PRACE POGL¥DOWE

Krzysztof CISZOWSKI1
Aneta MIÊTKA-CISZOWSKA2

W³aciwoci jadów b³onkówek (Hymenoptera)
Toxinology of Hymenoptera venoms

Klinika Toksykologii i Chorób
rodowiskowych
Uniwersytet Jagielloñski Collegium Medicum
w Krakowie
p.o. Kierownika Kliniki: dr n. med. Piotr Hydzik

1

Oddzia³ Toksykologii i Chorób Wewnêtrznych
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie
Ordynator Oddzia³u:
dr n. med. Barbara Groszek

2

Dodatkowe s³owa kluczowe:
jad b³onkówek
biochemia
mechanizm dzia³ania
toksycznoæ
Additional key words:
Hymenoptera venom
biochemistry
mechanism of action
toxicity

Adres do korespondencji:
Dr n. med. Krzysztof Ciszowski
Klinika Toksykologii i Chorób rodowiskowych
UJ CM
31-531 Kraków, ul. niadeckich 10
tel. (fax): (12) 424-89-02
e-mail: wt_poohatek@wp.pl

Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 8

Jad b³onkówek (Hymenoptera) jest
wydzielin¹ specjalnych gruczo³ów jadowych owadów, która s³u¿y zarówno
jako substancja obronna przed napastnikiem, jak równie¿ jako broñ parali¿uj¹ca atakowane ofiary podczas zdobywania po¿ywienia. Pod wzglêdem
chemicznym jad stanowi mieszaninê
biologicznie czynnych substancji (makrocz¹steczkowych i drobnocz¹steczkowych) o rozmaitych funkcjach fizjologicznych. Poszczególne substancje
mog¹ wykazywaæ efekty toksyczne na
uk¹szonego cz³owieka, przyczyniaj¹c
siê do powstania niektórych objawów
klinicznych zatrucia jadem b³onkówek.
W niniejszej pracy omówiono budowê
chemiczn¹, rolê fizjologiczn¹ i dzia³anie toksyczne poszczególnych sk³adników jadu b³onkówek.
Wprowadzenie
Jad b³onkówek (Hymenoptera) jest wydzielin¹ specjalnych gruczo³ów jadowych
owadów, która s³u¿y zarówno jako substancja obronna przed napastnikiem, jak równie¿ jako broñ parali¿uj¹ca atakowane ofiary podczas zdobywania po¿ywienia. W obu
przypadkach jest ona wstrzykiwana do cia³a napastnika lub ofiary za pomoc¹ wyspecjalizowanego aparatu ¿¹d³owego znajduj¹cego siê na koñcu odw³oka. Pod wzglêdem budowy chemicznej jad jest mieszanin¹ wielu aktywnych biologicznie zwi¹zków
o specyficznym dzia³aniu na organizm u¿¹dlonego zwierzêcia lub cz³owieka, a których
rodzaj i funkcje nie zosta³y jeszcze dostatecznie poznane.
W jadzie b³onkówek mo¿na zasadniczo
wyró¿niæ trzy g³ówne grupy sk³adników, a
mianowicie:
(1) makrocz¹steczki o masie cz¹steczkowej >10 kDa (g³ównie bia³ka o aktywnoci enzymatycznej);
(2) zwi¹zki o poredniej masie cz¹steczkowej <10 kDa (g³ównie peptydy bez aktywnoci enzymatycznej);
(3) mikrocz¹steczki (cukry, sk³adniki lipidowe, wolne aminokwasy, aminy biogenne i acetylocholina) [97].
Poni¿ej zostan¹ omówione poszczególne grupy sk³adników jadu ze zwróceniem
uwagi na ich budowê chemiczn¹, rolê pe³nion¹ in vivo w ciele owada oraz wp³yw na
ustrój u¿¹dlonego osobnika.

Hymenoptera venom is a secretion
of special poison glands of insects. It
serves both as a defensive substance
against aggressors, as well as weapon
used to paralyze the victim during gaining food. Chemically, the venom is a
mixture of biologically active substances of high-, medium- , and small
molecular weight with a variety of
physiological functions. Individual
substances may have toxic effects on
stung human contributing to certain
clinical signs and symptoms of venom
poisoning. In the present paper, chemical structure, physiological role and
toxicity of particular components of
Hymenoptera venom are described.

Makrocz¹steczkowe sk³adniki
jadu b³onkówek
Fosfolipazy
Sporód makromoleku³ zawartych w jadzie b³onkówek najwiêksze znaczenie maj¹
fosfolipaza (PL) i hialuronidaza. Fosfolipazy (PLs, EC 3.1.1.4) to grupa enzymów katalizuj¹cych rozk³ad fosfolipidów b³onowych,
wród których, zale¿nie od rodzaju rozbijanego wi¹zania w cz¹steczce fosfolipidu,
wyró¿nia siê fosfolipazy A1, A2, C i D (PLA1,
PLA2, PLC, PLD). W jadzie b³onkówek zidentyfikowano obecnoæ PLA1 i PLA2, które
katalizuj¹ hydrolizê kwasów t³uszczowych
odpowiednio w pozycji 1 i 2 cz¹steczki fosfolipidu [52]. S¹ one uwa¿ane za silne antygeny bior¹ce udzia³ w reakcjach alergicznych zwi¹zanych z uk¹szeniem przez b³onkówki u osobników predysponowanych, przy
czym PLA2 jest charakterystyczna dla pszczo³owatych (Api m 1, Bom p 1), a PLA 1 dla
osowatych (Ves v 1, Dol m 1, Vesp c 1, Pol
a 1) oraz mrówkowatych (Sol i 1) [13,52].
G³ówn¹ rol¹ fosfolipaz zawartych w jadzie
b³onkówek jest ich bezporednie dzia³anie
cytolityczne, polegaj¹ce na hydrolizie fosfolipidów b³on komórkowych i niszczeniu
b³on, w czym synergistycznie wspó³dzia³aj¹
z nimi niektóre peptydy, np. melityna [19].
Dawkê letaln¹ LD50 po podaniu iv. u myszy
okrelono dla PLA na 10-20 mg/kg [15].
PLA2 zawarta w jadzie pszczó³ jest 128aminokwasow¹ glikoprotein¹ zawieraj¹c¹ 4
mostki dwusiarczkowe w swej cz¹steczce
[103], której masa cz¹steczkowa wynosi 14
555 Da dla samego peptydu, a 15 800 Da z
przy³¹czonymi resztami wêglowodanowymi
[102]. Jej iloæ w jadzie A. mellifica wynosi
12-15% suchej masy [13], ale mo¿e byæ
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osobniczo zmienna wród pszczó³ europejskich (1,8-27,4%) i jest wiêksza wród osobników afrykañskich (A. mellifica sutellata)
ni¿ europejskich (A. mellifica mellifica) [101].
Wykazano, ¿e iloæ PLA2 w jadzie robotnic
A. mellifica jest najmniejsza w momencie
przeobra¿enia poczwarki w postaæ doros³¹,
nastêpnie ronie w ci¹gu 10 dni od przeobra¿enia do maksymalnej wartoci oko³o
40 µg PLA2 w pojedynczym zbiorniczku jadowym i utrzymuje siê na sta³ym poziomie
przez resztê ¿ycia robotnicy w ci¹gu lata
[82]. PLA2 z jadu trzmieli B. terrestris (alergen Bom t 1) wykazywa³a 52,9% homologii
w stosunku do PLA2 pszczó³ [43].
PLA1 zawarta z jadzie osowatych w iloci 6-14% [13] nie jest prawdopodobnie jednym enzymem, ale jej aktywnoæ wykazuj¹
ró¿ne peptydy o zbli¿onej do siebie masie
cz¹steczkowej. PLA1 z jadu osy pospolitej
(V. vulgaris) zawiera 300 aminokwasów i
wykazuje 67% homologii ze swoim odpowiednikiem u D. maculata [51]. W jadzie
szerszenia Vespa verutina wykryto obecnoæ 3 bia³ek zwanych werutoksynami VT1, VT-2a i VT-2b, o masach cz¹steczkowych odpowiednio 34 982, 33 360 i 33 374
Da, z których VT-1 wykazywa³a najwiêksz¹
aktywnoæ fosfolipazy, natomiast VT-2a i 2b
wykazywa³y u myszy wiêksz¹ toksycznoæ
(LD50 0,87 µg/g) ni¿ VT-1 (LD50 3,61 µg/g),
która polega³a na bezporedniej aktywnoci hemolitycznej w stosunku do mysich
erytrocytów [41]. Jad szerszenia Vespa basalis zawiera tzw. bia³ko letalne o masie
cz¹steczkowej 32 kD, które wykazuje aktywnoæ PLA1 i silne w³asnoci hemolityczne (LD50 0,32 µg/g u myszy) [40]. W jadzie
europejskich klecanek tak¿e znaleziono
PLA1, które s¹ jednymi z g³ównych alergenów tych b³onkówek, tj. Pol g 1 (m. cz. 33
475 Da) u Polistes gallicus [85] i Pol d 1 u
P. dominulus [74]. Oprócz aktywnoci PLA1
jad osowatych zawiera tak¿e szereg bia³ek
o aktywnoci PLA2, np. u szerszeni: orientotoksyna II (152 aminokwasy) z jadu Vespa orientalis [60], hornetyna (m.cz. 32±1
kDa; LD50 0,42 µg/g u myszy) z jadu Vespa
flavitarsus [39].
Podobne w³aciwoci PLA2 wykazuj¹
tak¿e agelotoksyna z jadu brazylijskiej Agelaia pallipes pallipes (wystêpuje w postaci
monomeru 14 kDa, trimeru 42 kDa i pentameru 74 kDa) [17], czy polibitoksyny I, II, III
i IV z Polybia paulista (dimery o m.cz. 115
do 132 kDa) [20]; wszystkie one posiadaj¹
w³aciwoci hemolityczne. Jad niektórych
mrówek zawiera tak¿e enzymy o aktywnoci zarówno PLA1, czego przyk³adem jest
alergen Sol i 1 u mrówek ognistych, który
jest 148-aminokwasowym bia³kiem wykazuj¹cym w 31-32% podobieñstwo do fosfolipaz os z rodzaju Vespula [45], jak i PLA2 z
jadu Pogonomyrmex badius [99], czy Pseudomyrmex triplarinus [34].
Mianem fosfolipaza B (PLB) okrela siê
enzym (mieszaninê enzymów) o ³¹cznej
aktywnoci PLA1 i PLA2, chocia¿ nazwa ta
jest niekiedy stosowana jako synonim lizofosfolipazy. Obecnoæ PLB wykryto w jadach niektórych gatunków osowatych, co
prawdopodobnie jest wynikiem enzymatycznej adaptacji do drapie¿nego trybu ¿ycia
(uniwersalna aktywnoæ fosfolipazy w jednym enzymie) w odró¿nieniu od wegetariañ520

