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SYMBIOZA OWADY-BAKTERIE
WSTĘP

Owady są grupą zwierząt, które pod
względem bioróżnorodności i wielkości
biomasy osiągnęły jeden z największych
sukcesów ewolucyjnych na Ziemi. Zamieszkują różnorodne nisze ekologiczne i potrafią odżywiać się bardzo specyficznym
pokarmem takim jak krew czy soki roślinne. Często ta niejednorodna dieta nie dostarcza owadom wszystkich niezbędnych
składników odżywczych. Niedobory tych
substancji są uzupełniane dzięki obecności
mikroorganizmów symbiotycznych. Szacuje
się, że ponad 20% owadów posiada obligatoryjne, symbiotyczne mikroorganizmy, które występują na powierzchni ich ciała bądź
w jego wnętrzu zasiedlając przewód pokarmowy, komory fermentacyjne oraz/lub

komórki zwane mycetocytami lub bakteriocytami (Moran i Baumann 2000, SanchezContreras i Vlisidou 2008, Lopez-Sanchez i
współaut. 2009).
Zastosowanie technik badawczych z
zakresu genetyki umożliwiło poznanie interakcji zachodzących na poziomie molekularnym między owadami a bakteriami.
Analiza sekwencji genu 16S rRNA pozwoliła na identyfikację tych symbiotycznych mikroorganizmów, których hodowla na tradycyjnych podłożach mikrobiologicznych jest
niemożliwa. Z kolei, analiza sekwencji ich
genomów umożliwiła odkrycie wzajemnych
metabolicznych powiązań i funkcji, którą
pełnią bakterie w organizmie owada (Moran i Baumann 2000).

SYMBIOZA

Na zjawisko symbiozy występującej między owadami a roślinami jako pierwszy
zwrócił uwagę Muller obserwując proces
zapylania tulipanów przez pszczoły. Próbę usystematyzowania i nazwania występujących oddziaływań pomiędzy dwoma
rożnymi gatunkami podjął w 1879 r. Heinrich Anton de Bary w swojej monografii
pod tytułem Die Erscheinung der Symbios.

Wprowadził termin symbioza, którym określał długotrwały, ścisły związek dwóch organizmów. Terminem tym objął mutualizm,
komensalizm i pasożytnictwo jako, że symbioza dla obu tych organizmów może być
odpowiednio korzystna, obojętna lub szkodliwa (Chlebicki 2004, Sanchez-Contreras i
Vlisidou 2008, Brownlie i Johnson 2009).
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KLASYFIKACJA SYMBIONTÓW

Ze względu na miejsce występowania
bakterii wyróżniamy ektosymbionty, znajdujące się na powierzchni ciała, w tym przypadku owada, i endosymbionty, które występują tylko w jego wnętrzu. Z kolei, wśród
endosymbiontów wyróżniamy dwie podgrupy. Pierwsza, obejmuje obligatoryjne, podstawowe P-endosymbionty (ang. primary endosymbiont), druga natomoast fakultatywne,
nieobligatoryjne S-symbionty (ang. secondary symbiont) (Sanchez-Contreras i Vlisidou
2008).
Obligatoryjne endosymbionty żyją w specjalnych komórkach bakteriocytach (mycetocytach), które mogą być zgrupowane w
struktury o charakterze gruczołów zwanych
bakteriomami lub mycetomami (Baumann
i Moran 1997). Taka lokalizacja zapewnia
symbiotycznym mikroorganizmom ochronę
przed działaniem hemolizyn i komórek żernych owada. Z drugiej strony, powoduje genetyczną izolację bakterii, ogranicza ich licz-

bę oraz zmienność fenotypową. Mała wielkość genomu oraz brak zdolności wzrostu
poza organizmem gospodarza to cechy charakterystyczne P-endosymbiontów, które zostały ukształtowane w ciągu bardzo długiej,
wspólnej koewolucji owada i bakterii (Pontes i Dale 2006, Sanchez-Contreras i Vlisidou
2008, Feldhaar i Gross 2009).
Z kolei S-symbionty, będące fakultatywnymi symbiontami owadów, mogą występować pozakomórkowo np. w hemolimfie,
a także w bakteriocytach lub w specjalnych
komórkach otaczających bakteriocyty, które
zasiedlają endosymbionty obligatoryjne. Wyjątkowym przypadkiem są pluskwiaki z rodziny mączlikowatych (Aleurodidae), u których w tym samym bakteriocycie występują
jednocześnie obligatoryjne jak i fakultatywne
mikroorganizmy (Bumann i Baumann 2005,
Gottlieb i współaut. 2008, Kono i współaut.
2008).

