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Rezumat

Controlul bolilor la plante este un obiectiv major al ameliorării, programelor de
monitorizare a patologiilor şi chimiei agricole. Plantele au dezvoltat pe parcursul evoluţiei
mecanisme de apărare constitutive, pre-existente, reprezentate de barierele mecanice
(peretele celular, cuticula etc.) sau compuşi secundari antimicrobieni pre-existenţi –
fitoanticipine, şi induse, determinate de atacul patogenilor, cum ar fi fortificarea peretelui
celular sau inducerea sintezei fitoalexinelor, substanţelor fenolice ş.a. Reacţia de răspuns
a plantelor se manifestă prin procese biochimice şi fiziologice similare, indiferent de
tipul rezistenţei, însă inducerea acestei este diferită.
Articolul prezintă o analiză a datelor recente, privind diferite tipuri de rezistenţă şi
mecanismele de apărare cunoscute la plante sub aspectul genetico-molecular.
Cuvinte cheie: rezistenţă specifică, rezistenţă nespecifică, SAR, gene de rezistenţă,
răspuns hipersensibil.
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Introducere
Pe parcursul evoluţiei plantele au dezvoltat mecanisme complexe de recunoaştere
şi răspuns la infecţii provocate de un număr mare de agenţi patogeni [29]. Sunt descrise
mai multe tipuri de rezistenţă la plante: non-gazdă, specifică, nespecifică, locală
dobândită, sistemică dobândită, sistemică indusă ş.a. În articolul respectiv însă ne vom
axa pe cele trei tipuri de bază: specifică, nespecifică şi sistemică dobândită.
Rezistenţa specifică este determinată de interacţiunea între genele R (Resistance)
ale plantei şi genele Avr (Avirulence) ale patogenului [18]. Recunoaşterea efectorilor
patogenului declanşează activarea unor cascade de semnalizare, care asigură răspunsul
de apărare [18, 29, 35].
Rezistenţa nespecifică sau cantitativă este determinată de efectul cumulativ al
genelor de rezistenţă minore, şi de condiţiile de mediu [16, 51].
Rezistenţa sistemică dobândită (Systemic Acquired Resistance – SAR) este
asociată cu inducerea expresiei genelor codificatoare de proteine asociate cu patogeneza
(Pathogenesis-Related – PR) şi are efect durabil la un spectru larg de patogeni [16].
Actualmente, se observă o tendinţă clară de unificare a conceptelor în descrierea
diverselor tipuri de rezistenţă, întrucît mecanismele defensive sunt similare, dar se
activează în mod diferit în dependenţă de tipul rezistenţei [24, 51].
Rezistenţa specifică la plante
Unul dintre obiectivele de bază în controlul bolilor la plante este obţinerea soiurilor,
hibrizilor şi varietăţilor cu gene de rezistenţă majore. Acest tip de rezistenţă este uşor
de obţinut prin ameliorare, cu un nivel înalt de eficienţă până ce nu se dezvoltă rase
de agenţi patogeni mai agresivi. În cazul cînd se identifică o altă genă, care determină
rezistenţă la rasele noi ale patogenului, aceasta poate fi introdusă în alte genotipuri de
perspectivă. Astfel, amelioratorul aplică principiul ipotezei “genă-pentru-genă” (genefor-gene hypothesis), propusă de Flor (1956), ca cea mai simplă explicaţie a rezultatelor
unor studii, privind moştenirea patogenităţii la rugina inului Melampsora lini. Pentru
fiecare gena de rezistenţă (gena R) la gazdă există o genă corespunzătoare la parazit
care condiţionează patogenitatea acestuia (gena Avr). Fiecare genă a unui membru al
sistemului gazdă-parazit poate fi identificată doar de către omologul său în alt membru
al sistemului [18].
Genele de rezistenţă asigură o reacţie selectivă faţă de genele de virulenţă din
populaţia parazitului [64]. Rezistenţă specifică mai este numită şi rezistenţă verticală
[60] sau rezistenţă diferenţială [1]. Alte denumiri similare sunt: rezistenţa monogenică,
oligogenică, majoră, rasială [64].
În majoritatea cazurilor identificarea diferitor gene R şi a proteinelor efectoare
corespunzătoare, a stimulat cercetările privind baza moleculară ale rezistenţei de tipul
„genă-pentru-genă” [9, 34]. Majoritatea proteinelor R sunt clasificate în cinci clase,
formate în primul rând pe combinarea unui număr limitat de motive structurale [35].
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Clasa 1 include un singur reprezentant, gena Pto de la tomate, care are o
regiune catalitică kinazei serină/treonină şi un motiv de miristoilare la capătul
N-terminal [35, 36].
Clasa 2 cuprinde un număr mare de proteine, caracterizate prin prezenţa unei
regiuni de repetări bogate în leucină “leucine-rich repeats” (LRR), unui site de legare a
nucleotidelor “nucleotide binding site” (NBS sau NB), şi la capătul N-terminal “leucinezipper” (LZ) sau altor secvenţe cu structura elicei duble “coiled-coil” (CC). [35].
Clasa 3 este similară cu clasa 2, dar domenul CC în proteinele respective este
înlocuită la capătul N-terminal cu secvenţa similară receptorilor Toll şi Interleucină 1
(IL-1R) animalelor, care este numită regiune TIR. Proteinele R din primele trei clase
se caracterizează prin lipsa domenelor transmembranare (TM) şi toate sunt localizate
intracelular. [35].
Clasa 4 include Cf proteine, care au fost descrise la tomate. Acestea se deosebesc
prin lipsa site-ului NBS, deşi au domeniul transmembranar (TM), repetarea LRR
extracelulară şi o coadă mică fără motive evidente, care posibil are o localizare
citoplasmatică [13, 35].
Clasa 5 include proteină Xa21 de la orez, care are în afară de o repetare LRR
extracelulară şi un domen TM, o regiune citoplasmatică caracteristică kinazei serină/
treonină. Unele proteine R nu se încadrează în clasele descrise [35].
Există şi alte clasificări ale genelor R [63]. Astfel, Gerben van Ooijen şi colaboartorii
evidenţiază patru clase caracteristice proteinelor R: clasa CNL (CC-NB-LRR proteine,
analogul clasei 2), TNL (TIR-NB-LRR proteine, analogul clasei 3), RLP (ReceptorLike Proteins, analogul clasei 4) şi RLK (Receptor-Like Kinases, analogul clasei 5) şi
alte proteine, care nu se includ în clasele respective(Fig. 1) [63].