Tabela I
Budowa aminokwasowa peptydów pszczo³y miodnej (Apis mellifica).
Amino acid sequence of peptides from honey bee (Apis mellifica) venom.
Nazwa
Sekwencja aminokwasowa
melityna
G I G A V L K V L T T G L P A L I S W I K R K R Q Q-NH2
melityna F
V L T T G L P A L I S W I K R K R Q Q-NH2
apamina
CNCKAPETALCARRCQQH
MCDP
IKCNCKRHVIKPHICRKICGKN
sekapina
YIIDVPPRCPPGSKFIKNRCRVPV
tertiapina
A L C N C N R I I I P H M C W K K C G K K-NH2
prokamina
A G Q G-histamina
minimina
brak danych
kardiopep
brak danych
adolapina
brak danych
inhibitor proteaz
brak danych

Pimiennictwo
[4,63,97]
[26]
[26,97]
[26,97]
[26]
[53]
[97]

Objanienie oznaczeñ aminokwasów (tabela I - VIII):
A - alanina, C - cysteina, D - kwas asparaginowy, E - kwas glutaminowy, F - fenyloalanina, G - glicyna, H - histydyna,
I - izoleucyna, K - lizyna, L - leucyna, M - metionina, N - asparagina, P - prolina, Q - glutamina, R - arginina, S - seryna,
T - treonina, V - walina, W - tryptofan, Y - tyrozyna
Tabela II
Sk³ad aminokwasowy bombolityn [24].
Amino acid sequence of bombolitins.
Nazwa
Budowa aminokwasowa
bombolityna 1
I K I T Polistes M L A K L G K V L A H V-NH2
bombolityna 2
S K I T D I L A K L G K V L A H V-NH2
bombolityna 3
I K I M D I L A K L G K V L A H V-NH2
bombolityna 4
I N I K D I L A K L V K V L G H V-NH2
bombolityna 5
I N V L G I L G L L V K A L S H L-NH2
bombolityna 6
LNLTKWLGKLGVILSHLNK
bombolityna 7
LKLKDILGKIKVILSHLNK
bombolityna 8
LKLKSILGKLGVILSHLNK

skich pszczó³ (posiadaj¹cych tylko PLA2).
Przyk³adem PLB s¹ dwa enzymy zawarte w
jadzie szerszenia V. mandarinia, tj. PLBa
(29,5 kDa) o dzia³aniu powoduj¹cym obrzêk,
kardiotoksycznym i s³abo hemolitycznym
oraz PLBß (26 kDa) o dzia³aniu powoduj¹cym obrzêk i silnie hemolitycznym [3]. Analogiczne PLB wykryto u gatunku V. xanthoptera: Vx I i Vx II - oba o m. cz. 30,9 kDa
[113], ponadto PLB obecna by³a w gatunkach rodzimych osowatych, tj. szerszenia
V. crabro i 2 gatunków os V. germanica i V.
vulgaris [126]. Aktywnoæ PLB znaleziono
te¿ w jadach niektórych mrówek, tj. Myrmecia pilosula i Myrmecia pyriformis [69].
Zasadnicz¹ rol¹ fosfolipaz, jak wspomniano powy¿ej, jest hydroliza fosfolipidów
b³on komórkowych z wytworzeniem aktywnych biologicznie produktów. Efekt ten jest
przyczyn¹ bezporedniego dzia³ania cytolitycznego na komórki, w tym hemoliza erytrocytów [15,66,126]. Niektóre bia³ka o aktywnoci fosfolipaz mog¹ wykazywaæ dzia³anie neurotoksyczne i miotoksyczne, jak
hornetyna, która w preparatach nerwowomiêniowych kurczaka powodowa³a w niskich stê¿eniach (1-3 µg/ml) hamowanie
skurczów miêniowych bez hamowania odpowiedzi postsynaptycznej miênia na acetylocholinê, a w wysokich (10 µg/ml) powodowa³a skurcz miênia i hamowanie jego
odpowiedzi na acetylocholinê [39]. W badaniach na zwierzêtach stwierdzono, ¿e
podanie iv. PLA mo¿e powodowaæ drgawki,
pora¿enie oddychania, spadek systemowego cinienia têtniczego, migotanie komór,
wzrost orodkowego cinienia ¿ylnego, cinienia w lewym przedsionku i obwodowego
oporu naczyniowego, epizody bezdechu, bradykardii, ca³kowity zanik aktywnoci korowej
w EEG i ostatecznie zgon zwierzêcia [15].
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Masa cz¹steczkowa (Da)
1818,6
1792,6
1848,8
1859,7
1717,7
2146,3
2172,4
2073,3

Hialuronidaza i inne enzymy
Hialuronidaza jest bia³kiem o masie cz¹steczkowej od 35 do 53 kDa o w³aciwociach enzymatycznych (glikanohydrolaza
hialuronianu, hialuronoglukozaminidaza, EC
3.2.1.35), który katalizuje rozk³ad sk³adników macierzy zewn¹trzkomórkowej: kwasu
hialuronowego i siarczanu chondroityny
[61,97]. Dzia³anie biologiczne hialuronidazy polega na rozk³adzie macierzy miêdzykomórkowej i przez to u³atwienie penetracji
innych sk³adników jadu w tkankach uk¹szonej ofiary (tzw. spreading factor) [19,
61,97,123]. Dobrze poznana jest budowa
hialuronidazy z jadu pszczo³y miodnej, której cz¹steczka sk³ada siê z 349 aminokwasów i wykazuje homologiê z bia³kiem b³onowym PH-20, zawartym w nasieniu winki
morskiej i uczestnicz¹cej w adhezji plemników do komórki jajowej [27,61]. Jad szerszenia zawiera hialuronidazê o krótszej budowie ³añcucha (331 aminokwasów), który
w 56% jest identyczny z hialuronidaz¹ pszczel¹ [61]. Hialuronidaza klecanki P. gallicus jest bia³kiem o m. cz. 42173 Da [85].
Pomimo ¿e enzym ten stanowi zaledwie 12% suchej masy jadu, to jest uwa¿any za
jeden z g³ównych alergenów jadu b³onkówek (np. Api m 2, Dol m 2, Pol a 2, Ves v 2)
[13,52].
Enzymami obecnymi w jadzie b³onkówek w mniejszych ilociach s¹ lizofosfolipaza (fosfolipaza B), kwana fosfataza, proteazy i inne.
Lizofosfolipaza (zwana niekiedy fosfolipaz¹ B) jest enzymem, który hydrolizuje produkty powsta³e w wyniku dzia³ania fosfolipaz, czyli lizofosfolipidy, powoduj¹c odciêcie od nich kolejnego ³añcucha kwasu t³uszczowego w pozycji 1 lub 2. Obecnoæ lizofosfolipazy wykryto w jadzie pszczó³ [126],
K. Ciszowski i wsp.