ROLA SYMBIONTÓW W ŻYCIU OWADÓW

W 1965 r. Paul Buchner, jako pierwszy
nazwał i dokładnie opisał symbiotyczne zależności występujące między mszycami i
ich wewnątrzkomórkowymi, specyficznymi
mikroorganizmami. Wraz ze współpracownikami wykazał, że bakteria Buchnera aphidicola jest obligatoryjnym endosymbiontem
większości mszyc i potwierdził hipotezę, że
mikroorganizmy te dostarczają składników
odżywczych swoim gospodarzom (Brinza i
współaut. 2009).
To, że symbiotyczne mikroorganizmy spełniają ważne funkcje w życiu swoich gospodarzy potwierdzać może fakt, że nie są one
niszczone przez układ odpornościowy owada. Obecnie wiemy, że niektóre symbionty
zasiedlając komórki gospodarza wykorzystują
te same mechanizmy infekcji i obrony przed
układem odpornościowym owada, co patogenne bakterie (Lawrence 2005, Dale i Moran 2006). Po pierwsze, nie są rozpoznawane
przez układ obronny gospodarza, jako „obce”.
Po drugie, są zdolne do unikania odpowiedzi immunologicznej owada. Jest to związane
między innymi z utratą genów kodujących enzymy odpowiedzialne za biosyntezę peptydoglikanu i lipopolisacharydu u symbiotycznych
mikroorganizmów (Feldhaar i Gross 2008).

