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Opis projektu: 

Dostępne wcześniej badania na temat relacji między bakterią 
Wolbachia, a gospodarzami (z różnych grup stawonogów i nicieni), 
koncentrowały się głównie na poznaniu zmienności szczepów tej 
bakterii oraz jej wpływu na mechanizmy rozrodu nosicieli. Do 
niedawna brakowało też badań, które weryfikowałyby drogi transmisji 
Wolbachia pomiędzy osobnikami inne niż drogą płciową, a więc za 
pośrednictwem wektorów środowiskowych, które powinny być zależne 
od niszy zajmowanej przez gospodarzy i relacji ekologicznych z 
innymi organizmami.  

W ramach projektu zweryfikowano status infekcji bakterią Wolbachia 
297 gatunków chrząszczy z zastosowaniem metod molekularnych. 
Infekcję potwierdzono u 81 gatunków (27%) (Kajtoch et al. 2019. 
Dane nt. infekcji zestawiono z kilkoma biologicznymi/ekologicznymi 
cechami gospodarzy. Część z nich okazała się silnie skorelowana z 
infekcją (sposób rozrodu, trofizm), niektóre cechy były zależne w 
sposób niejednoznaczny (preferencje siedliskowe, rozmieszczenie, 
mobilność i wielkość ciała), a inne nie wykazywały zależności z 
infekcją (zasięg, preferencje termiczne). Zanegowano także, w 
większości przypadków, koewolucję pomiędzy chrząszczami a 
Wolbachia.  

Dla wybranych gatunków i rodzajów chrząszczy sprawdzono wpływ 
infekcji na różnicowanie populacji i specjację. W większości 
przypadków nie stwierdzono aby Wolbachia miała wpływ na 
genetyczne zróżnicowanie gospodarzy (Montagna et al. 2017, Kajtoch 
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et al. 2018), ale u niektórych taksonów dowiedziono takich zależności 
(Plewa et al. 2018). Ponadto zrewidowano mechanizmy powstania 
partenogenezy u ryjkowców w kontekście wpływu infekcji Wolbachia 
(Mazur et al. 2016, Kotásková et al. 2018). Kwestię horyzontalnego 
przenoszenia bakterii zbadano na przykładzie wybranych 
reprezentantów stonkowatych (Kolasa et al. 2017), dowodząc, że 
roślina żywicielska może być wektorem. Natomiast wspólne 
środowisko życia nadrzecznych chrząszczy drapieżnych nie było 
nośnikiem bakterii (Kolasa et al. 2018). 

Dodatkowo przygotowano przegląd występowania Wolbachia i jej 
wpływu na chrząszcze na podstawie dostępnych danych 
literaturowych (Kajtoch & Kotásková 2018). Wykorzystano także 
zebrany materiał owadzi do opracowania relacji infekcji Wolbachia z 
innymi bakteriami występującymi w chrząszczach i wywołującymi 
podobny wpływ na rozród nosicieli (Rickettsia, Spiroplasma, 
Cardinium), które okazały się znacznie mniej rozpowszechnione 
(Kolasa et al. 2018). Ponadto wykazano, że nie ma istotnej korelacji 
pomiędzy występowaniem najpospolitszych endosymbiontów. 
Natomiast liczebność endosymbiotycznych bakterii w chrząszczach 
negatywnie korelowała ze zróżnicowaniem mikrobiomu gospodarzy 
(Kolasa et al., w recenzji). 

Wyniki projektu omówiono w 10 artykułach, opublikowanych w 
czasopismach indeksowanych w międzynarodowych bazach danych, 
a także prezentowano na konferencjach tematycznych, w tym na 
europejskim kongresie biologii ewolucyjnej. Znaczna część wyników 
projektu będzie stanowiła także przedmiot rozprawy doktorskiej 
jednego z wykonawców. 

Zrealizowany projekt w znaczący sposób przyczynił się do 
zwiększenia informacji na temat infekcji bakterią Wolbachia wśród 
chrząszczy, która jest najpowszechniejszym znanym endosymbiontem 
mającym, prawdopodobnie, fundamentalny wpływ na historię 
ewolucyjną oraz na relacje ekologiczne niektórych grup 
bezkręgowców. Projekt stanowi istotny wkład w wiedzę z zakresu 
ekologii, ewolucji , mikrobiologii i biologii bezkręgowców.    
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