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Baci]lus thuringiensl1 tlenowa Gram-dodatnia lasecz- ( 18, 30). Kryształy te (tworzone w liczbie 1-4 w kornór-

ka tworząca endóspory, syntetyzuje poclczas sporulacji ce), złozone z jednego lub kilkrr rodzajów białek (d-en-

inkluzje zwane ciałami parasporalnymi, Zdolność do dotoksyn) o masie od 30-140 kDa, wielkości 0,1-1 nttn,

tworzónia ciał parasporalnych jest jedną z cechróznicu- określono jako cry (crystal proteins) lub icp (insectidi-
jących B. thuiingietlsrs od B. cereus, B. anthracis j B. cal crystal proteins) stanowią 20-30% suchej masy
'lllycoides. 

Wszyitkie te laseczki, pomirno ogromnych bakterii, Ó-endotoksyny są oporne na enzymy proteoli-

różnic w chorobotwórczości dla ssakórv i bezkręgow- tycznc(trypsyny,chymotlJpsynyipronazy),nierozpusz-
ców, są zaliczane do laseczek glebowych grupy B. ce- czają się w wodzie otaz rozcieńczonych roztworach
rerus i pod względem morfologii komórki i kolonii oraz kwasów azotowego i solnego, a sąrozpuszczalne W roz-

profilu biochemicznego są niemal identyczne (|6,20, tworach zasadowych. Uwalniane do Środowiskawrazz
Ż9). Natomiast podobieństwo homologicznych odcinków endosporami w wyniku 1izy korrrórki macierzystej. z po-

DNA waha się w granicaclr 50-1 0O oń, a sekwencjc pod- karmem dostają się do przewodu pokarmowego wrażli-
jednostek 165 rRNA są praktycznie nieodróżnta7ne (4, wych na nie larw ou,,adów"

iO;. OprOcz B. thurillgiensis ciała parasporalne wytwa- Potnino rożnic w spektrum toksycznego działania,

rzająinne laseczki tlenowe (B. sphaericus, B. nedusa, B. wszystkie białka cty poza nielicznyni wyjaJkarni. wy-
popi]iu", B. laterosporLLs) i beztlenowe (Clostl,idiLun bi- kazująwysoki konserr.vatyzrn budorł,y.Łapzy je przede

femlentans). Jednak u żadrrej z tych bakterii aktywność wszystkim fragment o masie 60+10 kDa odPowiedzial-
owadobójcza nie jest tak silna jak u B. thuringiensis (3). ny za toksyczność, uwalniany pod wpływem enzymów.

Przez wiele lat uwazano , że B. thuringiensis tworzy Na trzeciorzędowąstnrkturę tego fragmentu sltładająsię
niewiell<ą grupę bakterii. Pogląd ten został obalony w 3 domeny. Domena l złożona z sieclmiu ułozotrych kon-

1962 r. priez Barjaca i Bonnefoiego (7), ktorzy przed- centrycznie łańcuchów polipeptydowych nlających
stawili s-erologiczńąklasyfikację szczepów B. thuringien- strukturę a-heliksów, zaŚ dwie pozclstałe tworzą P-har,
srs opartą na antygenie rzęskowym (H) Wykazano, ze nronijki. Fragment ten zawiera 5 wysoce konsetwatYw-
B. thuringietlsls obejmuje duzą liczbę laseczek zrożnl,- nych bloków sekwencji, zlokalizowanych w domenie I

cowanych serologicznie (obecnie znanych jest 55 sero- (blok 1 i 2) i domenie III (blolt 3-5). Hydrclfoborł'ość
typów), z których duza grupa jest patogenna dla wielu dwóch pierwszych bloków wydaje się oclpowiadaĆ za
gatunków owadów (żI,34). tlansbłonowe właściwości domeny l, co czyni ją odpo-

Patogenność B. thuringienslsdlaowadowjestwarun- wiedzialną za insercję toksyny do błony komórek na-

kowana wytwarzanymi podczas sporulacji inklrrzjami błonka jelitowego i tworzenie kanału jonowego oraz

białkowymi występujapymi w komórce w fotmie krysz- agregację toksyn (2, 25). Za taką 1unkcją tej domeny,

tałów ciał parasporalnych CPI (crystalline parasporal przemawiarówniezjej znacznepodobieństrł'o do innych
inclusion), W obraziemikroskopukontrastowo-fazowe- białek o właściwościach transbłonowych jak: kolicina
go ciała parasporaln e B, thuringlbłsrs są widoczne jako A, toksyna dyfterytu czy egzotoksyna Pseudonlonas Sp.

