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STRATEGIE OBRONNE ROŚLIN ŻYWICIELSKICH PRZED OWADAMI
ROŚLINOŻERNYMI*
WSTĘP
Obrona roślin przed owadami roślinożernymi, to zespół mechanizmów w postaci
przystosowań morfologicznych i fizjologicznych, których celem jest przeciwdziałanie
lub zniwelowanie skutków ich ataku. Mechanizmy te mogą mieć charakter bezpośredniego oddziaływania między rośliną a
owadem roślinożernym lub charakter pośredni, polegający na współpracy z ich naturalnymi wrogami (Rasmann i Agrawal
2009). Niniejsza praca ma na celu przegląd
wyników badań dotyczących strategii roślin
żywicielskich związanych z emisją lotnych
związków.

OBRONA MECHANICZNA
Rośliny aktywnie bronią się przed roślinożercami i patogenami metodą bezpośrednią, wytwarzając na powierzchni wosk i
kolce, toksyny lub włoski, które mogą być
źródłem bodźców dotykowych oraz stanowić
barierę ograniczającą dostępność tkanek roślinnych dla roślinożernych owadów (de Vos
i Jander 2010, Sempruch 2012). Woski są
podstawowym składnikiem kutykuli, stanowiącej powierzchniową warstwę komórek
epidermalnych roślin. Wśród substancji powierzchniowych zidentyfikowano komponenty
należące do takich klas związków chemicznych, jak: estry, węglowodory, alkohole, wolne kwasy tłuszczowe, aldehydy, β-diketony,
hydroksy-β-diketony, terpeny i substancje
ketonowe oraz związki aromatyczne (Athuko-

i Mazza 2010; Wójcicka 1998, 2013).
W skład wosków mogą wchodzić również
hydroksykwasy. Komponenty należące do
poszczególnych klas związków zawierają serie homologów różniących się liczbą atomów
węgla w łańcuchu. Różnice w zawartości
epikularnych wosków pomiędzy gatunkami
czy odmianami polegają na zróżnicowaniu w
proporcjach poszczególnych klas związków,
jak również na obecności lub braku izomerów poszczególnych substancji (Wójcicka
1998). Najbardziej rozpowszechnioną klasę
substancji wchodzących w skład wosków
powierzchniowych roślin stanowią węglowodory (Bianchi 1995). Zawartość węglowodorów w woskach, w zależności od gatunku,
waha się od ilości śladowych do ponad 50%
całkowitej masy wosku, z dominacją n-heptakozanu, n-nonakozanu, n-hentriakontanu
i n-triatriakontanu. Prawie we wszystkich
badanych roślinach główny składnik wosków stanowią monoestry. Wójcicka (1998)
podaje, że są to estry długołańcuchowych
kwasów tłuszczowych (C12-C30) i alkoholi jednowodoro-tlenowych (C20-C32). Szeroko
rozpowszechnione wśród wosków powierzchniowych są także wolne alkohole długołańcuchowe. Gülz i współaut. (1987) wskazali,
że najważniejszą rolę odgrywają tu: alkohol
cetylowy (C16), karnaubylowy (C24), cerylowy
(C26), montanylowy (C28), i mirycylowy (C30).
Często występującymi związkami w woskach
powierzchniowych są β-diketony, posiadające
nieparzystą liczbę atomów węgla w łańcuchu, a ich grupy karbonylowe zlokalizowane
są w parzystych pozycjach (najczęściej przy
rala

Słowa kluczowe: DIMBOA, HIPVs, lotne związki, mszyce, trychomy, woski
*Wyniki badań zrealizowanych w ramach tematu badawczego nr 245/08/S, zostały sfinansowane z dotacji na naukę,
przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Ryc. 1. Przykłady związków występujących w składzie wosków powierzchniowych (wg Sempruch 2012).

