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Streszczenie: W cyklu życiowym owadów funkcjonowanie układu odpornościowego zmienia się
w zależności od stadium rozwojowego. Ciągłe wahania aktywności układu odpornościowego związane
są nie tylko z jego dojrzewaniem ale również odmiennym ryzykiem infekcji występującym w różnych
fazach rozwoju danego owada. Ponadto na aktywność układu odpornościowego owadów duży wpływ
wywierają zmieniające się warunki środowiskowe. Intensywność odpowiedzi komórkowej i humoralnej na infekcję jest zależna przede wszystkim od zmian temperatury, fotoperiodu oraz dostępności pokarmu. Skrajne wartości omawianych czynników, bądź ograniczona dostępność pokarmu najczęściej
zmniejszają aktywność poszczególnych mechanizmów odpornościowych. Jednakże najnowsze badania wskazują, że omawiane czynniki stresowe mogą pozytywnie oddziaływać na funkcjonowanie
układu odpornościowego owadów.
Słowa kluczowe: immunologia, odpowiedź humoralna, odpowiedź komórkowa
Summary: In the life cycle of insects functioning of immune system varies depending on the development stage. Fluctuations in activity of the immune system are not only connected with the maturation
but also with different infection risk that occurs in various stages of insect development. In addition,
the activity of the immune system of insects is highly modulated by the changeable environmental conditions. The intensity of cellular and humoral responses to infection primarily depends on changes in
temperature, photoperiod and food availability. Extreme values of these factors or limited food availability usually led to decreasing of insect immune system activity. However, latest research showed that
these stress factors could positive stimulate functioning of cellular and humoral responses.
Key words: immunology, humoral response, cellular response
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WSTĘP
Owady stanowią najliczniejszą grupę zwierząt na świecie. Swój sukces ewolucyjny zawdzięczają przede wszystkim wykształceniu licznych cech morfologicznych oraz mechanizmów fizjologicznych i behawioralnych pozwalających
im na dostosowanie się do zmieniających się warunków środowiskowych oraz
zasiedlenie rozmaitych nisz ekologicznych. Niewątpliwie jest to możliwe dzięki
wykształceniu sprawnie funkcjonującego układu odpornościowego.
Dotychczas opublikowano szereg prac opisujących zmiany w aktywności
układu odpornościowego owadów. Jednakże ze względu na wykorzystanie dużej
liczby gatunków owadów, jako modeli badawczych oraz zastosowanie różnych
metod eksperymentalnych, uzyskane dane dotyczące funkcjonowania poszczególnych mechanizmów układu odpornościowego są niejednoznaczne. Niniejszy
artykuł stanowi próbę podsumowania dotychczasowej wiedzy na temat zmian zachodzących w aktywności układu odpornościowego podczas rozwoju owadów,
a także oddziaływania na funkcjonowanie tego układu wybranych czynników
środowiskowych.

FUNKCJONOWANIE UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO OWADÓW
Odporność owadów na infekcje jest warunkowana obecnością fizycznych barier, wynikających z budowy anatomicznej oraz aktywności odpowiedzi komórkowej i humoralnej [89]. U owadów pierwszą barierę przed patogenami stanowi
kutikula, zarówno pokrywająca ciało owada, jak i stanowiąca kontinuum z powłokami ciała – część wyściełająca jelito przednie i tylne [17]. Barierę fizyczną
stanowi także system tchawek wyposażonych w struktury filtracyjne [89].
W podstawowym podziale funkcjonalnym, charakteryzującym działanie układu odpornościowego owadów, wyróżnia się dwa typy odpowiedzi: komórkową
oraz humoralną [25, 39]. Odpowiedź typu komórkowego, związana jest z obecnością i aktywnością komórek hemolimfy (hemocytów) pełniących wyspecjalizowane funkcje polegające na rozróżnianiu struktur własnych od obcych, fagocytozie, nodulacji, enkapsulacji czy uczestniczeniu w gojeniu ran [89]. W odpowiedź
typu humoralnego zaangażowane są występujące w hemolimfie białka i polipeptydy o działaniu przeciwbakteryjnym (m.in. lizozym, cekropiny), peptydy przeciwdrobnoustrojowe (ang. Antimicrobial Peptides, AMPs) indukowane podczas
infekcji bakteryjnych i grzybiczych, oksydaza polifenolowa (PO) oraz chinony
i melaniny [63, 89]. Przykłady formy odpowiedzi immunologicznej owadów zamieszczone są na rycinie 1.
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RYCINA 1. Zdjęcia prezentujące przykładowe formy odpowiedzi komórkowej i humoralnej owadów. A – granulocyty chrząszcza Nicrophorus vespilloides podczas fagocytozy (biała strzałka) kulek
lateksowych (zielony) w warunkach in vitro. Jądra komórkowe (niebieski) barwione z wykorzystaniem
DAPI. B – hemocyty chrząszcza Tenebrio molitor tworzące nodule (białe strzałki) w warunkach in vitro.
C – morfologia hemocytów chrząszcza N. vespilloides podczas procesu nodulacji. Cytoszkielet F-aktynowy (zielony) barwiony z wykorzystaniem Oregon Green 488 phalloidin (Invitrogen). Do wizualizacji
jąder komórkowych (niebieski) użyto barwnik DAPI. Zdjęcia A-C wykonano z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego Nikon Eclipse TE 2000-U. D – aktywność oksydazy polifenolowej hemolimfy
chrząszcza T. molitor wykazana przy wykorzystaniu testu kolorymetrycznego wg. Sorrentino i wsp. [90].
Ciemniejsze zabarwienie świadczy o zwiększonej aktywności tego enzymu w hemolimfie osobników
uprzednio infekowanych komórkami bakteryjnymi Staphylococcus aureus
FIGURE 1. Examples of basic mechanisms of insect immune response. A – granulocytes of Nicrophorus vespilloides during phagocytosis (white arrow) of latex beads (green) in in vitro conditions.
The haemocytes nuclei (blue) was stained with DAPI. B – haemocytes of Tenebrio molitor during
nodules formation (white arrows) in in vitro conditions. C – morphology of N. vespilloides haemocytes
involved in nodule formation. For F-actin cytoskeleton visualization Oregon Green phalloidin (Invitrogen) was used. Nuclei (blue) were stained with DAPI (blue). A-C specimens were analyzed with
a Nikon Eclipse TE 2000-U fluorescence microscope equipped with a Nikon DS-1QM digital camera.