Fig.
1.
Reprezentarea
schematică a celor patru clase
a proteinelor R. Sunt indicate
domenele proteice şi localizarea
lor prezumptivă [63].

Utilizarea sistemelor model plantă-patogen a contribuit în mare măsură la clonarea
şi caracterizarea genelor R [20]. Numai pînă în anul 2007 au fost identificate şi clonate
mai mult de 55 gene R, care asigură rezistenţă specifică la diferite plante mono- şi
dicotelidonate [63].
Majoritatea genelor R au fost izolate de la Arabidopsis. Numeroase gene R, au
fost izolate de la speciile din familia Solanaceae (tomate, cartof, ardei şi tutun) [63],
orz, orez şi in. Importanţa utilizării unei game largi de specii de plante pentru studiul
genelor R este evidentă, reieşind din faptul că, până în prezent, nu există nici o genă R
la Arabidopsis clonată, care să se încadreze în clasele 1, 4 şi 5. Cu toate acestea, genele
omoloage pentru fiecare dintre aceste gene sunt prezente la Arabidopsis şi este posibil

16

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015

Articole de fond

că ele între ele vor activa ca gene ale rezistenţei. De exemplu, FLS2 de la Arabidopsis,
nu este o proteina R, deşi are o similaritate cu Xa21 şi joacă un rol în recunoaşterea
flagelinei bacteriene [20].
Preponderent au fost identificate şi descrise genele R la specii dicotelidonate şi
doar câteva gene R au fost clonate din cele monocotiledonate (Xa21, Rpg1, seria Mla)
[5, 22, 68]. Analiza bazelor de date EST (Expressed Sequence Tags) la plante a relevat
că plantele monocotiledonate nu au proteine similare cu TIR-NBS-LRR [38, 48] şi acest
lucru sugerează ideea că ar putea exista unele diferenţe fundamentale în mecanismele
de rezistenţă între speciile di- şi monocotiledonate.
Genetica clasică demonstrează tendinţa genelor de rezistenţă spre clusterizare/
grupare în cadrul genomului. Primele studii preponderent au fost focusate pe un singur
patogen, însă apariţia hărţilor genetice complexe bazate pe markeri moleculari a permis
cartarea genelor R multiple unul faţă de altul. Locusul R poate să prezinte o singură
genă cu mai multe variante alelice. Exemple de acest tip sunt locusul L la in (13 alele)
şi RPM1 la Arabidopsis (2 alele). Cel mai des, genele R sunt organizate în clustere şi
arată un nivel variabil de recombinare între genele din componenţa grupurilor. Genele
dintr-un singur cluster pot determina rezistenţa la patogeni foarte diferiţi [39].
Fig. 2. Mecanisme de
interacţiune a genelor R cu
genele Avr.
(a) La plante lipsesc
genele R, proteina Avr se
leagă cu ţinta de virulenţă
(virulence target (VT)).
(b) Cînd plantele dispun
de gene R, însă nu sunt
atacate
de
patogeni,
proteina R apare în celule
gazdă
în
configuraţie
inactivă. Cînd proteina
Avr este introdusă în celule
de la patogen, proteina
R este activată prin două
modele pentru asigurarea
transferului semnalului de rezistenţă: proteina Avr interacţionează cu proteina R direct,
declanşînd răspunsul de rezistenţă (b), sau indirect prin intermediu proteinei-gazdă
(host protein, HP), precum, şi unui şaperon molecular MC), formînd complexul R-Avr
şi inducînd rezistenţa(c) [29].

Astfel, pentru genele R sunt cunoscute două tipuri de organizare genomică:
variaţie alelică şi tandemurile cromozomiale sau clustere de gene strâns linkate.
Această distribuţie a locilor R în genomurile vegetale pune în evidenţă două probleme
importante: originea acestui tip de organizare a genelor şi distribuirea lor, precum şi
evoluţia locilor R [39].
Pentru înţelegerea mai profundă a rezistenţei specifice este necesară cunoaşterea
mecanismului de interacţiune a genelor R cu cele Avr. Astfel, a fost stabilit că în