Obecność specyficznej mikroflory u owadów zapewnia uzyskanie wymiernych korzyści przez gospodarza. Brakujące w diecie
związki i witaminy z powodzeniem są dostarczane przez symbiotyczne mikroorganizmy.
Zarówno obligatoryjna, jak i fakultatywna
mikroflora wpływa na utrzymanie kondycji
zdrowotnej gospodarza, jego żywotności, odporności na patogeny i wysoką temperaturę
(Riegler i O’neill 2007).
Wykazano, że fakultatywne bakterie Serratia symbiotica chronią ich gospodarza,
mszyce (Acyrthosiphon pisum), przed grzybowymi patogenami, atakiem pasożytów,
stresem cieplnym oraz spadkiem liczby obligatoryjnych endosymbiontów B. aphidicola (Pontes i Dale 2006). Przypuszcza się,
że obronny wpływ bakterii S. symbiotica
związany jest z produkowanymi przez nie
białkami szoku cieplnego (ang. heat shock
proteins, HSP). Także u endosymbiontycznej
bakterii B. aphidicola stwierdzono wysoką,
konstytutywną ekspresję genów białek HSP,
zwłaszcza operonu GroEL, którego produkt
stanowi 10% wszystkich białek występujących w komórce tej bakterii (Moran 2006).
Również interesujące i złożone interakcje
obserwuje się między bakterią Hamiltonella
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defensa a mszycami i pluskwiakami. H. defensa jest fakultatywnym symbiontem występującym wśród owadów odżywiających
się sokami roślin. Obecność bakterii wpływa na poprawę kondycji gospodarza, jednak
główną ich funkcją jest ochrona mszyc przed
atakiem pasożytniczej błonkówki ośca mszycowego (Aphidius ervi). Bakterie H. defensa
zapobiegają rozprzestrzenianiu się błonkówki w populacji owadów poprzez hamowanie
jej rozwoju w zakażonych larwach mszyc
(Brownlie i Johnson 2009, Degnan i współaut. 2009).
Inna symbiotyczna bakteria Regiella insecticola chroni populację mszyc przed ich
naturalnym wrogiem, grzybem Pandora
(Erynia) neoaphidis. Grzyb ten powoduje
śmierć owadów, ponieważ kiełkujące spory
prowadzą do powstawania ubytków i dziur
w kutykuli a strzępki grzyba infekują ciało
insekta. Cykl rozwojowy grzyba kończy się
wytworzeniem nowych spor, które zakażają kolejne owady. Ochronna rola symbionta
bakteryjnego R. insecticola polega na zwiększeniu odporności mszyc na zakażenie tym
grzybem oraz ograniczeniu produkcji jego
spor. Uważa się, że hamowanie rozwoju spor
jest związane z produkcją przeciwgrzybiczych antybiotyków przez zasiedlające owady
bakterie (Brownlie i Johnson 2009).
Niezwykle korzystny wpływ obecności
ektosymbiontów zaobserwowano u mrówek
i taszczyna pszczelego. Mrówki grzybiarki z
plemienia Attini tworzą charakterystyczne
ogródki grzybowe, w których hodują symbiotyczne grzyby. Jest to klasyczny przykład
mutualizmu. Owady dostarczają grzybom
substancji organicznych niezbędnych do
wzrostu grzybni, natomiast grzyby stanowią
główne pożywienie tych mrówek. W tym
układzie występuje jeszcze trzeci symbiont,
promieniowce z rodzaju Streptomyces lub
Pseudonocardia, które zasiedlają powierzchnię kutykuli mrówki. Mikroorganizmy te odgrywają znaczącą rolę w ochronie ogródka
grzybowego przed pasożytniczą pleśnią z
rodzaju Escovopsis. Rozrastanie się strzępek
patogena jest skutecznie hamowane przez
promieniowce Streptomyces sp. i Pseudonocardia sp. Wytwarzają one antybiotyki, a produkując witaminy oraz aminokwasy dodatkowo promują wzrost symbiotycznych grzybów
(Zient i współaut. 2005).
W symbiozie z bakteriami z rodzaju Streptomyces żyje zamieszkujący Europę i Północną Afrykę taszczyn pszczeli (Philanthus
triangulum), zwany także wilkiem pszcze-
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lim. Symbiotyczne mikroorganizmy taszczyna
zasiedlają zewnętrzną powłokę kokonu, w
którym larwy spędzają zimę. Produkowane
przez bakterie substancje o charakterze antybiotycznym zapewniają ochronę zarówno
przed bakteryjnym jak i grzybowym zakażeniem podczas przepoczwarzenia (BoursauxEude i Gross 2000, Kaltenpoth i współaut.
2005, Little i Currie 2007, Aanen i współaut. 2009).
U niektórych gatunków owadów, np.
szarańczy, endosymbionty uczestniczą w
produkcji różnorodnych związków chemicznych. Mikroflora jelita szarańczy pustynnej
(Schistocerca gregaria) produkuje związki
fenolowe wpływające na społeczne zachowania tych owadów. Niektóre produkty metabolizmu symbiotycznych bakterii to metabolity niezbędne do produkcji feromonów
ważnych podczas grupowania się szarańczy
pustynnej (Dillon i Charnley 2002).
Strzelczyk szklanoskrzydły (Homalodisca
coagulata) jest owadem, u którego w jednym bakteriocycie mogą występować jednocześnie dwa obligatoryjne endosymbionty:
Baumannia cicadellinicola i Sulcia muelleri.
Pokarmem strzelczyka szklanoskrzydłego jest
sok pobierany z ksylemu roślin, który jest
bogaty w sole mineralne, lecz nie zawiera
odpowiedniej ilości białka (aminokwasów) i
witamin. Bakteria B. cicadellinicola dostarcza
owadowi witamin, nie posiada ona jednak
zdolności do biosyntezy wielu aminokwasów. Ich deficyt uzupełniany jest przez drugiego endosymbionta bakterię S. muelleri. W
ten sposób oba mikroorganizmy wzajemnie
uzupełniają swoje metaboliczne możliwości,
warunkujące prawidłowy wzrost i rozwój
strzelczyka (Thao i współaut. 2000, Mccutcheon i Moran 2007, Feldhaar i Gross 2009).
Bardzo ścisłe interakcje zachodzą między
muchą tse-tse (Glossina palpalis), a endosymbiotyczną bakterią Wigglesworthia glossinidia. W genomie tego P-endosymbionta
zidentyfikowano geny szlaków biosyntezy
aminokwasów (alanina, arginina, glutamina,
glicyna, lizyna, walina), a także aż 60 genów
odpowiedzialnych za syntezę witamin (głównie witamin z grupy B) i składników odżywczych niezbędnych do uzyskania płodności
podczas okresu rozrodczego muchy tse-tse
(Schaber i współaut. 2005). Interesującym
faktem jest to, że W. glossinidia nie posiada
genu kodującego białko DnaA, inicjującego
replikację bakteryjnego DNA. Świadczy to o
znacznym uzależnieniu replikacji DNA bakterii od gospodarza i stanowi mechanizm po-
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zwalający na efektywną kontrolę liczebności
mikroorganizmów przez owada (SanchezContreras i Vlisidou 2008).
Obok W. glossinidia muchę tsetse zamieszkują także S-symbionty: Sodalis glossinidius oraz Wolbachia pipientis. Szczególne
znaczenie odgrywa S. glossinidius, bakteria,
która poprzez aktywację systemu odpornościowego owada zmniejsza prawdopodobieństwo zakażenia muchy tsetse przez świdrowca gambijskiego (Aksoy 2000, Geiger i współaut. 2009).

U termitów jelito, jego uchyłki i komory fermentacyjne stanową specyficzną niszę
ekologiczną, którą zamieszkuje wyspecjalizowana mikroflora (bakterie, grzyby mikroskopowe, pierwotniaki) zdolna do rozkładu
celulozy, lignocelulozy, hemicelulozy i wiązania wolnego azotu. Ponadto, podczas rozkładu celulozy powstaje octan będący głównym
źródłem węgla wykorzystywanym przez termity (Brune i Friedrich 2000, Stingl i współaut. 2005, Ohkuma 2008, Noda i współaut.
2009).