umiejscowione na zewnątrz egzosporiutn kryształy o (3a). Rola pozostałych domen nie została w pełni Po-
regularnych kształtach (sześcienne, romboidalne), uza- łnana. Prawdopodobnie obie odpowiedzialne sąza inte-

leŹnionych od rodzaju składających się na nie toksyn rakcje z receptorami błonowymi, Dodatkowo domena



III może spełniać funkcję kanału jonowego oraz zewzglę-
du na ścisłe upakowanie (struktura B-sandwich) stabili-
zować strukturę toksyny i chronić przedenzymami (28).
W obrębie domeny II i III zlokalizowany jest liczący
około 250 reszt aminokwasowych, specyficzny dlakaż-
dej toksyny region hiperzmienny (Hv). Wymieniona tok-
syna crylA(b) posiada w tym rejonie sekwencje należą-
ce do crylA(a) oraz crylA(c) (2,3).

W niektórych kryształach mogąwystępowac białka cyt
o masie żl kDamające właściwości cytolityczne, wyka-
zljące około 20oń zgodność sekwencji aminokwasów z
cry. Białka cyt, chociaż same nie sątoksyczne, zwiększa-
ją toksyczność cry. Takie synergistyczne współdziałanie
toksy,n o masie 27 kDa (CytA) i 130, bądź 65 kDa (Cry-
IV), produkowanych przez B. thuringiensis subsp. izra-
elensis, wzmaga owadobojczy efekt przeciwko komaro-
wl Aedes aegypti, wykazał Tabashnik (38). Dodatkowo
warto wspomnieć, żeó-endotoksyny nie sąj edynymi biał-
kami B, thuringiensis o owadobójczym działaniu. Takie
właś c iwo śc i maj ą równ i eż wy dzlelane w o kre s ie we geta-
tyrvnego wzrostu białka, określane w skrócie vip's - ve-
getative insectidical proteins, o masie 100 kDa (28).

Geny odpowiedzialne za biosyntezę ciał parasporal-
nych są zlokalizowane w duzych plazmidach o wielko-
ści 35-200 MDa (1 MDa : 1,5 kb). Dzięki zdolności
duzych plazmidów do transferu w procesie koniugacji,
taka lokalizacja genów cry ułatwia ich wysokąmobilnośc
w obrębie gatunku i umożliwia obejmowanie większej
Iiczby genów (4I). Zapewnia to stĄ skład kryształów,
ważny dla stopnia toksyczności oraz stałą wielkość, co
maznaczenie w przypadku lar-w muchówek (Diptera) (3).

Przynajmniej część genów endotoksyn jest oflankowa-
naprzez jednąlub więcej sekwencji insercyjnych (IS) lub
transpozonów (Tn), które znajdująsię w zasięgu do 1 kb
od sekwencji genu toksyny (2,32). W plazmidach B. thu-
ringiensisnalczęściej notuje slę obecność co najmniej jed-
nej kopii IS240 (32). Taka ,,aranżacja" plazmidowego
DNA ułatwia ich przemieszczanie w obrębie materiału
genetycznego komórki, j akteż zwtększa szansę rekombi-
nacji (22). W efekcie notuje się nowe odmiany ó-endo-
toksyn, Obecnie znanę są22 klasy genów cry. Prawdopo-
dobnie w wyniku takiej rekombinacji pomiędzy położo-
nymina tym samym plazmidzie genami kodującyrni cry-
IA(a) i crylA(c) powstał nowy gen crylA(b), kodujący
białko o toksycznym działaniu zarówno dla niektorych
przedstawicieli motyli (LepidopteĄ, jak i muchówek (2).