D – phenoloxidase activity of T. molitor haemolymph visualized with colorimetric method previously
described by Sorrentino et al. [90]. Beetles infected with Staphylococcus aureus were characterized by
higher level of PO activity which was demonstrated by darker colorization of obtained samples
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ROZWOJOWO-ZALEŻNE ZMIANY AKTYWNOŚCI
UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO
U owadów o złożonym cyklu rozwojowym poziom aktywności określonych składowych procesów odpornościowych w poszczególnych stadiach rozwojowych jest zróżnicowany, zarówno w zakresie odpowiedzi komórkowej jak
i humoralnej. Najczęściej jest to spowodowane procesem dojrzewania układu
odpornościowego w trakcie rozwoju osobniczego owada, bądź wynika ze zróżnicowanego stopnia ryzyka infekcji w poszczególnych stadiach rozwojowych [17].
STADIUM JAJA
Najważniejszą rolę w ochronie jaj przed atakiem patogenów odgrywa odporność typu humoralnego, związana z obecnością w chorionie jaj substancji niszczących ciała obce dla rozwijającego się zarodka. Eksperymentalnie potwierdzili to
Matsura i wsp. [70], którzy wyizolowali z jaj termita Reticulitermes speratus białko
o masie cząsteczkowej 14,3 kDa, wykazujące aktywność lityczną względem komórek bakteryjnych Micrococcus lysodeikticus. Uzyskane przez tych autorów wyniki
są zgodne z danymi przedstawionymi przez zespół Fernandeza-Sousa [38], który
badał białka o aktywności lizozymu o masie cząsteczkowej 23,2 kDa, pochodzące
z jaj muchówki Ceratitis capitata [38]. Mechanizmy odpornościowe odpowiedzialne za ochronę jaj są jednak stosunkowo słabo poznane i wymagają dalszych badań.
STADIUM LARWALNE
Odpowiedź immunologiczna komórkowa i humoralna u larw różni się w zależności od grupy ekologicznej, do której zaliczane są owady. Badania przeprowadzone na zawisaku Manduca sexta wykazały, że w trakcie rozwoju larwalnego wzrasta
w hemolimfie całkowita liczba hemocytów (ang. Total Haemocyte Count, THC).
Każde przejście do kolejnego stadium larwalnego związane jest z osiągnięciem tuż
przed linieniem odpowiedniej dla danej fazy rozwoju liczby hemocytów. W dalszym okresie rozwoju larwalnego wzrost liczby hemocytów widoczny jest także
przed przejściem larwy w tzw. stadium wędrujące (ang. wandering larva) oraz
przed przepoczwarczeniem [10]. Zmiany w całkowitej liczbie hemocytów nie są
jednak skorelowane w odniesieniu do poszczególnych frakcji komórek krążących
w hemolimfie. W początkowym okresie rozwoju larw M. sexta 80% hemocytów
w hemolimfie stanowią granulocyty, 10% plazmatocyty, a pozostałe 10% prohemocyty, sferulocyty i enocyty. Natomiast w stadium przedpoczwarki zaobserwowano
spadek liczby granulocytów do 70% oraz wzrost liczby plazmatocytów do 25%.
Pozostałe typy hemocytów stanowiły około 5% [10]. Przy zachodzących zmianach
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jakościowych i ilościowych hemocytów mogą również zachodzić zmiany w funkcjonowaniu tych komórek. Badania przeprowadzone na wojsiłce Panorpa vulgaris
wykazały, że w trakcie rozwoju larwalnego aż do etapu przepoczwarczenia, zdolność hemocytów do fagocytozy utrzymywała się na stałym poziomie, mimo, że
wraz z wiekiem larw dochodziło do spadku całkowitej liczby hemocytów. Efektywność tego procesu u larw była jednak wyższa niż u osobników dorosłych, mających
zwykle większą liczbę hemocytów [59]. Odmienne zależności wykazali Giglio
i wsp. [43] u chrząszcza Carabus lefebvrei. Stwierdzili oni, że iniekcja kulek lateksowych powoduje wzrost liczby hemocytów u larw badanego chrząszcza. Natomiast w przypadku osobników dorosłych, iniekcja kulek powodowała obniżenie
liczby hemocytów krążących w hemolimfie owada [43].
Przy wysokiej zdolności komórek hemolimfy do fagocytozy nie bez znaczenia
pozostaje aktywność odpowiedzi typu humoralnego, związanej m.in. z aktywacją
oksydazy polifenolowej (PO). Enzym ten bierze udział w szlakach konwersji tyrozyny do prekursorów melanin katecholowych i indolowych [44]. Występująca
w hemocytach nieaktywna postać tego enzymu, profenylooksydaza (proPO) ulega aktywacji w obecności obcych proteaz, lipaz czy też fragmentów ścian komórkowych bakterii i grzybów [104; 120]. Aktywność oksydazy polifenolowej jest
ściśle związany z wiekiem larw, co wykazano w badaniach przeprowadzonych
na larwach zawisaka M. sexta zakażonych bakteriami z rodzaju Photorhabdus.
Stwierdzono, że aktywność PO u starszych larw (5 dniowych) była niższa niż
u młodszych larw (1-4 dniowych) [33]. Z kolei Hung i wsp. [50] przeprowadzając
oznaczenia stężenia PO w hemolimfie oraz w hemocytach piątego stadium larw
motyla Spodoptera exigua stwierdzili, że aktywność tego enzymu ściśle skorelowana z jego stężeniem, znajduje się na względnie stałym poziomie, zarówno
podczas fazy obligatoryjnego żerowania przez larwę, jak i w czasie poszukiwania
przez nią miejsca do przepoczwarczenia.