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GENOMU SYMBIONTÓW

Ewolucja
zależności
owady-bakterie
trwała wiele milionów lat. Początkowe etapy „kurczenia się” genomu symbiotycznych
mikroorganizmów odbywały się przez eliminację całych bloków DNA, obejmujących
dużą liczbę genów. Dlatego u mikroorganizmów symbiotycznych jest on bardzo
zredukowany i zawiera 160–800 kpz, co
równa się wielkości materiału genetycznego takich organelli komórkowych jak mitochondrium czy chloroplast. Dla porównania, wielkość genomu wolno żyjących
bakterii mieści się w przedziale od 2 do 12
Mpz (Tabela 1). Z małym rozmiarem genomu symbiontów skorelowana jest zmiana
procentowego udziału zasad azotowych w
DNA. U bakterii wolno żyjących zawartość
par AT lub GC w genomie wynosi ok. 50%.
U niektórych gatunków symbiontów, jak
np. Carsonella ruddii, udział zasad AT jest
jeszcze większy i stanowi 84% genomu tej
bakterii (Moran 2002, 2003; Dale i Moran
2006).

Obliczono, że utrata jednego genu u endosymbiontów przypadała na każde 5-10
milionów lat koewolucji z owadem-gospodarzem. Badania genetyczne prowadzone na
wspominanym wcześniej symbioncie mszyc
B. aphidicola wykazały, że pierwsza redukcja
liczby genów miała miejsce ok. 200–250 milionów lat temu (Mira i współaut. 2001, Klasson i Andersson 2004). Proces ten prowadził
do zmniejszenia liczby genów niewykorzystywanych w procesie zawiązywania i trwania
symbiozy. Wiele symbiontów utraciło geny
warunkujące ich zdolność do syntezy czynników regulujących replikację, transkrypcję,
translację oraz mechanizmy odpowiadające za naprawę DNA. Na przykład u bakterii
z rodzajów Wigglesworthia, Baumannia,
Blochmania gen dnaA odpowiedzialny za
powstanie białka inicjującego replikację DNA
uległ zanikowi. Redukcji uległa również liczba degradacyjnych szlaków metabolicznych
(Silva i współaut. 2003, Wernegreen 2005,
Dale i Moran 2006).

PRZEKAZYWANIE SYMBIONTÓW KOLEJNYM POKOLENIOM

Ze względu na ogromne znaczenie endosymbiontów w życiu owadów niezmiernie ważne jest przekazywanie tych bakterii
kolejnym pokoleniom gospodarzy. Przekazywanie to może się odbywać drogą horyzontalną oraz/lub wertykalną. Pierwsza z
nich to transfer mikroorganizmów pomiędzy osobnikami tego samego lub różnego
gatunku. Horyzontalny transfer może odbywać się różnymi drogami. Larwy zakażają
się symbiontami zjadając odchody dorosłych
owadów lub powłoki jaja z zasiedlającymi je

drobnoustrojami (Kotełko i współaut. 1984,
Bell i współaut. 2007).
Druga droga, to bezpośrednia transmisja
bakterii od rodziców do potomstwa. Wertykalny transport symbiontów odbywa się
jedynie na drodze matka-potomstwo. W procesie tym dochodzi do przekazywania bakterii z macierzystego mycetocytu do jajnika, a
następnie na drodze fagocytozy do każdego
jaja lub oocytu. U partenogenetycznie rozmnażających się mszyc symbionty przekazywane są do zarodka otoczonego warstwą ko-
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Tabela 1. Wielkości genomów wybranych bakterii (Pontes
i Dale 2006, Degnan i współaut. 2009, Feldhaar i Gross 2009)
Gatunek bakterii

Typ interakcji

Carsonella ruddii
Buchnera aphidicola Aps
Wigglesworthia glossinidia

0,16
Endosymbiont
obligatoryjny

Blochmania floridanus
Wolbachia pipientis wMel
Hamiltonella defensa 5AT
Sodalis glossinidius

Wielkość genomu
Mpz
0,64
0,68
0,71

Symbiont fakultatywny

1,27
2,11
4,17

Escherischia coli K12

Komensal

4,64

Yersinia pestis CO92

Patogen

4,65
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mórek blastodermy (Steinhaus 1940, Douglas 2007,
Sacchi i współaut. 2008,
Vautrin i Vavre 2009).
Obligatosryjne
endosymbionty przekazywane są
wertykalnie, co gwarantuje
obecność niezbędnych dla
życia gospodarza bakterii w
nowym pokoleniu owadów.
Natomiast fakultatywne symbionty mogą być przekazywane okazjonalnie w wertykalnym lub częściej horyzontalnym transferze (Mira
i Moran 2002, Dale i Moran
2006).