osy V. germanica i szeregu gatunków klecanek (P. annularis, carolina, exclamans,
fuscatus i instabilis) [50]. Aktywnoæ lizofosfolipazy posiada tak¿e orientotoksyna I
(m. cz. 18 kDa) z jadu szerszenia V. orientalis, która wykazuje dzia³anie neurotoksyczne blokuj¹c spontaniczne i indukowane
uwalnianie neurotransmitera z zakoñczeñ
presynaptycznych neuronów [60,118] i lizofosfolipaza z jadu V. orientalis o dzia³aniu
hemolitycznym na ludzkie erytrocyty [48].
Kwana fosfataza (EC 3.1.3.2), zwana
te¿ fosfomonoesteraz¹, wykazuje swoje
optimum dzia³ania w rodowisku kwanym
(pH 4,4-4,8) i po raz pierwszy zosta³a opisana w jadzie pszczo³y miodnej przez Bentona ju¿ w latach 60-tych XX wieku [19], a
póniej zidentyfikowana jako alergen B z³o¿ony z polimerów ³añcucha o m. cz. 49 kDa
[42]. Barboni E. i wsp. wyizolowali z jadu A.
mellifica kwan¹ fosfatazê, która posiada³a
dwie formy o m. cz. 45 i 96 kDa i by³a istotnym alergenem posiadaj¹cym zdolnoæ do
uwalniania histaminy z bazofilów u osób
uczulonych na jad pszczó³ [9,19]. Rola fizjologiczna kwanej fosfatazy nie jest do
koñca poznana. Obecnie jest ona uwa¿ana
za jeden z g³ównych alergenów jadu pszczó³ i okrelana jako Api m 3 [13,29,52].
Oprócz jadu pszczó³ obecnoæ kwanej fosfatazy stwierdzono tak¿e w jadzie trzmiela
(Bombus terrestris) [43] oraz niektórych gatunków mrówek z rodzaju Myrmecia [69].
Jad niektórych mrówek zawiera równie¿
pewne iloci fosfatazy alkalicznej (EC
3.1.3.1) [69,100].
Proteazy serynowe s¹ znacz¹cym
sk³adnikiem jadu klecanek, stanowi¹c obok
PLA1, hialuronidazy i antygenu 5, jeden z 4
g³ównych alergenów [128]. Najwczeniej
opisana zosta³a 243-aminokwasowa proteaza z jadu trzmiela Bombus pennsylvanicus (Bom p 4). Proteaza pszczo³y miodnej
o masie cz¹steczkowej 39 kD posiada ³añcuch z³o¿ony z 245 aminokwasów zawieraj¹cy 88-aminokwasow¹ domenê CUB (tzw.
CUB-proteaza) i jest jednym z alergenów
pszczelego jadu oznaczonym jako Api m 7
[128]. Proteaza P. dominulus sk³ada siê z
244-aminokwasowego ³añcucha z 4 potencjalnymi miejscami N-glikozylacji i jest alergenem oznaczonym jako Pol d 4 [128], natomiast u P. gallicus (Pol g 4) ma masê cz¹steczkow¹ 36669 Da [85]. Z jadu trzmieli
zosta³a wyizolowana tryptamidaza, nieobecna w jadzie pszczó³, a podobna do enzymów kaskady krzepniêcia i akrozyny [44].
W jadzie pszczo³y miodnej wykryto obecnoæ
a-glikozydazy [97], która stanowi³a 0,6% suchej masy i wykazywa³a optimum aktywnoci przy pH 5,5. Jej rol¹ jest prawdopodobnie udzia³ w wytwarzaniu miodu [19].
W mniejszych ilociach znaleziono w
jadach b³onkówek tak¿e aktywnoci takich
enzymów jak: lipazy (EC 3.1.1.3), esterazy
(3.1.1.1), fosfodiesterazy (EC 3.1.4.1), ßgalaktozydaza, ß-acetylaminodeoksyglukozydaza, arylamidazy i inne [19,97,100].
Antygen 5
Istotnym sk³adnikiem jadu osowatych
jest antygen 5, którego rola fizjologiczna nie
zosta³a jak dot¹d okrelona. Jest on uwa¿any za jeden z g³ównych alergenów osowatych (np. Ves v 5, Dol m 5, Vesp c 5, Pol
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Tabela III
Przyk³ady mastoparanów z jadu osowatych.
Examples of mastoparans from vespid venom.
Pochodzenie
Paravespula lewisii
Vespula vulgaris
Vespa crabro
V. basalis
V. mandarinia
V. tropica
V. analis
V. xanthoptera
V. orientalis
Polistes jadwigae
P. rothnei iwatai
Polybia paulista
Protopolybia exigua
Parapolybia indica
Agelaia pallipes pallipes
Protonectarina
sylveirae
Ropalidia sp.
Anterhynchium
flavomarginatum
micado

Nazwa
mastoparan
mastoparan-V1
mastoparan-V2
mastoparan-C
mastoparan-B
mastoparan-M
mastoparan-T
mastoparan-A
mastoparan-X
mastoparan-II
polistes mastoparan
polistes-mastoparan-R 1 (Pm-R1)
polistes-mastoparan-R 2 (Pm-R2)
polistes-mastoparan-R 3 (Pm-R3)
polybia-MPI
protopolybia MPI
protopolybia MPII
protopolybia MPIII
agelaia-MP

Budowa aminokwasowa
I N L K A L A A L A K K I L-NH2
I N W K K I K S I I K A A M N-NH 2
I N W K K I K S L I K A A M S-NH2
I N L K A L L A V A K K I L-NH2
L K L K S I V S W A K K V L-NH2
I N L K A I A A L A K K L L-NH2
I N L K A I A A F A K K L L-NH2
I K W K A I L D A V K K V L-NH2
I N W K Q I A A M A K K L L-NH2
I N L K A L A A L V K K V L-NH2
V D W K K I G Q H I L S V L-NH2
I N W L K L G K K I L G A I-NH 2
L N F K A L A A L A K K I L-NH2
I N W L K L G K Q I L G A L-NH2
I D W K K L L D A A W Q I L-NH2
I N W L K L G K K V S A I L-NH2
I N W K A L I E A A K Q A L-NH2
I N W L K L G K A V I D A L-NH2
I N W A K L G K L A L E V I-NH2
I N W L K L G K A I I D A L-NH2

Pimiennictwo
[49,75,77,97]
[49]
[49]
[49,75,77]
[49,75,77]
[49,75,77]
[49,75,77]
[49,75,77]
[49,75,77,97]
[49,75,77]
[49,75,77]
[75]
[75]
[75]
[75]
[75]
[75]
[75]
[75]
[75]

protonectarina mastoparan

I N W K A L L D A A K K V L-NH2

[75]

I N W S K L L S M A L E V I-NH2

[75]

I N L L K I A K G I I K S L-NH2

[58]

eumenine-mastoparan-AF (EMPAF)

a 5) oraz mrówek z rodzaju Solenopsis (Sol
i 3) [13,52]. Antygen 5 osy pospolitej (Ves v
5) zawiera 204 aminokwasy i wykazuje 69%
i 60% homologiê sekwencji odpowiednio z
Dol m 5 i Pol a 5 [51], natomiast u P. gallicus antygen 5 jest 206 aminokwasowym
peptydem o masie cz¹steczkowej 23 135 Da
[85]. Antygen 5 pod wzglêdem budowy jest
podobny bia³ek z nadrodziny zwanej pathogenesis-related proteins (PRP), które s¹
wytwarzane zw³aszcza przez roliny w odpowiedzi na zaka¿enie wywo³ane przez
grzyby, wirusy, wiroidy i inne patogenny,
chocia¿ ich obecnoæ wykryto tak¿e w tkankach ssaków, gadów, owadów czy grzybów
[33]. Obecny w jadzie Dolichovespula maculata antygen 5 posiada dwie formy (204- i
205-aminokwasow¹) podobne do siebie pod
wzglêdem antygenowym i wykazuj¹ce podobieñstwo sekwencji do PRP z lici tytoniu [23]. Donoszono, ¿e antygen 5 z jadu
szerszenia V. mandarinia wykazywa³ dzia³anie neurotoksyczne na po³¹czenia nerwowo-miêniowe w odnó¿ach krocznych homara [52].
Zwi¹zki o poredniej masie
cz¹steczkowej
Peptydy z jadu pszczo³owatych
Jad pszczo³y miodnej jest jednym z najlepiej poznanych pod wzglêdem budowy
chemicznej jadów zwierzêcych, w sk³ad którego wchodz¹ liczne peptydy (tabela I), w
tym melityna (40-50%), apamina (2-3%),
peptyd wywo³uj¹cy degranulacjê mastocytów (2-3%), minimina (2-3%), adolapina
(1%), sekapina (0,5%), tertiapina (0,1%),
prokamina A i B (1,4%), kardiopep (<0,7%),
inhibitor proteaz (0,8%) [31] oraz melityna
F (<1%) [30].
Melityna jest 26-aminokwasowym peptydem o charakterze hydrofobowym (z wyj¹tkiem hydrofilnego C-koñca), który ma w³aciwoci hemolityczne [25,115]. Cztery ahelikalne monomery melityny ³¹cz¹c siê w

