są odmienne w stosunku do tych, obowiązujących w Stanach Zjedno-

czonych. Jest to rezultat zakazu upraw roślin genetycznie modyfikowanych na terenie 

Unii Europejskiej opracowanego w celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska 

naturalnego. Pod koniec 2002 roku Unia Europejska wdrożyła restrykcyjną politykę 

odnoszącą się do znakowania żywności pochodzącej z upraw genetycznie modyfiko-

wanych. Podniosła tym samym koszty eksportu przez kraje masowo uprawiające 

rośliny GM oraz ich przetworzone produkty. Następstwem tych regulacji jest obowiązek 

etykietowania żywności transgenicznej, a także oddzielenie jej od produktów 

pochodzących z upraw niezmodyfikowanych na każdym etapie łańcucha produkcji, 

przetwórstwa, magazynowania oraz transportu [23]. Unia Europejska zaakceptowała 

rozwiązanie bazujące na bezwzględnej reglamentacji wdrażania do obrotu genetycznie 

modyfikowanych produktów żywnościowych, dając tym samym możliwość wyboru 

produktu przez konsumenta. Zgodnie z obowiązującym systemem legislacyjnym 

zabronione jest także opracowywanie oraz testowanie na terenie Unii Europejskiej 

kolejnych nowych upraw roślin GM. Środki, te są wynikiem ostrożności będącej 

rezultatem, jak się wskazuje, niepewności naukowej dotyczącej bezpieczeństwa żywności 

modyfikowanej genetycznie [24]. 

 Stany Zjednoczone nie uznają szczególnej roli żywności pochodzącej z upraw 

genetycznie modyfikowanych, dlatego też nie stosują żadnych dodatkowych restrykcji 

nawet w kwestii informowania konsumentów o ich zastosowaniu. Kwestia znakowania 

żywności genetycznie modyfikowanej w USA pozostaje w gestii producenta danej 

żywności. Według Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) to nie żywność 

jest modyfikowana genetycznie, lecz roślina, z której ta żywność została wyprodu-

kowana. FDA twierdzi również, że nie ma żadnych potwierdzonych naukowo informacji 

wskazujących na znaczące różnice pomiędzy żywnością GM a jej konwencjonalnym 

odpowiednikiem, oraz że żywność uzyskana za pomocą inżynierii genetycznej nie 

wymaga specjalnej uwagi w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego [22]. 
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Z kolei Unia Europejska posiada szereg wymogów oraz dyrektyw regulujących 

obrót żywnością transgeniczną. Wobec tego europejski konsument ma swobodę świa-

domego wyboru pomiędzy produktami wytworzonymi tradycyjnie lub GM [22, 23].  

5. Przykłady wykorzystania roślin GM w uprawach rolnych na świecie  

Dominującą pozycję w produkcji roślin genetycznie modyfikowanych zajmuje soja, 

kukurydza, ryż, rzepak i bawełna [25]. Uprawy roślin GM, dzięki wprowadzeniu do 

nich genów odpowiadających za pożądane cechy, pozwalają na uzyskanie bardziej 

efektywnych plonów zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Rośliny 

uprawne podatne są na szeroki wachlarz patogenów: wirusy, bakterie, grzyby i owady, 

które są odpowiedzialne za ogromne straty ekonomiczne. Posiadanie kontroli nad 

rozwojem patogenów upraw rolnych ma wielkie znaczenie w gospodarce żywnościo-

wej na świecie, dlatego też wymaga dużej wiedzy w zakresie ochrony roślin. Często 

stosowane metody pozwalające na utrzymanie dobrostanu upraw – płodozmian oraz 

środki ochrony roślin – nie przynoszą zadowalających rezultatów. W przypadku 

płodozmianu jest to metoda kosztowna oraz wymagająca dodatkowych umiejętności 

i wiedzy, natomiast stosowanie pestycydów wiąże się z potencjalnym niebezpieczeń-

stwem dla zdrowia, a nawet życia konsumentów. Jest to także metoda najbardziej 

ingerująca w środowisko naturalne. Wskazane jest więc poszukiwanie alternatywnych 

sposobów na walkę ze szkodnikami, przy jednoczesnym nadaniu roślinie odporności 

[26]. Metoda najbardziej kontrowersyjna – uprawa roślin GM odpornych na szkodniki 

i patogeny jest metodą bardziej zrównoważoną. Metaanaliza 147 badań naukowych, 

które potwierdziły korzystne działanie roślin GM w rolnictwie, dowiodła, że uprawy 

GM spowodowały spadek zużycia chemicznych środków ochrony roślin o 37%, 

wydajność upraw natomiast wzrosła o 22%. Analiza dowiodła także, że zyski rolników 

uprawiających odmiany GM wzrosły o 68% [27].  

Przykładami odmian roślin GM uprawianymi na szeroką skalę na całym świecie są 

soja Roundup Ready, rzepak TruFlex™ Roundup Ready® oraz kukurydza Bt. 

5.1. Soja Roundup Ready 

Jedną z najpowszechniej uprawianych na świecie roślin z rodziny bobowatych 

(Fabaceae) jest soja (Glycine max L.). Jest to roślina jednoroczna, uprawiana w ponad 

80 krajach, a jej zbiory w latach 2018-2019 wyniosły ponad 350 milionów ton [28]. 

Początkowo jednak soja uprawiana była wyłącznie na terenie południowo-wschodniej 

Azji. W Europie jej zasiew rozpoczęto dopiero w XVIII wieku. Jednak nie przynosiło 

to zadowalających efektów z powodu niesprzyjających warunków klimatycznych. Pół 

wieku później soja pojawiła się w amerykańskich uprawach, a w XX wieku zaczęto ją 

tam produkować na masową skalę. Stany Zjednoczone stały się wkrótce potentatem 

w produkcji i eksporcie soi GM na rynku globalnym, wytwarzając w 2010 roku około 

80% światowej produkcji soi na świecie. Po USA najwyższy wynik w produkcji tej 

rośliny zajmuje Argentyna – 19,5 mln ha oraz Brazylia z powierzchnią upraw bliską  

18 mln hektarów. Ze względu na dużą zawartość białka (ok. 40%) i tłuszczów 

w nasionach soi, produkuje się z nich żywność – oleje, mleko sojowe, suplementy 

odżywcze dla sportowców i niemowląt oraz substytuty mięsa przeznaczone dla wegan, 

a także pasze dla zwierząt (śruta sojowa). W przemyśle chemicznym soja wyko-

rzystywana jest do produkcji wegańskich świec i kosmetyków [29, 30].  
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Soja Roundup Ready zmodyfikowana jest pod kątem odporności na jeden 

z najczęściej stosowanych herbicydów na świecie – glifosat. Roundup® jest handlową 

nazwą glifosatu i został opatentowany w latach 70. XX wieku przez firmę Monsanto 

(obecnie Bayer). Jest to związek chemiczny z grupy aminofosfonianów, spowolniający 

aktywność enzymu EPSPS (syntaza 5-enolopirogroniano-szikimo-3-fosforanu), co 

w konsekwencji prowadzi do zablokowania biosyntezy aromatycznych aminokwasów 

fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu w komórkach roślinnych. Aminokwasy te są 

niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin. Soja transgeniczna posiada odporność na 

glifosat, wobec czego przy zastosowaniu tego herbicydu uprawy nie są zanieczysz-

czone przez chwasty, a roślina wykazuje prawidłowy wzrost. Odporność soi GM na 

ten herbicyd sprzyja prowadzeniu jej upraw, przynosząc tym samym odpowiedni 

poziom plonów oraz zyski ekonomiczne rolnikom, którzy ją uprawiają. Jest to także 

niewątpliwa szansa na obniżenie kosztów produkcji żywności zawierającej w swoim 

składzie soję transgeniczną [30-32].  

5.2. Rzepak TruFlex™ Roundup Ready®  

Rzepak (Brassica napus) jest rośliną z rodziny kapustowatych (Brassicaceae), 

pochodzącą z krzyżówki kapusty warzywnej (Brassica oleracea) i kapusty właściwej 

(Brassica rapa). Jest to roślina typowo uprawna, wysiewana głównie w krajach 

Eurazji, jednak jednym z największych jej producentów w ostatnich latach jest Kanada. 

Zastosowanie rzepaku jest wszechstronne, a ponieważ jest rośliną oleistą o bardzo 

dobrym składzie tłuszczowym, znajduje zastosowanie nie tylko w produkcji spożywczej, 

ale również w produkcji kosmetyków, pasz dla zwierząt oraz biodiesla używanego do 

silników wysokoprężnych [33]. 

Rzepak nie należy do roślin łatwych w uprawie, dlatego niezbędne jest jego 

odpowiednie nawożenie oraz zapewnienie ochrony przed chwastami. Przykładem 

zastosowania rzepaku transgenicznego jest odmiana stworzona przez koncern Bayer® – 

rzepak TruFlex™ Roundup Ready®. Jest to rzepak posiadający lepszą ochronę przed 

szerokim spektrum chwastów, m.in. ostem kanadyjskim, w porównaniu z odmianą 

Roundup Ready®. Korzyść z wysiewu tej odmiany rzepaku wynika z możliwości 

użycia optymalnie najniższej dawki glifosatu, co stanowi pozytywny aspekt, biorąc 

pod uwagę bezpieczeństwo żywności pochodzącej z tych upraw. Ważną, pozytywną 

cechą jest także możliwość oprysków rzepaku TruFlex™ Roundup Ready® w później-

szym etapie wzrostu, także w stadium pojawienia się pierwszych kwiatów, nie 

ryzykując przy tym bezpieczeństwa upraw [34]. 

5.3. Kukurydza Bt MON 810 

Jednym z pomyślnych zastosowań technologii modyfikacji genetycznej jest 

integracja genu Bt pochodzącego z Bacillus thuringiensis w genomie kukurydzy Bt, 

np. odmiana MON 810. Bacillus thuringiensis jest bakterią gram-dodatnią żyjącą 

w glebie, a także w przewodach pokarmowych larw niektórych owadów. Wprowadzenie 

genu Bt do genomu roślin uprawnych ma na celu biologiczną ochronę przed niektórymi 

szkodnikami owadzimi, które przyczyniają się do znaczących strat plonów. Geny Bt 

kodują białka Cry, które w krystalicznej formie są niezwykle toksyczne dla owadów 

z rzędu Lepidoptera [35]. Śmierć tych szkodników następuje z reguły bardzo szybko, 

jest to więc metoda skuteczna, która przy tym nie wpływa znacząco na samą roślinę, 
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a także na inne stawonogi, niebędące jej szkodnikami. Dodatkową zaletą, którą niesie 

za sobą stosowanie kukurydzy Bt jest redukcja infekcji grzybiczych. Jest to ściśle 

powiązane z ochroną przed szkodnikami, gdyż przez uszkodzenia przez nie spowo-

dowane następuje zakażenie grzybami patogennymi, będącymi źródłem mykotoksyn. 

Mykotosyny, takie jak fumonizyna wytwarzana przez grzyby z rodzaju Fusarium oraz 

alfatoksyna wytwarzana przez grzyby z rodzaju Aspergillus, są groźne dla organizmu 

człowieka. Alfatoksyny spożywane przez człowieka przyczyniają się do rozwoju 

nowotworu wątroby, a spożywane w dużych dawkach prowadzą do trwałego uszko-

dzenia tego organu, co skutkuje śmiercią [36, 37]. Stosowanie odmian roślin uprawnych 

GM odpornych na szkodniki owadzie pośrednio przyczynia się do ograniczenia chorób 

spowodowanych przez spożycie żywności pochodzącej z silnie skażonych myko-

toksynami upraw. Uprawy kukurydzy Bt również umożliwiają poprawę warunków 

upraw w sektorze małych gospodarstw rolnych. Ponadto, jest to perspektywa dla krajów 

rozwijających się ze względu na zwiększoną wydajność plonów, która daje szansę na 

zmniejszenie ubóstwa, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo żywnościowe 

i ekonomiczne tych państw [38].  

Należy wspomnieć jeszcze, że tworzy się również odmiany roślin uprawnych, które 

wykazują ochronę przed dwoma niekorzystnymi czynnikami jednocześnie, np. są 

zarówno odporne na szkodniki, jak i wykazują tolerancję na pestycydy. Dobrym przy-

kładem jest odmiana kukurydzy MON 89034 + NK603, która zawiera w swoim genomie 

dwa geny Bt, kodujące białka Cry1A.105 i Cry2Ab2 (cecha odmiany MON 89034), 

a także wykazuje tolerancję w stosunku do glifosatu (cecha odmiany NK603) [39]. 

6. Podsumowanie 

Uprawa roślin genetycznie modyfikowanych to działanie przynoszące korzyść nie 

tylko rolnikom lub ogromnym przedsiębiorstwom produkcyjnym. Stanowi ona także 

profit dla konsumentów oraz dla ochrony środowiska. Zwiększona produktywność 

roślin transgenicznych skutkuje ograniczeniem presji na ekosystemy. Oszacowano, że 

światowa uprawa roślin GM pozwoliła ograniczyć poszerzenie areału ziemi wyko-

rzystywanej pod zasiew, co umożliwiło zachowanie około 185 milionów hektarów 

lasów. Za sprawą upraw GM, od początku ich komercyjnego zastosowania zmniejszono 

także zużycie środków chemicznej ochrony roślin o prawie 700 milionów kilogramów, 

a wzrost produkcji wynikający z większych zbiorów pozwolił na wytworzenie zysków 

w szacowanej kwocie niemal 200 miliardów dolarów [18]. Nie udowodniono także 

bezpośredniego niebezpieczeństwa roślin GM dla zdrowia i życia człowieka, natomiast 

uprawy tych roślin, tak jak każdych innych produktów przeznaczonych do spożycia 

przez ludzi lub zwierzęta, powinny być regularnie kontrolowane pod kątem bezpie-

czeństwa zdrowotnego, w tym także pod względem bezpieczeństwa dla środowiska 

naturalnego.  
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Praktyczne wykorzystanie transgenicznych roślin w rolnictwie 

Streszczenie 

Rosnąca liczba ludności na świecie wymusza m.in. zwiększenie produkcji rolnej. Wydaje się, że korzyści 

płynące z upraw roślin genetycznie modyfikowanych (GM) wykorzystywanych jako żywność i dodatki do 

pasz przewyższają ewentualne wady takich upraw. Korzystne jest przede wszystkim poprawienie cech 

jakościowych jak i plonowania roślin GM w stosunku do niezmodyfikowanych roślin uprawnych. W wyniku 

ingerencji w genom roślinny przy wykorzystaniu inżynierii genetycznej można szybko, w porównaniu do 

tradycyjnych metod selekcji, wzbogacić lub poprawić np. walory smakowe i wizualne, a także trwałość 

i/lub ochronę roślin uprawnych przed patogenami, szkodnikami lub herbicydami. W państwach Unii 

Europejskiej działają restrykcyjne regulacje prawne ograniczające lub niezezwalające na uprawę i obrót 

produktami żywnościowymi zawierającymi rośliny GM, głównie ze względu na dużą niechęć społeczną 

oraz kontrowersje dotyczące rozprzestrzeniania się roślin GM w uprawach otwartych, co wiąże się 

z potencjalną ingerencją w naturalne ekosystemy otaczające uprawy i ewentualnym zagrożeniem dla 

bioróżnorodności. W Stanach Zjednoczonych, które są światowym potentatem w uprawach roślin 

genetycznie modyfikowanych, nie funkcjonują ograniczenia prawne w tym zakresie, poza tzw. dobrą 

praktyką produkcyjną (ang. Good Manufacturing Practice). Najczęściej uprawianymi roślinami GM na 

świecie są odmiany soi, kukurydzy, ryżu, i rzepaku, ale również pomidorów i ziemniaków. Na przykład 

transgeniczne odmiany soi Roundup Ready™ i rzepaku TruFlex™ Roundup Ready™ cechują się 

zwiększoną odpornością na herbicyd glifosat, znany pod handlową nazwą Roundup®. Jedną 

z uprawianych transgenicznych odmian kukurydzy jest odmiana Bt MON 810, która wykazuje odporność 

na szkodniki. Należy podkreślić, że produkcja rolna oparta na uprawie transgenicznych roślin może 

przynieść zyski ekonomiczne zarówno producentom, jak i konsumentom, jednocześnie przyczyniając się 

do ograniczenia problemu głodu, szczególnie w krajach rozwijających się. 

Słowa kluczowe: produkcja rolna, transgeniczne rośliny, uprawy, żywność 

Practical use of transgenic plants in agriculture 

Abstract 

The growing number of people in the world forces, among others increasing agricultural production. The 

benefits of genetically modified (GM) crops used as food and feed additives appear to outweigh the 

possible disadvantages of such crops. It is advantageous to improve the qualitative characteristics and the 

yield of GM plants in relation to unmodified crops. By interfering with the plant genome using genetic 

engineering, it is possible to quickly enrich or improve, for example, the taste and visual qualities, as well 

as the durability and/or protection of crops against pathogens, pests or herbicides, compared to traditional 

selection methods. In the European Union countries, there are legal regulations restricting or not allowing 

the cultivation and marketing of food products containing GM plants, mainly due to the high social 

aversion and controversy regarding the spread of GM plants in open crop systems, which is associated with 

potential interference with the natural ecosystems surrounding crops and a possible threat to biodiversity. 

In the United States, which is the world leader in the cultivation of genetically modified plants, there are no 

legal restrictions in this regard, except for the so-called Good Manufacturing Practice. The most widely 

grown GM crops in the world are soybean, maize, rice and canola, but also tomatoes and potatoes. For 

example, the transgenic cultivars of Roundup Ready™ soybean and TruFlex™ Roundup Ready® canola 

have enhanced resistance to the herbicide glyphosate, known under the trade name Roundup®. One of the 

transgenic maize cultivars grown is the Bt MON 810 cultivar, which exhibits pest resistance. It should be 

emphasized that agricultural production based on the cultivation of transgenic plants can bring economic 

benefits to both producers and consumers, while helping to reduce the problem of hunger, especially in 

developing countries. 