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modelul genă-pentru-genă, interacţiunea între părţile sistemului are loc după modelul
receptor-ligand. Se presupune că proteinele R acţionează în calitate de receptori, care
recunosc proteinele Avr ale patogenului, formând un complex R-Avr pentru activarea
diverselor răspunsuri defensive (Fig. 2) [18].
Actualmente, sunt cunoscute două mecanisme alternative, ce explică modul de
acţiune în cadrul acestui model: interacţiune directă şi indirectă. Interacţiunea directă
sugerează că efectorul patogenului Avr este legat direct de produsul genei R pentru
declanşarea semnalizării în cadrul rezistenţei mediate de gene R. De exemplu, a fost
arătat că gena R de la orez Pita interacţionează direct cu AVR-Pita de la Magnaporthe
grisea, însă în cazul alelei genei Pi-ta asociate cu susceptibilitate interacţiunea lipseşte
[23]. O asemenea interacţiune directă, specifică de alelă este cunoscută pentru alele L
la in, care corespund genelor Avr a ruginii inului [15].
Totodată, majoritatea datelor pun în evidenţă modelul indirect de asemenea
numit “ipoteza de gardă” (“guard hypothesis”) (fig. 2) [10, 24, 58, 59]. În acest
model proteina R joacă rolul unui “supraveghetor” (“guardee”), care monitorizează
modificarea proteinelor gazdei după legarea cu efectorul Avr corespunzător.
Pentru prima dată acest model a fost aplicat în explicarea semnalizării de apărare
asigurate de AvrPto/AvrPtoB-Pto-Prf [58]. În conformitate cu acest model,
Prf reprezintă o genă R, care codifică proteina LZ-NBS-LRR ce determină activitatea
Pto, o parte componentă a complexului R-Avr şi ţinta AvrPto [24]. Un alt exemplu
ce denotă “ipoteza de gardă”, este ghidarea activităţii proteinelor RPM1 şi RPS2,
care interacţionează cu trei efectori diferiţi de tip III AvrRpm1/AvrB şi AvrRpt2 de la
Pseudomonas syringae [30, 31].
Rezistenţă nespecifică. Mecanisme de rezistenţă a plantelor la stresul biotic
Rezistenţa nespecifică reprezintă un sistem de protecţie, care întârzie ciclul sau
capacitatea de reproducere a unui patogen. Planta-gazdă încearcă să se protejeze prin
dezvoltarea de bariere împotriva invaziei şi a capacităţii patogenului de a creşte, de a
se extinde şi reproduce. Rezistenţa nespecifică este, în general, un sistem de protecţie
complex - morfologic, histologic şi metabolic - depinzând de condiţiile de mediu şi cele
ontogenetice. Complexitatea ei oferă siguranţă şi durabilitate, dar implică dificultăţi
de manipulare, evaluare, acumulare şi transfer. Întrucât rezistenţa nespecifică se
realizează împotriva tuturor raselor sau izolatelor patogenului, nu există interacţiuni
specifice soi-rasă [64].
Rezistenţa nespecifică este considerată de tip orizontal [60] sau uniformă [1],
fiind denumită şi poligenică, multigenică, generală, parţială sau rezistenţă de câmp.
O astfel de rezistenţă are o durată mai lungă, fiind mai greu de învins de rasele noi
ale patogenului. Rezistenţa orizontală sau uniformă este controlată poligenic de gene
nespecializate, implicând numeroşi factori pe care gazda rezistentă îi opune pătrunderii
parazitului în ţesuturile gazdă [64].
Mecanismele constituitive sau de apărare pasivă includ barierele morfologice,
structurale şi chimice şi reprezintă primul obstacol, care trebuie să fie depăşit de
patogen. Un exemplu bine cunoscut de bariere morfologice este dimensiunea osteolelor
stomatelor [26]. Astfel, unii fungi, ce produc rugina la plante, posedă mecanisme de
detectare fină a dimensiunelor osteolelor plantelor susceptibile. Astfel, atunci când
hifele găsesc o osteolă de dimensiune corespunzătoare, acestea sunt programate să fie