tetramery formuj¹ w b³onie komórkowej kana³y jonowe, które zmieniaj¹ przepuszczalnoæ b³on komórkowych [116,125]. Ponadto melityna ma w³aciwoci aktywuj¹ce fosfolipazy i kalmodulinê po interakcji z b³onami komórkowymi [114], gdy¿ powoduj¹c
dezintegracjê b³on komórkowych, u³atwia
PLA2 przecinanie wi¹zañ kwasów t³uszczowych w obrêbie dwuwarstwy lipidowej [123].
Stwierdzono, ¿e melityna odpowiada za
dzia³anie kardiotoksyczne jadu pszczó³, powoduj¹c zarówno dysfunkcjê skurczow¹
serca, jak i zmiany morfologiczne (zwyrodnienie balonowate) [78]. Pocz¹tkowa dawka melityny powoduje przejciow¹ hipotensjê z nastêpczym skrajnym wzrostem cinienia prowadz¹cym do mierci. Jej du¿e dawki
powoduj¹ nieodwracalny skurcz miênia
sercowego i szybk¹ mieræ [98]. Peptyd ten
mo¿e spowodowaæ bradykardiê, zaburzenia rytmu i bloki przedsionkowo-komorowe
[76]. Melityna zaburza tak¿e transport niektórych substancji przez b³ony komórek cewek nerkowych [30]. Odpowiada ona w
g³ównej mierze równie¿ za lokalny stan zapalny i wra¿enia bólowe wokó³ miejsca uk¹szenia przez pszczo³ê [111].
Melityna powstaje w wyniku posttranslacyjnej obróbki 70-aminokwasowego prekursora zwanego pre-promelityn¹, którego Ckoñcowa sekwencja od 44 do 69 aminokwasu odpowiada melitynie [109]. W wyniku alternatywnego odciêcia z pre-promelityny
powstaje peptyd zwany melityn¹ F, który jest
o 7 aminokwasów od strony N-koñcowej
krótszy od melityny [26].
Apamina jest zasadowym 18-aminokwasowym peptydem posiadaj¹cym 2 mostki
dwusiarczkowe (Cys1-Cys11, Cys3-Cys15),
zawartym w jadzie pszczó³ i wykazuj¹cym
dzia³anie neurotoksyczne [64]. Wykazano,
¿e podanie apaminy myszom w dawce letalnej lub subletalnej powodowa³o skrajne,
nieskoordynowane pobudzenie ruchowe.
Dawki miertelne indukuj¹ toniczne drgawki z nastêpczymi zaburzeniami oddychania
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i mierci¹. Apamina blokuje Ca2+-zale¿ne
kana³y potasowe w tamach okrê¿nicy i
w¹trobie [47]. W centralnym systemie nerwowym apamina wi¹¿e siê z wysokim powinowactwem do specyficznych receptorów
postsynaptycznych i blokuje wiele hamuj¹cych lub hiperpolaryzuj¹cych efektów a-adrenergiczych, cholinergicznych i purynergicznych oraz zmniejsza efekty indukowane przez neurotensynê [19]. Dawkê letaln¹
LD50 u myszy oszacowano dla czystej apaminy na 3-5 mg/kg [25].
22-aminokwasowy peptyd wywo³uj¹cy
degranulacjê mastocytów (MCDP; peptyd
401) jest chemicznie podobny do apaminy
[26] i odpowiada za masywne uwalnianie
histaminy w miejscu uk¹szenia przez pszczo³y. Jest bogaty w struktury a-helikalne i
zawiera w swej budowie 2 mostki dwusiarczkowe (Cys3-Cys15, Cys5-Cys19) [19,25]. Z
jednej strony degranulacja mastocytów prowadzi do uwalniania histaminy i serotoniny,
czyli do dzia³ania prozapalnego, z drugiej
za stwierdzono, ¿e MCDP wykazywa³ silne w³aciwoci przeciwzapalne [8,25].
MCDP mo¿e dzia³aæ jako neurotoksyna powoduj¹c drgawki, blokowaæ kana³y potasowe oraz powodowaæ obni¿enie cinienia krwi
u szczurów [134].
Sekapina jest 24-aminkwasowym peptydem izolowanym z jadu A. mellifica, posiadaj¹cym 1 mostek dwusiarczkowy w cz¹steczce (Cys9-Cys20) [26]. W badaniach na
zwierzêtach nie stwierdzono istotnej toksycznoci sekapiny: w dawce 10-20 mg/kg
nie wywo³ywa³a ¿adnych uchwytnych zmian;
przy dawce 40 mg/kg pojawia³a siê ³agodna
sedacja, a przy 80 mg/kg wystêpowa³y znaczna sedacja, piloerekcja i hipotermia [25].
Tertiapina jest 21-aminokwasowym peptydem wyizolowanym z jadu pszczo³y miodnej, zawieraj¹cym 2 mostki dwusiarczkowe
w cz¹steczce (Cys3-Cys14, Cys5-Cys18).
Ma zdolnoæ do blokowania kana³ów potasowych IKACh w kardiomiocytach [53] i przeciwdzia³a powstawaniu bloków AV zwi¹zanych z nadmiern¹ stymulacj¹ cholinergiczn¹ [22]. W mózgu dzia³a neurotoksycznie,
prawdopodobnie przez blokowanie funkcji
kalmoduliny [73].
Prokamina by³a pierwszym peptydem
zwieraj¹cym histaminê w C-koñcowym odcinku swojego ³añcucha, który zosta³ wyizolowany z naturalnych róde³, tj. jadu pszczó³
[87]. Zawarte w jadzie A. mellifica 2 odmiany prokaminy, tj. A i B, mog¹ w warunkach
in vivo uwalniaæ histaminê poprzez powoln¹ hydrolizê oraz mog¹ uwalniaæ schelatowane jony miedzi Cu2+, przyczyniaj¹c siê do
radioprotekcyjnych w³asnoci naturalnego
jadu pszczó³ [122].
Minimina jest zasadowym oligopeptydem o masie cz¹steczkowej 6 kDa wyizolowanym z jadu pszczó³ na pocz¹tku lat 70tych XX w. Swoj¹ nazwê zawdziêcza zdolnociom do zaburzania rozwoju Drosophila
melanogaster, gdy¿ podana larwom powodowa³a letarg i anoreksjê i przez to powstanie z larw miniaturowych osobników doros³ych [15,68].
Kardiopep jest peptydem zawartym w
jadzie pszczó³, który wywo³uje efekty ß-adrenergiczne i antyarytmiczne. Podany bezporednio do kr¹¿enia wieñcowego w izolowanych sercach psów i ma³p powodowa³
522

Tabela IV
Peptydy chemotaktyczne wyizolowane z jadu osowatych.
Chemotactic peptides isolated from vespid venom.
Pochodzenie
Nazwa
Budowa aminokwasowa
Paravespula lewisii
Ves-CP-L
F L P I I A K L V S G L L-NH2
Vespa crabro
krabrolina
F L P L I L R K I V T A L-NH2
V. mandarinia
Ves-CP-M
F L P I I G K L L S G L L-NH2
V. tropica
Ves-CP-T
F L P I L G K I L G G L L-NH2
V. analis
Ves-CP-A
F L P M I A K L L G G L L-NH2
V. xanthoptera
Ves-CP-X
F L P I I A K L L G G L L-NH2
V. orientalis
HR-II
F L P L I L G K L V K G L L-NH2
Ropalidia sp.
Icaria-CP
I V P F L G P L L G L L T-NH2