U niektórych gatunków owadów wyróżniany jest jeszcze jeden mechanizm odpornościowy, określany mianem odporności socjalnej, związanej z szeregiem zachowań mających zminimalizować ryzyko infekcji, takich jak opieka nad potomstwem i oczyszczanie gniazd z martwych lub zainfekowanych osobników [57, 102,
108]. Ten sposób obrony przed infekcją można częściowo zaliczyć do odpowiedzi
typu humoralnego, gdyż związany jest on m.in. z wytwarzaniem przez osobniki
rodzicielskie wydzielin oralnych i analnych o aktywności litycznej np. u grabarza
Nicrophorus vespilloides [4] czy robotnic pszczoły miodnej Apis mellifera [42].
W badaniach dotyczących rozwojowo-zależnych zmian w funkcjonowaniu układu
odpornościowego grabarza N. vespilloides wykazano niską aktywność tego układu
w początkowym okresie rozwoju larwalnego, co prawdopodobnie jest rekompensowane intensyfikacją opieki nad potomstwem przez parę osobników rodzicielskich
[102]. Hipotezę tę potwierdzono na podstawie wyników analiz biochemicznych,
dzięki którym wykazano, że głównym składnikiem wydzielin oralnych i analnych
jest lizozym, a jego stężenie zmniejsza się wraz z wiekiem larw [4, 23].
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POCZWARKA
W tym stadium rozwojowym dochodzi do całkowitej przebudowy tkanek
i organów, poprzedzonej jakościowymi i ilościowymi zmianami licznych białek,
w tym hormonów [7, 20, 82]. W związku z bezpośrednim zaangażowaniem hemocytów w procesy remodelingu tkanek w trakcie przeobrażenia, w procesy odpornościowe w głównej mierze zaangażowane są mechanizmy typu humoralnego
[54]. Nie można jednak całkowicie pominąć udziału odpowiedzi typu komórkowego, ze względu na pełnioną przez hemocyty istotną rolę mediatorów w reakcjach odpornościowych [54]. Badania przeprowadzone na wojsiłce P. vulgaris
wykazały, że w trakcie przepoczwarczania dochodzi do spadku liczby hemocytów, wynikającego z ich zaangażowania w przebudowę tkanek [59]. Co ciekawe,
przy spadku liczby hemocytów u poczwarek zdolność tych komórek do przeprowadzenia procesu fagocytozy utrzymuje się na stałym poziomie.
Warto podkreślić, że pomimo istotnych zmian zachodzących w ciele poczwarki, nakłady energetyczne kierowane na procesy związane z reakcjami odpornościowymi są niezmiennie duże. Freitak i wsp. [41] w badaniach przeprowadzonych
na motylu Pieris brassicae stwierdzili wzrost tempa metabolizmu (ang. Standard
Metabolic Rate, SMR). Może to wynikać z gwałtownego zwiększenia syntezy
białek odpornościowych, nie tylko tych bezpośrednio zaangażowanych w reakcje
humoralne, ale i tych pełniących funkcję koagulantów hemolimfy i/lub biorących
udział w procesie gojenia zranień [41]. Jest to niezwykle istotne, ponieważ poczwarka, jako stadium cechujące się małą mobilnością, jest szczególnie narażona
na zakażenia pochodzenia bakteryjnego i grzybiczego.
W innych badaniach wykazano korelację pomiędzy wiekiem poczwarki a tempem syntezy związków antybakteryjnych [19]. U muchy plujki Calliphora vicina
najwyższy poziom ich aktywności występuje u młodych poczwarek (0-1 dniowych), a następnie zmniejsza się wraz z wiekiem poczwarki, co związane jest z zachodzącymi w tym stadium rozwojowym procesami histolizy i histogenezy [19].
OSOBNIKI DOROSŁE
U imago istotną rolę w obronie skierowanej przeciwko patogenom odgrywa kutikula, stanowiąca szkielet zewnętrzny ciała owada. Analizując mechanizmy odpornościowe u osobników dorosłych należy jednak pamiętać o różnicach w grubości
kutikuli pomiędzy przedstawicielami poszczególnych rzędów owadów. Przykładowo
u chrząszczy (Coleoptera) chitynowy pancerz jest silnie wykształcony, podczas gdy
u motyli (Lepidoptera) znacznie słabiej. Przełamanie barier anatomicznych przez patogeny powoduje aktywację odpowiedzi humoralnej i/lub komórkowej. Wykazano,
że samo uszkodzenie epidermy stymuluje syntezę peptydów przeciwbakteryjnych.
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Jednak efekt ten jest intensywniejszy przy jednoczesnej infekcji bakteryjnej. W takim
przypadku dodatkowym aktywatorem odpowiedzi jest obecność fragmentów ścian
komórkowych bakterii [30]. U zawisaka M. sexta rozpoznanie przez układ odpornościowy fragmentów peptydoglikanu powoduje wzmożoną syntezę białka hemoliny,
co z kolei pociąga za sobą syntezę peptydów, głównie z rodzin attacyn i cekropin,
różniących się spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego [85, 97, 118]. Aktywność attacyn związana jest głównie z niszczeniem komórek bakterii Escherichia coli
znajdujących się w fazie podziału. Z kolei cekropiny wykazują szersze spektrum aktywności litycznej, działając również na inne bakterie Gram-ujemne [118]. Białka
należące do różnych rodzin, o porównywalnej aktywności litycznej zidentyfikowano
także u innych owadów np. metalnikowinę u odorka Palomena prasina lub drosocynę
u muszki owocowej Drosophila melanogaster [18, 118].
U osobników dorosłych, podobnie jak u poczwarek, głównym miejscem syntezy białek i peptydów przeciwdrobnoustrojowych jest ciało tłuszczowe, choć
mogą być również syntetyzowane de novo w innych tkankach np. w komórkach jelita środkowego zachodzi synteza defensyn u muchówek Aedes aegypti,
Anopheles gambiae czy Stomoxys calcitrans [67]. Owadzie defensyny wykazują
aktywność głównie przeciwko bakteriom Gram-dodatnim oraz nielicznym bakteriom Gram-ujemnym i grzybom [14].