Keywords: agricultural production, crops, food, transgenic plants 
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Przegląd roślinnych substancji barwiących 

o potencjalnym zastosowaniu  

w produktach kosmetycznych 

1. Wstęp  

Przemysł kosmetyczny staje się bardziej przyjazny dla środowiska i ekologiczny 

oraz uwzględnia coraz więcej potrzeb konsumentów. Obserwuje się zintensyfikowane 

stosowanie naturalnych surowców, takich jak rośliny zielarskie, rośliny oleiste czy 

olejki eteryczne w celu uzyskania pożądanych efektów. Istnieje także grupa składników 

pojawiająca się w dużej ilości produktów kosmetycznych, którymi są substancje 

barwiące, koloranty. Są one szczególnie istotne w kosmetyce kolorowej – cieniach do 

oczu, szminkach, pudrach i lakierach do paznokci oraz wielu innych nadając skórze 

i paznokciom pożądaną barwę. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1223/2009 ze 153 związków chemicznych zawartych w wykazie 

barwników dopuszczonych w produktach kosmetycznych w przybliżeniu 8% stanowią 

roślinne ekstrakty, 20% nieorganiczne pigmenty, a 72% syntetyczne barwniki i pigmenty 

[1]. Substancje barwiące pochodzenia roślinnego są od dwóch do dziesięciu razy droższe 

w produkcji w porównaniu do barwników syntetycznych [2]. W powyższym rozporzą-

dzeniu jest regulowana również lista barwników dopuszczonych do stosowania 

w produktach kosmetycznych. W przemyśle kosmetycznym można stosować barwniki, 

takie jak: β-karoten, kantaksantyna, annato, likopen, kurkuminy, karminy, węgiel 

roślinny, karmel, ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina, czerwień buraczana, 

ryboflawina i antocyjany (cyjanidyna, peonidyna, malwidyna, delfinidyna, petunidyna 

i pelargonidyna). Bardzo duże jest zapotrzebowanie na tego typu barwniki w przemyśle 

spożywczym, co sprawia, że światowy rynek naturalnych substancji barwiących rośnie 

dużo szybciej niż rynek barwników syntetycznych [1]. Czynnikiem napędzającym 

rynek może być między innymi świadomość konsumentów związana ze stosowaniem 

substancji pochodzenia naturalnego [1]. Ze względu na swoją chemiczną strukturę 

roślinne substancje barwiące nie cechują się dobrą stabilnością w przypadku zmienia-

jącego się zakresu pH i temperatury oraz pod wpływem działania światła. Powoduje to 

zwiększone zapotrzebowanie na badania skupiające się na poprawie stabilności tego 

rodzaju substancji barwiących oraz co istotne z punktu widzenia przemysłu odpowied-

niego stosunku wydajności do ceny [1]. Barwniki pochodzenia roślinnego przez 

tysiące lat były jednymi z głównych barwników stosowanych przez społeczeństwo do 

różnych celów: barwienia tkanin, skóry, papieru, do produkcji atramentu i w sztuce 

jako składniki między innymi farb. Pierwszym syntetycznym barwnikiem otrzymanym 

w 1856 roku przez Williama Henry'ego Perkina była moweina [3] o barwie czerwono-
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fioletowej chętnie stosowana do barwienia tkanin, takich jak jedwab czy bawełna. 

Zapoczątkowało to zmiany w rodzaju stosowanych barwników, ponieważ rozpoczęła 

się era barwników syntetycznych. Nie tylko tworzono nowe, organiczne substancje, ale 

także zaczęto pozyskiwać, w sposób syntetyczny, barwniki występujące naturalnie 

w przyrodzie. Pierwszym takim barwnikiem była, otrzymana w 1869 roku przez 

Graebe i Liebermana, alizaryna, która zastąpiła barwnik pozyskiwany z marzany 

barwierskiej Rubia tinctorum [4], a następnie w 1880 roku zsyntetyzowano indygo [3]. 

Konsekwencją tych działań było zastąpienie naturalnych, roślinnych barwników 

tańszymi i łatwiejszymi w otrzymywaniu barwnikami syntetycznymi. Nadal mają one 

jednak duży potencjał i mogą być stosowane między innymi w przemyśle kosmetycz-

nym. Różnorodność barw zazwyczaj łatwiej jest uzyskać za pomocą syntetycznych 

substancji niż naturalnych roślinnych barwników, których barwa i inne właściwości 

zależne są od wielu różnych czynników, na przykład warunków klimatycznych [5]. 

Jednakże naturalne barwinki są bardziej przyjazne środowisku i biodegradowalne. 

Ponadto naturalne barwniki pomimo swoich zdolności barwiących mają też wiele 

innych właściwości: przeciwutleniające czy antymikrobiologiczne, co w kosmetykach 

może być dodatkową korzyścią z ich zastosowania [1].  

2. Klasyfikacja substancji barwiących 

Kolor jest zjawiskiem złożonym i niełatwe jest również podanie definicji barwnika, 
pigmentu i kolorantu. Koloranty, termin ten jest najbardziej ogólny i wielu autorów 
publikacji preferuje jego użycie, są substancjami zdolnymi do modyfikowania koloru 
lub do zabarwienia bezbarwnego obiektu Zgodnie z tą definicją do grupy kolorantów 
zaliczamy barwniki i pigmenty [3]. To, co odróżnia pigmenty od barwników to ich 
rozpuszczalność, barwniki są rozpuszczalne, zaś pigmenty są nierozpuszczalne 
w danym ośrodku, na przykład w wodzie lub rozpuszczalnikach organicznych. Kolor 
pigmentów zależy od chemicznej struktury, ale także od właściwości fizycznych, 
w przypadku barwników struktura chemiczna jest determinująca. Proces barwienia może 
opierać się na różnych mechanizmach, takich jak dyspergowanie, rozpuszczanie lub 
mechaniczne rozpraszanie substancji barwiących, powinowactwo lub przyklejanie się 
kolorantów do substancji barwionych oraz powstawanie barwników z półproduktów 
bezpośrednio na substancji barwionej [6]. Kolor, jaki nadają barwniki, czyli głównie 
substancje organiczne, jest jaśniejszy, mniej trwały i odporny na światło w porównaniu 
do pigmentów. Barwniki cechuje transparentność, czyli przepuszczanie światła i zabar-
wianie ośrodka, w którym są rozpuszczone lub stopione. Pigmenty są związkami 
chemicznymi, nieorganicznymi i organicznymi stanowiącymi dobrze rozdrobnione, 
nieprzezroczyste i nieprzepuszczalne ciała stałe, które dyspergują w danym ośrodku. 
Wśród barwników wyróżniamy barwniki naturalne (pochodzenia mineralnego, roślinnego 
lub zwierzęcego) i syntetyczne. Istnieje wiele podziałów i klasyfikacji kolorantów ze 
względu na ich budowę chemiczną, pochodzenie, zastosowanie i wiele innych. Pomimo, 
że znaczna część związków chemicznych występujących na świecie jest bezbarwna to 
istnieje pewna grupa barwnych substancji chemicznych występujących wśród fauny 
i flory [3]. Barwniki roślinne można sklasyfikować za pomocą sześciu głównych grup: 
pochodnych izoprenoidowych, pochodnych benzopiranu, chinonów, metaloprotein, 
pochodnych tetrapirolu i innych związków N-heterocyklicznych, takich jak między 
innymi betalainy, flawiny, puryny czy pteryny [3]. Roślinne substancje barwiące rzadko 
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występują w naturze w wolnej formie, zazwyczaj są związane z białkami lub węglowo-
danami, tworząc glikozydy. W soku komórkowym występują związki chemiczne 
rozpuszczalne w wodzie, takie jak antocyjany i betalainy, a w plastydach rozpuszczalne 
w tłuszczach, np. karotenoidy i chlorofile [3]. Do związków chemicznych pochodnych 
tetrapirolu należy fikocyjanina, która może być stosowana w przemyśle kosmetycznym 
i spożywczym jako zamiennik syntetycznych barwników o niebieskiej barwie [7]. Do 
kolejnej grupy związków barwnych – chinonów zalicza się między innymi naftochinony 
i antrachinony. Głównym składnikiem barwiącym występującym w roślinie lawsonia 
bezbronna jest lawson należący do grupy naftochinonów o zdolności barwienia na 
kolor czerwony [8]. Sproszkowane liście henny, wykorzystywane do barwienia włosów, 
paznokci i skóry, znane są ludziom od ponad 5000 lat. Henna jest nieszkodliwa i chroni 
skórę przed promieniowaniem UV, jej właściwości barwienia skóry wynikają z reakcji 
lawsonu z keratyną obecną w skórze [8]. Innym przykładem naftochinonu jest szikonina, 
która została zastosowana na skalę przemysłową do produkcji pomadek o nazwie 
Biolipstick w 1985 roku przez japońską markę kosmetyczną Kanebo, co wywołało 
bardzo duże zainteresowanie wśród konsumentów [9]. Melaniny mogą tworzyć 
kompleksy z węglowodanami lub białkami, nadając szary, czarny lub brązowy kolor 
zwierzętom i roślinom [3]. Przykładem jest atrament, sepia z mątwy swoją czarną 
barwę zawdzięczający właśnie obecności melanin. Od dawna wykorzystywana jest ona 
do barwienia żywności [10]. Czarny atrament pozyskany z mątwy Sepia officinalis 
został wykorzystany jako substancja barwiąca w recepturze kolorowych kosmetyków, 
jak cienie do powiek i tusz do rzęs. Wykazano, że dodatek tej czarnej substancji do 
tlenku żelaza i czerni kostnej polepszył kolor, zdolności kryjące i rozprowadzalność 
otrzymanych kosmetyków [11]. Wiele prac badawczych skupia się na poszukiwaniu 
roślinnych alternatyw dla sztucznych barwników. Przykładami takich prób mogą być 
badania dotyczące tworzenia receptur i ewaluacji kosmetyków zawierających substancje 
barwiące pochodzące z ekstraktów z pomidora, buraka, marchwi, granatu, kurkumy 
czy kakao [12] albo badania wykazujące, że odpowiednia kopigmentacja ekstraktu 
pozyskanego z granatu zawierającego antocyjany ma potencjał do zastosowania przy 
produkcji lakierów do paznokci [13]. 

3. Przegląd prac badawczych dotyczących otrzymania produktów 

kosmetycznych barwiących skórę i włosy z zastosowaniem roślinnych 

substancji barwiących  

3.1. Koszenila i brezylka sappan 

Koszenila, barwnik wytwarzany z wysuszonych insektów, znana była już Aztekom, 
a w Europie pojawiła się w 1518 roku. By otrzymać 1 kg koszenili potrzeba od 80 do 
100 tysięcy insektów żyjących głównie na opuncjach figowych. Wysuszone insekty 
zawierają około 22% kwasu karminowego, a w wyniku ekstrakcji końcowy produkt 
zawiera od 2 do 4% kwasu karminowego. Jest to główna substancja barwiąca, jednak 
kolor koszenili nie zależy bezpośrednio od jego ilości, jest on bardziej wskaźnikiem 
jakości. Koszenila rozpuszcza się w wodzie, reagując z różnymi metalami, dając 
nierozpuszczalne w wodzie pigmenty – karminy, które są stabilne pod wpływem światła, 
ale na ich stabilność wpływa temperatura czy pH. Często karminy mieszane są 
z gliceryną, glikolem propylenowym, maltodekstryną, kwasem cytrynowym [3]. Barwnik 
koszenila może jednak wywoływać reakcje alergiczne, po zaaplikowaniu na skórę 
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[14]. Jedną z roślinnych alternatyw dla koszenili mógłby być opatentowany produkt 
współpracy marki kosmetycznej Chanel z firmą Critt Horticole of Rochefort. Otrzymany 
czerwony pigment posiadający właściwości przeciwstarzeniowe mógłby zostać wyko-
rzystany do produkcji pomadek, błyszczyków, różu czy cieni do powiek. [15]. Rośliną 
wykorzystaną do uzyskania pigmentu opartego na nieorganicznym nośniku kaolinie 
była brezylka sappan posiadająca czerwony barwnik. Wybór ekstraktu pozyskanego 
z tej rośliny i kaolinu podyktowany był wieloma czynnikami i właściwościami tych 
substratów między innymi jednorodnością podczas aplikacji, intensywnością koloru 
i zdolnościami do dyspergowania w podłożu proszkowym [15]. Pigment został przeba-
dany pod kątem stabilności pod wpływem podwyższonej temperatury i pod wpływem 
światła oraz zbadano również właściwości antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe [15]. 
Wyniki badania pozwoliły na otrzymanie potencjalnej alternatywy dla koszenili. 

3.2. Smoczy owoc 

Betalainy występujące w burakach, smoczym owocu, amarantusie i owocach 
kaktusów już od początku XX wieku stosowane były jako barwniki żywności. Na 
przykład ekstrakt pozyskiwany ze szkarłatki dodawany był do czerwonego wina w celu 
poprawy jego barwy. Betalainy mogą też być stosowane w przemyśle kosmetycznym 
i farmaceutycznym. Jedną z prób zastosowania betalain jako substancji barwiących 
w kosmetykach kolorowych podjęto, by stworzyć formulację szminki zawierającej 
ekstrakt ze smoczego owocu [16]. Ekstrakt ten wykorzystano jako alternatywę synte-
tycznych pigmentów, które mogą powodować alergie i wysychanie ust. Owoce zostały 
zmiksowane, następnie poddane liofilizacji, by proces ekstrakcji był bardziej wydajny 
[17]. Następnym etapem było dodanie wody destylowanej i wytrząsanie na łaźni wodnej 
w temperaturze 60°C, kolejnymi etapami było zagęszczenie za pomocą wyparki 
rotacyjnej w temperaturze 40°C i ponownie liofilizacja ekstraktu w celu usunięcia 
pozostałej wody. Do receptury dodano 4% otrzymanego ekstraktu ze smoczego owocu. 
Uzyskany kosmetyk cechował się satysfakcjonującą gładkością, rozprowadzalnością 
i właściwościami kryjącymi, natomiast stabilnością tylko w temperaturze pokojowej. 
Po miesiącu przechowywania w temperaturze 40°C kolor zmienił się z czerwonego na 
ciemnoczerwony [16].  

3.3. Teczyna wyniosła 

Innym przykładem zastosowania naturalnych roślinnych barwników do produkcji 
kosmetyków jest ekstrakt, zawierający antocyjany, pozyskany z teczyny wyniosłej, 
nazywanej też dębem indyjskim (Tectona grandis), nazwa indonezyjska to Daun Jati 
[18]. Receptura pomadki zawierała wosk pszczeli, lanolinę, parafinę, alkohol cetylowy, 
wazelinę, olej rycynowy, olejek różany, glikol propylenowy, butylohydroksytoluen 
i metyloparaben oraz ekstrakt otrzymany z liści tektony wyniosłej [18]. Ekstrakt 
otrzymany został za pomocą 96% alkoholu etylowego bez dodatku kwasu solnego 
[18]. Zostały przygotowane trzy formulacje pomadek do ust zawierające różne ilości 
ekstraktu o zawartości procentowej wynoszącej odpowiednio 0%, 18% i 22% [18]. 
Gotowe produkty zostały ocenione: zmierzono parametry, takie jak punkt łamania 
pomadki, temperatura topnienia, określono pH, homogeniczność produktu i wykonano 
test stabilności [18]. Kolor otrzymanego ekstraktu, jak i gotowego produktu był brązowy, 
co spowodowane było występowaniem w ekstrakcie nie tylko antocyjanów, ale także 
tanin. Kolor produktu był stabilny w ciągu badanych 30 dni [18]. 
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3.4. Hibiskus i burak zwyczajny 

Kolejnym przykładem wykorzystania roślinnych barwników jako kolorantów jest 

zastosowanie ekstraktu z kwiatów hibiskusa i soku z buraka zwyczajnego z dodatkiem 

miki w recepturze pomadek do ust wraz z innymi naturalnymi składnikami, takimi jak 

masło kakaowe, wosk pszczeli, wosk carnauba, olej rycynowy, olejek cytrynowy 

i ekstrakt z owocni Sapindus mukorossi zastosowany jako związek powierzchniowo 

czynny [19]. Przeprowadzono liczne testy kontroli jakości otrzymanych produktów 

i oceniono parametry, takie jak: wygląd, temperatura topnienia, punkt łamania pomadki, 

test stabilności, stabilność zapachu [19]. Pomadki zawierające tylko ekstrakt z hibiskusa 

albo wyłącznie ekstrakt z buraka nie cechowały się aż tak dobrą pigmentacją po aplikacji 

kosmetyków, natomiast pomadka zawierająca mikę i ekstrakt z buraka spełniała kryteria 

jakościowe dobrego kosmetyku [19]. 

3.5. Iksora szkarłatna 

 Innym przykładem zastosowania substancji barwiących pochodzenia roślinnego do 

zastosowania w kosmetykach, jest barwnik pozyskiwany z iksory szkarłatnej z rodziny 

marzanowatych pochodzący z Indii i Sri Lanki, ten czerwony kwiat zwany jest także 

Jungle Geranium [20]. W trakcie procesu barwienia tkanin bawełnianych i jedwabnych 

za pomocą ekstraktu uzyskanego z tej rośliny otrzymano różne kolory, takie jak: różowy, 

liliowy i szary w zależności od użytej zaprawy [20]. Próbki barwnika z dodatkiem 

chlorku cyny i siarczanu żelaza oraz chlorku cynku i siarczanu amonu zaaplikowane na 

tkaninę bawełnianą i jedwabną wykazywały dobrą odporność na pranie, ścieranie 

i światło [20]. Kwiaty iksory szkarłatnej zawierają substancje barwiące należące do 

grupy barwników antocyjanowych, ich stabilność została oceniona pod kątem ich 

potencjalnego zastosowania w produkcji kosmetyków oraz żywności [21]. Podjęto 

próbę otrzymania balsamu do ust zawierającego ekstrakt z tej rośliny chroniący przed 

wysychaniem spowodowanym niekorzystnymi czynnikami środowiska. Dla otrzymanego 

produktu zbadano stabilność w temperaturze 25°C i 40°C po 90 dniach przechowy-

wania, a kolor kosmetyku określony został za pomocą pomiaru wartości CIE L*a*b 

[20]. Ekstrakt z iksory szkarłatnej otrzymano za pomocą zakwaszonego alkoholu 

etylowego [21] i dodano do pozostałych składników receptury balsamu do ust takich 

jak olej z oliwek, wosk pszczeli i parafina (zmieszanych i ogrzanych do temperatury 

70-90°C) w temperaturze wynoszącej 50-60°C wraz z sokiem z cytryny. W tempe-

raturze 40°C dodano esencję waniliową. Stopiona mieszanina została zaaplikowana do 

odpowiednich opakowań lub form. W celu zestalenia została schłodzona przez co 

najmniej 1 godzinę w temperaturze wynoszącej około 5°C, a następnie przechowywana 

w temperaturze pokojowej. Wykonana została ocena otrzymanej formulacji pod wzglę-

dem stabilności, rozprowadzalności i ocena organoleptyczna. Taka ocena wykonana 

została także dla produktu po 3, 7, 15, 30, 60 i 90 dniach w temperaturze pokojowej 

wynoszącej 25°C i w podwyższonej temperaturze wynoszącej 40°C [20]. Wykonano 

także test rozpuszczalności, zmierzono temperaturę topnienia, odczyn pH, wykonano 

także pomiary koloru i oceniono stabilność zapachu. Temperatura topnienia w trakcie 

przechowywania kosmetyku pozostała niezmienna i wynosiła około 56°C. Kolor 

kosmetyku oceniany był przez 90 dni za pomocą pomiaru wartości CIE L*a*b [20]. 

Ciemnoczerwonobrązowa barwa balsamu do ust była stabilna w temperaturze zarówno 
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25°C i 40°C, jednakże w podwyższonej temperaturze po 60 dniach testu kolor zmienił 

się nieznacznie w jaśniejszy odcień koloru czerwonego. Po 90 dniach można było 

zaobserwować w trakcie pomiaru wzrost wartości L odnoszącej się do poziomu jasności 

kosmetyku, co można było zauważyć tylko na podstawie wyników badań, nie zaś za 

pomocą zmysłu wzroku. Ekstrakt z kwiatów iksory szkarłatnej zawiera także inne 

związki chemiczne, takie jak garbniki, triterpenoidy, flawonoidy, które nadają mu 

dodatkowe, poza barwiącymi, właściwości na przykład działanie antybakteryjne 

i przeciwutleniające, co jest dodatkowym atutem w produktach kosmetycznych. Otrzy-

many balsam do ust cechował się dobrą rozprowadzalnością, gładkością i stabilnością 

w temperaturze pokojowej. Uzyskane wyniki badań dowodzą, że ekstrakt z tej rośliny 

może być nieszkodliwym barwnikiem stosowanym w produktach kosmetycznych 

i naturalną alternatywną dla barwników syntetycznych [20]. 