wzrost czêstoci rytmu o 50±10% i si³y skurczu o 150±50%, ponadto przywraca³ prawid³owy rytm w sercach z zaburzeniami rytmu [124]. Jego dodatni efekt inotropowy na
miêsieñ sercowy mo¿e byæ wynikiem nasilenia depolaryzacji komór, wyra¿aj¹cej siê
wzrostem amplitudy za³amków R [76]. Dawkê LD50 u psów i ma³p dla kardiopepu ustalono na 15 mg/kg [124].
Adolapina jest peptydem o masie cz¹steczkowej 11,5 kDa, który wykazuje silny
efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy, przy
czym pierwszy z nich jest zwi¹zany z hamowaniem syntezy prostaglandyn, a drugi
polega na dzia³aniu orodkowym adolapiny
[105]. Znane jest tak¿e dzia³anie przeciwgor¹czkowe tego peptydu. Wykazano, ¿e
adolapina hamuje aktywnoæ cyklooksygenazy, fosfolipazy A2 zawartej w jadzie pszczó³ oraz lipooksygenazy zawartej w p³ytkach krwi. U szczurów podanie adolapiny w
dawce 20 mg/kg powodowa³o wzrost poziomu cGMP w ledzionie i mózgu, a spadek
poziomu cAMP w ledzionie [55].
W latach 70-tych XX w. Shkenderov S.
zidentyfikowa³ i czêciowo wyizolowa³ z jadu
pszczó³ niskocz¹steczkowy peptyd (m. cz.
9000±1000 Da) o w³aciwociach inhibitora
proteaz serynowych, który hamowa³ aktywnoæ proteolityczn¹ trypsyny. Autor ten uwa¿a, ¿e rol¹ fizjologiczn¹ tego peptydu jest
ochrona innych komponentów bia³kowych
jadu pszczó³ (hialuronidazy, fosfolipazy,
melityny i apaminy) przed unieczynnieniem
przez proteazy uk¹szonego cz³owieka lub
zwierzêcia [104].
Bombolityny s¹ peptydami zawartymi w
jadzie trzmieli, które funkcjonalnie odpowiadaj¹ pszczelej melitynie, mastoparanom os
czy krabrolinie szerszeni. Pocz¹tkowo poznano 5 17-aminokwasowych bombolityn:
1, 2, 3, 4 i 5, które wyizolowano z jadu Megabombus pennsylvanicus [4], a nastêpnie
3 kolejne z jadu Bombus lapidarius zawieraj¹ce po 19 aminokwasów w ³añcuchu: 6,
7 i 8 [24]. Ich budowê aminokwasow¹ przedstawiono w tabeli II. Bombolityny formuj¹c
amfipatyczne a-helisy, wchodz¹ w interakcje z agregatami fosfolipidowymi, niszcz¹
struktury micelli oraz zaburzaj¹ strukturê
monowarstwy fosfolipidowej. Uwa¿a siê, ¿e
reaguj¹c na poziomie b³onowym mog¹ one
zwiêkszaæ aktywnoæ PLA2 [88].
Peptydy z jadu osowatych
W jadzie b³onkówek z rodziny osowatych mo¿na wyró¿niæ 3 zasadnicze grupy
peptydów o podobnej budowie aminokwasowej, a mianowicie: (1) mastoparany, (2)
czynniki chemotaktyczne oraz (3) kininy.
Oprócz tego jad niektórych gatunków zawie-
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Pimiennictwo
[77]
[4,77,88]
[77]
[77]
[77]
[77]
[77]
[77]

ra inne, mniej poznane peptydy, np. sylweryny, protonektyny, pompilidotoksyny czy
anoplinê.
Zwi¹zkami o dzia³aniu podobnym do
melityny czy bombolityn zawartymi w jadzie
osowatych s¹ mastoparany (MPs). S¹ to 14aminokwasowe peptydy bogate w hydrofobowe aminokwasy, takie jak alanina, leucyna i izoleucyna oraz zasadow¹ lizynê (tabela III). Jako pierwsze zosta³y wyizolowane
pod koniec lat 70-tych mastoparan (m.cz.
1479,1 Da) z jadu os i szerszeni Paravespula lewisii [36] i mastoparan-X z jadu Vespa xanthoptera [35], a w kolejnych latach
tak¿e inne: mastoparan-M (V. mandarinia),
mastoparan-T (V. tropica), mastoparan-II (V.
orientalis), mastoparan-C (V. crabro), mastoparan-A (V. analis), mastoparan-V1 i -V2
(Vespula vulgaris) [49,77] oraz mastoparanB (V. basalis) [38]. Podobne w budowie peptydy zawarte s¹ tak¿e w jadzie klecanek:
polistesmastoparan u Polistes jadwigae,
dominulina A (m.cz. 1854 Da) i B (m.cz.
1909 Da) u P. dominulus [119,120] oraz
ostatnio wyizolowane polistesmastoparanR1, 2 i 3 z jadu Polistes rothneyi iwatai [75].
W badaniach na izolowanych komórkach
mastoparan powodowa³ degranulacjê mastocytów otrzewnowych szczura z uwolnieniem histaminy, uwalnianie serotoniny z p³ytek krwi u królików, uwalnianie adrenaliny i
kwasu adenylowego z komórek chromaffinowych nadnerczy wo³u oraz hemolizê erytrocytów [77]. Zdolnoæ mastoparanu do
uwalniania histaminy wi¹¿e siê prawdopodobnie z jego C-koñcowym odcinkiem, gdy¿
fragment peptydu zawieraj¹cy aminokwasy
7-14 nadal posiada³ takie dzia³anie [36].
Aktywacja mechanizmów degranulacji wynika z interakcji peptydu z receptorami
sprzê¿onymi z bia³kami G, natomiast w³aciwoci lityczne s¹ efektem formowania
porów w b³onach komórkowych przez cz¹steczki mastoparanów [84]. Stwierdzono, ¿e
mastoparany s¹ wi¹zane z wysokim powinowactwem przez kalmodulinê i hamuj¹
aktywnoæ fosfodiesterazy stymulowanej
przez kalmodulinê [10,77], maj¹ ponadto
zdolnoæ do aktywacji fosfolipaz A [5] i D
[67]. Mastoparan i mastoparan-B posiadaj¹
w³aciwoci przeciwbakteryjne, przy czym
pierwszy z nich wykazywa³ aktywnoæ przeciw bakteriom G(+), natomiast drugi - przeciwko G(-) i G(+) [86]. Podobne w³aciwoci przeciw bakteriom G(+) i G(-) wykazuj¹
dominuliny A i B, których rol¹ jest prawdopodobnie naturalna obrona owada przez
patogenami bakteryjnymi [120]. Ostatnio
wykazano, ¿e w jadzie Vespa magnifica
mastoparany powstaj¹ z 40-aminokwasowego prekursora, mastoparanogenu, kodowaK. Ciszowski i wsp.

Tabela V
Przyk³ady kinin pochodz¹cych z jadu b³onkówek. Dla porównania przedstawiono budowê podstawowych
kinin ssaków.
Examples of kinins from Hymenoptera venom. The structure of main mammalian kinins are shown for a comparison.
Pochodzenie
ssaki
Vespa mandarinia
Vespa xanthoptera
Vespa analis
Vespa tropica
Paravespula
maculifrons

Paravespula lewisii
Polistes fuscatus, P.
exclamans, P.annularis
Polistes rothneyi

Nazwa
bradykinina (BK)
kalidyna (Lys-BK)
wespakinina-M
wespakinina-X
wespakinina-A
wespakinina-T
wespulakinina 1
wespulakinina 2
wespulakinina-L
polisteskinina-3

ARRPPGFTPFR

polisteskinina-C

Megascolia flavifrons
Colpa interrupta
Megacam-psomeris
prismatica
Campsomeriella
annulata
Carinoscolia
melanosoma

[72,77,90,119]

polisteskinina R-2

Polistes chinensis
Polistes yokohamae

Protopolybia exigua

pE T N K K K L R G R P P G F S P F R
RPPGFTPFR

polisteskinina-J

Parapolybia indica

Pimiennictwo
[72,90]
[90]
[72,77,90,97]
[72,77,90,97]
[72,77,90]
[72,77,90]

polisteskinina R-1
(Thr6-BK)

Polistes jadwigae

Polistes gallicus

Sekwencja aminokwasowa
RPPGFSPFR
KRPPGFSPFR
GRPXGFSPFRID
ARPPGFSPFRIV
GRPPGFSPFRVI
GRPXGFSPFRVV
carbohy carbohy
| |
TATTRRRGRPPGFSPFR
carbohy carbohy
| |
TTRRRGRPPGFSPFR
TATTKRRGRPPGFSPFR
|
NAcGal-Gal

peptyd I
peptyd II
peptyd III
peptyd IV
peptyd V
peptyd VI
protopolibiakinina
I
protopolibiakinina
II

[77,90,97,132]
[97,132]
[77,90]

[72,75,90,
97,119]
[75,97]

RRRPPGFTPFR

[72,77,90]

RRRPPGFSPFR

[72,77,90,119]

RTRPPGFSPFR
SKRPPGFSPFR
RRRPPGFTPFR
IKAGGIVKKKL
LAIPFCFGRPPGFSPFR
FKLVKRPPGFSPFR
IRPPGFSPFRV
FKVPKKGVFTSPL
IRPVGFSPFRTS
pE Glx K R R P P G F S P F R K
DKNKKPIRVGGRRPPGFTPFR
DKNKKPIWMAGFPGFTPIR

[72,77,90,119]
[72,77,90,119]
[77]
[119]
[119]
[119]
[119]
[119]
[119]
[90]
[72]
[72]

Thr6-BK

RPPGFTPFR

[90]

megaskoliakinina

RPPGFTPFRKA

[90]

Thr6-BK

RPPGFTPFR

[90]

Thr6-BK

RPPGFTPFR

[59]

Thr6-BK

RPPGFTPFR

[59]