atomie 12, 14; 14, 16; 16, 18). Najpowszechniej występują tu ketony zawierające
29, 31 lub 33 atomy węgla w cząsteczce.
Kolejnym ważnym składnikiem wykrywanym
w woskach powierzchniowych w postaci wolnej lub estrowej są kwasy tłuszczowe, szczególnie: karnaubowy (C24), cerotynowy (C26),
montanowy (C28) i melisynowy (C30). Reisige i współaut. (2006) stwierdzili także występowanie w małych ilościach aldehydów i
stanowiących przypuszczalnie produkty pośrednie redukcji kwasów do alkoholi, w tym
oktakozanalu o właściwościach antygrzybicznych (Ryc. 1).
Wiele spośród zidentyfikowanych w woskach substancji powierzchniowych, to metabolity wtórne, które pomagają roślinom
przetrwać w środowisku. Szereg z nich jest
wytwarzanych konstytutywnie, tzn. przez
cały czas, natomiast inne powstają tylko po
indukcji w następstwie zranienia lub infekcji. Biosyntezę tych substancji mogą indukować również uniwersalne substancje pobudzające, takie jak kwas jasmonowy (i jego
estry metylowe). Funkcjonują one jako sygnał w odpowiedzi obronnej rośliny przeciw
infekcjom drobnoustrojowym oraz atakom
roślinożerców. Liczne badania wzajemnych
relacji owad-roślina potwierdzają obecność
wielu adaptacji, wypracowanych zarówno
przez owady, jak i rośliny (Boeve i współaut. 2011, Whitney i Federle 2013). Powierzchnie roślin pokryte gęstymi, zwartymi
i łatwo odrywającymi się mikroskopowymi
kryształami wosku są śliskim i niedostępnym podłożem dla wielu gatunków owadów

(Brennan i Weinbaum 2001). Chrząszcz żaczka warzuchówka [Phaedon cochleariae (F.)]
znacznie lepiej przymocowywał się do odmiany kapusty warzywnej (Brassica oleracea L.)
ze zredukowanym woskiem niż do odmiany
z wystającą warstwą woskową. Podczas badań nad genotypami pszenżyta ozimego różniącymi się stopniem pokrycia nalotem woskowym stwierdzono, że rośliny genotypów
pokrytych silnym nalotem woskowym były
w mniejszym stopniu akceptowane przez
mszycę zbożową [Sitobion avenae (F.)], czeremchowo-zbożową [Rhopalosiphum padi (L.)]
oraz mszycę różano-trawową [Metopolophium
dirhodum (Walk.)], w porównaniu do roślin
genotypów pokrytych woskiem w niewielkim
stopniu (Gadalińska-Krzyżanowska 2011;
Wójcicka 2010, 2013, 2015).
System obronny roślin stanowią również
włoski wydzielnicze, wydzielające liczne wtórne metabolity (terpeny, związki fenylopropenowe, acylosacharydy, długołańcuchowe
ketony metylowe, flawonoidy) (Schilmiller i
współaut. 2008). Simmons i współaut. (2005)
dzielą włoski i podają, że w rodzaju Lycopersicon niektóre typy włosków pełnią funkcje
wydzielnicze (Ryc. 2). Skrzyżowanie pomidora zwyczajnego (Lycopericon esculentum Mill.)
z dzikimi gatunkami doprowadziło do zwiększenia liczby włosków, a w końcowym etapie
do zwiększenia odporności na owady roślinożerne. Podobnie, wysoka odporność L. hirsutum f. glabratum C.H. Mull. na mszycę
[Macrosiphum euphorbiae (Thomas)] związana była z zagęszczeniem niektórych włosków
oraz zwiększeniem ich wydzielin, w postaci
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Ryc. 2. Mikrofotografie skaningowego mikroskopu
elektronowego trychomów Leonotis leonurus: (1–2)
Włosek typu I, (3) Włosek typu II o wydłużonej
stożkowej łodydze wsparty na cokole komórkowym (wg Ascensão i Pais 1998).

lepkich acylosacharydów (utrudnione poruszanie się owadów roślinożernych) i długołańcuchowych ketonów metylowych (toksyczne dla owadów). W wydzielinach włosków gruczołowych mogą występować białka
obronne. Na przykład u Solanum berthaultii
(Hawk.) stwierdzono obecność oksydazy polifenolowej, a w tkankach włosków Nicotiana tabacum (L.) – chitynazy i dysmutazy
ponadtlenkowej (Shephard i Wagner 2007,
Krzyżanowski 2016).
Inną grupą roślinnych związków chemicznych, zaangażowanych w proces wyboru
roślin żywicielskich przez owady, są barwniki roślinne. Ciemnozielone odmiany o wysokiej zawartości chlorofilów a i b oraz niskim
poziomie barwników żółto-pomarańczowych
(flawonole, karoteny i ksantofile), są znacznie gorzej akceptowane przez uskrzydlone formy owadów (Leszczyński i współaut.
1985, Leszczyński 1988).