SYMBIONTY KARACZANÓW

Badania mikroflory karaczanów były prowadzone przez wielu naukowców, dlatego
struktura populacji mikroorganizmów, zależności i oddziaływania występujące pomiędzy
karaczanami i bakteriami zostały bardzo dobrze zbadane i opisane. Dzięki zastosowaniu
różnych metod badawczych odkryto u karaczanów wiele bakterii i pierwotniaków symbiotycznych. Wyizolowano ok. 100 różnych
gatunków mikroorganizmów, z których większość zamieszkuje układ pokarmowy (Cruden
i Markovetz 1987).
W przewodzie pokarmowym karaczanów stwierdzono bakterie Gram-dodatnie
i Gram-ujemne, Archea, grzyby mikroskopowe oraz pierwotniaki. Różne kompartmenty układu trawiennego charakteryzują
się odmiennymi wartościami pH oraz specyficzną dla siebie grupą symbiontów (Rajagopal 2009). W jelicie przednim znajduje
się 50% mikroflory układu pokarmowego.
Jest to flora przejściowa i zmieniająca się
wraz z rodzajem spożywanego pokarmu.
Pod względem ilościowym i gatunkowym
różni się ona od tej izolowanej z innych
odcinków przewodu pokarmowego. Wahania pH mogą świadczyć o licznych procesach fermentacyjnych przeprowadzanych
przez obecne tam mikroorganizmy, z których tylko niewielka liczba może być stale
związana z nabłonkiem jelita przedniego.
Często zmieniające się środowisko nie jest
dogodnym miejscem do rozwoju bakterii,
dlatego w tej części jelita niewiele z nich

stanowi stałą mikroflorę (Cruden i Markovetz 1987, Gurowiec 2008).
Ważne dla karaczanów mikroorganizmy
tlenowe i beztlenowe występują w jelicie
środkowym i stanowią jego stałą mikroflorę.
Analiza zdjęć z mikroskopu elektronowego
potwierdziła obecność bakterii w świetle jelita, między błoną perytroficzną a nabłonkiem
jelita. Niektóre grupy mikroorganizmów są
związane z nabłonkiem błony perytroficznej.
U karaczana amerykańskiego (Periplaneta
americana) na jelito środkowe przypada 108
bakterii tlenowych i 3 × 108 bakterii beztlenowych, natomiast u karaczana należącego do
grupy karaczanów ozdobnych (Eublaberus
posticus) stwierdzono 106 bakterii podczas
inkubacji w warunkach tlenowych oraz 107
w warunkach beztlenowych. Najczęściej izolowanymi gatunkami bakterii były Enterobacter agglomerans, Klebsiella oxytoca i Citrobacter freudii (Foglesong i współaut. 1975,
Cruden i Markovetz 1987, Robertson 2006).
W jelicie tylnym panują wyłącznie warunki beztlenowe, co sprawia, że występują tam
mikroorganizmy anaerobowe najczęściej zaliczane do gatunków Clostridium sporogenes,
Fusobacterium varium, Eubacterium moniliforme, Peptococcus variabilis, Peptostreptococcus products oraz Bacterioides sp. (Foglesong i współaut. 1975, Robertson 2006).
W tej części układu pokarmowego występują
Protista z gromad Trichomonadida, Hypermastigida i Oxymonadida, które stanowią 0,2%
liczebności całkowitej mikroflory (Grandco-
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las i Deleporte 1996, Zurek i Keddie 1998,
van Hoek i współaut. 2000, Klass i współaut.
2008).
Rolą mikroorganizmów zasiedlających
jelito tylne jest również obniżanie stężenia
wodoru wytwarzanego w dużej ilości w jelicie środkowym. W procesie tym uczestniczą
symbiotyczne bakterie (np. Methanospirillum spp., Methanobrevibacter spp.), które
wykorzystują wodór oraz dwutlenek węgla
do produkcji metanu (Zurek i Keddie 1998,
Lemke i współaut. 2001). Dzięki obecności
symbiotycznych mikroorganizmów w jelicie
środkowym i tylnym karaczanów możliwy jest
rozkład celulozy zawartej w pokarmie. Gatunki bakterii odpowiedzialne za jej degradację
oznaczono u karaczanów P. americana i E.
posticus. Mikroorganizmy wytwarzające enzymy celulolityczne to K. oxytoca, C. freundii,
Eubacterium sp., Clostridium sp., Serratia sp.
(Cruden i Markovetz 1979, 1987).
Skład symbiotycznej mikroflory układu pokarmowego może ulegać istotnym zmianom
pod wpływem dostarczanego pokarmu. W
wyniku tych zmian w jelicie zaczynają dominować zespoły mikroorganizmów, które posiadają zdolność do syntezy enzymów odpowiedzialnych za rozkład aktualnie dostarczanych
składników odżywczych. Spada liczba bakterii
z rodzajów Bifidobacterium, Lactobacillus i
Streptococcus jeżeli wraz z pokarmem dostarczana jest mała ilość białka. W przypadku diety
bogatej w błonnik zwiększa się liczba pierwotniaków, co w rezultacie indukuje wysoką aktywność celulolityczną w jelicie tylnym (Gijzen
i Barugahare 1992, Gijzen i współaut. 1994,
Mrazek i współaut. 2008).
Występowanie bakteriocytów odnotowano
u wszystkich grup karaczanów. Te specyficzne komórki są zlokalizowane w ciele tłuszczowym, w niektórych przypadkach także w hemolimfie. Bakteriocyty karaczanów zamieszkują
P-endosymbionty, które dzięki analizie sekwencji genu 16S rRNA włączono do grupy Blattabacterium. Genomy i szlaki metaboliczne tych
mikroorganizmów zostały dobrze poznane. Odkryto, że zawierają geny odpowiedzialne za kodowanie enzymów cyklu mocznikowego (Bandi i współaut. 1994, Tokuda i współaut. 2008,
Lopez-Snchez i współaut. 2009).