Thr6-BK

RPPGFTPFR

[59]

nego przez odcinek DNA z³o¿ony z 236 par
zasad [130]. Z jadu samotnych os Anterhynchium flavomarginatum micado wyizolowano eumenine-mastoparan-AF, z³o¿ony z 14
aminokwasów i zawieraj¹cy motyw a-helisy, który oprócz dzia³ania aktywuj¹cego degranulacjê oddzia³ywa³ na transmisjê nerwowo-miêniow¹ w preparacie z odnó¿y krocznych homara [58,84]. Jad szerszenia Vespa
orientalis zawiera 14-aminokwasowe peptydy uwalniaj¹ce histaminê HR-1, HR-2 i HR3, z których HR-1 w niskich stê¿eniach (220 µg/ml) wybiórczo uwalnia³ histaminê z
komórek tucznych u szczurów, natomiast w
wy¿szych stê¿eniach (50-100 µg/ml) wykazywa³ nieselektywne dzia³anie cytotoksyczne. HR-1 powodowa³ hemolizê erytrocytów,
hamowa³ pompê wapniow¹ (Ca2+-ATP-azê)
oraz indukowa³ przepuszczalnoæ dwuwarstwy lipidowej szczególnie dla jednowartociowych kationów [117].
Drug¹ grup¹ peptydów zawartych w jadzie osowatych s¹ tzw. peptydy chemotaktyczne (Ves-CPs), których cz¹steczki sk³adaj¹ siê z 13 aminokwasów, g³ównie leucyny, izoleucyny, fenyloalaniny i glicyny (tabePrzegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 8

la IV). Wszystkie one posiadaj¹ zdolnoæ do
chemotaksji makrofagów i leukocytów wieloj¹drzastych, chocia¿ niektóre z nich mog¹
tak¿e wywo³ywaæ degranulacjê komórek
tucznych, jednak w mniejszym stopniu ni¿
klasyczne peptydy degranuluj¹ce jak melityna czy mastoparany [77]. Efektem klinicznym ich dzia³ania jest ³agodny obrzêk wokó³
miejsca u¿¹dlenia przez osy, spowodowany
zapalnym wysiêkiem zawieraj¹cym g³ównie
leukocyty wieloj¹drzaste [84]. Do czynników
chemotaktycznych nale¿¹ m.in. Ves-CP-T
(Vespa tropica), Ves-CP-M (V. mandarinia),
Ves-CP-A (V. analis), Ves-CP-X (V. xanthoptera), krabrolina (V. crabro), Ves-CP-L (Paravespula lewisii) i HR-II (V. orientalis) [77].
Krabrolina (m.cz. 1506 Da) jest czynnikiem
chemotaktycznym zawartym w jadzie szerszenia europejskiego (V. crabro) o typowej
dla tej grupy peptydów 13-aminokwasowej
budowie tworz¹cej motyw a-helisy, zwieraj¹cym oprócz lizyny tak¿e argininê. Wykazano, ¿e krabrolina oprócz dzia³ania chemotaktycznego posiada tak¿e zdolnoæ do uwalniania histaminy z komórek tucznych w
otrzewnej u szczurów oraz s³abiej od masto-

paranów u³atwia dzia³anie PLA2 [6,77]; ponadto peptyd ten ma dzia³anie hemolityczne i przeciwbakteryjne [62,84]. Z jadu azjatyckiego gatunku szerszenia (V. basalis) wyizolowano trzy 13-aminokwasowe peptydy
HP-1, HP-2 i HP-3 o s³abych w³aciwociach chemotaktycznych, ró¿ni¹ce siê trójaminokwasowymi sekwencjami przy swoich C- i N-koñcach od peptydów znajdowanych w jadzie innych szerszeni. Wszystkie
one powodowa³y miejscowy obrzêk ³apy
szczura, który reagowa³ na leki antyhistaminowe oraz wykazywa³y silne dzia³anie hemolityczne [37]. W jadzie Agelaia pallipes
pallipes budowê podobn¹ do czynników
chemotaktycznych wykazywa³ peptyd APP6 [16].
Kolejn¹ grup¹ peptydów obecn¹ w jadzie osowatych s¹ kininy, których obecnoæ
wykazano ju¿ w 1954 roku badaj¹c jad osy
pospolitej (Vespula vulgaris) [28,90,97]. S¹
to polipeptydy sk³adaj¹ce siê z 9-18 aminokwasów zawieraj¹ce sekwencjê analogiczn¹ do bradykininy, któr¹ mo¿e byæ bradykinina, Hyp3-bradykinina czy Thr6-bradykinina [90]. Przyk³ady poznanych dotychczas kinin z jadu b³onkówek przedstawiono w tabeli V. W organizmie ssaków kininy
(bradykinina, kalidyna in.) powstaj¹ dziêki
proteolizie bia³kowych prekursorów zwanych kininogenami (kininogen o du¿ej masie cz¹steczkowej - HMWK, kininogen o
ma³ej masie cz¹steczkowej - LMWK, T-kininogen) przez enzym zwany kalikrein¹.
Dok³adna synteza kinin pochodz¹cych z
jadu b³onkówek nie jest znana, ale prawdopodobnie powstaj¹ one równie¿ z prekursorów, choæ w odmienny sposób ni¿ kininy
ssaków. Ostatnio zsekwencjonowano cDNA
sk³adaj¹cy siê ze 168 nukleotydów i koduj¹cy 55-aminokwasowy polipeptyd z jadu
szerszenia Vespa magnifica, który sk³ada³
siê z 23-aminokwasowego odcinka sygna³owego, 20-aminokwasowego kwanego
peptydu oraz dojrza³ej formy wespakininyM (10 aminokwasów) [133]. Funkcja kinin
zawartych w jadzie os ¿yj¹cych samotnie
polega na wywo³ywaniu w centralnym uk³adzie nerwowym owadów bloku presynaptycznego w nikotynowej transmisji cholinergicznej, prawdopodobnie przez niekompetycyjne zahamowanie wychwytu choliny, co
powoduje pora¿enie ofiary i pomaga w zdobywaniu po¿ywienia dla os. W przypadku
os spo³ecznych uwa¿a siê, ¿e po uk¹szeniu u zwierz¹t krêgowych kininy s¹ przyczyn¹ bólu, co jest sposobem na odstraszenie intruzów od kolonii os [59,90]. Dzia³anie wywo³uj¹ce ból wi¹¿e siê prawdopodobnie z oddzia³ywaniem kinin na receptory bradykininowe typu B2, co wykazano w
przypadku kinin zawartych w jadzie osy pospolitej (V. vulgaris) czy protopolibiakininy I
[28,72]. Poza tymi dzia³aniami kininy osowatych wykazywa³y równie¿ dzia³anie obkurczaj¹ce w przypadku wiêkszoci preparatów miêniówki g³adkiej, rozkurcz dwunastnicy u szczurów, nadcinienie u szczurów, psów, królików i kotów, natomiast hipotensjê u kurcz¹t, skurcz oskrzeli u winek morskich [84]. Niektóre kininy maj¹
zdolnoæ do uwalniania histaminy z komórek tucznych w skórze - protopolibiakinina I
wykazywa³a 7 razy wiêksz¹ zdolnoæ do
degranulacji mastocytów, a protopolibiaki523