ODPOWIEDŹ INDUKOWANA ROŚLIN
Fizjologiczno-biochemiczne
mechanizmy
obronne roślin oparte są na właściwościach
tkanek roślinnych oraz adaptacjach owadów
(Wieseman 1985). System obronny, to również uwalnianie z tkanek roślin żywicielskich
lotnych związków (ang. volatile organic compounds, VOCs), które tworzą w środowisku
specyficzny język komunikacyjny z przedstawicielami tego samego gatunku, a także
z innymi organizmami. Lotne związki pełnią
rolę informacji chemicznej, która może być
generowana przez kwiaty, a także przez części wegetatywne roślin (Piesik 2008). W początkowym etapie interakcji pomiędzy rośliną a owadem, VOCs są wykrywane przez
owady i mogą stanowić istotne biologicznie
wskaźniki zapachowe, służące do lokalizacji rośliny żywicielskiej (Krzyżanowski 2016).
Z uwagi na wysoką lotność tych substancji
ich zapach jest rozpoznawany przez owady
ze znacznych odległości od rośliny żywicielskiej (Miles 1968).

793

W oddziaływaniach pomiędzy roślinami
żywicielskimi a owadami uczestniczą allelozwiązki występujące zarówno na powierzchni
roślin, jak i wewnątrz ich tkanek (Simmonds
i Blaney 1996, Southwood 1996, Storer i
współaut. 1996, van Loon 1996, Dancewicz
2006). Udokumentowana odpowiedź indukowana, związana z bezpośrednią obroną
przed owadami, jest tak zwanym „szlakiem
odpowiedzi na zranienie”, w którym zranienie i/lub żerowanie owadów wywołują określoną reakcję (Karban i Baldwin 1997, Maleck i Dietrich 1999). Allelozwiązki wykazują szerokie spektrum oddziaływań na owady: podczas lądowania na roślinie, wstępnej
penetracji podłoża oraz ostatecznej decyzji o
podjęciu żerowania bądź jego zaprzestaniu.
Odgrywają więc bardzo ważną rolę w rozpoznawaniu i akceptacji roślin przez owady, a
także w specjalizacji owadów do określonych
gatunków roślin żywicielskich (Messchendorp 1998).
Emisja roślinnych lotnych związków stanowi ważny mechanizm indukowanej odporności roślin przeciwko owadom roślinożernym (Chen 2008). Emisje VOCs występują
lokalnie w wyniku uszkodzeń kompartmentów komórek roślinnych, w których nagromadzone są związki lotne (Baldwin i współaut. 2002). Uczestniczą również w pośrednim systemie obronnym jako lotne sygnały
uwalniane po ataku roślinożernych owadów
(Heil 2008a, b; Willmer i współaut. 2009;
Schiestl 2010) lub dla rekrutacji drapieżców
roślinożerców (Zhang i współaut. 2009). Rodzaj sygnału w postaci kompleksu chemicznego zależny jest od rośliny (Dobson 2006).
Ta różnorodność chemiczna uwidoczniona
jest poprzez mechanizmy odstraszające roślinożerców (Theis i współaut. 2007, Kessler
i współaut. 2008). Jednak trzy główne „hormony roślinne”: kwas jasmonowy (JA), kwas
salicylowy (SA) i etylen (ET), funkcjonują w
złożonej sieci regulacyjnej niezbędnej w odpowiedziach obronnych wywołanych obecnością roślinożerców (Pieterse i współaut.
2012, Sánchez-Sánchez i Morquecho-Contreras 2017).
Żerowanie owadów wywołuje emisję roślinnych związków lotnych, które są wykorzystywane przez inne organizmy jako
sygnał odnajdywania swoich ofiar lub gospodarzy (Dicke i Sabelis 1988, Turlings i
współaut. 1990). Wzmocnienie emisji lotnych