Rozważając zależności dotyczące funkcjonowania układu odpornościowego
u form dorosłych, należy pamiętać, że aktywność tego układu jest silnie skorelowana z wiekiem owada. U komara A. aegypti, zdolność do zwalczania bakteriozy
spowodowanej iniekcją E. coli spada wraz z wiekiem owada. U młodych osobników bakterie są całkowicie usuwane z systemu krążenia w czasie do 24 godzin
od zakażenia, natomiast u starszych komarów proces ten jest znacznie wydłużony
w czasie. Okazało się również, że starsze komary są bardziej podatne na infekcję
bakteryjną [48]. Podobne wyniki uzyskano w badaniach z użyciem komarów A.
gambiae zakażonych bakteriami Micrococcus luteus. Być może u obu gatunków
zdolność do zwalczania infekcji jest skorelowana ze spadkiem liczby hemocytów
wraz z wiekiem owadów [48, 59, 121].

WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Wyniki wielu badań wskazują, że na funkcjonowanie układu odpornościowego
owadów wywierają wpływ także warunki środowiskowe, takie jak temperatura, fotoperiod, dostępność oraz jakość pokarmu, wilgotność czy zagęszczenie osobników
w populacji. Jednakże w większości badań dotyczących tej problematyki skupiono
się przede wszystkim na oddziaływaniu pierwszych trzech wymienionych czynników. Podsumowanie dotyczące wpływu warunków środowiskowych na funkcjonowanie układu odpornościowego zostało zamieszczone w tabeli 1.
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TABELA 1. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu odpornościowego owadów. W tabeli wykorzystano następujące symbole: ↑ wzrost, ↓ spadek, ↔ brak zmian, ↑↓
fluktuacje, THC – całkowita liczba hemocytów, F – aktywność procesu fagocytozy, E – aktywność
procesu enkapsulacji, N – aktywność procesu nodulacji, PO – aktywność oksydazy polifenolowej,
L – aktywność lizozymu, AMPs – ekspresja genów kodujących peptydy przeciwdrobnoustrojowe,
P – przeżywalność, M – melanizacja, Toll – aktywacja szlaku Toll, GOX – aktywność oksydazy glukozowej, -noc – pozbawienie snu, + – dieta wzbogacona, x – brak danych
TABLE 1. Impact of selected environmental factors on insect immune system functioning. In table
following symbols were used: ↑ increase, ↓ decrease, ↔ no changes, ↑↓ fluctuations, THC – total
haemocytes count, F – phagocytosis, E – encapsulation, N – nodulation, PO – phenoloxidase activity,
L – lysozyme activity, AMPs – antimicrobial peptides, P – survival, M – melanization, Toll – Toll
pathway activation, GOX – glucose oxidase, -noc – sleep deprivation, + – diet enriched, x – no data

TEMPERATURA
Istotny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego owadów wywiera
temperatura [16, 73, 98]. Wynika to najprawdopodobniej z faktu istnienia zależności pomiędzy szlakami sygnałowymi typu cross-talk lub cross-tolerance biorącymi udział w reakcji na zmianę temperatury i warunkującymi funkcjonowanie
tego układu [88, 114, 115]. Hipoteza ta została częściowo potwierdzona w badaniach nad rolą białek szoku cieplnego (ang. Heat shock protein, Hsp). Pierwotnie
sądzono, że białka Hsp uczestniczą jedynie w ochronie organizmu owada przed
działaniem skrajnych temperatur. Okazało się jednak, że geny kodujące Hsp ulegają intensywnej ekspresji również podczas infekcji bakteryjnych oraz grzybiczych
[28, 114, 115]. Białka te prawdopodobnie pełnią funkcję sygnałową, pośrednicząc
w aktywacji poszczególnych procesów immunologicznych, ponieważ uwalniane są
z komórek ulegających nekrozie pod wpływem czynnika stresowego [79, 114, 115].
Pomimo braku mechanizmów fizjologicznych pozwalających na regulację
temperatury ciała, owady wykształciły mechanizmy behawioralne umożliwiające
częściową kontrolę swojej temperatury [2]. Owady podwyższają temperaturę ciała poprzez wybieranie cieplejszych miejsc, wygrzewanie się, zwiększenie swojej
aktywności (np. lot) a nawet przez reorganizację cyklu dobowej aktywności z trybu nocnego na tryb dzienny [65]. Celowe podwyższanie temperatury ciała, zwane
gorączką behawioralną, związane jest m.in. z reakcją owada na infekcje [51, 77,
98]. Mechanizm ten może prowadzić nawet do całkowitego zahamowania procesów chorobotwórczych i w efekcie do przeżycia gospodarza. W badaniach prowadzonych przez Ouedraogo i wsp. [78] wykazano, że temperatura ciała owada może
dochodzić nawet do 46oC. Należy dodać, że gorączka behawioralna nie zawsze ma
pozytywny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego owada. Ze względu na rozbieżność wyników badań, dokładny mechanizm działania podwyższonej
temperatury na relację patogen-gospodarz nie jest nadal w pełni poznany. Ogólnie
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zjawisko gorączki behawioralnej związane jest z faktem, że patogen poddawany
jest warunkom suboptymalnym [65]. W szczególności jest to bardzo dobrze widoczne w przypadku infekcji grzybiczych, ponieważ wysoka temperatura ciała
owada powoduje zahamowanie rozwoju grzyba, a w niektórych przypadkach nawet
lizę jego komórek [2, 51, 77].
W wielu pracach wykazano, że podwyższona temperatura środowiska zwiększa efektywność funkcjonowania podstawowych mechanizmów immunologicznych, zarówno humoralnych, jak i komórkowych. W badaniach wykonanych m.in
na larwach sówki Heliothis virescens [66] i muchy domowej Musca domestica [47]
oraz osobnikach dorosłych świerszcza Gryllus texensis [2] zaobserwowano, że
wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się aktywność PO oraz lizozymu. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że enzymy owadów m.in. oksydaza polifenolowa,
mają wyższą aktywność w temperaturach o 10-20oC wyższych niż optimum siedliskowe danego gatunku owada [16]. Wpływ podwyższonej temperatury obserwowany był również w przypadku odpowiedzi komórkowej m.in. przez zwiększenie
efektywności procesu nodulacji u larw ćmy Ephestia kuehniella infekowanych
bakteriami Bacillus thuringiensis [72], a także stymulacji procesu enkapsulacji jaj
owadziarki Metaphycus stanley pyriform w hemocelu czerwca Protopulvinaria
pyriformis [12]. Podwyższona temperatura wpływa także na zwiększenie efektywności procesu fagocytozy. Murdock i wsp. [73] zaobserwowali, że choć po iniekcji
lateksowych kulek w wyższych temperaturach ogólna liczba hemocytów nie ulega zmianie, to może wystąpić zwiększenie liczby granulocytów biorących udział
w fagocytozie. Dotychczasowe badania dowodzą, że właśnie ta grupa hemocytów
ze względu na silne właściwości adhezyjne jest przede wszystkim odpowiedzialna
za ten proces [103].