18

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015

Articole de fond

supuse unui proces de dezvoltare, care rezultă cu formarea de structuri invazive, ce
pătrund în stomate şi încep colonizarea interiorului frunzei.
Barierele structurale, cum ar fi ceara, cutina, suberina, lignina, celuloza, caloza
şi proteinele peretelui celular, sunt rapid fortificate în timpul procesului infecţional
[26]. Totodată, plantele constitutiv produc o multitudine de metaboliţi secundari şi
proteine antifungice majoritatea cărora acţionează ca compuşi antimicrobieni în timpul
apărării împotriva microorganismelor [26]. Acestea includ fenoli de diferită structură,
saponine, terpenoizi şi steroizi. Unii compuşi constitutivi posedă acţiune toxică, în timp
ce alţii apar ca conjugate, cum ar fi glicozidele care nu sunt toxice în sine, dar îşi
capătă toxicitatea în urma distrugerii conjugatului. De exemplu, la invazia patogenului
glicozidele plantelor sunt adesea hidrolizaţi de glicozidaze vacuolare, eliberând
agliconii care pot fi destul de toxici, nu numai pentru fitopatogen, dar şi pentru celulele
plantelor locaizate în vecinătate [26].
Mecanismele de rezistenţă induse sau active includ sisteme, care necesită
consum de energie pentru recunoaşterea specifică a patogenului, care în cele
din urmă, determină producerea proteinelor sau a metaboliţilor antagonişti
invadatorului [26]. Ele sunt considerate al doilea obstacol la invazia patogenului.
Mecanismele de apărare induse au mai multe avantaje, cum ar fi reducerea costurilor
biosintetice de apărare sau evitarea faptul că alte organisme pot exploata apărarea în
beneficiul propriu [8, 67].
Răspunsurile de apărare induse sau active includ stresul oxidativ, moartea celulelor
locală, acumularea fitoalexinelor, sinteza proteinelor PR (pathogenesis-related) şi altor
proteine care participă la fortificarea peretelui celular, cum ar fi glicoproteinele bogate în
hidroxiprolină şi creşterea nivelului de transcripţie a genelor pentru enzimele implicate
în fluxul de carbon de la metabolismul primar la secundar, cum ar fi peroxidazele,
lipooxigenazele, superoxiddismutazele şi fenilalanin-amonia-liaza (PAL), o enzimăcheie în biosinteza compuşilor fenolici cu activitate antimicrobiană [41].
Mecanismele de apărare induse sunt declanşate sistematic la plante în răspunsul la
infecţii. În primul rând, local apare o necroză limitată în spaţiu, frecvent indusă ca rezultat
al morţii celulelor cauzate de acţiunea agentului patogen într-o interacţiune compatibilă
sau de moartea celulor vegetale endogene după recunoaşterea agentului patogen de
către gazdă, într-o interacţiune incompatibilă – răspuns hipersensibil (RH) [32]. RH
reprezintă apoptoza indusă de agentul patogen, rapidă şi localizată în locul de infecţie,
astfel, celulele plantei reacţionează la atacul patogenului prin moartea programata a
celulelor, ce include scurgeri de electroliţi din citoplasmă şi stresul oxidativ – „explozie
oxidativă” [41, 49]. Ca rezultat, patogenul rămâne limitat la leziunile necrotice
lîngă site-ul de infecţie.
Cunoştinţele despre transducerea semnalelor în RH sunt încă incomplete, dar mai
multe gene au fost deja identificate, inclusiv proteinkinazele şi fosfatazele, genele
calmodulinei şi altele cu funcţii biochimice necunoscute, care induc în cele din urmă
transcripţia genelor răspunsului defensiv. Rezistenţa dobândită localizată într-un inel
de celule în jurul leziunilor necrotice asigură insensibilitatea completă a acestora
la infecţii ulterioare [4].
Timp de câteva ore după apatiţia necrozei localizate, planta începe a expresa un
set de gene de apărare atât la nivel local, la punctul de infecţie, cît şi sistemic, în alte