związków roślinnych indukowanych żerowaniem roślinożercy (ang. herbivore induced
plant volatiles, HIPVs) wabi wrogów naturalnych roślinożerców (drapieżcy, parazytoidy,
pasożyty), co skutkuje obniżeniem liczebności owadów roślinożernych, ograniczeniem
zasięgu uszkodzeń rośliny (Price i współaut.
1980, Dicke i współaut. 1990, Turlings i
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współaut. 1990, Howe i Jander 2008, Dicke
i Boldwin 2010) oraz polepszeniem kondycji i plonowania roślin (Boczek i współaut.
2013). Udowodniono, że VOCs wpływały
m.in. na orientację drapieżnych biedronek
i pasożytniczych błonkówek z rodzin Chrysopidae i Syrphidae, przy czym w specyficznych interakcjach pełniły dwojakie funkcje, jednocześnie odstraszając roślinożerców
i wabiąc ich wrogów naturalnych (de Vos
i Jander 2010). Chamberlain i współaut.
(2001) wykazali, że VOCs emitowane przez
rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana) (pod wpływem kwasu jasmonowego, JA)
odstraszały mszycę brzoskwiniową [Myzus
persicae (Sulz.)] i wabiły pasożytniczą błonkówkę Aphidius ervi (Haliday). Semiozwiązki
pomagają bowiem naturalnym wrogom lokalizować i rozpoznać swoich żywicieli lub ofiary (Lewis i Martin 1990, Vet i Dicke 1992).
Mszyce zaś są bardzo dobrymi obiektami,
szczególnie podatnymi na atak (Brodeur i
Resenheim 2000). Dodatkowo, żerujące oligofagiczne gatunki mszyc wzmacniają emisję
lotnych związków z tkanek roślinnych, co w
konsekwencji powoduje obniżenie ich liczebności oraz ogranicza zasięg uszkodzeń roślin
(Dicke i współaut. 1990, Turlings i współaut. 1990, Howe i Jander 2008, Dicke i
Baldwin 2010). Ilościowy i jakościowy skład
HIPVs zależy od gatunku/odmiany rośliny
i jej stadium rozwojowego oraz od gatunku
owada, jego stadium rozwojowego i nasilenia występowania (Bruinsma i Dicke 2008,
Boczek i współaut. 2013). Badania dowiodły, że mszyce Panaphis juglandis (Goeze,
1778) (Krzyżanowski 2016) i Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843) (Krzyżanowski
i współaut. 2017a) wpływały na ilościowy i
jakościowy charakter emitowanych lotnych
związków przez liście złożone orzecha włoskiego (Juglans regia L.). Przy użyciu testów
olfaktometrycznych autor wykazał, że larwy
IV stadium i samice uskrzydlone P. juglandis i Ch. juglandicola akceptowały wszystkie
formy (–)- i (+)-α-pinenu i (-)- i (+)-β-pinenu,
podczas gdy larwy I-III stadium wykazywały
niską akceptację tych związków. W przypadku zastosowania (-)-limonenu stwierdzono
brak akceptacji przez wszystkie morfy P. juglandis i Ch. juglandicola, natomiast (+)-limonen nie był akceptowany przez larwy I-III
stadium. Ważnym parametrem okazała się
przebyta przez obserwowane morfy droga;
pod wpływem (–)- i (+)-limonenu najdłuższą
drogę pokonały morfy uskrzydlone, a larwy
I-III stadium pokonały drogę najkrótszą, co
wskazuje na „reakcję ucieczki”, a więc działanie repelentne wobec badanych mszyc.
Seskwiterpeny były akceptowane przez larwy IV stadium i samice uskrzydlone, podczas gdy larwy I-III stadiów nie akceptowały

Ryc. 3. Przykłady roślinnych związków lotnych
należących do monoterpenów, seskwiterpenów i
GLV (wg Krzyżanowski 2016, 2017b).