Wzrost aktywności układu odpornościowego owadów w efekcie podwyższenia
temperatury ciała najprawdopodobniej związany jest z dwoma zjawiskami mającymi
miejsce podczas gorączki behawioralnej. Po pierwsze wyższa temperatura powoduje zwiększenie tempa metabolizmu owada, co może przekładać się na wydatkowanie większej ilości energii na funkcjonowanie układu odpornościowego [16]. Drugie
prawdopodobne wyjaśnienie związane jest z ekspresją genów uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej. Dotychczasowe wyniki badań jednoznacznie wskazują,
że wysoka temperatura nie powoduje jedynie zwiększenia ekspresji genów kodujących
Hsp, ale również genów kodujących białka odpornościowe i peptydy przeciwdrobnoustrojowe [65, 85, 116]. Podwyższenie temperatury było przyczyną wzmożonej
ekspresji genów kodujących m.in. defensyny i cekropiny u larw pszczoły Megachile
rotundata [116], cekropiny i galiomycyny u gąsienic motyla Galleria melonella [115]
oraz peptydów bogatych w prolinę, podobnych do miecznikowiny, zidentyfikowanych u osobników dorosłych szarańczy wędrownej Locusta migratoria [78]. Ponadto
w podwyższonej temperaturze obserwowano zwiększenie poziomu ekspresji genów
związanych z funkcjonowaniem szlaków sygnałowych Toll i Imd [116].
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Podwyższona temperatura nie zawsze jednak wpływa w sposób istotny na funkcjonowanie układu odpornościowego owadów. Na przykład u świerszcza Acheta
domesticus, przy wyższej temperaturze, infekcja bakteriami Serratia marcescens,
pasożytniczymi pierwotniakami czy jajami rączyc nie powodowała wzrostu aktywności układu odpornościowego [1]. Ponadto Blanford i wsp. [11] stwierdzili,
że wyszukiwanie cieplejszych miejsc i przebywanie w nich przez osobniki dorosłe
świerszcza Oedeleus senegalensis po zakażeniu entomopatogenicznym grzybem
Metarhizium anisopliae nie miało wpływu na przebieg infekcji [11]. Co ciekawe,
podwyższona temperatura może wręcz hamować aktywność głównych mechanizmów odpornościowych, jak ma to miejsce w przypadku larw motyla Pieris napi,
u których występuje spadek aktywności proPO oraz zmniejszenie liczby hemocytów [9]. Natomiast u osobników dorosłych komara A. gambiae dochodzi wtedy do
zmniejszenia efektywności procesu melanizacji [96]. Przeprowadzone do tej pory
badania nad mechanizmem gorączki behawioralnej wykazują, że uzyskane wyniki
w dużej mierze zależą od układu doświadczalnego. Doskonały przykład stanowią
badania Adamo i wsp. [2] przeprowadzone na dorosłych świerszczach G. texensis.
Doświadczenia z wykorzystaniem różnych patogenów wykazały, że wyższa temperatura (26oC; 5oC powyżej temperatury preferowanej) zwiększała szansę przeżycia
świerszczy zainfekowanych bakterią S. marcescens, ale najwyższa ich przeżywalność obserwowana była w temperaturze 33oC. Co ciekawe, w przypadku zakażenia
świerszczy bakteriami Bacillus cereus najwyższą przeżywalność odnotowano przy
niższej temperaturze (26oC) [2]. Natomiast u niektórych gatunków, jak u larw ćmy
E. kuehniella, mimo wzmocnienia reakcji immunologicznej w wyższych temperaturach, spadała odporność na niektóre rodzaje infekcji [72].
Istotny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego owadów ma również niska temperatura. Dla wielu gatunków owadów jest jednym z głównych
czynników stresowych prowadzących m.in. do zahamowania rozwoju i śmierci
[55, 69, 95]. Na ogół niska temperatura działa hamująco na aktywność układu odpornościowego. Przykładowo w badaniach wykonanych na dorosłych osobnikach
czerwca Coccus hesperidum, poczwarkach motyla Samia cynthia pryeri, larwach
muchówki Eurosta solidaginis oraz larwach motyla Sesamia cretica stwierdzono,
że niska temperatura powoduje zmniejszenie aktywności odpowiedzi komórkowej, a efekt ten najprawdopodobniej związany jest ze śmiercią hemocytów [12,
32, 74, 119]. Niska temperatura wpływa również negatywnie na funkcjonowanie
mechanizmów odpowiedzi humoralnej, na przykład powodując znaczny spadek
aktywności PO [24, 81].
