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Geny oraz loci cech ilościowych (QTL)
kontrolujące odporność pszenicy i pszenżyta
na fuzariozę kłosów oraz mechanizm ich
działania
Fuzarioza kłosów pszenicy (zbóż) jest chorobą powodowaną przez grzyby z rodzaju
Fusarium. W Polsce powodowana jest ona głównie przez F. graminearum sensu stricto i
F. culmorum. Odporność pszenicy na tę chorobę jest cechą złożoną. Wyróżnia się kilka
typów tej odporności, określonych jako: typ I — odporność na infekcję pierwotną; typ II
— odporność na rozprzestrzenianie się Fusarium w kłosie; typ III — odporność na
uszkodzenie ziarniaków przez Fusarium; typ IV — tolerancja na fuzariozę kłosów i
toksyny; typ V — odporność na akumulację toksyn fuzaryjnych w ziarnie poprzez: 1 —
chemiczną modyfikację toksyn (glikozylacja toksyn), 2 — blokowanie syntezy toksyn
(tworzenie antyoksydantów blokujących szlak metaboliczny toksyn).
Dotychczas zidentyfikowano na każdym chromosomie pszenicy przynajmniej jeden
locus cech ilościowych (QTL) związany z odpornością na tę chorobę. QTL-e
wyjaśniające stosunkowo dużą zmienność w obrębie opisywanej cechy zlokalizowano na
chromosomach 2D, 3A, 5AS, 7A, 1B, 3BS, 4B, 5B, 6BS. Wspomniane loci pochodzą ze
źródeł azjatyckich, jak np. Sumai 3, Wuhan 1 i Nyubai oraz Brazyli — Frontana. Jednym
z najbardziej efektywnych genów odporności na fuzariozę kłosów jest Fhb1 (dawniej
oznaczony, jako Qfhs.ndsu-3BS) pochodzący z odmiany Sumai 3, który w różnych
badaniach był w stanie wyjaśnić od 16% do 60% zmienności odnośnie rozprzestrzeniania
się patogena w tkankach (typ odporności II). Znaleziony on został również w odmianach
niespokrewnionych z Sumai 3, takich jak Wangshuibai i Nyubai. Inne loci odporności na
fuzariozę kłosów o dużym efekcie zostały zmapowane i oznaczone jako geny: Fhb2
pochodzący z Sumai 3 (chromosom 6B; typ II), Fhb3 pochodzący Leymus racemosus
(wydmuchrzyca groniasta) (chromosom 7Lr#1; typ II), Fhb4 pochodzący z odmian
pszenicy jarej Wangshuibai, Wuhan 1 i in. (chromosom 4B; typ I), Fhb5 pochodzący z
odmian Wangshuibai, W14 i in. (chromosom 5A; typ I), Fhb6 pochodzący z Elymus
tsukushiensis (chromosom 1EIS#1S; typ II); Fhb7 pochodzący z Thinopyrum ponticum
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(chromosom 7el; typ II) oraz Fhb7AC pochodzący z Sumai 3 (chromosom 7A; typy II i
III).

Rys. 1. Deoksyniwalenol (DON), niwalenol (NIV) oraz glukozyd 3-deoksyniwalneolu (D3G) (Nakagawa
i in., 2017