(E)-β-farnezenu i (Z,E)-α-farnezenu. Badania
behawioralne octanu (Z)-3-heksen-1-olu wykazały jego lepszą akceptację przez samice
uskrzydlone, niż przez larwy, które akceptowały ten związek w mniejszym stopniu.
Walling (2000) wskazuje, że z roślin
uszkodzonych przez szkodniki najczęściej
emitowane są terpeny (mono-, homo-, seskwi-), pochodne kwasów tłuszczowych C6
(aldehydy, alkohole, estry, Green Leaf Volatiles, GLVs) (Ryc. 3) oraz fenylopropanowe
związki aromatyczne, takie jak ester metylowy kwasu salicylowego (SA) (ang. methyl
salicylate, MeSA). MeSA uczestniczy w złożonych interakcjach, wpływa nie tylko na zachowanie mszycy czeremchowo-zbożowej w
okresie wiosny, ale również na kiełkowanie
zarodników grzybów entomopatogenicznych.
W związku z tym Krzyżanowski i współaut.
(2018), wysunęli hipotezę, że Rhopalosiphum
padi podczas migracji z pierwotnego gospodarza (czeremcha zwyczajna) na wtórnych
gospodarzy (m.in. zboża) może być stymulowana przez MeSA. Przeprowadzone badania
wykazały, że poziom MeSA wzrastał w tkankach zaatakowanych przez R. padi, do około
6% (Krzyżanowski i Leszczyński 2009). Ponadto, MeSA obecny w tkankach czeremchy
wpływał na kiełkowanie zarodników konidialnych grzybów chorobotwórczych mszyc,
które było o wiele silniejsze w przypadku
Conidiobolus obscurus (Entomophthorales:
Ancylistaceae) niż Lecanicilium muscarium
(Ascomycota: Hypocreales).
Odpowiedź na uszkodzenia tkanek roślinnych może być również systemiczna. Sygnał wytwarzany w uszkodzonym miejscu
jest transportowany w całej roślinie, powodując skutki w miejscach odległych od powstałego zranienia (Karban i Baldwin 1997).
Odpowiedź systemiczna roślin na żerowanie
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roślinożerców może wpływać na zachowanie
drapieżców i parazytoidów (Dicke i współaut. 1990; Potting i współaut. 1995; Röse
i współaut. 1996, 1998; Souissi i współaut.
1998; Guerrieri i współaut. 1999). Mattiacci i współaut. (2001) przedstawili wyniki badań, w których gąsienice Pieris brassicae, żerujące na dolnych liściach brukselki
(Brassica oleracea var. gemmifera) powodowały uwalnianie związków lotnych z górnych, nieuszkodzonych części rośliny. Uwalniane VOCs były atrakcyjne dla parazytoida
Cotesia glomerata. Wykazano, że po zakończeniu żerowania przez gąsienice sygnał z liści indukowany był co najwyżej przez jeden
dzień. Indukcja systemiczna odbywała się w
miejscach odległych od żerowania owadów
przez emisję z zielonych liści dwóch grup
związków monoterpenów i seskwiterpenów.
W ten sposób rośliny mogą elastycznie zarządzać zasobami indukowanych substancji
obronnych, a w konsekwencji zminimalizować koszty obrony i zwiększać sprawność w
odpowiedzi na nieprzewidywalny atak roślinożerców (Krzyżanowski 2016).
VOCs emitowane są również z korzeni
do podziemnego systemu obronnego, działając jako środek przeciwdrobnoustrojowy (Rasmann i współaut. 2005).