Mechanizm działania d -endotoks yn B, th uri ngi ensi s
polega na tworzeniu kanałów jonowych w błonach ko-
mórek nabłonka jelitowego, co zakłóca gospodarkę jo-
nową larwy, a w efekcie powoduje pęcznienie i lizę ko-
mórek. W rezultacie zakażona latwa przestaje pobierac
pokarm i ginie (1, 18). Owadobójcze działanle białek B.
th uringi en s i s doty czy tyl ko po staci larwalnych owadów.
Warunkiem uj awnienia właściwo ści owadobój czych j est
uwolnienie toksyn zktyształow. To zjawisko zachodzi
wyłącznie pod wpływem silnie zasadowego środowiska
(pH * granicach 9-11), a takie istnieje w jelicie środko-
wym wrazliwych larw (44). Wynika to z przewagi po-
karmu roślinnego w diecie larw, a w konsekwencji wy-

sokiego stęzenia potasu w hemolimfie. Redukcja ilości
potasu polega na jego aktywnym transporcie zę światła
jelita w procesie obejmującym równiez wydzielanie jo-
nów dwuwęglowych, które nadają zasadowy odczyn
wydzielinom jelita środkowego (33,47). Uwolnione w
postaci protoksyn białka ciał parasporalnych, pod wpły-
wem enzymów proteolitycznych (trypsyny lub chymo-
trypsyny) są przekształcane w formy aktywne, zdolne
do połączenia się z określonymi receptorami błonowy-
mi, co umozliwia wnikanie do błony i utworzenie kana-
łu jonowego lub uszkodzenie istniejącego. Śmierc owa-
dów moze być także następstwem posocznicy rozwija-
jącej się z przewodll pokarmowego i hemoceh (aĄ.

Toksycznośc toksyn ciał parasporalrrych jest najwyż,
sza w najwcześniejszych etapach rozwoju larwalnego i
obntżasię wraz z wiekiem larwy. Prawdopodobnie przy-
czynatego zjawiska tkwi w redukcji receptorów, do cze-
go dochodzi w wyniku zróżnicowanej ekspresji mole-
kuł receptorowych bądź potranslacyj nej modyfikacj i
receptorów podczas wzrostu larwy (31). Znaczne podo-
bieństwo budowy ó-endotoksyn sugeruje, że różnic w
spektrum toksyczności B, thuringiensis należy szukać
w owadach. Działanie tych toksyn wydaje się być raczej
selektywne niż specyficzne. Pomimo, że każda z nlch
przejawia toksyczność w najwyższym stopniu tylko do
określonego gatunku to wykazuj e j ą również, chociaz w
mniejszym stopniu do innych. Wydaje się, ze proces
aktywacj i j akiemu p odle gaj ą ó -endotoksyny w przewo-
dach pokarmowych owadów, ma duze znaczenie dla
ujawnienia się stopnia ich toksyczności. Z pewnością
pH treści jelita odgrywa w tym procesie rolę decydują-
cą. Jednak róznice w działaniu toksyn występują nawet
po uprzednim rozpuszczeniu, co wskazuje również, że
enzymy aktywujące protoksyny i receptory błonowe
mająwpływ na końcowy efekt toksyczności. Jako przy-
kład mozna przytoczyc dzjałanie trypsyny motyla Cho-
ristoneura fulniferanana 130 kDa toksynę B, thuringien-
sls subsp. aizawai, która oddziela 55 kDa fragment tok-
syczny dla niej samej, ale nie dla przedstawicieli rzędu
Diptera. Kiedy je dnak poddano j ądziŃaniu proteazy wy-
izolowanej z jelita owada sytuacja była odwrotna. Frag-
ment o masie 53 kDa był toksyczny jedynie dla samego
motyla (1, 9). W przypadk-u receptorów błonowych rożni-
ce mogąwynikać zarówno ze stopnia powinowactwa tok-
syn do receptorów, jak i wiązania się z innymi receptorami,
co jest podstawą synergizmu w ich działaniu (38).

Toksyczne właściwości B. thuringiensr's najczęściej
obserwowano w odniesieniu do szkodników upraw, któ-
re przynosząogromne straty w rolnictwie (15,23). Po-
wiązanie tych faktow sprawia, iz obecnie wzrasta zaln-
teresowanie właściwościami d-endotoksyn, izolacją no-
wych szczepów tego gatunku laseczek oraz właściwo-
ściami fenotypowymi i genotypowymi B. thuringiensis:
Dużym krokiem naprzód, w określeniu spektrum dzia-
łania patogennego w odniesieniu do owadów, było od-
krycie aktywności B. thuringiensrs subsp. israe]ensis
przeciwko muchówkom, a następnie chrząszczom i mo-
tylom. Wrazliwość na Ó-endotoksyny stwierdzono tez
w kilku innych rzędach owadów np: błonkówek (Hy-