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organe ale plantei [61]. Astfel, RH locale de multe ori declanşează un semnal sistemic,
care transformă rezistenţă nespecifică la nivelul plantei întregi, în rezistenţa sistemică
dobândită (SAR – systemic acquired resistance), care conferă protecţie sporită de
lungă durată împotriva infecţiilor ulterioare de un spectru larg de agenţi patogeni
[16, 52, 55, 66].
Spre deosebire de RH, dezvoltarea SAR este lentă şi treptată. În acest răspuns
defensiv sistemic, semnalul se extinde de la locul interacţiunii plantă-patogen şi este
mediat de un set de molecule endogene de semnalizare defensivă, care au fost identificate
ca mesageri la plante, inclusiv acidul salicilic (AS), acid jasmonic (AJ), etilena (ET),
oxidul de azot (NO) sau speciile reactive ale oxigenului (SRO) [2, 3, 40, 47].
Mesagerii respectivi interacţionează cu proteinele specifice, care sunt implicate
în activarea transcripţiei genelor de răspuns la patogen (pathogen-responsive genes).
Aceste gene SAR sunt considerate a fi responsabile de rezistenţa sporită a ţesuturilor
non-infectate, secundare ale plantelor la infecţiile ulterioare de către acelaşi patogen
sau chiar agenţi patogeni independenţi [32, 40].
Rezistenţa sistemică dobândită
SAR este activată în multe specii de plante de către agenţii patogeni ce cauzează
necroza, în calitate de parte componentă a HR sau ca un simptom al bolii. Rezistenţa
conferită este de lungă durată, uneori, pentru întreagă viaţă a plantelor, precum şi
eficientă împotriva unui spectru larg de agenţi patogeni, inclusiv – virusuri, bacterii,
fungi şi oomicete [52].
La nivel molecular SAR se caracterizează prin creşterea expresiei unui număr mare
de gene PR în ţesuturi la nivel local şi sistemic [61,62].
Posibil că SAR este rezultatul efectelor acţiunii mai multor proteine PR, decât
a unei singure proteine specifice. Totodată, rolul lor în stabilirea SAR nu este clar,
deşi genele PR servesc în calitate de markeri moleculari utili pentru
depistarea SAR [16].
NON-EXPRESSOR OF PATHOGENESIS-RELATED1 (NPR1), de asemenea
cunoscut ca NON-IMMUNITY1 (NIM) este reglatorul pozitiv central în semnalizarea
SAR [14, 19, 42]. Proteina NPR1 conţine repetarea ankirin şi domenul BTB/POZ [6],
şi funcţionează dependent de AS. Acumularea de AS induce schimbări ale potenţialului
redox celular, declanşând reducerea NPR1 din oligomeri citozolici, ce au legături
disulfurice în monomerii activi, care sunt transportaţi spre nucleu, unde interacţionează
cu factori de transcripţie TGA [11, 43]. Interacţiunea respectivă stimulează legarea
factorilor TGA cu elementele AS-răspunzătoare în promotorii genelor PR şi
reprogramarea transcripţională ulterioară, astfel contribuind la stabilirea SAR. Spre
exemplu, expresia excesivă NPR1 în orez (sau ortologului acestei în orez – NH1) asigură
rezistenţa sporită la bacteria fitopatogenă Xanthomonas oryzae pv.oryzae, ce denotă
faptul că funcţia NPR1 pare să fie conservată între plantele mono- şi dicotiledonate
[7]. Dintre factorii de transcripţie TGA, anume TGA2, TGA5 şi TGA6 joacă un rol
important în inducerea SAR (Fig. 3) [16].
Rolul NPR1 nu este limitat numai la SAR, NPR1 reglează de asemenea
interrelaţiile în semnalizarea AS şi AJ, funcţionînd ca un reglator-cheie în integrarea
şi declanşarea răspunsurilor sistemice dependente de natura patogenului. Semnalizarea
în cadrul rezistenţei sistemice induse (ISR/Induced Systemic Resistance) dependentă
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de NPR1 nu necesită localizarea nucleară NPR1 activată de potenţialul redox [56],
astfel, AJ şi AIA (acidul indolilacetic), fiind semnalul de inducere [57].