3.6. Annato 

Annato to jeden z najstarszych roślinnych barwników pozyskiwany z rośliny Bixa 

orellana. Zawiera on wiele związków chemicznych, takich jak karotenoidy (biksynę 

i norbiksynę, lutolinę czy zeaksantynę), sterole, monoterperny i związki alifatyczne 

[22]. Nasiona tej rośliny są źródłem żółto-pomarańczowego barwnika cechującego się 

ze względu na swoje roślinne pochodzenie biodegradowalnością, niską toksycznością 

i mającego zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, żywnościowym, tekstylnym 

i wielu innych [22]. Roślina ta pochodzi ze Środkowej i Południowej Ameryki. Wyko-

rzystywana była do barwienia skóry, jako substancja chroniąca przed poparzeniami 

słonecznymi, w leczeniu różnego rodzaju dolegliwości oraz do odstraszania owadów. 

Swą nazwę zawdzięcza hiszpańskiemu konkwistadorowi Franciso de Orellana [22]. 

Miazga pozyskana z nasion Bixa orellana używana była przez wieki do barwienia ust, 

w związku z tym roślina ta bywa nazwana drzewem szminkowym (lipstick tree, 

lipstick plant) [23]. Ponieważ szminka jest jednym z najczęściej stosowanych 

produktów z gamy kosmetyków kolorowych, podjęto próbę opracowania receptury 

szminki opartej na roślinnych surowcach niewykazującej żadnego lub minimalne efekty 

uboczne. Jako substancję barwiącą wykorzystano nasiona rośliny Bixa orellana [23]. 

W celu wyizolowania niezbędnego w recepturze barwnika do sproszkowanych nasion 

dodano metanol, po usunięciu rozpuszczalnika otrzymano ciemnoczerwony ekstrakt. 

W skład szminki poza ekstraktem wchodziły ponadto olej rycynowy, wosk pszczeli, 

lanolina, mirystynian izopropylu, glikol propylenowy, monostearynian glicerolu, 

ozokeryt i esencja waniliowa [23]. Została wykonana standardowa ocena pomadki 

wliczając w to temperaturę topnienia, punkt łamania, test rozpuszczalności, pH. Do 

receptury dodano różne ilości ekstraktu. Produkt o najmniejszej zawartości ekstraktu 

był żółtoczerwony, przez jasnoczerwony, aż do ciemnoczerwonego produktu o naj-

większej ilości ekstraktu. Pomadki do ust spotkały się ze zróżnicowanym odbiorem 

przez grupę badaną, jedna ze szminek o jasnoczerwonym odcieniu spotkała się 

z prawie 60% akceptacją osób testujących [23]. 

3.7. Orzech włoski 

Przykładem rośliny będącej źródłem substancji barwiącej, którą można wykorzystać 

do produkcji kosmetyków jest orzech włoski, a dokładniej jego zieloną owocnię 

zawierającą juglon barwiący skórę na żółto. Ekstrakt pozyskany z owocni orzechów 
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włoskich został wykorzystany do stworzenia naturalnej farby do włosów [24]. Badane 

próbki włosów uzyskały ciemnobrązowy kolor, dzięki zastosowaniu ekstraktu zmie-

szanego z siarczanem żelaza, ekstraktem z aloesu i kwasem askorbinowym. Kolor 

badanych próbek zabarwionych uprzednio włosów cechował się dobrą odpornością na 

światło dzienne i mycie. Zbadano także właściwości antybakteryjne i wykonano test 

pod kątem wywoływania przez farbę podrażnienia skóry za pomocą zabarwionych nią 

włosów na modelu skóry zwierzęcej. Nie wykazano żadnych właściwości drażniących 

skóry i maksymalną aktywność antymikrobiologiczną w porównaniu do komercyjnie 

dostępnych farb do włosów [24]. Siła, z jaką otrzymany kosmetyk barwił włosy, była 

zadowalająca, a powierzchnia włosów pokryta naturalną farbą wykazywała bardzo 

dobre cechy morfologiczne. Jedyną niepożądaną właściwością otrzymanego kosmetyku 

przy dłuższym stosowaniu mogą być użyte w formulacji związki zawierające żelazo. 

Autorzy publikacji sugerują jednak zastosowanie kwasu szczawiowego lub mlekowego 

jako ich odpowiedniki. Stwierdzono, że ekstrakt pozyskany z zielonych owocni 

orzechów włoskich może być bardziej ekologiczną i bezpieczniejszą alternatywą dla 

syntetycznych barwników używanych do produkcji farb do włosów [24]. 

3.8. Czarna porzeczka 

Antocyjany pochodzące z czarnej porzeczki zostały zbadane pod kątem ich 

zdolności do barwienia włosów [25]. Otrzymano ekstrakt ze skórek owoców czarnej 

porzeczki, będących odnawialnymi odpadami powstałymi w wyniku tłoczenia owoców, 

za pomocą zakwaszonej wody z etapem oczyszczania w fazie stałej. Otrzymane 

barwniki antocyjanowe, z satysfakcjonującą wydajnością wynoszącą 2-3%, zbadano za 

pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Ekstrakt z czarnej porzeczki został 

dodany do bazowej formulacji barwiącej, by otrzymać odpowiednik farby do włosów 

[25]. Barwiąca mieszanina była czerwonofioletowa o pH wynoszącym 5,0-5,5, zaś 

włosy zostały zabarwione na kolor niebieski. Prawdopodobnie włókna włosów 

stanowią środowisko neutralizujące, co umożliwia przekształcenie się antocyjanów 

w niebieską formę zasady chinoidowej (występującą w pH wynoszącym 6,0-7,5) 

w trakcie adsorpcji farby na włosach. Próbki farby o różnym stężeniu ekstraktu zostały 

przygotowane i wraz ze zwiększającym się stężeniem dodanego ekstraktu intensywność 

niebieskiego koloru barwionych włosów zwiększała się [25]. W naturze nie występuje 

duża ilość stabilnych niebieskich chromoforów. Niektóre płatki kwiatów, takich jak 

chaber lub ostróżka zawierają niebieskie pigmenty. Zazwyczaj, by kwiaty zabarwione 

były na niebiesko, wymagane jest utworzenie koordynacyjnych kompleksów antocy-

janów z różnymi metalami, takimi jak magnez lub glin [26]. Istnieją również przypadki, 

że części roślin zabarwione są na kolor niebieski, dzięki wysokiemu pH w wakuolach 

[27]. Na przykład płatki kwiatu wilca trójbarwnego, zawierającego antocyjany, osiąga-

jących w fazie kwitnienia pH wynoszące 7,7 [28]. Antocyjany obecne w ekstrakcie 

wykazywały wyjątkową stabilność nawet po wielorazowym myciu i duże nagroma-

dzenie na włóknie włosa, co wynika z ich interakcji z cząsteczkami białek [25]. 

W innych badaniach wykazano, że antocyjany zawarte w czarnej porzeczce i wino-

gronach muskadynowych są z powodzeniem adsorbowane na matrycach nośnikowych 

bogatych w proteiny, takich jak izolaty białka sojowego czy konopie. Są silnie 

skoncentrowane i mogą być inkorporowane do formulacji typu olej w wodzie [29]. 

Ponadto, otrzymano również kompleks antocyjanów wyekstrahowanych z wytłoczyn 
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winogron odmiany Concord i izolatu białka sojowego. W wyniku inkubacji w tempe-

raturze 37°C przez 16 tygodni poziom antocyjanów został zredukowany o 60% 

w suchym ekstrakcie winogron, lecz antocyjany pozostały stabilne [30]. Dlatego 

sorpcja i stabilność antocyjanów zaadsorbowanych na powierzchni włosów wobec 

degradacji spowodowana może być stabilizującym interakcjom występującym między 

antocyjanami i białkami, jako że ich cząsteczki wchodzą w skład włókien włosów [25]. 

3.9. Sumak chiński  

W krajach azjatyckich jednym ze składników naturalnych, roślinnych farb do 

włosów dających intensywny czarny kolor w połączeniu z włóknami keratynowymi 

jest sumak chiński (Galla chinensis) [31]. Ekstrakt pozyskany z tej rośliny zawiera 

liczne taniny ulegające hydrolizie. Jego użycie i komercjalizacja jako substancja 

barwiąca w kosmetykach kolorowych ma pewne ograniczenia. Wywołane są one 

podatnością na chemiczną degradację spowodowaną fizykochemicznymi czynnikami, 

takimi jak wysoki odczyn pH, wysoka temperatura lub promieniowanie ultrafioletowe 

[31]. Aby poprawić stabilność w trakcie aplikacji i przechowywania ekstraktu zostały 

przeprowadzone badania polegające na mikrokapsułkowaniu go techniką suszenia 

rozpyłowego za pomocą substancji, takich jak guma arabska lub maltodekstryna. 

Badania wykazały przydatność procesu mikrokapsułkowania w stabilizowaniu ekstraktów 

otrzymanych z sumaka chińskiego. Pozwala to na zachowanie odpowiedniej zdolności 

barwienia, co może być zastosowane w kosmetykach do farbowania włosów. 

Stabilność, właściwości fizykochemiczne, wydajność kapsułkowania i inne parametry 

procesu zostały zbadane [31]. Zastosowanie maltodekstryny wykazało największą 

stabilność w odniesieniu do promieniowania UV, wysokiej temperatury i zasadowego 

pH preparatu kosmetycznego. Ponadto wzrost stężenia maltodekstryny w matrycy 

wpływał na lepszą rozpuszczalność w wodzie, zmniejszenie gęstości nasypowej 

i wytworzenie większych i bardziej kulistych cząstek. Preparat w postaci mikro-

kapsułek z zastosowaniem maltodekstryny pozwala na osiągnięcie intensywnego 

czarnego koloru w trakcie barwienia siwych włosów, który jest stabilny pomimo 

wielokrotnego mycia i odporny na światło słoneczne [31]. 

4. Podsumowanie 

Kolor kosmetyku jest jednym z czynników przyciągających uwagę konsumentów. 

W szczególności ma on olbrzymie znaczenie w przypadku kosmetyków kolorowych. 

Kolor pozyskany z surowców naturalnych – roślinnych – w dzisiejszych czasach zwięk-

szającej się świadomości ekologicznej może być jeszcze bardziej pożądany i atrakcyjny 

dla konsumentów. Dobór najlepszego koloranta do zastosowania w kosmetyku jest 

związany z wieloma czynnikami. Najważniejszym z nich jest przede wszystkim 

określenie pożądanej barwy kosmetyku. Istotnymi parametrami są także jego forma 

fizyczna – czy jest to ciało stałe, ciecz czy emulsja oraz rodzaj formulacji – oparta na 

wodzie czy oleju [3]. Ponadto, znaczenie ma aktywność wody i jakość mikrobio-

logiczna kosmetyku (antocyjany zawierają znaczące ilości węglowodanów, co sprawia, 

że są bardziej podatne na ataki mikrobiologiczne). Kluczowe są także parametry 

procesu, czy w trakcie procesu produkcji kosmetyku wymagane jest ogrzewanie bądź 

chłodzenie masy i warunki przechowywania [3]. Bardzo ważnym kryterium doboru 

substancji barwiącej jest jej rozpuszczalność – antocyjany i betalainy rozpuszczalne są 
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w wodzie, karotenoidy w olejach. Innymi czynnikami mogącymi wpływać na barwniki 

roślinne i ich kolor są temperatura, pH, interakcje z innymi substancjami obecnymi 

w recepturze lub rodzaj zastosowanego opakowania [3]. Na korzyść roślinnych substancji 

barwiących przemawia fakt, że znane są ludzkości od tysięcy lat nie wykazując przy 

tym szkodliwych efektów ubocznych ich stosowania w porównaniu do barwników 

syntetycznych. Naturalne, roślinne substancje barwiące są wymagającym źródłem 

koloru, ale odwołując się do przytoczonych przykładów prac badawczych i prób 

podjętych w celu sprawdzenia ich potencjału jako substancji barwiących, mają one 

szansę, by być stosowane w przemyśle kosmetycznym. Historia każdej substancji 

barwiącej stosowanej w celach społecznych i estetycznych dostarcza wiedzy o rozwoju 

cywilizacji, zmieniających się potrzebach i oczekiwaniach społeczeństwa, co może być 

inspiracją do szukania nowych rozwiązań w przemyśle kosmetycznym. 
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Przegląd roślinnych substancji barwiących o potencjalnym zastosowaniu 

w produktach kosmetycznych 

Streszczenie  

Monografia zawiera przegląd substancji barwiących pochodzenia roślinnego mających potencjalne 

zastosowanie w recepturze produktów kosmetycznych takich jak pomadki do ust czy farby do włosów jako 

alternatywa dla syntetycznych i mineralnych związków chemicznych o właściwościach barwiących. 

Przytoczone wyniki przeprowadzonych prac badawczych dotyczą prób aplikacji ekstraktów otrzymanych 

z roślin, takich jak: brezylka sappan, smoczy owoc, teczyna wyniosła, hibiskus, burak zwyczajny, iksora 

szkarłatna, annato, orzech włoski, czarna porzeczka, sumak chiński do stworzenia formulacji kosme-

tycznych barwiących skórę i włosy. 

Słowa kluczowe: roślinne substancje barwiące, produkty kosmetyczne  

Review of plant derived colorants with potential use in cosmetic products 

Abstract  

The monograph provides an overview of plant derived colorants and their potential use in formulation of 

cosmetic products such as lipsticks or hair dyes as an alternative to synthetic and mineral chemical 

compounds with coloring properties. The presented results of the conducted research work concern 

attempts to apply extracts obtained from plants such as: Caesalpinia sappan (sappan wood), dragon fruit, 

teak-tectona grandis, hibiscus, beetroot, ixora coccinea, annato walnut, blackcurrant, chinese sumac to 

create cosmetic formulations that have ability to dye the skin or hair. 

Keywords: plant derived colorants, cosmetic products 
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Rośliny kosmetyczne roślinności segetalnej 

obszarów górskich na przykładzie Masywu Ochodzitej 

w Beskidzie Śląskim  

1. Wstęp 

Na obszarze Masywu Ochodzitej w Beskidzie Śląskim dominującym rodzajem 

gospodarki jest gospodarka wiejska. W krajobrazie masywu istotną rolę odgrywają 

pola uprawne. Stąd też jest on predysponowany do prowadzenia badań dotyczących 

roślinności segetalnej pod kątem udziału w jej fitocenozach roślin kosmetycznych 

i leczniczych. Roślinność tego typu jest słabo zbadana na terenie Beskidu Śląskiego [1].  

Celem pracy było przedstawienie gatunków roślin naczyniowych mających znaczenie 

kosmetyczne i lecznicze, występujących w płatach roślinności segetalnej Masywu 

Ochodzitej. Gatunki roślin wyróżniające się pod względem częstości i liczebności wystę-

powania w płatach roślinności segetalnej scharakteryzowano pod kątem możliwości 

ich zastosowania w kosmetologii i farmacji. 

2. Charakterystyka terenu badań 

Masyw Ochodzitej położony jest w Beskidzie Śląskim. Według podziału Kondrac-

kiego [2] na jednostki fizyczno-geograficzne Polski, wchodzi on w skład makroregionu 

Beskidy Zachodnie, podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie oraz prowincji 

Karpaty Zachodnie.  

Badania były prowadzone na terenie gminy Istebna, znajdującej się w powiecie 

cieszyńskim w województwie śląskim.  

Ze względu na niekorzystne warunki naturalne (słabe gleby, niesprzyjające warunki 

klimatyczne) rolnictwo nie jest priorytetową działalnością w gminie Istebna, a kierun-

kiem jego rozwoju jest jedynie rolnictwo ekologiczne. Wśród roślin uprawnych, 

w strukturze zasiewów dominują ziemniaki (36,5%) i owies (36,8). Mając na uwadze 

racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz dążenie do podnie-

sienia opłacalności produkcji rolnej, ustalono w gminie Istebna następujące zasady 

gospodarowania: rozwijanie działalności agroturystycznej i rolnictwa ekologicznego, 

zwiększenie areału łąk i pastwisk, głównie w celu kulturowego chowu owiec, rozwój 

indywidualnego, regionalnego przetwórstwa rolno-spożywczego, zwiększenie asorty-

mentu produktów regionalnych. 

Istotnym elementem turystyki na terenie gminy Istebna, szczególnie agroturystyki – 

jest rolnictwo ekologiczne produkujące zdrową żywność. Korzystnym rozwiązaniem 

jest produkcja lokalnych wyrobów i przetworów spożywczych, które są oparte na 

naturalnych składnikach i tradycyjnych recepturach. Stan sanitarny powietrza w gminie 
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stwarza doskonale warunki dla ekologicznej produkcji i dlatego tradycyjne wyroby 

znajdują szeroki rynek zbytu wśród turystów i wczasowiczów odwiedzających gminę 

[3]. Dotychczas słabo wykorzystanym potencjałem gminy są licznie występujące na jej 

terenie rośliny kosmetyczne i lecznicze [4].  

3. Metodyka 

Zbiorowiska segetalne zostały opisane podczas badań fitosocjologicznych prowa-

dzonych w latach 2010-2015 [1]. Wykonano 38 zdjęć fitosocjologicznych na 

powierzchniach o wielkości od 20 do 25 m
2 
metodą Brauna Blanqueta [5]. Identyfikację 

zespołów roślinnych i ich klasyfikację wykonano przy zastosowaniu „Przewodnika do 

oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” [6]. Oznaczenie roślin naczyniowych 

wykonano za pomocą „Klucza do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej” [7]. 

Nazewnictwo roślin naczyniowych przyjęto za „Flowering plants and pteridophytes of 

Poland. A checklist” [8]. Stałość i współczynnik pokrycia gatunku w zidentyfikowanych 

zbiorowiskach roślinnych przyjęto za Pawłowskim [9]. 

W wyniku analizy opisanych z terenu badań zbiorowisk chwastów upraw zbożowych 

i okopowych wytypowano gatunki roślin mające zastosowanie kosmetyczne i lecznicze. 

Właściwości lecznicze roślin stosowanych w kosmetyce podano na podstawie 

opracowania „Rośliny kosmetyczne” [10]. Charakterystykę wybranych gatunków roślin 

kosmetycznych przyjęto za Jędrzejko i in. [10], Czerpak, Jabłońska-Trypuć [11]. 

Wykorzystanie roślin w pielęgnacji podano za: Dąbrowska i in. [12], Jędrzejko i in. [10] 

oraz Czerpak, Jabłońska-Trypuć [11]. 

4. Analiza wyników  

Zbiorowiska segetalne pól uprawnych powstają w wyniku skrajnej antropopresji. 

Tworzą je skupiska roślin, które pojawiają się samorzutnie w uprawach roślin 

użytkowych, jako chwasty. Zbiorowiska pól uprawnych odzwierciedlają właściwości 

siedliska i typ zabiegów agrotechnicznych [6]. Ich struktura i skład są wynikiem 

długotrwałych procesów selekcji i przystosowania oraz działalności człowieka. 

Dominują wśród nich rośliny jednoroczne lub byliny mało wrażliwe na poprzecinanie 

i przemieszczanie w glebie ich części podziemnych, lub których części podziemne 

umieszczone są tak głęboko, że pług do nich nie sięga [13].  