W japońskiej odmianie Nobeokabouzu-komugi zidentyfikowano efektywne loci
odporności na fuzariozę kłosów odmienne od tych obecnych w Sumai 3. Pierwszy locus
znajduje się na chromosomie 2DS (QFhs.kibr-2D) i jest związany z odpornością typu II
oraz obniżoną akumulacją DON. Drugi umiejscowiony jest na chromosomie 3BS, jednak
jest prawdopodobnie odmienny od obecnego w odmianie Sumai 3. Nowe loci odporności
(QFhs.nau-2DL i QFhs.nau-1AS) o znacznym efekcie zostały zidentyfikowane w linii
CJ9306. Są one związane z odpornością na akumulację DON. Ostatnio zidentyfikowano
QTL o efekcie zbliżonym do genu Fhb1 pochodzący z linii uzyskanej z krzyżowania
czterech chińskich odmian lokalnych (Ma Zhamai/Bai Qimai//Hong Qimai/Qing
Shoumai). Oznaczony on został jako QFhb.cau-7DL i zlokalizowany na długim ramieniu
chromosomu 7D. Warunkuje zarówno odporność typu I jak i typu II.
W badaniach nad fitotoksycznym działaniem DON stwierdzono, że podstawnym
mechanizmem odporności pszenicy na tę toksynę było tworzenie glukozydu 3deoksyniwalenolu (D3G) (Rys. 1). Pochodna ta miała bardzo słabe działanie
fitotoksyczne w porównaniu do DON-u. Proporcja D3G/DON była silnie skorelowana z
odpornością genotypów na iniekcję DON do kłosów. Odporność na DON jest powiązana
z najważniejszym locus odporności (QTL) na fuzariozę kłosów Fhb1 (Qfhs.ndsu-3BS)
zidentyfikowanym w genomie pszenicy heksaploidalnej. Postawiono hipotezę, ze Fhb1
koduje glukozylotransferazę lub reguluje ekspresję tego enzymu odpowiedzianego za
proces glikozylacji DON. Przy użyciu standardowych technik analizy DON nie są
wykrywane jego pochodne glikozydowe. Stąd pochodne te zostały określone, jako ukryte
lub zamaskowane mykotoksyny (‘masked mycotoxins’). Ukryte mykotoksyny znaleziono
u różnych zbóż w tym także w kłosach podatnej na fuzariozę kłosów pszenicy twardej.
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Hipoteza powyższa jest ostatnio podważana w publikacjach wykorzystujących
najnowsze techniki badań metabolomicznych i proteomicznych. Badając działanie genu
Fhb1 nie stwierdzono różnic w produkcji D3G pomiędzy liniami izogenicznymi z genem
i bez genu Fhb1. Zwiększona odporność linii z genem Fhb1 wynikała ze wzmacniania
konstrukcji ścian komórkowych poprzez osadzanie amidów kwasu hydroksycynamonowego, flawonoidów i związków fenolowych (rys. 2).
Stwierdzono natomiast, że mechanizm glikozylacji DON występuje u odmiany
Nobeokabouzu-komugi i jestprawdopodobnie związany z obecnością locus odporności na
chromosomie 2DS (QFhs.kibr-2D).
Kolejna hipoteza zakłada, że składnikiem locus odporności Fhb1 jest gen PFT
kodujący produkcję białek - toksyn tworzących kanały w błonie komórkowej (‘pore–
forming toxin-like proteins’) oraz aglutynin. Gen ten może mieć bezpośrednie działanie
wobec grzybów powodując uszkodzenie ich błon komórkowych.

Rys. 2. Reakcja na infekcję grzybem Fusarium u podatnej odmiany pszenicy Gamenya oraz dwóch
odmian odpornych – Sumai 3 i Nobeokabouzu-komugi (Kosaka i in., 2015

Badając reakcję na inokulację F. graminearum linii izogenicznych pszenicy
zaobserwowano znacznie niższą reakcję nadwrażliwości (HSR) u linii z genem Fhb1.
HSR jest głównym mechanizmem odporności wobec patogenów biotroficznych jednakże
w przypadku fuzariozy kłosów HSR wydaje się działać jako głównych czynnik
patogeniczności. Wzrost Fusarium odbywa się główni dzięki śmierci komórek
spowodowanej przez HSR. Stąd z badań proteomicznych patogenezy fuzariozy kłosów
wywnioskowano, że działanie Fhb1 polega przede wszystkim na redukcji reakcji
nadwrażliwości lub osłabienia odpowiedzi komórek na infekcję.
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W przypadku innych genów (QTL) badano jak dotąd jedynie Fhb2. Stwierdzono, ze
QTL-Fhb2, związany z odpornością na rozprzestrzenianie się Fusarium, zawiera geny
warunkujące zarówno wzmacnianie konstrukcji ścian komórkowych jak i detoksykację
DON (rys. 3).

Rys. 3. Hipotetyczny model odporności na fuzariozę kłosów u linii z allelami odporności w locus QTLFhb2 (Dhokane i in., 2016
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