BIOCHEMICZNA REGULACJA SZLAKU
IZOPRENOIDÓW
Lotne substancje roślinne o małej masie
cząsteczkowej (poniżej 300 Da) są związkami, które można podzielić na trzy główne klasy: terpenoidy (izoprenoidy), fenylopropanoidy/benzenoidy i pochodne kwasów
tłuszczowych. Ponadto, substancje lotne
pochodzące z aminokwasów są często obecne w zapachu i aromatach uwalnianych z
kwiatów i owoców. Chociaż lotne związki
są syntetyzowane w kilku głównych szlakach biochemicznych, różne formy modyfikacji enzymatycznych, takie jak: hydroksylacje, acetylowania i metylacje, zwiększają
różnorodność emitowanych substancji przez
zwiększenie ich lotności na końcowym etapie ich powstawania (Dudareva i współaut.
2004, 2006; Gang 2005).
Biochemiczne oddziaływania na poziomie molekularnym, to podstawowe mechanizmy regulacyjne w strategii obronnej roślin,
zwłaszcza w obrębie izoprenoidów. Większość
izoprenoidów, jako metabolity pierwotne, pełni ważne funkcje w procesach fotosyntezy,
oddychania, płynności błon oraz regulacji
wzrostu i rozwoju. Jako metabolity wtórne
uczestniczą one natomiast w interakcjach
allelopatycznych oraz pomiędzy roślinami a
patogenami. Dlatego zrozumienie molekularnej i biochemicznej regulacji szlaku izopre-
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noidów jest bardzo ważne (Vranová i współaut. 2012).
Wszystkie
izoprenoidy
pochodzą
od
wspólnego prekursora, difosforanu izopentenylu (IPP), który w roślinach podlega przemianom na dwóch różnych ścieżkach. Cytoplazmatyczny mewalonian (MVA) jest generowany na drodze rozpoczynającej się od
kondensacji acetylo-CoA, prowadzącej do
powstania 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA
(HMG-CoA), ulegającego redukcji do mewalonianu. W dwóch kolejnych etapach zachodzi fosforylacja mewalonianu w pozycji
C5, a następnie dekarboksylacja, w wyniku czego powstaje IPP (Croteau i współaut.
2000). IPP będący produktem tego szlaku
jest wykorzystywany w syntezie cytozolowych
i mitochondrialnych izoprenoidów, takich
jak seskwiterpeny, sterole i łańcuch boczny
ubichinonu. Drugi szlak przemian obejmuje
syntezę izoprenów poprzez kondensację podjednostek IPP (C5) i wytwarzanie polimerów
liniowych o różnych długościach łańcucha
węglowego (na przykład C10, C15, C20,...
Cn). Cząsteczki te służą do syntezy takich
klas związków izoprenoidowych, jak: DMAPP
(ang. dimethylallyl diphosphate, C5), będący
prekursorem cytokinin, izoprenu i homoterpenów; GPP (ang. geranyl diphosphate, C10),
służący jako prekursor monoterpenów oraz
FPP (ang. farnesyl diphosphate, C15), biorący udział w syntezie seskwiterpenów. Ponadto, GGPP (ang. geranylgeranyl diphosphate,
C20) jest prekursorem diterpenoidów, takich
jak kwas giberelinowy i łańcuchy boczne
chlorofilu czy tokoferole. Skwalen (C30) służy jako prekursor steroli i innych triterpenoidów; fitoen (C40) jest prekursorem kwasu
abscysynowego (ABA), karotenoidów (Vranová i współaut. 2012, Krzyżanowski 2016).