Fitocenozy chwastów pól uprawnych na terenie Masywu Ochodzitej stwierdzono 

w przedziale wysokości 633-819 m n.p.m., na stokach o różnej ekspozycji i nachyleniu 

od 5 do 25⁰ [1]. Pola uprawne zajmują tam niewielkie powierzchnie i występują 

w mozaice z łąkami i pastwiskami. 

4.1. Zbiorowiska segetalne 

W efekcie przeprowadzonych badań fitosocjologicznych na terenie Masywu Ocho-

dzitej zidentyfikowano 3 zespoły roślinności segetalnej, których systematyka przedstawia 

się następująco: 

 

Klasa: STELLARIETEA MEDIAE R.TX., LOHM. et PRSG, 1950 

Rząd: Centauretalia cyani R.TX. 1950 

Związek: Aperion spicae-venti R.TX. et J.TX. 1960 

Podzwiązek: Aphanenion arvensis R.TX. et J.TX. 1960 



 

Katarzyna Wytyczak, Zbigniew Wilczek 

 

124 

Zespół: Vicietum tetraspermae (KRUSEM. ET VLIEG. 1939) KORNAŚ 1950 – zespół 

wyki czteronasiennej 

Rząd: Polygono-Chenopodietalia (R.TX.et LOHM. 1950) J.TX. 1961  

Związek: Panico-Setarion SISS. 1946 

Zespół: Echinochloo-Setarietum KRUSEM. et VLIEG (1939) 1940 – zespół sporka 

i chwastnicy jednostronnej 

Związek: Polygono-Chenopodion SISS. 1946 

Zespół: Galinsogo-Setarietum (R.TX. et BECK. 1942) R.TX. 1950 – zespół żółtlicy 

i włośnicy sinej 

 

Zespół wyki czteronasiennej Vicietum tetraspermae (KRUSEM.et VLIEG. 1939) 

KORNAŚ 1950 

Zespół wyki czteronasiennej jest zbiorowiskiem towarzyszącym uprawom roślin 

zbożowych na glebach gliniasto-piaszczystych i gliniastych. Należy do najbardziej 

rozpowszechnionych zespołów tej grupy w Polsce [6]. 

Na terenie Masywu Ochodzitej wykonano 20 zdjęć fitosocjologicznych opisujących 

płaty z udziałem chwastów upraw zbożowych [1]. 

Fitocenozy zespołu wyki czteronasiennej stwierdzono w przedziale wysokości 633-

816 m n.p.m. na stokach Ochodzitej, najczęściej o ekspozycji południowej i nachyleniu 

10-25⁰ [1]. Warstwa zielna osiąga pokrycie 90-100%. Dominującą rośliną uprawną jest 

owies Avena sativa. Jeden z płatów zespołu stwierdzono w uprawie pszenżyta 

Triticosecale.  

W badanych płatach stwierdzono występowanie roślin segetalnych, takich jak: 

rdestówka powojowata Fallopia convolvulus, rzodkiew świrzepa Raphanus rapha-

nistrum, gwiazdnica pospolita Stellaria media, sporek polny Spergula arvensis rumian 

polny Anthemis arvensis oraz gatunku charakterystycznego zespołu, którym jest wyka 

czteronasienna Vicia tetrasperma gatunku charakterystycznego dla Vicietum 

tetraspermae. 

We wszystkich opisywanych płatach stwierdzono występowanie gatunków łąkowych, 

spośród których najczęściej spotykana jest koniczyna rozłogowa Trifolium repens. 

Często występują także: krwawnik pospolity Achillea millefolium oraz tymotka łąkowa 

Phleum pratense, mniszek lekarski Taraxacum officinale i wyka ptasia Vicia cracca.  

Ze względu na zróżnicowanie warstwy zielnej i liczne występowanie koniczyny 

łąkowej Trifolium pratense w niektórych płatach, wyodrębniono 2 warianty: z Trifolium 

pratense i wariant typowy. Płaty wariantu z koniczyną łąkową Trifolium pratense 

wykształciły się w pobliżu zabudowań, gdzie podsiewana jest koniczyna łąkowa 

w ramach płodozmianu.  

Warstwę mszystą o pokryciu 5% stwierdzono tylko w jednym płacie, w którym 

odnotowano: krótkosza strumieniowego Brachythecium rivulare i dzióbka rozwartego 

Oxyrrhynchium hians [1]. 

 

Zbiorowiska chwastów upraw okopowych – zespół sporka i chwastnicy jedno-

stronnej Echinochloo-Setarietum KRUSEM. et VLIEG. (1939) 1940 i zespół żółtlicy 

i włośnicy sinej Galinsogo-Setarietum (R.TX. et BECK.1942) R.TX. 1950 
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Różnice florystyczne zbiorowisk chwastów upraw okopowych umożliwiły identy-

fikację na badanym terenie fitocenoz 2 zespołów: najczęściej występującego 

Echinochloo-Setarietum oraz rzadziej spotykanego Galinsogo-Setarietum [1].  

Fitocenozy Echinochloo-Setarietum wykształcają się na uboższych i średnio 

żyznych glebach gliniasto-piaszczystych. Płaty Galinsogo-Setarietum rozwijają się na 

żyznych i optymalnie wilgotnych glebach próchniczych [6]. W Polsce najczęściej 

występują w uprawach nawożonych kompostem [14] oraz w uprawach przyzagro-

dowych, w ogródkach wiejskich, działkowych i osiedlowych [6]. 

Na terenie masywu Ochodzitej wykonano 18 zdjęć fitosocjologicznych opisujących 

płaty z udziałem chwastów upraw okopowych. Odnotowane fitocenozy położone są na 

stokach Ochodzitej oraz w okolicach potoku Roztoka i przysiółka pod Dejówką, 

w przedziale wysokości 635-819 m n.p.m., charakteryzujących się zróżnicowaną 

ekspozycją i nachyleniem od 5 do 25⁰ [1]. 

Warstwa zielna osiąga pokrycie 70-100%. Dominuje w niej ziemniak Solanum 

tuberosum. W opisywanych fitocenozach stwierdzono grupę roślin segetalnych, wśród 

nich najczęściej występują: rdestówka powojowata Fallopia convolvulus, gwiazdnica 

pospolita Stellaria media oraz poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit, sporek polny 

Spergula arvensis, niezapominajka polna Myosotis arvensis i rumian polny Anthemis 

arvensis. W niektórych płatach stwierdzono występowanie gatunków charakterystycz-

nych dla zbiorowisk chwastów upraw okopowych, takich jak: tasznik pospolity 

Capsella bursa-pastoris, komosa biała Chenopodium album, oraz żółtlica owłosiona 

Galinsoga ciliata, która jest gatunkiem charakterystycznym dla zespołu żółtlicy 

i włośnicy sinej. W większości płatów stwierdzono obecność rzodkwi świrzepy Raphanus 

raphanistrum, gatunku charakterystycznego dla zespołu Echinochloo-Setarietum.  

Na fizjonomię opisywanych płatów mają także wpływ gatunki z łąkowe klasy 

Molinio-Arrhenatheretea, szczególnie: krwawnik pospolity Achillea millefolium 

i mniszek lekarski Taraxacum officinale oraz takie gatunki towarzyszące, jak: perz 

właściwy Elymus repens, rdest plamisty Polygonum persicaria, poziewnik dwudzielny 

Galeopsis bifida, szczaw tępolistny Rumex obtusifolius, rdest ostrogorzki Polygonum 

hydropiper i fiołek trójbarwny Viola tricolor. Ze względu na stosowanie płodozmianu 

oraz sąsiedztwo pól, na których uprawiany jest owies Avena sativa, stwierdzono 

również jego obecność w płatach roślinności segetalnej typowej dla upraw okopowych.  

Znikomą warstwę mszystą odnotowano w jednym płacie, który wykształcił się na 

ugorze po uprawie ziemniaka. Strukturę tej warstwy tworzą: prątnik czerwonawy 

Bryum rubens, zęboróg czerwonawy Ceratodon purpureus, widłoząbek rozmnóżkowy 

Dicranella staphyllina, Jętniczek drobny Ephemerum minutissimum oraz zgliszczyn 

gruszkowaty Leptobryum pyriforme [1]. 

4.2. Rośliny naczyniowe mające znaczenie kosmetyczne w płatach 

roślinności segetalnej Masywu Ochodzitej 

W wyniku analizy badań fitosocjologicznych przeprowadzonych na terenie Masywu 

Ochodzitej w Beskidzie Śląskim w zespołach segetalnych stwierdzono 27 gatunków 

roślin o znaczeniu kosmetycznym: w zespole Vicietum tetraspermae – 20 gatunków, 

a w zespołach chwastów roślin okopowych w sumie – 24 gatunki. 

Wykaz gatunków roślin naczyniowych mających znaczenie kosmetyczne, wystę-

pujących w płatach roślinności segetalnej Masywu Ochodzitej przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wykaz gatunków roślin o znaczeniu kosmetycznym w zbiorowiskach segetalnych Masywu 

Ochodzitej  

 Zbiorowisko 

gatunek 

Vicietum tetraspermae zbiorowiska chwastów 

roślin okopowych  

Achillea millefolium IV269 V202 

Alchemilla monticola I0 I0 

Armorcia rusticana   I0 

Avena sativa V7688 II3 

Bellis perennis   I0 

Bidens tripartita   I0 

Brassica napus   I1 

Calendula officinalis   I0 

Capsella bursa-pastoris I26 II3 

Carum carvi I0   

Cucurbita pepo   I28 

Elymus repens II52 III197 

Eguisetum arvense I0 I125 

Galeopsis tetrahit I113 II778 

Matricaria chamomilla I1 I0 

Pimpinella saxifraga I26   

Plantago major I0 II2 

Plantago lanceolata II3 II2 

Polygonum aviculare I0 I0 

Rumex acetosa I0 I0 

Rumex acetosella II3 III4 

Taraxacum officinalis III29 IV6 

Trifolium pratense II288 I97 

Trifolium repens V417 II2 

Urtica dioica   I0 

Viola arvensis I0   

Viola tricolor III30 III101 

Liczba gatunków roślin 

i leczniczych 

20 24 

Ogólna liczba gatunków 

w tabeli 

96 92 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1, 4] 

Gatunki roślin wyróżniające się pod względem częstości i liczebności występo-

wania w płatach roślinności segetalnej scharakteryzowano pod kątem możliwości ich 

zastosowania w kosmetologii i farmacji. 

 

Avena sativa L. 

Rodzina: Poaceae (Gramineae) – trawy 

Opis botaniczny: Trawa jednoroczna, której łodyga osiąga wysokość 30-100 cm. 

Posiada korzeń wiązkowy. Kwiatostanem jest rozpierzchła wiecha. Źdźbła są nagie 

i gładkie, do 90 cm długości. Pochwy liściowe są gładkie, a blaszki liściowe – 

szorstkie. Owocem jest ziarniak [7]. 
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Substancje czynne: Ziarniaki owsa zawierają skrobię (ok. 40%), tłuszcz (4-7%), 
białka (12-18%), aminokwasy, związki mineralne (wapń, żelazo, fosfor) oraz witaminy 
(B1, B2, PP). Występują w nich również sterole (np.: stygmasterol, β-sytosterol, chole-
sterole), saponiny steroidowe, kwasy organiczne (szczawiowy, malonowy, erukowy), 
skopoletyna, wanilina [10, 11]. Surowiec stanowią: ziele herba, ziarniaki fructus, 
słoma stramentum, mąka farina, płatki fructus exconicatus [10]. 

Działanie i zastosowanie: Wyciąg z owsa może być stosowany zewnętrznie w celu 
łagodzenia reakcji uczuleniowych skóry. Wodny wyciąg z ziela owsa ze względu na 
zawartość krzemionki będącej dobrym środkiem mineralizującym, wpływa na przemianę 
materii, stan naczyń krwionośnych, narządów wewnętrznych, kości, skóry, włosów 
i paznokci [10]. Odwar z sieczki owsianej może być stosowany w leczeniu artretyzmu, 
reumatyzmu, wyprysków skórnych. Odwar ze słomy owsianej skutecznie leczy egzemę, 
odmrożenia i grzybice. Natomiast odwar ze słomy owsianej z korą dębową może być 
stosowany do kąpieli przy nadmiernej potliwości nóg [10]. W przypadku chorób 
układu pokarmowego zastosowanie ma kleik owsiany, którego spożywanie obniża 
poziom cholesterolu i łagodzi objawy kamicy żółciowej i nerkowej [11].  

Działania farmakologiczne Avena sativa mające znaczenie w kosmetyce to: regene-
rujące, uszczelniające i uelastyczniające naczynia krwionośne, napinające i ujędrnia-
jące skórę, oraz promieniochronne [10]. Zastosowanie mają płatki i mąka owsiana, 
które stosowane są do usuwania martwego naskórka. Mąka owsiana reguluje lepkość 
kosmetyków i wiąże wilgoć. Ma działanie przeciwzmarszczkowe oraz nadaje skórze 
elastyczność i gładkość [11]. 

 

Elymus repens (L.) Gould 
Rodzina: Poaceae (Gramineae) – trawy 
Opis botaniczny: Trawa wieloletnia z długim podziemnymi rozłogami. Źdźbło 

osiągać wysokość od 30 do 120 cm. Może być ono prosto wzniesione lub łukowato 
wygięte. Liście są szarozielone, płaskie, na powierzchni szorstkie. Mogą być również 
owłosione. Natomiast pochwy liściowe są otwarte, nagie albo owłosione. Kwiatostanem 
jest kłos. Wytwarza drobne korzenie przybyszowe. Trawa ta jest znana jako uciążliwy 
chwast m.in. pól uprawnych [15]. 

Substancje czynne: Kłącza perzu zawierają duże ilości skrobi, polifruktany, 
mannitol, związki śluzowe i krzemionkę oraz inozytol, olejek eteryczny zawierający 
związki poliacetylenowe – kapilen i karwon [16]. Surowiec stanowi kłącze perzu 
(Graminis rhizoma). 

Działanie i zastosowanie: Związki krzemu przeciwdziałają powstawaniu kamieni 
moczowych, uelastyczniają tkankę łączną i ściany naczyń krwionośnych. Kłącze perzu 
jest stosowane jako składnik mieszanek ziołowych, które działają osłaniająco, przeciw-
reumatycznie, moczopędnie, przeczyszczająco oraz wpływają na poprawę przemiany 
materii [16]. Jako roślina kosmetyczna perz stosowany jest na porost włosów. 
Substancje czynne w nim zawarte działają wzmacniająco na cebulki włosowe [11].  

 

Achillea millefolium L. 
Rodzina: Asteraceae (Compositae) – złożone 
Opis botaniczny: Jest byliną o łodydze wzniesionej o wysokości od 20 do 80 cm 

wysokości, pojedynczej, gęsto ulistnionej. Posiada wąskie i podłużne liście, podwójne 
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pierzastosieczne, które osadzone są skrętolegle w nibyokółkach. Posiada podziemne 
rozłogi. Kwiaty są białe, rzadko różowe. Mają postać języczkowych koszyczków 
zebranych w niby baldach na szczytach łodyg. Owocem jest niełupka [10, 15]. 

Substancje czynne: Kwiaty i liście krwawnika zawierają olejki eteryczne oraz 

flawonoidy [16]. W jego skład wchodzą: cyneol i azulen. Składnikiem ziela jest: 

cholina, garbniki, flawonoidy, jak również sole mineralne [11]. Surowiec stanowią: 

kwiat flos, ziele herba. 

Działanie i zastosowanie: Ekstrakt z kwiatów krwawnika działa bakteriobójczo, 

przeciwalergicznie, przeciwbólowo i przeciwskurczowo. Maceraty i napary stosuje się 

przy zaburzeniach trawiennych, w przypadku krwotoków w celu szybkiego tamowania 

krwawienia [10, 17]. Substancje czynne mają również działanie przeciwzapalne. 

Krwawnik może być stosowany wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Stosowany w dużych 

ilościach może wywołać zatrucia [10,16]. W przemyśle kosmetycznym wykorzysty-

wane jest suszone ziele, z którego sporządza się toniki, szampony, maseczki czy też 

preparaty do włosów, zapobiegające łysieniu [11].  

 

Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg.  

Rodzina: Asteraceae (Compositae) – złożone 

Opis botaniczny: Jest to bylina, której wysokość dochodzić może do 50 cm. 

Posiada wzniesioną, bezlistną łodygę z jednym koszyczkiem na szczycie. Wszystkie 

kwiaty są języczkowate i mają kolor żółty. Lancetowate liście tworzą przyziemną 

różyczkę. Owocem jest niełupka. 

Surowiec stanowią: korzenie (Taraxaci radix), ziele z korzeniem (Taraxaci herba 

cum radix), ziele (Taraxaci herba), liście (Taraxaci folium) oraz kwiat (Taraxaci flos). 

Substancje czynne: Mniszek lekarski zawiera laktony sekwiterpenowe. Jest 

również źródłem alkoholi triterpenowych. W jego kwiatach stwierdzono także obecność 

trzech fitosteroli: β-sitosterolu, stigmasterolu i kampesterolu. W liściach mniszka 

występują flawonoidy oraz polifenolokwasy. Poza tym mniszek zawiera: karotenoidy, 

kumaryny, węglowodany (inulinę), sole mineralne – zwłaszcza sole potasu, witaminę C, 

aminokwasy oraz gumy, żywice, woski, cholinę, białka, kwasy tłuszczowe i enzymy [18]. 

Działanie i zastosowanie: Stymuluje układ pokarmowy. Wzmaga wydzielanie 

żółci. Stosowany jest jako środek moczopędny. W ten sposób pomaga zmniejszyć 

zatrzymywanie płynów, przyczyniając się do usuwania toksyn. Wykazuje działanie 

bakteriobójcze. Dzięki zawartości polisacharydów w kwiatach działa immunomo-

dulująco, czyli stymuluje działanie układu odpornościowego [16, 17]. W kosmetologii 

najważniejszym surowcem są kwiaty oraz biały sok z liści i młodych pędów lub 

korzenia. Skutecznie usuwa kurzajki i brodawki [11, 16]. 

 

Galeopsis tetrahit L. 

Rodzina: Lamiaceae (Labiatae) – wargowe 

Opis botaniczny: Jest to roślina jednoroczna, osiągająca wysokość od 10 do 100 cm. 

Posiada łodygę słabo rozgałęzioną pod węzłami zgrubiałą. Kwiatostan jest najczęściej 

ciemno ogruczolony. Korona jest grzbiecista, dwuwargowa. Barwa kwiatów może być 

czerwona, purpurowa, czasami biała. Liście mogą być klinowato zwężone w nasadzie 

lub zaokrąglone [7].  
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Substancje czynne: Do istotnych substancji czynnych występujących w zielu 

poziewnika należą przede wszystkim: krzemionka, olejek eteryczny, garbniki, saponiny, 

irydoidy, flawonoidy, kwasy fenolowe [19]. Surowiec stanowi ziele herba (Herba 

Galeopsidis) 

Działanie i zastosowanie: Dzięki zawartości irydoidów, krzemionki i saponin 

napar z ziela poziewnika ma działanie przeciwzapalne. Przeciwzapalnie działają 

również kwasy fenolowe, które oprócz tego działają rozkurczowo, przeciwbólowo, 

a także antyseptycznie i antybakteryjnie. Saponiny ułatwiają oczyszczanie układu 

oddechowego z zalegającego w nich śluzu. Napar z poziewnika może być stosowany 

w leczeniu: przeziębienia, grypy, zapalenia gardła, krtani, oskrzeli i płuc oraz 

w przypadku choroby wrzodowej i chorób reumatycznych. Napary z poziewnika mogą 

być także wykorzystane w pielęgnacji skóry: zmniejszają rozszerzone pory i hamują 

nadmierne wydzielanie łoju. Bardzo dobrze na skórę działa zawarta w naparze 

z poziewnika krzemionka, która stabilizuje strukturę włókien kolagenowych, 

nabłonków i poprawia elastyczność skóry [19]. 
 