Karaczany nie wydalają kwasu moczowego, który jest głównym produktem metabolizmu azotu u większości owadów. Zamiast
tego w ich wydalinach w stosunkowo dużych ilościach obecny jest amoniak. Co ciekawe odchody niektórych badanych gatunków karaczanów są pozbawione zarówno
amoniaku jak i kwasu moczowego. Dzieje się
tak, ponieważ powstały kwas moczowy jest
gromadzony w ciele tłuszczowym jako rezerwuar azotu. Zapas ten zostaje wykorzystany
w momencie spadku ilości azotu w diecie
karaczana. W warunkach głodu azotowego
obecne w ciele tłuszczowym endosymbionty
rozkładają kwas moczowy. Mikroorganizmy
zdolne do degradacji tego metabolitu zostały wyizolowane z karaczana amerykańskiego
i madagaskarskiego. Zidentyfikowano sześć
gatunków bakterii Clostridium sp., z których najczęściej występowały C. scatologenes oraz C. haemolyticum (Cruden i Markovetz 1979, 1987). Badania Robertson (2006)
przeprowadzone na karaczanie madagaskarskim potwierdziły obecność w jego układzie
pokarmowym symbiontów należących do
rodzajów Enterococcus, Fusobacterium, Klebsiella, Pseudomonas i Serratia.
Najprostszym sposobem sprawdzenia roli
i znaczenia mikroflory symbiotycznej u owada
jest użycie odpowiedniego antybiotyku. Karaczanom amerykańskim podawano wraz z pokarmem metronidazol, antybiotyk o działaniu
pierwotniako- i bakterio-bójczym. Ocenę zmiany mikroflory jelita tylnego dokonano poprzez
pomiar ilości końcowych produktów metabolizmu bakterii: lotnych kwasów tłuszczowych
(ang. VFA) i metanu. Podanie metronizadolu
spowodowało istotne zmniejszenie produkcji
VFA, co jest jednoznaczne ze znaczną redukcją
liczby bakteryjnych symbiontów jelita tylnego
karaczanów amerykańskich. Całkowicie wyeliminowane zostały bakterie nitkowate, charakterystyczne dla tej części układu pokarmowego. Pozostały jedynie małe grupy ziarniaków.
Zaobserwowano także zmniejszenie ciężaru
ciała karaczanów o 13,2% oraz wydłużenie
czasu rozwoju o 14 dni w stosunku do grupy
kontrolnej (bez antybiotyku) (172 dni) (Zurek
i Keddie 1996).