Obniżona aktywność układu odpornościowego w warunkach niskiej temperatury tłumaczona jest przede wszystkim spadkiem aktywności metabolicznej organizmu owada oraz zmniejszeniem aktywności patogenów. Jednakże dotychczasowe
wyniki badań dotyczące tego zagadnienia nie są jednoznaczne, a najnowsze doniesienia sugerują, że niska temperatura nie zawsze wpływa hamująco na funkcjo-
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nowanie układu odpornościowego [88]. Przykładowo ekspozycja poczwarek ćmy
S. cynthia pryeri na ujemną temperaturę powodowała spadek liczby hemocytów
uczestniczących w procesie fagocytozy, ale po 11 godzinach działania tego czynnika stresowego proces enkapsulacji był intensywniejszy niż u osobników kontrolnych hodowanych w temperaturze 20oC [74]. Krótkotrwała ekspozycja dorosłych
osobników muszki D. melanogaster na stres chłodu skutkowała wystąpieniem zjawiska hormezy, co przyczyniało się do zwiększenia odporności muszek na infekcje
grzybicze [60]. Efekt ten może być wynikiem wzrostu aktywności odpowiedzi komórkowej, ponieważ proces enkapsulacji i nodulacji dominuje podczas tego typu
zakażeń [21, 45]. U niektórych gatunków efekt zwiększenia aktywności immunologicznej dotyczył nie tylko odpowiedzi typu komórkowego, ale również odpowiedzi
humoralnej. Dorosłe osobniki świerszcza Allonemobius socius oraz trzmiela Bombus lucorum pochodzące z populacji zamieszkujących zimniejsze obszary cechowały się wyższą aktywnością PO [35, 36, 107]. Dodatkowo badania nad termiczną
stabilnością lizozymu wyizolowanego z hemolimfy ćmy M. sexta, wykazały, że
jest to enzym adaptujący się do niskich temperatur, poprzez zmniejszenie energii
aktywacji w wyniku zmian konformacyjnych [93]. Wzrost aktywności odpowiedzi
humoralnej obserwowany był również u zimujących dorosłych osobników nartnika Aquarius najas [56]. Nartniki, które przeżywały okres zimowy cechowały się
większą aktywnością układu odpornościowego, wyznaczaną na podstawie stopnia
melanizacji nylonowej kapilary wprowadzanej do ciała owada. Nie można jednak
wykluczyć, że wyższa odporność obserwowana u nartnika mogła być spowodowała
selekcją naturalną [56].
Zmiany aktywności układu odpornościowego związane z niską temperaturą
wynikają z jej wpływu na ekspresję genów kodujących białka uczestniczące w odpowiedzi immunologicznej. Linder i wsp. [65] wykazali, że u dorosłych osobników
muszki D. melanogaster obniżenie temperatury powoduje zwiększenie ekspresji
genu hsp83, podobnie jak infekcja bakteryjna. Ponadto, niższa temperatura wpływa
na ekspresję genu mtk kodującego przeciwbakteryjny peptyd miecznikowinę [65].
Pozytywny wpływ niskiej temperatury na funkcjonowanie układu odpornościowego tłumaczony jest obniżoną aktywnością metaboliczną owadów, a tym samym
niższą konsumpcją zmagazynowanych materiałów energetycznych w tkankach [52;
99; 107; 112]. Pozwala to, w zależności od potrzeb, na lepszą i efektywniejszą ich
alokację, m.in. na funkcjonowanie układu odpornościowego [88]. Podwyższoną aktywność układu odpornościowego w wyniku długotrwałej ekspozycji na niską temperaturę można również tłumaczyć powstałymi uszkodzeniami tkanek. Nakamura
i wsp. [74] oraz MacMillan i Sinclair [68] wskazują, że zimno powoduje uszkodzenie przede wszystkich cewek Malpighiego, tchawek, mięśni oraz jelita. W szczególności dużą wagę przypisuje się uszkodzeniom jelita, skutkującym przedostawaniem
się do hemocelu bakterii jelitowych, co może przyczynić się do wzmożonej aktywacji układu odpornościowego [68, 74, 88].
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Należy jednak mieć na uwadze, że niejednokrotnie interpretacja wyników badań
dotyczących wpływu temperatury na układ odpornościowy owadów ze względu na
szereg oddziałujących czynników jest bardzo trudna. W szczególności dotyczy to
badań prowadzonych w warunkach naturalnych, ponieważ modyfikacje aktywności
układu odpornościowego mogą być związane ze zmianami metabolicznymi, behawioralnymi oraz ze zmianami funkcjonowania układu nerwowego [65]. Ponadto
oddziaływanie temperatury jest często związane z innymi czynnikami stresowymi,
takimi jak głód czy desykacja [88].
FOTOPERIOD
Fotoperiod reguluje procesy życiowe owadów w rytmie okołodobowym, jak
i sezonowym. Jest to jeden z niewielu czynników, który nie ulega dużym fluktuacjom i wykazuje powtarzalność w cyklu rocznym [63].
Badania nad funkcjonowaniem zegara dobowego u owadów (ang. circardian
clock) prowadzone są przede wszystkim z wykorzystaniem muszki D. melanogaster.
U tego gatunku zaobserwowano powiązanie rytmu dobowego z funkcjonowaniem
układu odpornościowego [61]. Między innymi wykryto, że osobniki dorosłe muszki
infekowane bakteriami w godzinach nocnych cechują się wyższą przeżywalnością. Dalsze badania molekularne wykazały, że geny regulujące procesy odpornościowe są w odmienny sposób aktywowane w ciągu doby [61, 87, 94]. Mutanty
muszki D. melanogaster z nieaktywnymi genami timeless i period odpowiedzialnymi za regulację cyklu okołodobowego cechowały się obniżoną odpornością na
infekcje bakteryjne [87; 94]. Jednakże nie wykazano korelacji pomiędzy ekspresją genu kodującego białka Tim (gen timeless) i ekspresją genu kodującego drosomycynę, będącą jednym z głównych peptydów przeciwgrzybiczych u D. melanogaster [94].
Ważnym tematem poruszanym w badaniach nad okołodobowymi zmianami
w funkcjonowaniu układu odpornościowego jest zjawisko snu. U kręgowców, infekcje lub zmiany nowotworowe często powiązane są ze zjawiskiem snu, podczas
którego ulega zwiększeniu aktywność układu odpornościowego. Jest to wynik
działania interleukiny-1 oraz TNF-α (ang. Tumor Necrosis Factor α) [58, 76]. Dotychczasowe badania sugerują, że podobnie u D. melanogaster występują interakcje pomiędzy funkcjonowaniem układu odpornościowego a snem. U muszek pozbawionych w sposób mechaniczny snu dochodzi do ekspresji genów związanych
z układem odpornościowym [22, 113, 122]. Ponadto krótkie okresy bezsenności
powodowały zwiększenie ekspresji genu kodującego czynnik transkrypcyjny Relish, uczestniczący w szlaku Imd, który jest jednym z głównych szlaków sygnałowych odpowiedzi immunologicznej u owadów [113]. Co ciekawe, wzmożoną
senność obserwowano, gdy infekcji dokonano w godzinach nocnych, co ewident-

202

A. URBAŃSKI I WSP.

nie wskazywało na udział zegara okołodobowego w regulacji funkcjonowania
procesów odpornościowych u muszek [58, 61].