Viola tricolor L. 

Rodzina: Violaceae – fiołkowate 

Opis botaniczny: Jest to niewielka roślina jednoroczna lub dwuletnia. Posiada 

ogonkowe, ząbkowane liście o kształcie owalnym. Kwiaty grzbieciste, o różnym 

układzie kolorów. Górne płatki korony są fioletowe, boczne oraz dolne – żółte. 

Widoczne są charakterystyczne żyłki. Owocem jest trójklapowa torebka [17]. 

Substancje czynne: ziele zawiera flawonoidy m.in. takie jak: wiolutozyd, rutozyd, 

kwercytynę. Poza tym wśród związków czynnych występują: antocyjany, saponiny, 

śluzy, garbniki, karotenoidy, szczególnie β-karoten i wiolaksantynę [10, 11]. Surowiec 

stanowi ziele herba. 

Działanie i zastosowanie: Ekstrakt fiołkowy mający działanie odtruwające, 

stosowany jest w leczeniu chorób metabolicznych, jak również w leczeniu zaburzeń 

związanych z oddawaniem moczu, w przypadku przewlekłych stanów zapalnych dróg 

moczowych, kamicy moczowej, nadciśnienia tętniczego, gośćca stawowego i mięśnio-

wego. Wodny wyciąg działa uszczelniająco i wzmacniająco na naczynia krwionośne 

[10]. Z kwiatów fiołka pozyskuje się olejek, który ma zastosowanie w kosmetyce. 

Ekstrakt z fiołka wykazuje działanie łagodzące i ściągające oraz odtruwające. Dzięki 

temu stosowany jest w leczeniu trądziku młodzieńczego, wyprysków, liszaju rumienio-

watego oraz wysypki skórnej [11]. Może on być również zastosowany do pielęgnacji 

włosów, ponieważ działa wzmacniająco i zapobiega ich wypadaniu [10]. 

5. Podsumowanie i wnioski 

W fitocenozach roślinności segetalnej Masywu Ochodzitej stwierdzono występo-

wanie 27 gatunków roślin mających zastosowanie kosmetyczne i lecznicze. 

Z przeprowadzonej analizy fitosocjologicznej wynika, że liczba gatunków roślin 

mających zastosowanie kosmetyczne i lecznicze w zbiorowiskach segetalnych Masywu 

Ochodzitej jest porównywalna i wynosi: w zespole Vicietum tetraspermae 20 gatunków, 

a w zbiorowiskach chwastów roślin okopowych – 24 gatunki. Rośliny te stanowią 

20,8% wszystkich gatunków roślin opisanych w fitocenozach Vicietum tetraspermae 
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oraz 26% wszystkich gatunków opisanych w płatach zbiorowisk chwastów roślin 

okopowych.  

Spośród tych gatunków 6 wyróżnia się pod względem ilościowości częstości 

występowania i zasługuje na pozyskiwanie do celów kosmetycznych i leczniczych. Są 

to nie tylko rośliny typowe dla fitocenoz segetalnych, ale również gatunki łąkowe 

przenikające z sąsiadujących z polami uprawnymi łąk i pastwisk. Obecności taksonów 

łąkowych oraz uprawnych (np. owsa w uprawach roślin okopowych) w płatach 

roślinności segetalnej sprzyja stosowany na terenie Masywu Ochodzitej płodozmian 

oraz znaczne rozdrobnienie powierzchni pół uprawnych. 

Popularyzacja i umożliwienie amatorskiego zbioru roślin kosmetycznych i leczni-

czych turystom i wczasowiczom odpoczywającym w Beskidzie Śląskim może stanowić 

atrakcję agroturystyczną oraz przyczynić się do wsparcia i rozwoju rolnictwa ekolo-

gicznego na obszarach górskich. 
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Rośliny kosmetyczne roślinności segetalnej obszarów górskich na przykładzie 

Masywu Ochodzitej w Beskidzie Śląskim 

Streszczenie  

Celem pracy było przedstawienie gatunków roślin naczyniowych mających znaczenie kosmetyczne, 

występujących w płatach roślinności segetalnej Masywu Ochodzitej w Beskidzie Śląskim. Masyw 

Ochodzitej jest obszarem znacznie przekształconym przez człowieka, na którym widoczne są liczne 

przejawy antropopresji. W jego krajobrazie znaczny udział mają przede wszystkim pola uprawne. Badania 

fitosocjologiczne prowadzone na tym terenie w latach 2010-2015 pozwoliły na opisanie roślinności 

segetalnej masywu. W wyniku analizy opisanych z terenu zbiorowisk chwastów upraw zbożowych 

i okopowych wytypowano gatunki roślin mające zastosowanie kosmetyczne. Gatunki roślin, wyróżniające 

się pod względem częstości i liczebności występowania w płatach roślinności segetalnej, scharakte-

ryzowano pod kątem możliwości ich zastosowania w kosmetologii i farmacji.  

Słowa kluczowe: rośliny segetalne, rośliny kosmetyczne, Beskid Sląski, Karpaty 

Cosmetic plants of field segetal vegetation on the example of the Ochodzita Massif 

in the Silesian Beskids  

Abstract  

The purpose of this article was to describe vascular plant species of cosmetic importance occurring in 

patches of segetal vegetation in the Ochodzita Massif in the Silesian Beskids. Ochodzita Massif is an area 

where various manifestations of human pressure can be observed. Fields are a significant part of the 

landscape of this area. Phytosociological studies conducted in this area in 2010-2015 allowed to describe 

the segetal vegetation of the massif.  

As a result of the analysis of the weed communities of cereal and root crops described in the area, plant 

species with cosmetic applications were selected. Plant species distinguished in terms of frequency and 

abundance in patches of segetal vegetation were characterized from the point of view of their applicability 

in cosmetology and pharmacy. 

Keywords: segetal plants, cosmetic plants, Silesian Beskids, Carpathians  
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Przykłady wykorzystania surowców roślinnych 

w leczeniu dermatoz i fotodermatoz 

1. Wprowadzenie 

Farmakognozja to nauka o substancjach pochodzenia naturalnego, które wykazują 

działanie lecznicze. Lista roślin o takich właściwościach we wszystkich krajach na 

świecie obejmuje ponad 35 tysięcy gatunków [1]. W Polsce rośnie powyżej 2 400 

gatunków roślin, spośród których w lecznictwie znalazło zastosowanie około 200. 

Świat roślin, jako podstawowa składowa naszego ekosystemu, dostarcza wielu 

surowców, wykorzystywanych w różnych dziedzinach życia codziennego. Rośliny 

w formie wysuszonej są stosowane jako przyprawy. W kosmetyce surowce roślinne są 

składnikami preparatów do pielęgnacji skóry, takich jak toniki, kremy, maseczki czy 

peelingi. Stosuje się je także do leczenia dermatoz, czyli chorób skóry, które dotykają 

zarówno osoby dorosłe, jak również młodzież oraz dzieci. Według badań statystycz-

nych w Polsce na choroby dermatologiczne cierpi około 15% mieszkańców. Pomimo 

że większość z nich nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia to obecne na skórze 

zmiany chorobowe powodują u chorych stres, dyskomfort i ograniczenie kontaktów 

międzyludzkich, a więc niekorzystnie wpływają na jakość życia. Do najczęstszych 

schorzeń skóry zaliczamy atomowe zapalenie skóry (AZS), grzybice skórne, trądzik, 

bielactwo, łuszczycę oraz łojotokowe zapalenie skóry. Czynnikami wywołującymi 

dermatozy są przede wszystkim alergie, reakcje autoimmunologiczne, jak również zaka-

żenia bakteryjne i grzybicze oraz kontakt z preparatami stosowanymi w tzw. chemii 

gospodarczej.  
Do dermatoz zalicza się także choroby powstałe pod wpływem promieniowania 

ultrafioletowego (UV) określane jako fotodermatozy. Objawiają się one rumieniem, 
wypukłościami lub pęcherzami, w miejscu których powstają melanotyczne przebar-
wienia [2]. Może również zachodzić nadmierne rogowacenie skóry. Zwiększanie 
wrażliwości komórek na promieniowanie UV może również występować jako efekt 
uboczny stosowania niektórych leków, jednak zdecydowanie częściej reakcja ta 
pojawia się po kontakcie z substancjami wytwarzanymi przez rośliny fotouczulające. 
Do tego typu związków należą przede wszystkich furanokumaryny. Są to komponenty 
o szkielecie kumarynowym, skondensowanym z pierścieniem furanowym w pozycji 
6,7 (rzadziej 7,8). Wśród furanokumaryn wyróżniamy związki o budowie psoralenu 

                                                                
1 d.pielorz14@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej na 

Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Zespół Sekcji 

Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja” przy Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach. 
2 mwiejak3@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej na 

Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Zespół Sekcji 

Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja” przy Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach. 
3 wardecki.dawid@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej 

na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
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(takie jak na przykład bergapten czy ksantokson) i angelicyny. Fotodermatozy mają 
charakter przewlekły i są trudne do leczenia. Zasięg i stopień zmian skórnych tzn. 
obrzęków, pęcherzy, pieczenia, bolesności oraz oparzeń słonecznych jest sprawą 
indywidualną i zależy m.in. od dawki promieniowania, na które zostało narażone nasze 
ciało. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów fotodermatoz istotne jest podjęcie 
właściwej terapii. W celu dodatkowej ochrony skóry przed nadmiernym promieniowa-
niem można również stosować odpowiednie filtry przeciwsłoneczne. Ich wykorzystanie 
opóźnia fotostarzenie oraz hamuje immunosupresję, wywołaną przez promienie UV.  

W leczeniu objawowym dermatoz i fotodermatoz zastosowanie mają środki 
pozyskiwane z roślin leczniczych i zawierające substancje czynne. Celem niniejszej 
pracy jest przedstawienie ogólnej charakterystyki takich roślin, ich surowców oraz 
pozyskanych z nich olejków eterycznych, które zawierają substancje farmakologicznie 
czynne wykazujące działanie wspomagające w terapii schorzeń skóry i ich wytworów. 

2. Przetwory roślinne 

Aby surowiec leczniczy mógł być stosowany w farmakoterapii, musi spełniać 
szereg parametrów, do których należą określony skład jakościowy i ilościowy substancji 
czynnych, jak również stopień zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Obecnie surowce 
roślinne poddaje się procesom obróbki, takim jak ekstrakcja, destylacja, tłoczenie, 
oczyszczanie i zagęszczanie. W ten sposób otrzymuje się przetwory roślinne (Plantae 
medicinales praeparatae), które nawet bez dodatku innych substancji mogą stanowić 
roślinny produkt leczniczy. Ze świeżych części roślin wytwarza się m.in. soki oraz 
alkoholatury. Z kolei z suchych części roślin pozyskuje się maceraty, napary, odwary 
oraz nalewki i wyciągi. Soki (Succi) otrzymuje się wskutek wyciśnięcia w prasie 
zielonych części roślin nadziemnych, owoców oraz części podziemnych (cebuli, kłączy, 
korzeni). Maceraty, odwary i napary są płynnymi, świeżo sporządzanymi wyciągami 
wodnymi z surowców roślinnych, które charakteryzują się niską trwałością. W ich 
przygotowaniu nie wykorzystuje się surowców bardzo silnie działających (Venena) ze 
względu na brak możliwość standaryzacji. Trwałość tych preparatów wynosi 7 dni [3]. 

W leczeniu zewnętrznym stosuje się różne postaci leku, w skład których bardzo 
często wchodzą surowce roślinne lub ich ekstrakty [4]. Płynne postacie leku podawane 
są na skórę w formie okładów lub nacierań. Takie okłady nie powinny być przykrywane 
żadnym materiałem nieprzepuszczalnym, aby nie spowodować powstania odczynu 
zapalnego skóry. W półstałej postaci leku występują kremy, żele i maści. Na zmienioną 
chorobowo skórę należy nakładać cienką warstwę takiego leku, przy czym w sytuacji, 
gdy skóra jest uszkodzona nie powinno się stosować żelu. W leczeniu dermatoz wyko-
rzystuje są również zasypki, które wykazują działanie osuszające i zmniejszające tarcie 
w fałdach skórnych. Jednak pozostałości zasypki, występujące na skórze w formie 
grudek, należy każdorazowo usuwać z powierzchni ciała, gdyż mogą powodować jej 
podrażnienie. W przypadku braku skuteczności farmakologicznego leczenia, wyko-
rzystuje się zabiegi lecznicze lub ewentualną suplementację niezbędnych składników 
w celu podniesienia odporności i szybszej regeneracji organizmu. 

3. Olejki eteryczne (Aetherolea)  

W terapii chorób dermatologicznych mają zastosowanie olejki eteryczne (Aetherolea). 
Pod tą nazwą rozumiemy mieszaniny o specyficznym zapachu, pozyskiwane z różnych 
części roślin najczęściej metodą destylacji z parą wodną lub suchej destylacji [5]. 
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Procentowy udział poszczególnych składników w olejku jest zmienny i w głównej 
mierze zależy od odmiany rośliny, stadium wegetacji, jak również pochodzenia geogra-
ficznego surowca. Pod względem chemicznym są to mieszaniny kilku-, kilkudziesięciu 
związków chemicznych należących m.in. do alkoholi, aldehydów, ketonów, estrów 
i węglowodorów, a więc charakteryzujących się zróżnicowaną budową oraz właści-
wościami fizykochemicznymi. Olejki eteryczne wykazują wielokierunkową aktywność 
biologiczną, dzięki czemu mogą mieć powszechne praktyczne zastosowanie. Pierwsze 
informacje o stosowaniu tych surowców pochodzą z czasów starożytnych. W ostatnich 
dziesięcioleciach obserwuje się rosnące zainteresowanie kosmetykami i preparatami 
medycznymi, zawierającymi składniki pochodzenia roślinnego. Ich duża popularność 
wynika z faktu, że przy odpowiednim dawkowaniu są skuteczne, m.in. w leczeniu 
schorzeń dermatologicznych, tzn. łagodzą i/lub zmniejszają niektóre dolegliwości 
skórne, przynoszą ulgę w przypadku oparzeń słonecznych oraz wykazują korzystne 
efekty w przypadku pękających naczynek. W przemyśle kosmetycznym, olejki eteryczne 
są składnikami licznych preparatów do pielęgnacji skóry, mających na celu jej wygła-
dzenie, rozjaśnienie, zmniejszenie zmarszczek i poprawę ogólnego wyglądu. Przykła-
dowo, olejek cytrynowy (Citrus limonum) działa wybielająco, ściągająco i reguluje 
pracę gruczołów łojowych (właściwości przeciwpotowe). Olejek rumianku rzymskiego 
(Anthemis nobilis), wykazujący działanie łagodząco-kojące, ma zastosowanie w pielęg-
nacji suchej, szorstkiej i/lub podrażnionej skóry. Ponadto, olejek neroli, pozyskiwany 
z kwiatów drzewa pomarańczy gorzkiej (Citrus bigaradia Risso) charakteryzuje się 
wyjątkowo przyjemnym zapachem. Jest on stosowany w preparatach regeneracyjnych 
i przeciwstarzeniowych do pielęgnacji skóry, ponieważ stymuluje regenerację jej 
komórek, poprawia elastyczność skóry i spłyca zmarszczki. Olejki rozmarynowe 
(Rosmarinus officinalis), ylangowe (Cananga odorata) i sandałowe (Santalum album) 
czy też olejek geraniowy (Pelargonium graveolens) wykorzystuje się w preparatach do 
pielęgnacji włosów. Z kolei olejek miętowy (Mentha piperita) wykazuje nie tylko 
działanie chłodzące, ale również działa antyseptycznie.  

W przeciwieństwie do preparatów otrzymywanych drogą syntetyczną, olejki 

eteryczne nie odkładają się w organizmie i nie wywołują skutków ubocznych. Jednak, 

należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania ich u dzieci, ponieważ 

mogą powodować alergie [6]. Ze względu na wysoką aktywność olejków eterycznych, 

nie powinny być aplikowane w dużych ilościach. Przykładowo, wystarczające jest 

użycie maksymalnie 10-15 kropli olejku do kąpieli lub 30-60 kropli w 100 ml oleju 

podczas masażu. Należy pamiętać, że nie powinno się stosować olejków: bergamoto-

wego, cytrynowego, pomarańczowego, grapefruitowego, limetkowego i mandarynko-

wego przed wyjściem na słońce z powodu ryzyka pojawienia się zmian na skórze.  

Do najbogatszych w gatunki olejkowe rodzin należą: jasnotowate (Lamiaceae), 

sosnowate (Pinaceae), cyprysowate (Cupressaceae), selerowate (Apiaceae), mirtowate 

(Myrtaceae) oraz rutowate (Rutaceae). 

3.1. Olejek z drzewa herbacianego  

Z medycznego punktu widzenia najcenniejszymi z olejków eterycznych są olejki 

z drzewa herbacianego i lawendowy. Są to jedne z najsilniejszych substancji dezynfe-

kujących pochodzenia naturalnego, wykazujące działanie bakteriobójcze, grzybobójcze 
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i przeciwwirusowe. Jednocześnie są to jedyne olejki eteryczne, które można stosować 

bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia.  
Olejek z drzewa herbacianego, podobnie jak inne olejki, otrzymywany jest metodą 

destylacji parowej z liści i szczytowych gałązek rośliny Melaleuca alternifolia 
z rodziny mirtowatych (Myrtaceae). Za jej pomocą można oczyszczać i wyodrębniać 
ciecze o niezbyt wysokich temperaturach wrzenia. Tę metodę można zastosować, 
jeżeli substancja nie reaguje z wodą w temperaturze około 100°C oraz posiada, choć 
w niewielkim stopniu, zdolność do rozpuszczania się w wodzie. Pomimo, że olejek 
z drzewa herbacianego jest stosowany od wielu setek lat, to pierwsze analizy 
potwierdzające jego właściwości przeciwbakteryjne przeprowadzono w latach 20. XX 
wieku [7, 8]. Jest on przezroczystą, bezbarwną lub jasnożółtą cieczą o charakte-
rystycznym zapachu. W jego skład wchodzi wiele substancji czynnych, z których do 
najważniejszych należy terpinen-4-ol i linalol. Dodatkowo obecne są α-pinen, sabinen, 
α-terpinen, α-terpineol, terpinolen, limonen oraz aromadendren. Terpinen-4-ol wykazuje 
działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze [9]. Z kolei α-pinen, α-terpinen 
oraz limonen są odpowiedzialne za właściwości przeciwtrądzikowe, przeciwwirusowe 
oraz przeciwbakteryjne. Zawartość substancji czynnych obecnych w olejku zależy od 
czasu destylacji surowca. W celu uzyskania dużej zawartości terpinen-4-olu wystar-
czająca jest destylacja trwająca 30-minut. Olejek z drzewa herbacianego, jak i inne 
olejki, powinny być przechowywane w naczyniach z ciemnego szkła, ponieważ 
w przypadku bezpośredniego dostępu światła słonecznego dochodzi do starzenia się 
olejku, tzn. substancje czynne ulegają utlenieniu, a olejek ciemnieje. Nierozcieńczony 
olejek powinien być stosowany na skórę nie dłużej niż 2 dni, ponieważ w trakcie 
przechowywania wzrasta zawartość p-cymenu, a ilość terpinen-4-olu maleje.  