men optera), pluskwiak ów (Homoptera), prostoskrzy-
dłych (Otthoptera), chruścików (TrichopteĄ oraz nie-
których grupach bezkręgowców, m.in. nicieni l rozto-
czy (34). Trzeba jednak nadmienic, że tylko częśó szcze-
pów B. thuringiensis przejawia toksyczne działanie w
stosunku do wymienionych bezkręgowców (39). Bada-
nia przeprow adzone w Japonii wykazaŁy, że aż 640ń spo-
śród 189 szczepów B, thuringiensls wyizolowanych z
gleby nie jest toksyczne dla przedstawicieli Lepidopte-
ra, Diptera t Coleoptera (1), Nie mozna jednak wyklu-
czyć, że toksyna ta jest skierowana przeciwko innym
rzędom owadów lub innych bezkręgowców,

Efektem badań nad właściwościami B, thuringiensis
jest stosowanie od ptzeszło 40\at preparatów zawlera-
jących toksyny tej bakterii w ochronie roślin. Mates, (cyt.
42) jlżw 19ż7 r., opracował pierwszy preparat zawiera-
jący szczep B, thuringiensĄ aktywny przeciwko owa-
dom Lepidoptera,W tamtym okresie nie miał on jednak
szans na rywalizację zbardzo popularnymi, a jednocze-
śnie szkodliwymi pestycydami chemicznymi. Wynika-
ło to głównie z nieznajomośei mechanizmu działania B.
thuringiensis, Przemysłową produkcję preparatl z B.
thuringiensi s subsp. kurs taki podnazwą,,Thuricide" roz-
poczęto w 1957 r. Od tego czasu preparaty zawierające
szczępy tej laseczki sąstosowane na całym świecie jako
wysoce skuteczny środek walki z owadami. Popularnośc
swoją zawdzięczają specyfice działanta, a także braku
szkodliwego wpływu na inne organizmy roślinne, zwie-
rzęce iludzt (1,37).

Przez wiele lat nie stwierdzono oporności owadów na
toksyczne działanie ciał parasporalnych B. thuringien-
srs. Pierwsze prace wskazujące na powstanie mechani-
zmów obronnych u owadów w odniesieniu do ó-endo-
toksyn, w warunkach laboratoryjnych, pojawiły się do-
piero na początku lat dziewięćdziesiątych (6, 8, 39).
Dotychczas w warunkach polowych zanotowano opor-
ność na toksyny B. thuringiensrs jedynie u motyla Plo-
dia xylostella (35). Jak wykazały badania laboratoryjne
wrazliwych i opornych owadów P xylostella (6, 8) i P
intetpunctella (43), oporność na toksyny B, thuringien-
srs j est uwarunkow analriczbąt właściwościami recepto-
rów membranowych w komórkach nabłonka jelita. Na-
tomiast brak jest związkl ze zmlaluami pH treści jelita
śro dkowe go or az p oztomem pt oteaz obu p opul acj i owa-
dów. Jednak badania Goulda i wsp. (1ż) oraz Maclnto-
sha i wsp. (27) niewykazały powtązańpomiędzy llczbą
receptorów a oporno ści ą H el i o thi s vires c en s na CryIA(b)
i CryIA(c). W tym przypadku najprawdopodobniej dzia-
łają inne mechanizmy oporności, jak: obniżenie akty-
wacji toksyn w jelicie przed połączeniem z receptorem
m e mb rano wym, b 1 o kad a T o zpLls zc zan:a b iałko wy c h
kryształów oraz zmianaw strukfurze por membranowych
(9, 10, 40).Przyczynąopol-llości owadów na d-endotok-
syny mogąteżbyćzmiany w aktywności enzymów jeli-
towych. Huang i wsp. (19) wykazal| iż obniżenie ak-
tywności proteinazy o właściwościach Ępsyny (tryp-
sin-like proteinase), z jelita środkowego motyla Ostri-
nia nubi]a]is, pociąga za sobą redukcję aktywności lub
nawet degradację protoksyn B. thuringiensis.