INNE ODDZIAŁYWNIA ROŚLIN PO
OSIEDLENIU SIĘ OWADÓW
Po zasiedleniu roślin przez owady, w dalszym ciągu zachodzą kompleksowe oddziaływania w strategii obronnej roślin przed roślinożercami. Znaczny wpływ, poza generowaniem VOCs, wywierają dodatkowo roślinne allelozwiązki występujące na powierzchni
roślin, w tkankach peryferyjnych (epiderma, mezofil), a także w głęboko położonych
wiązkach przewodzących (Berenbaum 1981,
Prassad i Gulz 1990, Prassad i współaut.
1990, Leszczyński i Nowacka 1993, Givovich i współaut. 1994, Kanno i Harris
1999). Jedną z najaktywniejszych grup roślinnych allelozwiązków są fenole. Roślinne
związki fenolowe, tworząc kompleksy z białkami, są inhibitorami aktywności licznych
enzymów z klas oksydoreduktaz i hydrolaz.
W przypadku roślinożernych owadów powo-
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duje to bardzo poważne konsekwencje, wyrażające się przerwami w żerowaniu, hamowaniem aktywności enzymów trawiennych
oraz obniżaniem przyswajalności pobranego pokarmu przez podrażnianie ścian przewodu pokarmowego i obniżenie przepuszczalności jelita dla strawionych składników
pokarmowych. Negatywny wpływ związków
fenolowych na mszyce, zwłaszcza o-dihydroksyfenoli, wyraża się zmianami zachowania podczas żerowania, redukcją płodności,
obniżeniem masy potomstwa i przeżywalności urodzonych larw oraz wydłużeniem okresu reprodukcyjnego samic (Dreyer i Jones
1981; Cole 1984; Leszczyński 1987, 2001;
Leszczyński i współaut. 1995, 1996).
W dalszych fazach zasiedlania rośliny istotną rolę odgrywa jedna z kilku grup
związków wytwarzanych przez rośliny, tzw.
allomony, wywierające niekorzystny wpływ
na roślinożerców. Należą do nich oprócz
związków fenolowych (fenole, alkohole i kwasy fenolowe, fenylopropenoidy, kumaryny,
flawonoidy oraz garbniki), również cykliczne
kwasy hydroksamowe, zwłaszcza DIBOA i
jego metoksylowa pochodna 2,4-dihydroksy-7-metoksy-benzoksazyn-3(4H)-on (DIMBOA)
oraz alkaloidy (Gabryś 2001, Krzyżanowski 2016). Cykliczne kwasy hydroksamowe
stanowią inną grupę wtórnych metabolitów,
biorących udział w chemicznych interakcjach nie tylko pomiędzy roślinami i owadami, ale również pomiędzy innymi patogenami (Brattsten 1986, Reilly i współaut.
1987). Według Leszczyńskiego (2001), kwasy hydroksamowe występujące w kukurydzy
są silnymi allelopatynami dla innych szkodników, m.in. dla ploniarki zbożówki, Ostrinia nubialalis (Hubner). Dlatego ich poziom
w tkankach kukurydzy w hodowli stanowi
istotne kryterium odpornościowe tej rośliny
na szkodniki (Brattsten 1988, Madhusudhan i Miles 1998).

PODSUMOWANIE
Wielopłaszczyznowa strategia obronna
roślin, która jeszcze przed zasiedleniem rośliny powoduje uwalnianie roślinnych VOCs
tworzących specyficzny język informacji chemicznej dla roślinożernych owadów, ale również ich wrogów naturalnych, weryfikuje
dotychczasowe informacje naukowe dotyczące obrony bezpośredniej i pośredniej. Emisja przez rośliny lotnych związków oraz ich
wpływ na roślinożerne owady na przykładzie
mszyc stanowi obecnie przedmiot intensywnych obserwacji w układach roślina żywicielska-owad oraz roślina żywicielska-owad-patogen (Krzyżanowski i Tkaczuk 2018,
Tkaczuk i Krzyżanowski 2018), z zastosowa-

niem najnowszych technik badań behawioralnych (Krzyżanowski 2016, 2017b,c).
Streszczenie
Rośliny przeciwdziałają skutkom ataku roślinożerców za pomocą różnych mechanizmów morfologicznych
i biochemicznych. W odpowiedzi na uszkodzenia, rośliny
wytwarzają związki obronne, wpływające na żerowanie
i zachowanie roślinożerców. Ponadto rośliny uwalniają również VOCs, które przyciągają naturalnych wrogów roślinożerców. Po zasiedleniu roślin przez owady, w
dalszym ciągu zachodzą kompleksowe oddziaływania w
strategii obronnej roślin przed roślinożercami. Poza emitowaniem VOCs, znaczny wpływ wywierają dodatkowo
roślinne allelozwiązki, takie jak związki fenolowe i kwasy
hydroksamowe.
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DEFENSE STRATEGIES OF PLANTS AGAINST INSECT HERBIVORES
Summary
Plants respond to herbivores through various morphological and biochemical mechanisms to counter the effects of a herbivore attack. The mechanisms of defense against herbivores are wide-ranging and are done both by
direct and indirect defenses. The defensive compounds are either produced in response to plant damage, and affect
feeding, growth, and behavior of herbivores. In addition, plants also release volatile organic componds (VOCs) that
attract the natural enemies of the herbivores. Host plant resistance to insects, particularly, induced resistance, can
also be manipulated with the use of secondary metabolites such as phenolic compounds and hydroxamic acids.
Key words: aphid, cuticle, DIMBOA, herbivores, HIPVs, trichomes, VOCs