Sezonowe zmiany długości dnia i nocy, jak i intensywności docierającego
światła słonecznego indukują procesy fizjologiczne prowadzące do jak najlepszego przygotowania organizmu owada do okresu zimowego m.in. poprzez akumulację cukrów i polioli, modyfikację składu i ilości lipidów, zwiększenie stężenia
białek przeciwdziałających zamarzaniu oraz wprowadzenie owada w stan diapauzy [91, 110]. Choć dotychczasowe badania wskazują, że zmiany fotoperiodu
mogą wpływać na aktywność układu odpornościowego, to uzyskana na ten temat
wiedza dotyczy wyłącznie odpowiedzi typu humoralnego, głównie aktywności
PO. Fedorka i wsp. [35, 36] wykazali, że dorosłe osobniki świerszcza A. socius
zamieszkujące zimniejsze obszary cechowały się wyższą aktywnością oksydazy
polifenolowej w porównaniu do osobników z terenów o wyższej temperaturze.
Podobne zależności stwierdzili Vesterlund i wsp. [107] w badaniach nad zimującymi królowymi trzmiela B. lucorum. Fedorka i wsp. [35] tłumaczą, że wykryte
zmiany aktywności PO nie są stricte związane z temperaturą otoczenia, a właśnie
z fotoperiodem. Według tych autorów ciemniejsze zabarwienie kutikuli świerszczy nie tylko było skorelowane z wyższą aktywnością układu odpornościowego,
ale również zmieniało się w trakcie trwania sezonu [35]. Z prac innych autorów
wynika zaś, że przy zwiększonej aktywności oksydazy polifenolowej następuje
deponowanie większej ilości melanin w kutikuli [44], a ciemniejsza kutikula charakteryzuje się lepszą absorpcją promieniowania słonecznego [101, 111].
GŁÓD I DIETA
Tak jak wspomniano wcześniej, funkcjonowanie układu odpornościowego obarczone jest wysokimi nakładami energetycznymi [5, 105]. Hipotetycznie podwyższona
aktywność metaboliczna podczas infekcji jest rekompensowana zwiększonym pobieraniem pokarmu [5, 40, 71]. Jednak przy ograniczonym dostępie do pokarmu w środowisku naturalnym musi dochodzić do kompromisów w nakładach energetycznych
przeznaczanych na funkcjonowanie poszczególnych układów [5, 71]. Dlatego jednym z czynników środowiskowych warunkujących aktywność odpowiedzi immunologicznej owadów jest dostępność pokarmu.
Wyniki licznych badań dotyczących tego zagadnienia wskazują, zgodnie
z oczekiwaniami, na negatywny wpływ ograniczonej dostępności pokarmu na funkcjonowanie układu odpornościowego owadów. W większości tych prac, głównym
badanym parametrem była aktywność PO lub proPO. Zmniejszenie aktywności
oksydazy polifenolowej w warunkach deficytu pokarmu opisano m.in. u larw ważek Lestes viridis [29, 83] i Coenagrion puella [15], larw pluskawiaka Rhodnius
prolixus [34] oraz dorosłych osobników chrząszcza T. molitor [90]. Często spadek
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aktywności PO był skorelowany z jednoczesnym zmniejszeniem liczby hemocytów
krążących w hemolimfie badanych owadów.
Wpływ głodu na funkcjonowanie układu odpornościowego był szczególnie zauważalny w momencie gdy owady infekowano patogenem [34, 49, 71]. Skutkowało
to najczęściej gwałtownym zwiększeniem ich śmiertelności. Koszt utrzymania aktywności układu odpornościowego nawet na niskim poziomie jest wysoki. Potwierdzają
to badania Valtonen i wsp. [105] przeprowadzone na dorosłych osobnikach muszki
D. melanogaster oraz jej mutantach posiadających nieaktywny gen kodujący czynnik
trankrypcyjny Relish, jeden z głównych składników szlaku Imd [27, 105]. Wyniki
tych badań wykazały, że częściowa dezaktywacja układu odpornościowego skutkuje
zmniejszeniem nakładów energetycznych przeznaczonych na jego pełne funkcjonowanie, co tym samym zwiększa szansę przeżycia w warunkach stresu głodu [105].
Powstałe zmiany w funkcjonowaniu układu odpornościowego w wyniku ograniczenia dostępności pokarmu są najczęściej odwracalne. Badania przeprowadzone na
larwach ważki Ischnura verticalis wykazały, że po przerwaniu głodu, aktywność PO
powracała do poziomu sprzed eksperymentu [29, 31]. Jednakże w doświadczeniach
wykonanych na ważce L. viridis DeBlock i wsp. [29] zaobserwowali odmienny efekt,
gdyż poziom aktywności PO u głodzonych osobników nie powrócił do stanu kontrolnego nawet po 50 dniach karmienia.
Wystąpienie czynnika stresowego jakim jest głód powoduje redukcję masy ciała
tłuszczowego, wynikiem czego jest zmniejszenie syntezy białek i peptydów przeciwbakteryjnych a tym samym obniżenie aktywności układu odpornościowego [14, 90].
Co ciekawe, stres głodu nie zawsze powoduje zmniejszenie aktywności układu
odpornościowego. W przypadku larw ważek I. verticalis i Lestes eurinus głód nie powodował spadku aktywności PO [26, 31], natomiast u larw chrząszcza T. molitor,
pomimo spadku aktywności PO nie obserwowano zmian w procesie enkapsulacji [5]. Ponadto w przypadku motyla Epirrita autumnata krótkotrwałe głodzenie
zwiększało aktywność PO [117]. Zaobserwowane zmiany w parametrach czynnościowych układu odpornościowego u tych owadów wynikają nie tylko ze specyfiki
gatunkowej ich odporności na głód, ale i czasu jego trwania. Badania z wykorzystaniem imagines muszki D. melanogaster wykazały, że krótkotrwały okres głodu powoduje aktywację szlaku sygnałowego Toll i tym samym indukcję mechanizmów odpornościowych [13].