B. thuringiensĄ stosowany w postaci aerozolu bez-
pośrednio na powierzchnię upraw, pod wpływem pro-
mieni UV ulega szybkiej degradacji, Prawdopodobnie u
B. thuringiensr's subsp. kurstakiHDI, za zwiększoną
wrażliwośc na promieniowanie UY i zwtąz,anąz tym
mniejszą trwałość B. thuringiensr's w warunkach polo-
wych, jest odpowiędzialna część z 1ż plazmtdow. Taką
możliwość wykazano obserwując spadek wrażliwości na
I]V komórek pozbawionych plazmidów lub jej wzrost
w komórkach B. cereuspo przeniesieniu niektórych pla-
zmidów B, thuringiensis. Z drugiejjednak strony z obec-
nością plazmidów wydaje się być związana powszech-
ność występowania B. thuringiensr (17). Dodanie do
preparatów z ó-endotoksynami substancji blokujących
działanię UV, może wydłużyć obecność toksyn B. thu-
ri n gi en s i s na p owi erz c hni ach ro ś lin uprawnych, c zy ntąc
z ciał parasporalnych, porównywalny z pestycydami,
środek do walki z owadami. Ograntczeniom wynikają-
cym zkrótkiego czasu działania toksyn B. thuringiensis
w warunkach polowych,można zapobiec poprzez wpro-
wadzenie genów tych białek do innych bakterii, jak E.
coli (5), Anabaena sp, (46) czy też Rhizobium sp. (I3).

Techniki inżynierii genetycznej, polegające na wpro-
wadzeniu genow owadobójczych toksyn B. thuringien-
sl's do chromosomów roślin przyczyntają się do dalsze-
go wzrostu zastosowań tego gatunku bakterii w ochro-
nie roślin uprawnych (11, 19, 45). W Stanach Zjedlo-
czonych w 1999 r, uplawy roślin zmodyfikowanych ge-

namj ó-endotoksyn, prowadzono na 8 milionach hekta-
rów (36). Modyfikacje genetyczne powodują wzrost
efektywności i wydłużenie czasu działania toksyn (36).
Dodatkowo, inkorporacj a do chromo somów poj edynczej
komórki wielu genów kodujących różne toksyny B. thu-
ringi en s i s, zabezpieczarównocześnie roślinę przed wie-
loma szkodnikanri.

W zr astając a lic zb a upraw ro ślin trans genicznych może
doprowadzić do szybkiej adaptacji i wzrostu oporności
wśród owadów na toksyny B. thuringiengs. Liu i wsp.
(ż6) przypuszczają iż nieliczne przypadki rezystencji
Pe c tin oph ora go s s ypi el l a(główny szkodnik bawełny) na
crylAc, zostały spowodowane prowadzonymi na szeTo-

ką skalę uprawami transgenicznej bawełny zawierają,
cej geny oporności na tę toksynę. Wiele badań wskazu-
je, iż pomimo prawidłowej transkrypcji, geny toksyn B.
thuringiensrs wykazują niską ekspresję w komórkach
nowego gospodarza (24). Prawdopodobnie zjawisko to
jest wyr,vołane zmianami potranskrypcyjnymi bądż degra-
dacj ą odpowiedniego mRNA ( 1 4). Ogromne zróżnicow a-

nie mechanizmów ekspresji genów u bakterii nie pozwala
wykluczyć hipotezy, ze transgeny w komórkach obcego
gospodarza wysyłaj ą sygnĄ blokuj ące ich ekspresj ę. Zro-
zumienie procesów rwiązanych z ekspresją genów roślin
transgenicznych, moze pomoc w obnizeniu ograniczeń
zw tązany ch z sto s owaniem mo dyfi kacj i gene§c zny ch.

Mając na uwadze wysokie ryzyko zwlązane z wpro-
wadzaniem pestycydów do środowiska oraz wzrost re-
zystencji owadów na chemiczne środki ochrony roślin,
celowe jest poszukiwanie nowych, altematywnych spo-
sobów walki ze szkodnikami upraw. B. thuringiensis,
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pomimo częściowych ograniczeń, wydaje się być odpo-
wiednim mikroorganizmem do ochrony roślin przed
owadami. Przemawia za tym powszechność występo-
wania i izolowania nowych szczepów, łatwość przygo-
towyr,vania preparatów, silne właściwości owadobój cze
toksyn or az możIiwo ś c mo dyfi kacj i genetyc zny ch ro ś lin
z wykorzystaniem genów B. thuringiensis.
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