Ze względu na lipofilowe właściwości olejku z drzewa herbacianego możliwa jest 
jego dobra penetracja w głąb skóry [6]. Dzięki temu ma on zastosowanie w terapii 
owrzodzeń cukrzycowych, zmian trądzikowych i łuszczycy. Wykazano, że jest skutecz-
nym preparatem w leczeniu infekcji powodowanych przez Staphylococcus epidermidis 
w stężeniu 0,6-30 mg/ml [10]. Olejek ten jest także dodawany do wielu kosmetyków 
jako składnik konserwujący (przeciwdrobnoustrojowy), ponieważ chroni je przed 
rozwojem pałeczek z gatunków Escherichia coli oraz Pseudomonas aeruginosa.  

Istnieje wiele sposobów aplikacji olejku z drzewa herbacianego, m.in. do kąpieli 
(maksymalnie 5 kropli), na skórę trądzikową (rozcieńczony wodą), w formie płynu do 
płukania jamy ustnej oraz do inhalacji i aromatyzacji powietrza. Stosowanie go 
u dzieci poniżej 6. roku życia jest przeciwwskazane [6]. 

3.2. Zastosowanie innych olejków eterycznych w leczeniu dermatoz  

W fitoterapii wykorzystywane są również inne olejki eteryczne ze względu na 
bogatą zawartość substancji czynnych. Przykładowe olejki eteryczne stosowane 
w dermatozach przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka wybranych olejków eterycznych stosowanych w schorzeniach skóry 

Rodzaj olejku 

eterycznego 

Gatunek źródłowy Główny 

składnik 

czynny 

Zastosowanie 

Olejek 
eukaliptusowy 
(Oleum Eucalypti) 

eukaliptus gałkowy 
(Eucalyptus 
globulus) 

cyneol – leczenie trudno 
gojących się ran, 
owrzodzeń; 
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– pobudzenie aktywności 
biologicznej skóry 

Olejek goździkowy 
(Oleum Caryophylli) 

goździkowiec 
korzenny (Syzygium 
aromaticum) 

eugenol, 
kariofilen 

– leczenie trudno 
gojących się ran, 
owrzodzeń oraz schorzeń 
grzybiczych 

Olejek miętowy 
(Oleum Menthae 
piperitae) 

mięta pieprzowa 
(Mentha x piperita) 

mentol, 
menton 

– leczenie trudno 
gojących się ran 
 

Olejek tymiankowy 
(Oleum Thymi) 

tymianek pospolity 
(Thymus vulgaris) 

tymol, 
karwakrol 

– leczenie trudno 
gojących się ran 
oraz schorzeń 
grzybiczych 

Olejek bergamotowy pomarańcza 
bergamota (Citrus 
aurantium subsp. 
bergamia) 

linalol, octan 
linalinu 

– działanie 
dezynfekujące, 
przeciwłojotokowe 
i przeciwzapalne na 
skórę 

Olejek petitgrain 
 

pomarańcza gorzka 
(Citrus aurantium 
subsp. amara) 
 

limonen, 
linalol, octan 
linalilu 

– wzmacnia naczynia 
krwionośne; 
– rozjaśnia skórę 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4] 

4. Liść orzecha włoskiego (Juglandis folium)  

Kolejnym surowcem, który znalazł zastosowanie w leczeniu dermatoz, jest liść 
orzecha włoskiego (Juglandis folium). Pozyskuje się go z orzecha włoskiego (Juglans 
regia), należącego do rodziny orzechowate (Juglandaceae). Gatunek ten jest długo-
wiecznym rozłożystym drzewem liściastym, osiągającym wysokość do 30 metrów. 
Obecnie w stanie naturalnym rośnie w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Orzech 
włoski, potocznie nazywany „orzechem królewskim”, posiada charakterystyczne nie-
parzystopierzaste liście, złożone z kilku podłużnych, jajowatych listków. Owocem jest 
okrągły pestkowiec, otoczony mięsistą, skórzastą okrywą. Liść orzecha włoskiego jest 
surowcem garbnikowym, ponieważ w jego składzie znajdują się garbniki typu elago-
tanin oraz galotanin. Zawiera również flawonoidy (tj. kwercetyna, kemferol), trójterpeny, 
fenolokwasy (tj. kwas kawowy, kwas p-kumarowy) oraz juglon (5-hydroksy-1,4-
naftochinon). W świeżych liściach znajduje się także duża ilość witaminy C (do 1,3%). 
Surowiec ten wykorzystywany jest zewnętrznie w formie naparów i odwarów w celu 
przemywania skóry w stanach zapalnych, jak również w przypadku egzemy, trądziku 
czy zranień. Napary i odwary stosuje się w nadmiernej potliwości stóp, w leczeniu 
zaburzeń żołądkowo-jelitowych, schorzeniach wątroby oraz w biegunkach. Liść 
orzecha włoskiego jest jednym z głównych składników preparatów kosmetycznych do 
przyciemniania skóry (barwi ją na brunatnożółto) oraz ułatwiających opalanie. Świeże 
liście działają odstraszająco na owady. Warto dodać, że juglon jest jednym z silniejszych 
występujących w przyrodzie fototoksycznych allelopatyków [11, 12]. Liść orzecha 
włoskiego wykazuje również działanie ściągające, przeciwrobacze oraz przeciw-
szkorbutowe [13]. 
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5. Koszyczek z nagietka lekarskiego (Calendulae anthodium) 

Nagietek lekarski (Calendula officinalis) z rodziny astrowatych (Asteraceae) jest 

jednoroczną rośliną ozdobną, uprawianą w wielu krajach, osiągającą wysokość do  

50 cm. Dolne liście mają kształt odwrotnie jajowaty, natomiast górne są szerokie 

i lancetowate. Łodyga jest wzniesiona, a na jej powierzchni znajduje się miękki, 

drobny meszek. Zapach nagietka jest bardzo przyjemny i charakterystyczny. Owocem 

rośliny jest niełupka, zaś surowcem stosowanym w fitoterapii – pomarańczowe kwiaty 

(Calendula flos) oraz koszyczki (Calendulae anthodium). Te ostatnie zawierają liczne 

triterpeny (glikozydy kwasu oleanolowego o charakterze saponin – kalendulozydy A 

i B), flawonoidy oraz karotenoidy (likopen i ksantofil), a także olejki eteryczne [14]. 

Olejki eteryczne wykazują dominujący charakter w surowcu [15], a w ich składzie 

obecne są związki monoterpenowe, w tym menton i izomenton, a więc główne 

substancje czynne olejku miętowego stosowanego w leczeniu trudno gojących się ran. 

W przypadku nagietka, olejek eteryczny magazynowany jest w specjalnych włoskach 

gruczołowych oraz w przewodach i komórkach olejkowych. W omawianym surowcu 

występuje niewielka ilość soli mineralnych, które wykazują działanie przeciwzapalne 

oraz karotenoidy. Są to związki, które przeciwdziałają nadmiernemu łuszczeniu się 

skóry, przyśpieszają jej regenerację po uszkodzeniach i tym samym są wykorzystywane 

w kosmetyce w celu poprawienia stanu nabłonka skóry. Ze względu na obecność 

saponin, koszyczek z nagietka lekarskiego jest stosowany jako składnik szamponów do 

włosów oraz mydeł [15]. Popularnym preparatem farmaceutycznym, stosowanym 

w leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry jest maść z nagietka lekarskiego. 

Zawiera ona ekstrakt z koszyczka oraz substancje pomocnicze (m.in. etanol i wazelinę 

białą). Preparat może być stosowany pomocniczo w gojeniu niewielkich ran. Działanie 

bakteriobójcze i rzęsistkobójcze wykazuje nalewka z kwiatu nagietka (Tinctura 

calendulae), która jest koncentratem wykorzystywanym do sporządzania roztworów 

stosowanych zewnętrznie. Można ją również aplikować na stany zapalne skóry. 

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatów z Calendula officinalis są jednak 

pojawiające się reakcje uczuleniowe. 

6. Alona (Aloe barbadensis) 

W terapii (foto)dermatoz stosowane są również odmiany aloesu, mianowicie aloes 

bardadoski/zwyczajny (Aloe barbadensis) oraz aloes uzbrojony (Aloe feronx) – obie 

należące do rodziny złotogłowowatych (Asphodelaceae). Surowcem, który wykorzystuje 

się w lecznictwie jest alona, czyli zagęszczony i wysuszony sok z liści Aloe barbadensis. 

Do jego przygotowania należy użyć liści pochodzących z przynajmniej trzyletniej 

rośliny, które wcześniej powinny być przechowywane w lodówce przez okres do 

2 tygodni [1]. Aloes zwyczajny jest rośliną wieloletnią, osiągającą 60 cm wysokości. 

Jego liście z delikatnymi plamkami mają podługowany kształt. W skład omawianego 

surowca wchodzą liczne antrazwiązki, wśród których wyróżniamy antrony oraz 

antrachinony. Do antronów należą: aloina A, B (ich mieszanina tworzy barbaloinę),  

7-hydroksyaloina A, B oraz 8-O-metylo-7-hydroksyaloina A, B. Aloina odpowiada za 

hamowanie wydzielania histaminy, czyli mediatora reakcji alergicznej. Z kolei, wśród 

antrochinonów wyróżnia się aloeemodynę, chryzofanol oraz ich glukozydy. Aloe-

emodyna, w postaci glukozydów, występuje w soku komórkowym różnych gatunków 
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aloesu. W farmacji jest ona stosowana w postaci wysuszonej [16]. W składzie soku 

z liści aloesu zwyczajnego obecne są również pochodne benzo-γ-pironu, tzn. aloezon 

oraz aloerezyna A, B, C. Te same związki znajdują się także w aloesie uzbrojonym, 

który dodatkowo zawiera aloeninę A i B, czyli pochodne α-pironu o charakterze 

glukozydów.  

Aloes zwyczajny był stosowany już w starożytnym Egipcie jako środek na 

wypadające włosy, gojenie ran oraz w celach przeczyszczających. Obecnie jest skład-

nikiem preparatów do użytku zewnętrznego, wykorzystywanych w leczeniu dermatoz, 

odleżyn oraz trudno gorących się ran [17]. Zawarte w nim antyoksydanty wspomagają 

terapię stanów zapalnych w naskórku. Specyfiki na bazie aloesu są również podawane 

w leczeniu oparzeń I i II stopnia oraz w przypadku ukąszeń przez owady. Aloes 

zwyczajny jest popularnym składnikiem toników do twarzy, kremów i maseczek. 

Substancje czynne tego surowca posiadają zdolność do wnikania w głębsze warstwy 

skóry, co jest wykorzystywane do regeneracji i ujędrnienia cery, szczególnie suchej. 

7. Podsumowanie 

Obecnie w leczeniu różnych jednostek chorobowych wykorzystuje się zarówno 

leczenie farmakologiczne, jak również niefarmakologiczne. W ostatnim czasie popularne 

stały się preparaty zawierające substancje lecznicze pochodzenia roślinnego. Wynika 

to z faktu, że przy odpowiednim dawkowaniu środki te wykazują podobną skuteczność, 

co leki gotowe i recepturowe. Jednocześnie produkty te rzadko wywołują skutki uboczne. 

Substancje lecznicze pochodzenia roślinnego są także coraz powszechniej wykorzys-

tywane w terapii dermatoz. Ze względu na obecność terpinen-4-olu oraz α-terpineolu, 

olejek z drzewa herbacianego znalazł zastosowanie jako antyseptyk i preparat przeciw-

trądzikowy. Z kolei, w terapii fotodermatoz można aplikować preparaty z nagietka 

lekarskiego oraz agawy. W praktyce stosowana jest maść z nagietka lekarskiego, która 

zawiera ekstrakt z koszyczka tej rośliny oraz substancje pomocnicze (tj. etanol, 

wazelina biała). Jest ona podawana jest w leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry, 

a także pomocniczo w gojeniu niewielkich zranień. Z kolei „Arcalen” poprawia krążenie 

obwodowe w obrębie miejsca użycia, zmniejszając jednocześnie obrzęk i stan zapalny. 

Warto przypomnieć, że orzech włoski, ze względu na dużą zawartość juglonu, jest 

składnikiem preparatów do przyciemniania skóry – przykładem może być „Sopot” 

Ziaja. Jest to krem brązowo-relaksujący, który zawiera wyciąg z łupiny Juglans regia. 

Stosowany jest w celu uzyskania efektu naturalnej i trwałej opalenizny. Liść z orzecha 

włoskiego wykazuje działanie ściągające, przeciwrobacze. Aloes wykorzystywany jest 

w leczeniu trudno gojących się ran, odleżyn, a także w procesach regeneracji skóry. 

Należy pamiętać, że niektóre olejki eteryczne mogą wywoływać fotouczulenia, 

alergie oraz podrażnienia skóry. Nie powinny być również stosowane w okresie ciąży 

i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 6. roku życia. Z tego powodu celowy jest 

kontakt pacjenta z lekarzem lub farmaceutą przed pierwszym zastosowaniem tych 

preparatów. Każdy z leków zawierających składniki pochodzenia roślinnego wykazuje 

odmienny skład, dlatego ważne jest poinformowanie pacjenta o odpowiednim dawko-

waniu i zagrożeniach związanych z ich niewłaściwym stosowaniem.  
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Przykłady wykorzystania surowców roślinnych w leczeniu dermatoz i fotodermatoz 

Streszczenie 

W ciągu ostatnich kilku lat dermatozy, czyli choroby skóry, stały się poważnym problemem medycyny. 

Najczęściej objawiają się różnego rodzaju zaczerwienieniami, wysypkami, swędzeniem i/lub bólem. 

Dotykają one zarówno osoby dorosłe, jak również dzieci i młodzież. Stanowią dość różnorodną grupę 

schorzeń, które najczęściej dotyczą głębszych warstw powierzchni naszego ciała, ale również jej 

wytworów (włosy, paznokcie itp.). Istotnymi czynnikami, odpowiedzialnymi za te dolegliwości, są leki 

pochodzenia syntetycznego oraz środki zaliczane do chemii gospodarczej. Niebezpiecznym zjawiskiem 

jest również fototoksyczność, która polega na zwiększaniu wrażliwości komórek skóry na promienie 

świetlne. Obecnie w sprzedaży dostępnych jest wiele biopreparatów, w których substancjami czynnymi są 

komponenty pozyskiwane z surowców roślin leczniczych.  

Celem niniejszej pracy jest przegląd najnowszej literatury na temat wybranych roślin i ich surowców, 

posiadających substancje farmakologicznie czynne, które wykazują działanie lecznicze w chorobach lub 

dysfunkcjach skóry. Przedstawione dane wskazują, że preparaty, zawierające aktywne biologiczne 

substancje pochodzenia roślinnego, nadal mogą być stosowane w dermatologii, zwłaszcza w terapii 

uzupełniającej. Duża popularność tych substancji jest związana również z faktem, że przy odpowiednim 

dawkowaniu, środki roślinne rzadko przejawiają efekty uboczne i można stosować je przez długi czas. 

Forma podawania takich preparatów (plastry, olejki eteryczne, okłady itp.) jest uzależniona od typu 

schorzenia, z jakim boryka się pacjent. Ponadto mogą one wykazywać szerokie spektrum działania: od 

przeciwdrobnoustrojowego, poprzez przeciwzapalne, aż do regulującego stężenie hormonów w ludzkim 

organizmie. Przy ich stosowaniu preparatów należy jednak pamiętać o stałym kontakcie z lekarzem lub 

farmaceutą.  

Słowa kluczowe: dermatozy, surowce roślinne, olejki eteryczne, leczenie 

Examples of plant materials in the dermatoses and photodermatoses treatment 

Abstract 

Over the past few years dermatoses, i.e. skin diseases have become a serious medical problem. The most 

common symptoms are redness, rashes, itching and/or pain. These diseases affect adults as well as children 

and adolescents. They constitute quite a diverse group of diseases that most often affect the deeper layers 

of the surface of our body, but also its products (hair, nails, etc.). Significant factors responsible for these 

ailments are drugs of synthetic origin and household chemicals. Another dangerous phenomenon is 

phototoxicity, which consists in increasing the sensitivity of skin cells to light rays. Currently, many 

biopreparations are available for sale and their active substances are obtained from raw materials of 

medicinal plants. 

The aim of this study is to review the latest literature on the selected plants and their raw materials with 

pharmacologically active substances having a healing effect in skin diseases or dysfunctions. The presented 

literature data indicate that preparations containing biological active substances of plant origin can still be 

used in dermatology, especially in complementary therapy. The great popularity of these substances is also 

related to the fact that with the right dosage, herbal remedies rarely show side effects and can be used for 

a long time. The form of administration of such preparations depends on the type of disease the patient 

suffers from. Each of the forms (patches, essential oils, compresses, etc.) contains biological active 

substances that can exhibit a wide spectrum of activity: from antimicrobial, through anti-inflammatory, to 

regulating the concentration of hormones in the human body. When using these preparations, however, 

remember to keep in touch with your doctor or pharmacist. 

Keywords: dermatoses, plant materials, essential oils, treatment  
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Pyłek pszczeli jako przykład metabolitu roślinnego 

wykorzystywanego w apiterapii 

1. Wstęp 

Celem apiterapii jest poprawa i ochrona stanu zdrowia człowieka przy pomocy 

produktów pochodzenia pszczelego. Można do nich zaliczyć: miód, wosk pszczeli, jad, 

propolis, zwany kitem pszczelim, a także mleczko pszczele [1-6]. Ważnym produktem 

pszczelim pochodzenia roślinnego jest pyłek kwiatowy (ang. bee pollen), zwany też 

pyłkiem pszczelim. Nazwy te można stosować zamiennie. W przeciwieństwie do 

miodu produkty te są w niewielkim stopniu przetworzone przez pszczoły i dlatego 

można zaliczyć je do dużej grupy związków zwanych metabolitami roślinnymi. Celem 

niniejszej pracy jest charakterystyka możliwości wykorzystania pyłku pszczelego 

apiterapii.  

2. Skład i ogólna charakterystyka pyłku pszczelego 

Pyłek pszczeli składa się z ziaren pyłku produkowanych przez męskie narządy 

płciowe kwiatów, jakimi są pylniki umieszczone na pręcikach [7, 8]. Jest to jedyny 

surowiec stosowany w apiterapii, który nie jest przetwarzany, przez pszczoły, a ich rola 

sprowadza się do jego zebrania i transportu. Kształt, rozmiar i barwa ziaren pyłku jest 

charakterystyczna dla gatunku rośliny [7, 9]. Pszczoły robotnice, które zbierają pyłek, 

przenoszą go do gniazda w postaci tzw. obnóży pyłkowych, w koszyczku na trzeciej 

parze nóg [8]. Skład chemiczny pyłku jest bardzo różnorodny, jednak zawsze obecne 

są w nim pewne grupy związków. Wśród nich wyróżnić można składniki, takie jak 

białka (nieco ponad 20%), a wśród nich np. enzymy, albuminy, gluteiny, globuliny, 

prolaminy, czy też pojedyncze aminokwasy. Pyłek zawiera także cukry (ok. 32%), 

w tym cukry redukujące i nieredukujące oraz lipidy (kilka procent). Lipidy reprezento-

wane są głównie przez kwasy tłuszczowe oraz fitosterole i fosfolipidy. W pyłku 

kwiatowym obecne są również bardzo liczne witaminy, mikro- i makroelemeny, oraz 

niezwykle istotne związki triterpenowe i fenolowe: flawonoidy, katechiny, leukoanto-

cyjanidyny i kwasy fenolowe. Obnóża pyłkowe zawierają także pewną ilość miodu, 

który pszczoły wykorzystują przy ich formowaniu, do zlepianie ziaren pyłku [7, 8]. 