METODY KONTROLI OWADÓW W ŚRODOWISKU

Przyczyn i sposobów walki z owadami
jest dużo. U człowieka karaczany mogą po-

wodować alergię i astmę (Wu i Lee 2005),
być wektorami, czyli źródłem infekcji groź-
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nego dla zdrowia pierwotniaka pełzaka czerwonki (Entamoeba histolytica), bakterii
takich jak pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa), pałeczki zapalenia płuc
(Klebsiella pneumoniae), pałeczki okrężnicy
(Escherichia coli), pałeczki krwawe (Serratia marcescens), pałeczki odmieńca (Proteus
mirabils), pałeczki czerwonki (Shigella sp.),
paciorkowców (Streptococcus sp.), gronkowców (Staphylococcus sp.), oraz grzybów drożdżaków, pleśniaków, kropidlaków czarnych i
zielonkawych oraz pędzlaków. Wykazano, że
niektóre z bakterii wyizolowanych z karaczanów amerykańskich i karaczanów niemieckich były oporne na stosowane powszechnie
antybiotyki (Graczyk i współaut. 2005, Pai
i współaut. 2005, Tatfeng i współaut. 2005,
Leśniewski 2006, Prado i współaut. 2006,
Salehzadeh i współaut. 2007). Karaczany w
polskich szpitalach stanowią jedno z największych zagrożeń, gdyż karaczany prusaki odnaleziono aż w 46,5%, a karaczany wschodnie
w 31,7% polskich szpitali (Leśniewski 2006).
Dokładne poznanie interakcji owadybakterie daje możliwość walki z insektami
nową bronią. Ze względu na fakt, że dotychczasowe strategie walki z owadami okazują
się coraz mniej skuteczne, a coraz bardziej
niebezpieczne dla środowiska, poszukuje
się nowych metod rozwiązujących problem
owadzich szkodników. Istnieją dwie drogi
wykorzystania wiedzy dotyczącej relacji symbionty-owady do zwalczania owadów. Pierwsza z metod to zakłócenie symbiozy przez
eliminację obligatoryjnych symbiontów tylko
u owadów szkodników, co uniemożliwi ich
prawidłowy rozwój. Druga metoda polega na
manipulacji fakultatywnymi symbiontami, co
w sposób pośredni pozbawia insekta zdolności do przenoszenia chorób (Lacey i współaut. 2001, Douglas 2007).
Jednym ze sposobów kontroli owadów
w środowisku jest zakłócenie przekazywania
ich symbiontów drogą wertykalną. Przyszłe
pokolenia owadów są pozbawione niezbędnych endosymbiontów, których nie można
pozyskać ze środowiska lub od innych insektów. Zaburzenie relacji endosymbiont-gospodarz prowadzi do zmniejszenia liczebności owadów w ciągu kilku dni bądź tygodni.
Efekt ten został potwierdzony przez liczne
badania, w których owadom podawano antybiotyki. Po zaaplikowaniu np. tetracykliny
lub rifampicyny obserwowano znaczny spadek liczebności endosymbiotycznych bakterii
w bakteriocytach, słaby wzrost i skrócenie
długości życia owadów. Antybiotyki są jed-
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nakże substancjami, których wykorzystywanie do walki ze szkodnikami jest nie do zaakceptowania z kilku powodów. Po pierwsze,
ekonomicznym, po drugie środowiskowym,
prowadzi bowiem do wzrostu antybiotykooporności bakterii i zanieczyszczenia środowiska (Wilkinson 1998, Lacey i współaut.
2001, Douglas 2007).
Manipulacja symbiotycznymi mikroorganizmami nie polega na wytępieniu insektów,
lecz na eliminacji ich szkodliwego wpływu
na człowieka (przenoszenie chorób). Całkowite usuniecie populacji danego owada ze
środowiska nie jest możliwe i nie jest akceptowane przez ekologów.
W Ameryce Południowej duże zagrożenie
stanowi pluskwiak Rhodnius prolixus, który
żywi się krwią człowieka i przenosi groźnego pasożyta, świdrowca Trypanosoma cruzi, wywołującego u ludzi chorobę Chagasa.
Wśród mikroflory jelita tego pluskwiaka dominuje bakteria Rhodococcus rhodnii. Do
genomu tej bakterii włączono gen kodujący
białko cecropiny A. Jest to peptyd powodujący depolaryzacje błony komórkowej między innymi u świdrowca T. cruzi (Douglas
2007). Stwierdzono, że u pluskwiaków, u
których stransformowana genetycznie bakteria została wprowadzona do organizmu,
liczba pierwotniaków T. cruzi znacznie spadła (Durvasula i współaut. 1997). Obecnie
dostępne są komercyjne preparaty pod nazwą CRUZIGARD® zawierające transgeniczne
bakterie R. rhodnii. Preparat ten ma postać
granul, które wprowadzane są do środowiska
życia szkodników w celu zapobiegania roznoszenia choroby Chagasa (Beard i współaut. 2001, Douglas 2007).
Do walki z komarem Aedes aegypti wykorzystano bakterie Wolbachia sp. Zakażenie tą bakterią powoduje skrócenie długości
życia owadów i w konsekwencji pozbawia
je zdolności do przenoszenia posiadającego
długi okres inkubacji wirusa wywołującego
dengę. Dodatkowym efektem wprowadzenia
bakterii Wolbachia sp. do organizmu tego
komara była zmiana sztywności aparatu kłującego, który stał się bardziej giętki, przez co
nie mógł przebić skóry człowieka (Nogrady
2009).
Znane są także inne metody walki ze
szkodnikami np. wykorzystanie nicieni entomopatogenicznych. Jest to sprawdzony i
uznany sposób wśród ogrodników, a co najważniejsze daje dobre efekty. Wykorzystanie
nicieni stało się możliwe dzięki badaniom
zależności
owady-nicienie-bakterie.
Nale-
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ży podkreślić, że jest to metoda naturalna i
nietoksyczna dla środowiska (Lacey i współ-

aut. 2001, Hazir i współaut. 2003, Douglas
2007).