Alte ţinte posibile ale NPR1 sunt factorii de transcripţie WRKY, ce se leagă cu
W-boxă ale genelor PR, precum ar fi reglatorul pozitiv a semnalizării AS – WRKY70
[28]. Totodată, ţintele NPR1 pot fi reglatori negativi a semnalizării AS, precum mitogenactivated protein (MAP) kinase 4 (MAPK4), ce reglează negativ răspunsul de apărare
mediat de AS şi pozitiv acela de AJ [50].
Nu toate răspunsurile mediate de SAR sunt dependente de NPR1. Factorul de
transcripţie Whirly (AtWHY1) de la Arabidopsis funcţionează în calitate de factor
dependent de AS şi independent de NPR1. AtWHY1 se leagă la PB-boxe, care sunt
supra-reprezentate în transcripţi asociaţi cu inductorul SAR [12, 33]. Nu este clar de ce
AtWhy1 şi AtWhy2 sunt localizate în cloroplaste şi mitocondrii [27], ce necesită studii
ulterioare.
Se consideră că semnalul mobil al SAR derivă din metabolismul lipidelor şi este
de natură lipidică [53]. Elucidarea rolului fundamental al biosintezei lipidelor în
SAR a fost reflectată datorita studiilor mutanţilor recesivi steroyl-acyl carrier protein
desaturase la Arabidopsis ssi2 (suppressor of SA-insensitivity 2) şi supresorul npr1-5
[25]. Plantele ssi2 sunt incapabile să convertească acidul stearic în acid oleic. Acest
deficit de oleat activează moartea celulelor spontană şi duce la reacţia SAR constitutivă
şi la o susceptibilitatea sporită la patogenul necrotrof Botrytis cinerea [45, 54].
Spre deosebire de acestea, activitatea supresorului ssi2 – sfd1 (suppressor of fatty
acid desaturase 1) este compromisă în SAR, şi multe dintre defectele de creştere a
plantelor associate cu ssi2 sunt atenuate [44, 46]. SFD1 codifică dihidroxiaceton
fosfat reductaza, care formează scheletul din glicerol-3-fosfat al glicerolipidelor.
Proteina SFD1 este necesară atât pentru acumularea AS după atacul patogenului la
nivel local şi la distanţă, ca urmare rezistenţa bazală rămâne neafectată în mutanţi
sfd1, sugerând că SFD1 funcţionează în generarea, translocarea şi/sau percepţia unui
semnal mobil SAR [21].
ENHANCED DISEASE SUSCEPTIBILITY 1 (EDS1), PHYTOALEXIN DEFICIENT
4 (PAD4) şi SENESCENCE-ASSOCIATED GENE 101 (SAG101) sunt trei reglatori ai
răspunsului de apărare, care au omologie cu acil-transferazele. EDS1, PAD4 şi SAG101
interacţionează direct în combinaţii diferite pentru dirijarea imunităţii bazale şi a unor
interacţiuni genă-pentru-genă [17, 37, 65]. EDS1 acţionează în amonte de explozia
oxidativă şi este necesară pentru sinteza AS în fenotipurile expressor of pathogenesisrelated gene – scpr1 şi cpr6 cu SAR constituitivă. De asemenea, se presupune că EDS1
contribuie la stabilirea şi păstrarea SAR. Blocarea creşterii bacteriilor indusă de SAR
dispare în cazul background-ului eds1 şi pad4, chiar şi atunci când recunoaşterea
combinaţiei AVR-R genă este independentă de EDS1 [21, 65].
Multe procese, ce contribuie la SAR sunt necesare în ambele cazuri de activare a
mecanismelor locale şi sistemice şi contribuie la rezistenţa bazală. Acestea includ sinteza
AS, modificări în starea redox şi inducerea expresiei genelor de apărare. Recunoaşterea
patogenului invadator declanşează schimbări în ţesutul local infectat, întrucât sistemic
în organism acestea sunt induse de percepţia semnalelor multiple. Există dovezi
pentru feedback negativ şi pozitiv al semnalizării AS şi interrelaţiile între diferite căi
de semnalizare, ce complică înţelegerea răspunsului de apărare la plante. Rolul central
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în răspunsul de apărare este asigurat de proteina NPR1, însă există numeroase rezultate
care pun în evidenţă existenţa căii de semnalizare independente de NPR1, ce induce
expresia genelor de apărare (Fig. 3) [16].