Możliwe jest przechowywanie i udostępnianie pacjentom pyłku pszczelego w bardzo 

różnej postaci. Fatrcová-Šramková i wsp. [10] przeanalizowali skład i właściwości 
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etanolowych ekstraktów z pyłku pszczelego słonecznika (Helianthus annuus L.), który 

wcześniej był suszony, liofilizowany lub mrożony. Wykazali, że spośród tych trzech 

typów preparatów, bardzo wartościowy okazał się pyłek liofilizowany. Skutecznie 

usuwał wolne rodniki i wykazywał silną aktywność redukującą, miał również 

najwyższą zawartość polifenoli. Ograniczał też wzrost grzybów z gatunku Aspergillus 

niger oraz larw Paenibacillus, Brochotrix thermosphacta i Enterococcus raffinosus [10]. 

3. Aktywność antyoksydacyjna pyłku kwiatowego i skutki z tego wynikające 

Zaburzenie homeostazy w obszarze obecności wolnych rodników w organizmie 

stanowi cechę wspólną bardzo wielu chorób, zwłaszcza chorób cywilizacyjnych. Ich 

podwyższony poziom przyczynia się do znacznego uszkodzenia tkanek i niekorzystnych 

modyfikacji szlaków metabolicznych. Zdolność regulacji ich poziomu w organizmie 

jest ważną cechą nie tylko endogennych mechanizmów antyoksydacyjnych, ale również 

powinna być uwzględniana przy badaniu potencjalnych substancji leczniczych [11]. 

Obecność flawonoidów w pyłku ma duże znaczenie, gdyż wykazują one działanie 

przeciwalergiczne, przeciwzapalne, a zwłaszcza przeciwutleniające [12]. Jak wykazano 

na przykładzie pyłku kasztanowca, posiadającym bogatą pulę związków fenolowych, 

takich jak m.in. kwas rozmarynowy, witeksyna, pinokembrina, apigenina czy galangina, 

może on w ok. 34% zmniejszyć stopień uszkodzeń DNA komórkowego, jakie nastą-

piłoby w wyniku reakcji Fentona. Oznacza to, że posiada on wysoką aktywność 

antyoksydacyjną [13]. Również pyłek rzepaku (Brassica campestris L.) wykazuje 

wysoką zdolność usuwania wolnych rodników. Zhang i wsp. dowiedli, że etanolowy 

ekstrakt tego pyłku miał większą aktywność antyoksydacyjną niż Trolox (kwas  

6-hydroksy-2,5,7,8-tetrametylchroman-2-karboksylowy), będący pochodną witaminy 

E, często stosowaną jako wzorzec referencyjny substancji o silnych właściwościach 

antyoksydacyjnych. Był również skutecznym induktorem enzymów biorących udział 

w eliminacji reaktywnych form tlenu z organizmu [14]. Istnieją możliwości dodatko-

wego zwiększenia zdolności usuwania wolnych rodników przez różne sposoby obróbki 

pyłku pszczelego. Należy do nich mielenie kulkowe i rozdrabnianie przy pomocy 

ultradźwięków. Jak wykazały badania Yang i wsp., zabiegi te zwiększyły aktywność 

antyoksydacyjną pyłku pszczelego z róży, co udowodniono, dzięki zastosowaniu 

technik DPPH oraz ABTS. Wykazywał on również zdolność do modyfikacji aktywności 

enzymów, zwiększając aktywność katalazy, dysmutazy ponadtlenkowej oraz tempo 

redukcji aldehydu malonowego [15]. 

Pyłek pszczeli z Schisandra chinensis wykazuje aktywność kardioprotekcyjną, co 

zespół Shen i wsp. [16] wykazał na szczurzych modelach Sprague Dawley zawału 

mięśnia sercowego. Zawiesina ekstraktu z pyłku pszczelego była wprowadzana do 

organizmów szczurów w dawkach 600, 1200 oraz 1800 mg/kg/dobę. Przyczynił się do 

obniżenia aktywności aminotransferazy asparaginianowej i kinazy kreatynowej, 

natomiast zwiększył aktywność enzymów usuwających reaktywne formy tlenu. 

Zaobserwowano też spadek poziomu proapoptotycznego białka Bax w komórkach 

serca, a wzrost poziomu antyapoptotycznego białka Bcl2, a także Nrf-2 i HO-1, co 

możliwe było dzięki metodzie Western blot. Podobny wpływ pyłku pszczelego na 

enzymy usuwające wolne rodniki zaobserwował Huang i wsp. [17]. Wykazali przy 

pomocy badań histologicznych, że ma on działanie protekcyjne względem wątroby 

i trzustki ssaków, poddanych leczeniu cisplatyną. W narządach tych zaobserwowano 
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wyraźny spadek poziomu ekspresji cytokin prozapalnych i kaspazy 3, 9, cytochromu 

C, będących markerami śmierci apoptotycznej komórek. Oznacza to możliwość 

wykorzystania pyłku pszczelego jako środka wspomagającego w toku trwania terapii 

onkologicznej. Ma on również zdolność do obniżania poziomu IL-1β oraz innych 

cytokin prozapalnych w toku trwania zapalenia jelita grubego ssaków. Przyczynia się 

też do poprawy budowy kosmków jelitowych, co potwierdzono histologicznie, a także 

ogranicza obrzęk śledziony. Posiada potencjał do regulacji struktury gatunkowej 

mikroflory jelitowej, gdyż za jego przyczyną ilość Lactobacillus wzrasta, a Bacteroides 

i Allobacterium spada [18]. 

4. Innowacyjne badania nad zastosowaniem pyłku kwiatowego w onkologii  

Istnieje wiele źródeł sugerujących, że pyłek pszczeli może przyczyniać się do 

ograniczania rozwoju nowotworów. Część spośród nich w pracy przeglądowej 

przytoczyli Münstedt i Männle [19]. Co interesujące, wpływ pyłku kwiatowego na 

komórki dotyczy nie tylko regulacji poziomu poszczególnych białek, lecz także kwasów 

nukleinowych za pośrednictwem miRNA. Preparat na bazie pyłku rzepakowego reguluje 

poziom ekspresji należącego do miRNA miR-184 w komórkach przerośniętego gruczołu 

krokowego szczurów w porównaniu do kontroli [20]. Wpływ na tę cząstkę nieko-

dującego RNA budzi szczególne zainteresowanie, gdyż miR-184 jest powszechnie 

uznany za czynnik związany z licznymi nowotworami, takimi jak glejaki, rak noso-

gardzieli czy prostaty [21-25]. Jak wykazali Schaefer i wsp. [25], w raku prostaty 

bardzo wiele miRNA ma wpływ na zachodzące zmiany, a ich stężenia ulegają zmianom 

np. stężenie miR-184, ale też miR-221, miR-222, miR-31, miR-205 jest obniżone 

w porównaniu z kontrolą. Zatem, oznacza to, że opisany przez Chen i wsp. [20] wzrost 

stężenia miR-184 pod wpływem pyłku pszczelego może dać szansę na ograniczenie 

ryzyka transformacji nowotworowej przerostu gruczołu krokowego u ludzi. Jak 

wykazał Li i wsp. [26], protekcyjne działanie pyłku pszczelego na jelita nie sprowadza 

się jedynie do ograniczania stanów zapalnych, lecz także do szeroko rozumianej 

poprawy funkcji jelit. Badanie na komórkach linii Caco-2, których cechą jest imitowanie 

struktury błony śluzowej jelita w warunkach in vitro wykazało, że pyłek pszczeli 

zwiększa żywotność komórek, chroni je przed toksynami, takimi jak DSS, a także ułatwia 

zachowanie stabilności połączeń zamykających i zwierających komórki. Amalia i wsp. 

[27] wykazali, że w porównaniu do miodu, pyłek kwiatowy, podobnie jak rozpuszczalna 

w wodzie frakcja propolisu, wykazuje zarówno silne działanie antyproliferacyjne 

wobec komórek raka piersi, jak również skutecznie zmiata wolne rodniki. Ekspe-

ryment został przeprowadzony z użyciem linii komórkowej MCF-7. Podobne wnioski 

wyciągnęli Tuoheti i wsp. [28]. Zastosowany przez nich preparat na bazie pyłku 

kwiatowego wykazał silne właściwości antyproliferacyjne, a także indukujące apoptozę 

i zaburzające prawidłowy przebieg cyklu komórkowego komórek raka prostaty linii 

PC-3. Pyłek pszczeli może być również stosowany jako czynnik ograniczający negatywne 

efekty terapii onkologicznej. Jak wykazali Münstedt i wsp. [29], złagodził on objawy 

menopauzy u kobiet, które z uwagi na raka piersi musiały być leczone tamoksyfenem 

i inhibitorami/inaktywatorami aromatazy. Z kolei Pinto i wsp. [30] wykazali, że niektóre 

próbki pyłku pszczelego wykazują efekt antygenotoksyczny i mogą ograniczać uszko-

dzenia chromosomów komórek ludzkich przez leki przeciwnowotworowe, takie jak: 

winkrystyna, mitomycyna C oraz bleomycyna.  
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5. Pyłek kwiatowy w walce z cukrzycą i jej powikłaniami 

Cukrzyca to jedna z chorób cywilizacyjnych, która wraz z następstwami stanowią 
realne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Pyłek kwiatowy ma bardzo korzystny 
wpływ na m.in. poziom glukozy we krwi. Jak udowodnił zespół Laaroussi i wsp. [31], 
podanie preparatów propolisu, pyłku pszczelego oraz obu tych substancji w terapii 
skojarzonej szczurom wykazującym m.in. hiperglikemię, wysoki poziom insuliny we 
krwi oraz zaburzoną funkcję wątroby i nerek przyczyniło się do poprawy stanu ich 
zdrowia. Innym dowodem na przeciwcukrzycową aktywność pyłku pszczelego jest praca 
Yang i wsp. [15]. Wykazali oni, iż pozyskany z pyłku kwiatowego z kwiatów Rosa 
rugosa polisacharyd, ogranicza stłuszczenie wątroby, jak również obniżania oporności 
tkanek na insulinę. Badania prowadzono w warunkach in vivo na myszach o otyłości 
indukowanej dietą wysokotłuszczową oraz w warunkach in vitro na komórkach linii 
HepG2. Jednym z potencjalnych następstw cukrzycy jest miażdżyca. Jak wykazały 
badania Rzepecka-Stojko i wsp. [32], pyłek pszczeli może być skutecznym środkiem 
chroniącym przed tą chorobą. Z uwagi na aktywność antyoksydacyjną, spowodował on 
spadek poziomu utlenionych postaci LDL (ang. low-density lipoprotein), enzymu 
konwertującego angiotensynę, czy też asymetrycznej dimetyloargininy. Ogranicza też 
poziom całkowitego cholesterolu i chroni naczynia wieńcowe przed kształtowaniem 
się w nich blaszek miażdżycowych.  

6. Pyłek kwiatowy a gojenie się ran 

Jednym ze sposobów leczenia ran jest stosowanie opatrunków na bazie hydrożeli. 
Pozwalają one na przyspieszenie gojenia się uszkodzeń skóry, absorbują wysięk i chronią 
przed potencjalnym zakażeniem. Tyliszczak i wsp. [33] wykazali, iż zastosowanie 
hydrożeli zbudowanych na bazie naturalnej chityny pozyskanej z ciał martwych 
pszczół i wzbogaconych m.in. pyłkiem pszczelim jest bezpieczne. Dowodem na to był 
brak efektu cytotoksycznego wobec mysich fibroblastów linii L929 [33]. Podobnie jak 
propolis, pyłek pszczeli również przyczynia się do przyspieszenia gojenia ran powstałych 
w wyniku oparzenia. Ułatwia odbudowanie prawidłowej, wielowarstwowej postaci 
naskórka. Wykazano, że poza przyspieszaniem procesu gojenia rany, przyczynia się 
również do zahamowania rozwoju mikroorganizmów, których ilość w ranie z upływem 
czasu stale malała [34]. 

7. Podsumowanie 

Wiele substancji pochodzenia naturalnego znalazło szerokie zastosowanie w kosme-
tologii, medycynie, biotechnologii i przemyśle spożywczym. Ważną ich grupę stanowią 
pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów. Pyłek pszczeli można zaliczyć do 
cennych, lecz wciąż niedocenianych produktów pszczelich. Poza wysoką zdolnością 
do zmiatania wolnych rodników, preparaty na bazie pyłku pszczelego mogą przyczyniać 
się do ograniczania stanów zapalnych, a także wykazują aktywność przeciwnowotworową 
i kardioprotekcyjną. Pyłek pszczeli pozwala również na ograniczenie powikłań 
cukrzycy, związanych zwłaszcza z nieprawidłowym poziomem lipidów we krwi, a także 
przyśpiesza gojenie się ran powstałych w wyniku oparzeń. Wymienione w niniejszej 
pracy, prozdrowotne właściwości pyłku pszczelego, stanowią dowód na skuteczność 
tego produktu pszczelego w zachowywaniu dobrego stanu zdrowia organizmu i dowodzą 
zasadności prowadzenia dalszych badań, nad zwiększeniem możliwości jego wyko-
rzystania w apiterapii. 
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Pyłek pszczeli jako przykład metabolitu roślinnego wykorzystywanego w apiterapii  

Streszczenie 

Apiterapia to metoda zajmująca się wykorzystaniem pszczół i ich produktów do poprawy stanu zdrowia 

człowieka. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie właściwości i wielorakich zastosowań 

medycznych pyłku kwiatowego. Pyłek pszczeli to ważny metabolit roślinny. Tworzą go zebrane przez 

pszczoły ziarna pyłku produkowane przez pylniki kwiatów różnych gatunków roślin. Z uwagi na 

różnorodność gatunkową roślin, z jakich może być zebrany, ma liczne, korzystne właściwości i może być 

stosowany w rozmaitych dolegliwościach. Istnieją dowody na skuteczność pyłku pszczelego w terapii 

powikłań cukrzycy, chorób nowotworowych zarówno jako środek bezpośrednio hamujący progresję 

nowotworu, jak również działający pomocniczo w toku klasycznej terapii onkologicznej, ran poopa-

rzeniowych czy też na jego działanie kardioprotekcyjne. Wykazuje on silne właściwości antyoksydacyjne, 

co w połączeniu z licznymi, cennymi składnikami odżywczymi czyni go potencjalnie użytecznym z punktu 

widzenia pacjenta. Konieczne są dalsze, szeroko zakrojone badania, które pozwolą na odkrycie innych, 

korzystnych właściwości pyłku kwiatowego i pozwolą jego jeszcze skuteczniejsze zastosowanie 

w praktyce.  

Słowa kluczowe: pyłek pszczeli, apiterapia, metabolity roślinne 

Bee pollen as an example of a plant metabolite used in apitherapy 

Abstract 

Apitherapy is a method that deals with the use of bees and their products to improve human health. The 

aim of this study is to present the properties and multiple medical applications of flower pollen. Bee pollen 

is an important plant metabolite. It consists of pollen grains collected by bees, produced by anthers of 

flowers of various plant species. Due to the variety of plants from which it can be harvested, it has 

numerous beneficial properties and can be used in a variety of ailments. There is evidence of the 

effectiveness of bee pollen in the treatment of diabetes complications and neoplastic diseases, both as an 

agent that directly inhibits the progression of cancer, as well as acting as an auxiliary in the course of 

classic oncological therapy, burn wounds or its cardioprotective effect. It exhibits strong antioxidant 

properties, which, combined with numerous valuable nutrients, makes it potentially useful from the 

patient's point of view. Further, extensive research is needed to discover other beneficial properties of 

pollen and allow it to be used even more effectively in practice. 

Keywords: bee pollen, apitherapy, plant metabolites 
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Flawonoidy związki bioaktywnie czynne 

1. Wprowadzenie 

Flawonoidy są grupą organicznych związków chemicznych, które spełniają funkcje 

przeciwutleniaczy, barwników i naturalnych insektycydów oraz fungicydów, które 

chronią przed atakiem ze strony owadów czy grzybów. Flawonoidy, które zwane są 

również związkami flawinowymi, są grupą liczącą około 7000 związków chemicznych 

które powszechnie występują w roślinach. Obecność flawonoidów została stwierdzona 

m.in. w owocach, a szczególności w cytrusach, warzywach (m.in. brokuł, papryka, 

sałata i pomidor), w roślinach strączkowych i co najważniejsze również w roślinach 

leczniczych. Prozdrowotne właściwości flawonoidów związane są z ich przeciw-

utleniającym charakterem. Wynika to ze zdolności oksydacyjno-redukcyjnych oraz 

kompleksowania jonów metali, głównie żelaza i miedzi, które uczestniczą w reakcji 

Fentona. Inaktywacja reaktywnych form tlenu i stabilizacja błon biologicznych stanowią 

naturalny czynnik prewencji kancerogenezy. Flawonoidy zmniejszają ryzyko wystąpienia 

nowotworu poprzez blokowanie metabolizmu prokarcynogenów lub zapobiegają łączeniu 

się aktywnych już karcynogenów z materiałem genetycznym. Jednym z lepiej przeba-

danych związków tej grupy jest kwas rozmarynowy. Związki te odgrywają znacząca 

rolę w fizjologii roślin, wykazując działanie hormonów roślinnych i regulatorów wzrostu, 

przenośników energii w systemach fotosyntezy oraz inhibitorów i prekursorów enzyma-

tycznych, a także barwników. Związki flawonoidowe chronią przed szkodliwym 

działaniem słońca, owadów i grzybów na komórki roślinne. Jeżeli zostaną wprowadzone 

do organizmu człowieka bądź zwierzęcia mogą pełnić podobna role co witaminy. 

Metabolizm flawonoidów nie został dobrze poznany, jednak szacuje się, że co naj-

mniej w połowie związki te przechodzą z przewodu pokarmowego do krwi w postaci 

niezmienionej, a pozostałe są metabolizowane głównie w wątrobie i jelitach. Związki 

te pełnią dość istotną funkcję w lecznictwie. Mają różne właściwości od moczopędnych 

po antyoksydacyjnych. Rutyna jako glikozyd flawonoidowy jest wyjątkowo pow-

szechnym związkiem bioaktywnie czynnym i wyjątkowo wpływającym pozytywnie na 

organizm człowieka poprzez spowalnianie utleniania witaminy C oraz zmniejszanie 

cytotoksyczności utlenionego cholesterolu [2, 9, 21, 26, 32, 35, 37-39]. 