PODSUMOWANIE

Zawiązywanie się ścisłych interakcji między owadami a bakteriami trwało wiele milionów lat. Endosymbionty wyewoluowały z
pasożytniczych bakterii, które zaadoptowały się do życia wewnątrz komórek owada i
całkowicie od nich uzależniły. Identyfikacja
bakterii symbiotycznych i zrozumienie ich
roli w życiu owadów stało się możliwe dzięki genetycznej analizie genomów mikroorganizmów. W trakcie ewolucji z genomów
symbiontów usuwane były geny lub całe ich
grupy niekonieczne bakteriom do życia wewnątrz owadów. W znacznie zredukowanym
genomie zidentyfikowano natomiast geny
warunkujące syntezę substancji odżywczych,
których brak w diecie owada. Symbiotyczne
mikroorganizmy wpływają na poprawę kon-

dycji zdrowotnej gospodarza, jego żywotności, odporności na patogeny i wysoką temperaturę.
Zakłócenie symbiotycznych interakcji
miedzy bakteriami a owadami próbuje się
wykorzystać jako metodę walki z owadami
przenoszącymi chorobotwórcze dla człowieka mikroorganizmy. Jedna z możliwych strategii polega na eliminacji endosymbiontów
np. przez podanie antybiotyków, co prowadzi co śmierci owada. Największe jednak
nadzieje wiąże się z genetycznymi modyfikacjami symbiotycznej mikroflory zmieniającej
cykl życiowy owada. Zaletą tej metody jest
to, że nie prowadzi do śmierci owadów i nie
zaburza funkcjonowania ekosystemów.

SYMBIOZA OWADY-BAKTERIE
Streszczenie
Największe znaczenie w oddziaływaniach owadybakterie mają mikroorganizmy, tzw. endosymbionty,
które zasiedlają wnętrze ciała owada. Wśród nich
wyróżnia się obligatoryjne i fakultatywne symbionty. Pierwsze z nich żyją w specjalnych komórkach
owada zwanych bakteriocytami, które chronią bakterie przed działaniem hemolizyn i komórek żernych
gospodarza. Fakultatywne endosymbionty występują
głównie pozakomórkowo w hemolimfie owada.
Zarówno obligatoryjna jak i fakultatywna mikroflora wpływa na utrzymanie prawidłowej kondycji
zdrowotnej gospodarza, jego żywotności, odporności
na patogeny i wysoką temperaturę. Bakteryjna flora
owadów odpowiedzialna jest za produkcję witamin,
aminokwasów, związków chemicznych będących
prekursorami feromonów a także enzymów niezbęd-

nych podczas trawienia celulozy. Znane są symbiotyczne bakterie, które chronią swoich gospodarzy
przed grzybowymi patogenami, stresem cieplnym a
nawet spadkiem liczebności innych symbiotycznych
mikroorganizmów znajdujących się w ciele tego samego owada.
Przerwanie symbiotycznych interakcji miedzy
bakteriami a owadami może być sposobem walki z
owadami przenoszącymi chorobotwórcze dla człowieka mikroorganizmy. Jednym ze znanych sposobów jest eliminacja endosymbiontów, co prowadzi
do śmierci owada. Inna strategia obejmuje modyfikacje genetyczne mikroorganizmów, których zmieniony metabolizm prowadzi do zaburzenia cyklu życiowego owada.

INSECT-BACTERIA SYMBIOSIS
Summary
Insects are among the most successful animals
on Earth both with regard to their biomass and biodiversity. In 1965, Paul Buchner first described the
symbiotic, intracellular specific microorganisms. It is
estimated that up to 20% of all insects are associated
with microorganisms. This relationship has greatly
contributed to insects’ evolutionary success.
Symbiotic bacteria live in specialized cells called
the bacteriocytes (mycetocytes), fat body or insects
gut. These bacteria may have a role in nutritional

upgrading of their hosts’ diets. For example, all
aphids require a primary endosymbiont, the bacterium Buchnera sp., to synthesize the nutrients missing in their xylem food source. The improvement of
health condition of the host resistance to pathogens
and high temperature is associated with the presence of specific microflora.
Extremely stable interactions between insects
and bacteria are the result of specific genetic mechanisms. Analysis of 16S rRNA gene sequence allowed

Symbioza owady-bakterie
the identification of these microorganisms because
their culture is not possible on traditional microbiological media. The genome sequence analysis enabled the discovery of their metabolic functions.
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Researches on insect-symbiotic bacteria interactions allowed for the application of new strategies
to pest control. New methods are less toxic to the
environment.
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