nina II - 10 razy wiêksz¹ od bradykininy [72].
Czwart¹ grupê peptydów w jadzie os stanowi¹ sylweryny, które po raz pierwszy wyizolowano z jadu brazylijskiej Protonectaria
sylveirae. Sk³adaj¹ siê one z 21-25-aminokwasowego ³añcucha zwieraj¹cego jeden
mostek dwusiarczkowy i posiadaj¹ w³aciwoci uwalniania histaminy z mastocytów,
natomiast nie wykazuj¹ aktywnoci hemolitycznej [21,84]. Peptyd o homologicznej sekwencji do sylweryny (P-6) z P. sylveirae
znaleziono w jadzie Agelaia pallipes pallipes - oznaczony jako APP-4 [16].
W jadzie osowatych z podrodziny Polistinae znaleziono równie¿ 12-aminokwasowe peptydy zwane protopektynami (tabela
VI), którego pierwszego przedstawiciela,
zwanego protonektyn¹ (P-10), wyizolowano z jadu P. sylveirae [21,75]. W badaniach
na szczurach peptyd ten powodowa³ degranulacjê mastocytów oraz wykazywa³ aktywnoæ hemolityczn¹. Innymi przedstawicielami tej grupy jest polybia-CP z Polybia paulista i Polistes-protonektyna z Polistes rothneyi [75]. Polybia-CP scharakteryzowano
jako peptyd o w³aciwociach chemotaktycznych dla leukocytów wieloj¹drzastych,
który w stê¿eniach fizjologicznych mia³ dzia³anie przeciwbakteryjne przeciw bakteriom
G(+), ale nie powodowa³ hemolizy ani degranulacji komórek tucznych [106]. Budowê aminokwasow¹ protonektyn przedstawiono w tabeli VI. Z jadu klecanki Polistes
comanchus navajoe wyizolowano peptyd
zwany polistyn¹, który odpowiada³ za w³aciwoci hemolityczne jadu, jednak¿e jego
termolabilnoæ, du¿a masa cz¹steczkowa
(oko³o 26 kDa) oraz sk³ad aminokwasowy
wskazuj¹, ¿e mo¿e on mieæ charakter enzymu w odró¿nieniu od typowych hemolizyn z jadu pszczó³ i mrówek, które s¹ niskocz¹steczkowymi peptydami pozbawionymi aktywnoci enzymatycznej [11].
Jad os samotnych z rodziny nastecznikowatych (Pompilidae) zawiera neurotoksyczne pompilidotoksyny (PMTXs) (tabela
VI) - 13-aminokwasowe peptydy, które
wzmacniaj¹ neurotransmisjê synaptyczn¹
poprzez dzia³anie polega na blokowaniu inaktywacji kana³ów sodowych [84]. Dotychczas poznano 2 zwi¹zki z tej grupy, tj. a-PMTX
z jadu Anoplius samariensis i ß-PMTX z jadu
Batozonellus maculifrons [57], ró¿ni¹ce siê
tylko aminokwasem w pozycji 12-tej ³añcucha peptydowego. Ich sekwencje aminokwasowe przedstawiono w tabeli VI.
W jadzie A. samariensis znaleziono tak¿e oryginalny, krótki peptyd - anoplinê - sk³adaj¹cy siê z 10 aminokwasów (GLLKRIKTLL-NH2), którego sekwencja jest homologiczna do krabroliny i mastoparanu-X. Wykazano, ¿e ma on dzia³anie przeciwbakteryjne w stosunku bakterii G(-) i G(+) oraz
silne w³aciwoci pobudzaj¹ce mastocyty
otrzewnowe szczura do uwalniania histaminy [56,84].
W³aciwoci neurotoksyczne posiada
mandaratoksyna (MDTX) - jedno³añcuchowy polipeptyd bogaty w lizynê o masie cz¹steczkowej oko³o 20 kDa, który zosta³ wyizolowany w 1981 roku z jadu azjatyckiego
szerszenia Vespa mandarinia. Nie wykazano aktywnoci hemolitycznej ani enzymatycznej (proteazowej, fosfolipazowej i esterazowej) MDTX, natomiast stwierdzono, ¿e
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Tabela VI
Budowa aminokwasowa poznanych protonektyn i pompilidotoksyn z jadu osowatych.
Amino acid sequence of known protonectins and pompilidotoxins from vespid venom.
Pochodzenie
Nazwa
Budowa aminokwasowa
protonektyny [75]
Protonectarina sylveirae
protonektyna
I L G T I L G L L K G L-NH2
Polybia paulista
polybia-CP
I L G T I L G L L K S L-NH2
Polistes rothneyi iwatai
polistes-protonektyna
I L S A L L G L L K S L-NH2
pompilidotoksyny (PMTXs) [57]
Anoplius samariensis
?-PMTX
R I K I G L F Q D L S K L-NH2
a-PMTX
Batozonellus maculifrons
ß-PMTX
R I K I G L F Q D L S R L-NH2
Tabela VII
Pilosuliny wyizolowane z jadu Myrmecia pilosula (wg [127], zmodyfikowany).
Pilosulins isolated from Myrmecia pilosula venom.
Nazwa
Opis
pilosulina 1
[Ile5]pilosulina 1
pilosulina 2
nie obserwowany w [127]
pilosulina 3
heterodimer z³o¿ony z pilosuliny 3a i 3b
pilosulina 3.1
pilosulina 3 z dodatkow¹ Gly przy C-koñcu
pilosulina 3a
des-Gly27-pilosulina 2
pilosulina 3b
pilosulina 3.1b
pilosulina 3b z dodatkow¹ Gly przy C-koñcu
pilosulina 4
nie obserwowany w [127]
pilosulina 4.1
homodimer [Glu31]-pilosuliny 4
pilosulina 4.1a
[Glu31]-pilosulina 4
pilosulina 5
homodimer pilosuliny 5a
pilosulina 5a

Masa cz¹steczkowa [Da]
6052
6066
3212
5608
5665
3155
2457
2514
4087
8198
4101
8546
4274

Tabela VIII
Budowa aminokwasowa i masy cz¹steczkowe ponerycyn z jadu mrówek Pachycondyla goeldii [79].
Amino acid sequence and molecular weights of ponericins from ants Pachycondyla goeldii venom.
Masa
Nazwa
Budowa aminokwasowa
cz¹steczkowa [Da]
ponerycyny G
G1
GWKDWAKKAGGWLKKKGPGMAKAALKAAMQ
3213
G2
GWKDWLKKGKEWLKAKGPGIVKAALQAATQ
3307
G3
GWKDWLNKGKEWLKKKGPGIMKAALKAATQ
3382
G4
DFKDWMKTAGEWLKKKGPGILKAAMAAAT
3164
G5
GLKDWVKIAGGWLKKKGPGILKAAMAAATQ
3108
G6
G L V D V L G K V G G L I K K L L P-NH 2
1819
G7
GLVDVLGKVGGLIKKLLPG
1876
ponerycyny W
W1
WLGSALKIGAKLLPSVVGLFKKKKQ
2710
W2
WLGSALKIGAKLLPSVVGLFQKKKK
2710
W3
GIWGTLAKIGIKAVPRVISMLKKKKQ
2864
W4
GIWGTALKWGVKLLPKLVGMAQTKKQ
2851
W5
FWGALIKGAAKLIPSVVGLFKKKQ
2600
W6
F I G T L G I A S A I P A I V K L F K-NH 2
2030
ponerycyny L
L1
L L K E L W T K M K G A G K A V L K G I K G L L-NH 2
2595
L2
L L K E L W T K I K G A G K A V L K G I K G L L-NH 2
2577

w po³¹czeniach nerwowo-miêniowych odnó¿y krocznych homara nieodwracalnie blokowa³ postsynaptyczne potencja³y pobudzaj¹ce, bez istotnego wp³ywu na przewodnictwo spoczynkowe b³ony postsynaptycznej.
W obrêbie aksonu presynaptycznego MDTX
blokowa³ potencja³ czynnociowy g³ównie
przez zmniejszenie pr¹du sodowego [2,97].
Peptydy z jadu mrówkowatych
Peptydy znajdowane s¹ równie¿ w jadzie mrówek, g³ównie z podrodzin Ponerinae, Myrmeciinae, Pseudomyrmecinae i
Ecitoninae. W jadzie australijskiego gatunku mrówek Myrmecia pilosula znaleziono
peptydy o w³aciwociach alergenów, które
okrelono jako Myr p 1 i Myr p 2. Póniej
bardziej szczegó³owa analiza wykaza³a, ¿e
peptydy powsta³e po odciêciu sekwencji liderowych wykazuj¹ aktywnoæ biologiczn¹
- by³y to pilosulina 1 z Myr p 1 (Myr p 1
Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 8

57®112; m.cz. 6052 Da) i pilosulina 2 z Myr
p 2 (Myr p 2 49®75; 3212 Da) [18,84].
Ostatnio pos³uguj¹c siê metod¹ HPLC-MS
wyizolowano kolejne peptydy z rodziny pilosulin, które zestawiono w tabeli VII [127].
Wykazano, ¿e pilosulina 1 ma szerokie
spektrum dzia³ania przeciwbakteryjnego
przeciw bakteriom G(-) i G(+) oraz przeciw
grzybom Candida albicans [84], a jej a-helikalna struktura drugorzêdowa determinuje
w³aciwoci cytolityczne [129]. Inne pilosuliny tak¿e mia³y dzia³anie hemolityczne i
uwalniaj¹ce histaminê [84].
Jad mrówek z gatunku Pachycondyla
goeldii zawiera oko³o 15 peptydów o w³aciwociach przeciwbakteryjnych i owadobójczych zwanych ponerycynami. Pod
wzglêdem budowy chemicznej mo¿na je
podzieliæ na trzy grupy: (1) ponerycyny G o
budowie podobnej do peptydów cekropinopodobnych, (2) ponerycyny W podobne do