Przy omawianiu oddziaływania stresu głodu należy zaznaczyć, że nie tylko dostępność pokarmu ma istotny wpływ ma funkcjonowanie układu odpornościowego, ale również jakość oraz skład pobieranego pokarmu [13, 100]. Dotychczasowe
badania wskazują, że dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
kluczowe jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy głównymi składnikami w diecie (białka, tłuszcze, węglowodany). W większości badań pokarm z dużą zawartością białka wpływał pozytywnie na funkcjonowanie układu odpornościowego
owadów. Większa zawartości białka w diecie powodowała m.in. indukcję ekspresji
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genów kodujących dipterycynę i miecznikowinę oraz zwiększenie przeżywalności
muszki D. melanogaster podczas infekcji [37, 106], wzrost aktywności PO i stężenia peptydów antybakteryjnych w hemolimfie larw ćmy Spodoptera exempta [80]
oraz zwiększenie aktywności oksydazy glukozowej (GOX) w miodzie i pokarmie dla
larw pszczoły miodnej Apis mellifera [3]. Z kolei Lee i wsp. [62] wykazali, że pokarm o małej zawartości białka powoduje zmniejszenie odporności ciem S. littoralis
na infekcje wirusowe. Oprócz odpowiedniej ilości głównych składników w diecie,
równie istotna jest zawartość mikroelementów, np. dostarczenie antyoksydantów
poprawia efektywność funkcjonowania układu odpornościowego owadów [6, 53,
75]. Poza tym Freitak i wsp. [40] wykazali, że jakość pokarmu oddziałuje nie tylko
na funkcjonowanie układu odpornościowego odżywiających się owadów, ale również może wpływać na odporność ich osobników potomnych. U ćmy Trichoplusia
ni larwy wywodzące się od osobników karmionych pokarmem z dodatkiem bakterii
wykazywały wyższą aktywnością PO oraz lizozymu w hemolimfie [40]. Ponadto
w jelicie i innych tkankach tych larw zachodziła wzmożona ekspresja genów kodujących białka przeciwbakteryjne [40].
INNE CZYNNIKI
Wiedza na temat oddziaływania takich czynników, jak wilgotność i zagęszczenie
na funkcjonowanie układu odpornościowego owadów jest niewielka. Z nielicznych
dotąd badań wynika, że zbyt wysoka wilgotność może zwiększać ryzyko wystąpienia
infekcji grzybiczych [46, 86]. Z drugiej strony badania Mostafa i wsp. [72] wykazały,
że podwyższona wilgotność nie wpływała w sposób istotny na aktywność układu odpornościowego poczwarek ćmy E. kuehniella.
Badania dotyczące wpływu zagęszczenia populacji na funkcjonowanie układu
odpornościowego, przeprowadzone były z wykorzystaniem m.in. osobników dorosłych ćmy Plodia interpunctella. Wynika z nich, że zwiększenie liczby osobników
skutkuje zwiększeniem aktywności poszczególnych składowych omawianego układu
[100]. Ponadto duże zagęszczenie osobników larwalnych T. molitor powoduje zwiększenie ich przeżywalności, jednakże wzrost aktywności PO nie był w takich warunkach obserwowany [8].

PODSUMOWANIE
Funkcjonowanie układu odpornościowego owadów podlega dużym fluktuacjom
podczas cyklu życiowego. Rodzaj i wielkość występujących rozwojowo-zależnych
zmian w aktywności poszczególnych mechanizmów tego układu skorelowany jest
nie tylko z biologią danego gatunku i ryzykiem infekcji, ale również z warunkami
środowiskowymi. Przy dużej liczbie opublikowanych prac dotyczących zmian roz-
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wojowych na funkcjonowanie układu odpornościowego owadów, często uzyskiwano
skrajnie odmienne wyniki. Niewątpliwie różnice w uzyskiwanych wynikach związane są z faktem, jednoczesnego oddziaływania na ciało owada szeregu czynników
rzutujących na aktywność układu odpornościowego, szczególnie gdy w badaniach
są wykorzystywane osobniki pozyskiwane ze środowiska naturalnego. Warunki środowiskowe w sposób istotny wpływają na funkcjonowanie układu odpornościowego
owadów często prowadząc do obniżenia jego aktywności. Związane jest to zazwyczaj
z długotrwałym występowaniem czynników stresowych takich jak niska temperatura czy ograniczona dostępność pokarmu. Jednakże jak pokazują najnowsze badania
w zależności od długości trwania czynnika stresowego może on powodować odmienne efekty, łącznie ze wzrostem aktywności odpowiedzi typu komórkowego i humoralnego. Zwiększenie aktywności układu odpornościowego owadów w warunkach
stresowych łączona jest ze zmianami aktywności metabolicznej organizmu owada,
podwyższonym poziomem ekspresji genów kodujących białka odpornościowe i peptydy przeciwdrobnoustrojowe oraz, w przypadku gdy osobniki uprzednio były narażone na działanie danego czynnika stresowego, zjawiskiem hormezy. Dodatkową
trudność w interpretacji wyników stanowi fakt istnienia prawdopodobnych powiązań
pomiędzy szlakami sygnałowymi warunkującymi odpowiedź m.in. na niską temperaturę oraz desykację. Dlatego też badania oddziaływania warunków środowiskowych
na funkcjonowanie układu odpornościowego owadów często są skoncentrowane na
pogłębieniu wiedzy dotyczącej szlaków sygnałowych uczestniczących w odpowiedzi
na czynniki stresowe.
Ze względu na łatwość hodowli, możliwość pozyskania dużej liczby osobników
oraz niskie koszty eksperymentów, owady stanowią doskonałe organizmy modelowe
do badań nad czynnikami modulującymi aktywność podstawowych mechanizmów
immunologicznych, np. procesu fagocytozy czy aktywności litycznej lizozymu, zachodzących u większości grup zwierząt, łącznie z kręgowcami. Ponadto uzyskana
wiedza na temat rozwojowo-zależnych zmian oraz wpływu warunków środowiskowych na funkcjonowanie układu odpornościowego owadów jest ważna dlatego, że
może zostać wykorzystana przy projektowaniu środków pozwalających na kontrolę
liczebności gatunków uznawanych za szkodniki plonów rolnych, jak i wektory chorób takich jak malaria czy choroba Chagasa [109].
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