Fig. 3. Secvenţa de evenimente
de la recunoaşterea agentului
patogen până la inducerea expresiei
genelor de apărare [16].

Generalizînd cele expuse mai sus şi informaţiile din literatura de specialitate a
fost elaborată ”Schema generală de clasificare a rezistenţei la plante şi mecanismelor
implicate în asigurarea acestei” (Tabelul 1).

Natura
patogenilor

Caracteristici

Tabelul 1. Schema generală de clasificare a rezistenţei la plante şi mecanismelor
implicate în asigurarea acestei.
Rezistenţa
Înnăscută
Specifică

Dobândită

Nespecifică

Locală

Sistemică

Genăpentru-genă

Non-gazdă

Cantitativă/
nespecifică

LAR

SAR

ISR

Rasele specifice a diferitor patogeni

Patogeni
nespecifici
pentru gazda
respectivă

Spectru larg
de patogeni,
preponderent
necrotrofi

Patogeni
de natură
diferită,
care
provoacă
RH

Preponderent
biotrofi

Rizobacterii nonpatogene
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Prin
recunoaşterea
PAMP* de
PRR*

Prin
recunoaşterea
PAMP* de
PRR*

SRO, RH,
fitoalexine
compuşi
fenolici

RH, SRO

Fortificarea barierelor
structurale,
SRO, sinteza
compuşilor
antimicrobieni, se
realizează prin
expresia QTL/
QRL majore şi
minore

Produsul
genelor R

Receptori
PRR, SRO,
activitatea
MAPK,
modificarea
concentraţiei
Ca2+ citoplasma-tic

Receptorii
PRR*

Interacţiunea
R-Avr

Este indusă
de infecţia
primară
şi RH, se
instalează
împotrivă
infecţiilor
secundare

Se
instalează
împotrivă
infecţiilor
secundare

RH, SRO

Expresia
proteinelor
PR

Expresia
proteinelor
defensive
diferite
de PR
– de ex.
PDF1.2

AS

AS, NPR1,
compuşi
de natura
lipidică

AJ,
Etilena,
NPR1

Se induce
la nivel
local

*PAMP - Pathogen-associated molecular pattern, pattern-ul molecular asociat
cu patogenul; PRR – pattern recognition receptors, receptori de recunoaştere a
pattern-ului.

Concluzii
Datele privind rezistenţa plantelor la patogeni şi interacţiunile gazdă-parazit crează
o bază fundamentală pentru înţelegerea coexistenţei organismelor respective. Plantelor
le este caracteristică prezenţa unei game largi de mecanisme de recunoaştere şi apărare
faţă de patogeni, însă fitopatogenii au dezvoltat pe parcursul evoluţiei un set de proteine
efectoare, care supresează sistemul imunitar al gazdei. Deşi există succese semnificative
în cercetarea rezistenţei plantelor la patogeni şi interacţiunile în fitopatosisteme la
nivel citologic, biochimic şi genetic, înţelegerea coevoluţiei gazdă-parazit şi rolul
multor compuşi importanţi pentru răspunsul defensiv este limitată şi necesită studii în
continuare. O înţelegere mai bună a căilor de semnalizare asociate cu rezistenţa va duce
cu siguranţă la apariţia noilor metode ecologice de protecţie a culturilor agricole.
Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului instituţional ” Rezistenţa florii-soarelui
(Helianthus annuus L.) la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.): mecanisme geneticomoleculare şi fiziologice”
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