2. Flawonoidy – budowa  

Flawonoidy są  pochodnymi 2-fenylobenzo-gamma-pironu, a co za tym idzie składają 

się z szkieletu węglowego, który oparty jest na układzie flawanu. Układ ten tworzony 

jest z dwóch pierścieni benzenowych. Pierścienie te są ze sobą złączone poprzez 

heterocykliczny pierścień piranu lub pironu. Flawonoidy rozróżnia się ze względu na 

obecność  grupy karbonylowej przy 4 atomie węgla pierścienia C, wiązania podwój-

                                                                
1 zuzialyszcz@gmail.com, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Biotech-

nologii Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
2 radoslaw_lazny@sggw.edu.pl, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa 

i Biotechnologii Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
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nego między 2 a 3 atomem węgla w pierścieniu C oraz liczbę  grup hydroksylowych 

bądź innych grup. Związki te mają 3 grupy hydroksylowe. Natomiast, podstawniki 

w cząsteczce tych związków nadają każdemu z nich odmienny charakter fizyczny 

i chemiczny. Wpływa to na ich aktywność bioaktywną i indywidualną zdolność danego 

flawonoidu. Flawonoidy występują w dwóch formach: aglikonów bądź β-glikozydów. 

Aglikony są nazywane postacią wolną flawonoidów, natomiast β-glikozydy to inaczej 

połączenie części 1-5 cukrów prostych do aglikonu. Części cukrów prostych są 

zazwyczaj przyłączane do pozycji C-3. Glikozydy flawonoidowe to głównie flawonole 

oraz flawony. Kolejną ciekawą możliwością flawonoidów jest ich umiejętność do 

tworzenia cząsteczek biflawonoidów, poprzez tworzenia połączeń między sobą lub 

oligomerów bądź  dużych, nieulegających hydrolizie polimerycznych cząsteczek (rys. 1) 

[7, 14, 15, 19, 30, 31, 41-45]. 

 

Rysunek 1. 2-fenylobenzo-gamma-pironu (ChemSketch) 

3. Flawonoidy – występowanie i działanie 

Flawonoidy są to wysoce rozpowszechnione związki organiczne chemiczne wystę-

pujące powszechnie w roślinach, dzięki czemu stanowią codzienny element diety 

przeciętnego człowieka. Są nieodzownym składnikiem roślin. Zależnie od budowy 

związki flawonoidowe dzieli się na:  

 flawonole (kwercetyna, fisteina, kemferol, mirecytyna, morina) – związki te 

odpowiadają za żółtą barwę, występują w formie aglikonów bądź w postaci 

glikozydów. W każdym surowcu roślinnym zawartość flawonoli jest różna 

i zmienna w zależności od stanowiska, stopnia dojrzałości. Ważnym związkiem 

w tej grupie jest kwercetyna i jej glikozydy. Związki te są szeroko stosowane jako 

składniki leków roślinnych m.in. mają zdolność chelatowania toksycznych jonów 

metali ciężkich, takich jak ołów, rtęć i kadm, dzięki czemu minimalizuje się ich 

wchłanianie. Uszczelnia również naczynia włosowate i poprawia ich elastyczność;  

 flawanole (katechina, epikatechina, epigallokatechina) – są złożoną grupą poli-

fenoli. Występują w owocach i ich pochodnych produktach. Natomiast w warzy-

wach i roślinach strączkowych, z wyjątkiem bobu i soczewicy występują w nie-

wielkich ilościach;  

 flawanony (naryngina, naryngenina, hesperetyna, hesperedyna) – występują zazwy-

czaj w formie rutynozydów z fragmentem cukrowym przyłączonym w pozycji C-7. 

Występują głównie w owocach cytrusowych, przede wszystkim pomarańcze 
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i mandarynki zawierające narirutynę i hesperydynę. Związki te mają potwierdzone 

działanie estrogenne, obniżające poziom cholesterolu, przeciwzapalne, przeciw-

wrzodowe i przeciwnowotworowe; 

 izoflawony (genisteina, daidzeina) – źródłem związków izoflawonowych są przede 

wszystkim rośliny strączkowe. Izoflawony wykazują aktywność fitoestrogeniczną 

oraz przeciwnowotworowe. Najistotniejsze działania prewencyjne wykazuje 

genisteina, związek ten może być stosowany w profilaktyce nowotworowej;  

 antocyjany (cyjanidyna, malwidin, pelargonidyna) – są to glikozydowe powiązania 

antocyjanidyny z resztą cukrową, która składa się z 1-3 cząsteczek mono-

sacharydów, głównie glukozy;  

 flawony (luteolina, apigenina, diosmetyna) – występują w warzywach niż 

w owocach, głównie znaleźć je można w selerze i zielonych ziołach liściastych, 

takich jak pietruszka czy rumianek. Do tych związków zalicza się apigeninę oraz 

luteolinę. 

Flawonoidy znacząco oddziałowują na organizm ludzki w znaczeniu pozytywnym. 

Przypisuję się tym związkom miano „tarczy” przeciwko wolnym rodnikom i reaktywnym 

formom tlenu. Innymi słowy, główna zaleta tych związków to aktywność antyoksy-

dacyjna, a związki będące swoistymi antyoksydantami mają działanie zarówno pośrednie 

i bezpośrednie. Przez działanie pośrednie rozumie się zapobieganie powstawania 

wolnych rodników i reaktywnych form tlenu oraz blokowanie aktywności enzymów, 

które odpowiadają za ich powstawanie. Enzymy, które odpowiadają za tworzenie 

wolnych rodników to oksydaza ksantynowa i lipooksygenaza. Również do działania 

pośredniego zalicza się wiązanie w komórkach jonów metali przejściowych nazywane 

chelatowaniem. Natomiast za działanie bezpośrednie flawonoidów rozumie się 

wychwytywanie i „zmiatanie” wolnych rodników i reaktywnych form tlenu. Odpowia-

dają one za neutralizowanie ich w bezpośrednich reakcjach chemicznych. Flawonoidy 

hamują  oksydazę  askorbinianową, co zapobiega utlenieniu witaminy C, hepatopro-

tekcyjne, venoprotekcyjne, antyagregacyjne. Mają też zdolności przeciwmiażdżycowe, 

przeciwhistaminowe w wyniku hamowania dekarboksylazy histydyny. Kolejną ich 

umiejętnością jest działanie hamujące enzymu konwertującego angiotensynę ACE, 

przez co obniżają  ciśnienie krwi np. flawonoidy głogu. Następnie mają zdolność hamo-

wania aktywności reduktazy aldozowej, która uczestniczy w patogenezie powikłań 

cukrzycy np. trokserutyna. Inną ich umiejętnością jest działanie hamujące hialuro-

nidazę depolimeryzującą kwas hialuronowy i elastazy hydrolizującej elastynę, przez co 

stabilizują strukturę tkanki łącznej i nabłonkowej, np. rutozyd, hesperydyna. Natomiast 

działanie moczopędne flawonoidów polega na rozkurczu mm. gładkich dróg moczo-

wych i drażnienia ścianek kanalików nerkowych; utrudniania resorpcji zwrotnej, np. 

flawonoidy nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L). Kolejnem ich działaniem jest 

uspokajające, dzięki zdolności wiązania się  z receptorami benzodiazepinowymi, np. 

2 S(-)-hesperydyna z kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis). Innym przykładem jest 

działanie estrogenne, np. izoflawony mają zdolność wiązania się z receptorami 

estrogenowymi czy przeciwdrobnoustrojowe oraz ochronne i regenerujące na miąższ 

wątroby [6, 8, 10, 12, 16-18, 22-25, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 40-42]. 
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4. Metabolizm wchłaniania flawonoidów 

Głównym miejscem metabolizmu flawonoidów są jelita i wątroba. Flawonoidy są 

transportowane z jelita do entreroocytów. Wolne flawonoidy są transportowane na 

zasadzie dyfuzji biernej dzięki swojemu hydrofobowemu charakterowi. Natomiast, 

glikozydy flawonoidowe na zasadzie transportu aktywnego z udziałem transportera 

(Na
+
/glukoza) dzięki swojemu hydrofilnemu charakterowi. Wchłanianie w jelicie 

glikozydów jest możliwe dzięki działaniu enzymów bakterii jelitowych, które tną go do 

aglikonu i reszt cukrowych. W takiej formie wchłaniane są w jelicie grubym. Enzym 

glukuronylo-transferaza we wnętrzu enterocytów umożliwia glukuronidacje aglikonów. 

We wnętrzu entereocytów zachodzą procesy metylacji flawonoidów. Kolejnym etapem 

jest rozszczepienie heterocyklicznego układu i zbudowania floroglucynolu i kwasów 

fenolowych. Końcowe produkty, będące wynikiem rozpadu tych związków trafiają do 

układu krwionośnego, gdzie są wiązane z albuminami. Flawonoidy, które nie zostaną 

wchłonięte, zostają wydalane z moczem i kałem. Drugim miejscem metabolizmy jest 

wątroba, gdzie dzięki obecności enzymów I fazy detoksykacji ulegają  one hydro-

ksylacji i demetylacji. W wątrobie działają następnie enzymy II fazy detoksykacji 

flawonoidów, które są  O-metylowane i/lub sprzęgane z kwasem glukuronowym czy 

siarkowym. Następnie metabolity flawonoidów trafiają z krwią  do tkanek. Część 

metabolitów powstałych z flawonoidów w wątrobie jest wydalana do żółci, z którą 

trafia do krążenia jelitowo-wątrobowego, gdzie jest zwrotnie wchłaniana z jelita. 

Pozostała część jest wydalana przez nerki [1, 9, 11, 13, 17, 21, 29-31, 37]. 

5. Oznaczanie ilościowe i jakościowe flawonoidów 

Do oznaczeń ilościowych i jakościowych związków flawonoidów stosuje się metody 

zalecane w Farmakopei Europejskiej. Farmakopea poleca stosowanie odpowiedniej 

metody ekstrakcji surowca roślinnego. Najważniejszym warunkiem efektywnej eks-

trakcji jest właściwy dobór rozpuszczalnika, ponieważ decyduje on o wartości współ-

czynnika podziału. Innymi słowy, zanim podejmiemy próbę analiz chemicznych 

flawonoidów musimy dostosować odpowiednią metodę ekstrakcji. Ekstrakcją nazywa 

się proces polegający na wyodrębnianiu składnika lub składników mieszanin metodą 

dyfuzji do cieczy lepiej rozpuszczających te związki chemiczne. Farmakopea zaleca 

przy oznaczaniu ilościowych i jakościowym są to: 

 ekstrakcja z wykorzystaniem aparatu Soxleta – aparat Soxhleta składa się z układu 

rurek, które montuje się między kolbę z wrzącym rozpuszczalnikiem i chłodnicę 

zwrotną. Pary wrzącego rozpuszczalnika wędrują z dolnej kolby przez rurkę do 

chłodnicy znajdującej się nad aparatem; 

 ekstrakcja z wykorzystaniem Maceracji – maceracja 7-dniowa w temperaturze 

pokojowej jest metodą maceracji jednostopniowej. Głównym atutem tej metody 

jest wykorzystywanie czasu i temperatury pokojowej w celu otrzymania ekstraktu.  

Inne popularne metody to ekstrakcja z wykorzystaniem ultradźwięków. Najczęściej 

zalecanym ekstrahentem jest etanol 99% lub metanol 99%. W celu określenia ilościo-

wego flawonoidów w materiale roślinnym stosuje się powszechnie metodę zalecaną 

w Farmakopei VI, która określa ogólną zawartość procentową tych związków w przeli-

czaniu na hiperozyd lub kwercytyne. Metoda zaleca odważenie podaną w monografii 

szczegółowej, masę  średnio sproszkowanego surowca do kolby okrągłodennej i dodanie 
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20 ml acetonu, 2 ml roztworu kwasu solnego, 1 ml roztworu metenaminy. Następnie 

należy utrzymywać próbę 30 min we wrzeniu na łaźni wodnej pod chłodnicą zwrotną. 

Hydrolizat następnie należy przesączyć przez watę do kolby miarowej, osad wraz 

z watą umieszcza się w kolbie okrągłodennej, dodaje 20 ml acetonu i utrzymuje 10 min 

we wrzeniu. Wyciągi przesącza się do tej samej kolby miarowej i uzupełnia acetonem 

do kreski. Kolejnym krokiem jest pobranie 20,0 ml roztworu do rozdzielacza, dodanie 

20 ml wody i 15 ml octanu etylu. Poprzez maceracje wytrząsanie próby przez ok. 

3 minuty. Ma to na celu rozdzielenie się warstw dolnej – acetonowo-wodnej i górnej – 

flawonoidowej. Taki zabieg powtarza się jeszcze z ok. 4 razy w celu uzyskania całej 

zawartości flawonoidów. Tak przygotowane próby można już przygotowywać do 

oznaczeń w spektrofotometrze zgodnie z zaleceniami w Farmakopei. Kolejnym ozna-

czeniem, jakie się wykonuje są analizy jakościowe. Analizy jakościowe są dokład-

niejsze, bo jesteśmy wstanie dowiedzieć się dokładnie składu i ilości każdego z flawo-

noidów. Metoda, jaka nam to umożliwia to analizy z wykorzystaniem chromatografii 

HPLC. Wysokosprawna chromatografia cieczowa, HPLC jest to chromatografii stoso-

wana do oczyszczania, badania czystości oraz identyfikacji związków chemicznych. 

Analizy jakościowe z zastosowaniem tej chromatografii są możliwe dzięki określani 

czasów retencji, widmom absorbcji tych związków. Pozwala to rozpoznać związki 

w ekstrakcie z surowca i ocenić ich ilość w nim i jego ekstrakcie. Czas retencji jest to 

wielkość występująca we wszystkich technikach chromatograficznych, równa ilości 

czasu potrzebnego do przejścia przez całą długość fazy rozdzielczej określonego 

składnika analizowanej mieszaniny. Rozdział i analiza mieszanin w metodach chroma-

tograficznych wynika z faktu, że każdy związek chemiczny wykazuje zazwyczaj 

inne powinowactwo chemiczne lub inny stopień oddziaływań fizycznych z fazą roz-

dzielczą. Czym to powinowactwo jest silniejsze tym dłuższy jest czas retencji. Obecnie 

powszechnie stosowane są detektory spektrofotometryczne, w których możliwa jest 

płynna regulacja długości fali. Taki detektor, po zatrzymaniu przepływu fazy ruchomej 

umożliwia rejestrację widma absorpcji substancji znajdującej się w detektorze 

i ustalenie długości fali, przy której występuje maksimum absorpcji. Można więc 

wykryć daną substancję z maksymalną czułością [4, 5, 20, 28, 30, 31, 38].  

6. Podsumowanie 

Flawonoidy stanowią  największą  i najbardziej zróżnicowaną  grupę  polifenoli pocho-

dzenia roślinnego. Flawonoidy występują w owocach, warzywach i roślinach zielnych. 

To właśnie dzięki tym związkom roślinom przypisuję się właściwości lecznicze. Flawo-

noidy występują w charakterze barwników, o szkielecie 15-węglowym, zbudowanym 

z dwóch pierścieni benzenowych, połączonych łańcuchem propanowym w układ C6-

C3-C6. Flawonoidy to pochodne fenylobenzo-gamma-pironu, czyli fenylochromonu. 

Najczęściej są żółte; nadają barwę owocom, kwiatom i liściom, wspólnie z antocyjanami. 

Występują  najczęściej jako połączenia glikozydowe. Cześć cukrowa, zbudowana z 1-5 

cząsteczek cukrów prostych, jest przyłączona do aglikonu wiązaniem O- lub C-gliko-

zydowym. W skład reszty cukrowej wchodzą  heksozy (glukoza, galaktoza), pentozy 

(arabinoza, ksyloza, ramnoza), kwasy uronowe (glukuronowy, galakturonowy). Związki 
te posiadają szereg właściwości leczniczych, dlatego też wchodzą w skład tzw. leków 

roślinnych. Nazywane witaminą P czy silnymi związkami bioaktywnie czynnymi silnie 

oddziaływają na organizm człowieka. Flawonoidy stanowią grupę związków odpowia-
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dającą za charakter leczniczy suplementów diety oraz leków roślinnych. Szersze 

poznanie mechanizmów działania tych związków oraz ich pochodnych może przynieść 

korzyści w medycynie oraz dodatkowym pozytywnym aspektem przemawiającymi na 

korzyść tych grup związków są  ich ogólnodostępność, znikoma bądź brak toksyczności 

wobec komórek organizmu, możliwość  przenikania przez barierę krew-mózg [2, 9, 21, 

26, 30, 31, 35, 38]. 
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Flawonoidy związki bioaktywne czynne 

Streszczenie 

Prozdrowotne właściwości glikozydów flawonidowych związane są z ich przeciwutleniającym charak-

terem. Wynika to ze zdolności oksydacyjno-redukcyjnych oraz kompleksowania jonów metali, głównie 

żelaza i miedzi, które uczestniczą w reakcji Fentona. Inaktywacja reaktywnych form tlenu i stabilizacja 

błon biologicznych stanowią naturalny czynnik prewencji kancerogenezy. Flawonoidy zmniejszają ryzyko 

wystąpienia nowotworu poprzez blokowanie metabolizmu prokarcynogenów lub zapobiegają łączeniu się 

aktywnych już karcynogenów z materiałem genetycznym. Rutyna jako glikozyd flawonoidowy jest 

wyjątkowo powszechnym związkiem bioaktywnie czynnym i wyjątkowo wpływającym pozytywnie na 

organizm człowieka. 

Słowa kluczowe: flawonoidy, rutyna 

Flavonoids bioactive active compounds 

Abstract 

The health-promoting properties of flavonide glycosides are related to their antioxidant nature. It results 

from the oxidation-reduction capacity and complexation of metal ions, mainly iron and copper which 

participate in the Fenton reaction. Inactivation of reactive oxygen species and stabilization of biological 

membranes constitute main carcinogenesis preventing factor. Flavonoids reduce the risk of cancer by 

blocking the metabolism of procarcinogens or by preventing already active carcinogens from joining the 

genetic material. Rutin as a flavonoid glycoside is an exceptionally common bioactive compound and 

extremely positive for the human body. 

Keywords: flavonoids, routine 

 

 

 



 

156 

Indeks autorów 

Broncel M. .......................................... 66 

Brudzyńska P. .................................. 111 

Ciereszko I. ................................. 47, 101 

Jakubowska Z. .................................. 148 

Janczarek M.................................... 7, 22 

Kononowicz A.K. ............................. 101 

Kozieł M. ........................................ 7, 22 

Kulig K. ............................................ 141 

Kuźniar A. .......................................... 36 

Lasocka K. .......................................... 47 

Łaźny R. ........................................... 148 

Łomankiewicz D. ............................... 66 

Maciążek-Jurczyk M. ....................... 141 

Macioszek V.K. .......................... 47, 101 

Materska M. ....................................... 57 

Mertowska P. .................................. 7, 22 

Owczarzy A. ..................................... 141 

Pielorz D. .......................................... 132 

Pilawa B. ............................................. 66 

Ramos P. ............................................. 66 

Rogowska A. ................................. 78, 89 

Rogóż W. .......................................... 141 

Siara A. ................................................ 36 

Sionkowska A. .................................. 111 

Stankiewicz A. .................................. 101 

Trochimiak M. .................................... 57 

Wardecki D. ...................................... 132 

Wiejak M. ......................................... 132 

Wilczek Z. ......................................... 122 

Włodarczyk K. .................................... 36 

Wojnicka J. ..................................... 7, 22 

Wolińska A. ........................................ 36 

Wytyczak K. ..................................... 122 

 