K. Ciszowski i wsp.

gaeguryn i melityny oraz (3) ponerycyny L o
budowie zbli¿onej do dermaseptyn. Wszystkie ponerycyny w rodowisku polarnym, jak
np. b³ony komórkowe, prawdopodobnie
mog¹ formowaæ amfipatyczne struktury ahelikalne. Wykazano, ¿e ponerycyny posiadaj¹ szerokie dzia³anie przeciw bakteriom
G(-) i G(+) oraz owadobójcze w stosunku
do larw wierszczy, a ponadto ponerycyny
W maj¹ w³aciwoci hemolityczne [79,84].
W warunkach naturalnych peptydy te spe³niaj¹ prawdopodobnie rolê obronn¹, chroni¹c koloniê mrówek przed drobnoustrojami mog¹cymi dostaæ siê do gniazda wraz
przyniesion¹ zdobycz¹ lub po jej spo¿yciu.
Budowê poszczególnych ponerycyn przedstawiono w tabeli VIII [79].
W jadach mrówek wystêpuj¹ tak¿e peptydy o dzia³aniu neurotoksycznym. Przyk³adem jest poneratoksyna (PoTX) z jadu
mrówki Paraponera clavata, która sk³ada siê
z 25-aminokwasowego ³añcucha formuj¹cego dwie, ró¿ni¹ce siê charakterem i sposobem oddzia³ywania z b³onami komórkowymi, a-helisy po³¹czone ze sob¹ przez zakrêt ß. Jedna z helis (3-9) od N-koñca jest
niepolarna i mo¿e wchodziæ w interakcje z
niena³adowanymi lipidami dwuwarstwy, natomiast druga (17-25) od C-koñca jest polarna i dodatnio na³adowana, dziêki czemu
mo¿e przyczepiaæ siê do ujemnie na³adowanych powierzchni komórek [112]. PoTX
powoduje zale¿ne od stê¿enia hamowanie
transmisji synaptycznej w centralnym systemie nerwowym owadów oraz oddzia³uje
na bramkowane napiêciem kana³y sodowe
[84,93]. Jej w³asnoci neurotoksyczne w stosunku do innych owadów czyni¹ z niej potencjalny substrat do produkcji rodków
owadobójczych [112].
Innym przyk³adem neurotoksyny jest
ektatomina (m.cz. 7928 Da) z jadu mrówek
Ectatomma tuberculatum, która sk³ada siê
z 2 ³añcuchów polipeptydowych (37 i 34 aminokwasy) po³¹czonych ze sob¹ mostkiem
dwusiarczkowym (A)Cys22-Cys20(B). Ka¿dy z ³añcuchów jest zbudowany z 2 antyrównoleg³ych a-helis po³¹czonych ze sob¹
4-aminokwasowym regionem zawiasowym
wzmocnionym dodatkowo mostkami dwusiarczkowymi [84,96]. Tak utworzona struktura mo¿e formowaæ nieselektywne kana³y
jonowe w b³onach komórkowych zmieniaj¹c przepuszczalnoæ b³on oraz wykazano
jej hamuj¹cy wp³yw na kana³y wapniowe
typu L w kardiomiocytach szczura [96].
W jadzie pó³nocnoamerykañskiej mrówki ¿niwiarki Pogonomyrmex barbatus odkryto obecnoæ 34-aminokwasowego peptydu
o aktywnoci hemolitycznej. Analiza aminokwasowa peptydu wykaza³a wysok¹ zawartoæ His, Gly i Glx przy ca³kowitej nieobecnoci Lys, Arg, Ile i Leu, a jego masê cz¹steczkow¹ obliczono na oko³o 3,5 kDa. W
badaniach z przemywanymi krwinkami czerwonymi powodowa³a lizê erytrocytów wiêkszoci gatunków ssaków bardziej skutecznie ni¿ melityna z jadu pszczó³ [12,63].
Jad mrówek mo¿e zwieraæ równie¿ peptydy kininopodobne. Piek T. i wsp. stwierdzili aktywnoæ kininow¹ w jadzie 5 z 6 badanych gatunków mrówek [94]. Kininy z tych
jadów wykazywa³y dzia³anie blokuj¹ce nikotynowe przewodnictwo w synapsach centralnego uk³adu nerwowego owadów wspó³Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 8

dzia³aj¹c z obecnymi w jadzie neurotoksynami o wiêkszej masie cz¹steczkowej, jak
np. u P. clavata [91].
Mikrocz¹steczki jadu b³onkówek
Jad b³onkówek zawiera liczne drobnocz¹steczkowe zwi¹zki, których rola nie zosta³a do koñca wyjaniona. Nale¿¹ m.in. tu
wêglowodany, zwi¹zki lipidowe, wolne aminokwasy, aminy biogenne, acetylocholina,
piperydyny, kwas mrówkowy.
W jadzie osowatych znaleziono liczne
wolne aminokwasy o dzia³aniu neurotoksycznym. Analiza ekstraktu ze zbiorniczków
jadowych szerszeni V. mandarinia, V. xanthoptera, V. tropica i V. analis oraz osy Vespula lewisii wykaza³y obecnoæ licznych waminokwasów, bêd¹cych neuroprzekanikami hamuj¹cymi, takich jak: kwas g-aminomas³owy, tauryna, ß-alanina i glicyna, przy
czym stanowi³y one dominuj¹cy sk³adnik
jadu szerszeni, natomiast w mniejszych ilociach obecne by³y w jadzie Vespula. U tych
gatunków stwierdzono tak¿e obecnoæ w
jadzie innych aminokwasów - kwasu glutaminowego, leucyny, argininy, glutaminy, tryptofanu i histydyny. Uwa¿a siê, ¿e aminokwasy te mog¹ wywieraæ hamuj¹cy wp³yw na
zakoñczenia nerwowe i po³¹czenia nerwowo-miêniowe owadów, które ulegaj¹ sparali¿owaniu przez jad osowatych padaj¹c ich
ofiar¹ [1].
W jadzie b³onkówek znaleziono szereg
amin biogennych. U pszczo³y miodnej dominowa³a dopamina i noradrenalina, podczas gdy u os Dolichovespula arenaria dopamina i serotonina; zawartoæ amin by³a
zale¿na od wieku owadów, za w przypadku pszczo³y równie¿ od pory roku. W jadzie
os stwierdzono przewagê iloci serotoniny
nad dopamin¹, obecne by³y tak¿e niewielkie iloci noradrenaliny i DOPA [81,83]. Jad
niektórych mrówek zawiera w swoim sk³adzie woln¹ histaminê - dowiedziono tego dla
australijskich gatunków mrówek Myrmecia
pyriformis [71] i Myrmecia pilosula [70]. Rola
amin biogennych zawartych w jadzie nie jest
dok³adnie poznana. Uwa¿a siê, ¿e maj¹ one
dzia³anie rozszerzaj¹ce naczynia i zwiêkszaj¹ce przepuszczalnoæ kapilar, stymuluj¹
miênie g³adkie oraz zwiêkszaj¹ przep³yw
krwi. Wszystkie te efekty maj¹ na celu przyspieszenie rozprowadzenia jadu z miejsca
wstrzykniêcia po ustroju ofiary. Aminy biogenne pe³ni¹ równie¿ rolê w reakcji alergicznej wywo³anej jadem b³onkówek [80].
Blisko spokrewniona z pszczo³owatymi
rodzina grzebaczowatych (Sphaecidae) zawiera gatunki, które ¿ywi¹ siê innymi owadami i paj¹kami, parali¿uj¹c je wczeniej
swoim jadem. W Polsce wystêpuje taszczyn
pszczeli (Philanthus triangulum), który ¿ywi
siê wy³¹cznie osobnikami pszczo³y miodnej.
Jego jad zawiera neurotoksyczne filantotoksyny (PTXs), które s¹ poliaminowymi blokerami receptorów glutaminergicznych w
uk³adzie nerwowo-miêniowym owadów.
Piek T. wykry³ obecnoæ 4 filantotoksyn, które nazwa³ a-PTX, ß-PTX, g-PTX i d-PTX pierwsza z nich blokowa³a przewodnictwo
nerwowe w orodkowym uk³adzie nerwowym karalucha, a pozosta³e blokowa³y przewodnictwo nerwowo-miêniowe [89]. Dalsze
badania wykaza³y, ¿e tylko d-PTX hamowa³a wychwyt glutaminianu w po³¹czeniach

nerwowo-miêniowych owadów, a ß-PTX,
g-PTX by³y nieaktywne w tym zakresie [121],
natomiast ß-PTX mia³a zdolnoæ do hamowania potencja³ów indukowanych przez glutaminian we w³óknach miêniowych szarañczy [54,91]. Delta-PTX, zwana obecnie PTX433 oraz jej liczne analogi s¹ aktywne tak¿e w uk³adzie nerwowym ssaków oddzia³uj¹c na nikotynowe receptory cholinergiczne
oraz jonotropowe receptory glutaminergiczne, dlatego stanowi¹ ¿ywy przedmiot zainteresowania neurofarmakologii [107,108].
Acetylocholina jest wa¿nym neuroprzekanikiem w uk³adzie nerwowym owadów,
natomiast relatywnie rzadko stanowi sk³adnik ich jadu. Jej obecnoæ stwierdzono w
jadzie trzmiela B. terrestris (oko³o 30 µg w
zbiorniczku jadowym) [95], szerszenia Vespa
cincta [65] oraz taszczyna P. triangulum (oko³o 400 ng w zbiorniczku jadowym) [92].
Jad pszczo³y miodnej zawiera liczne
substancje lotne o budowie z³o¿onych eterów lub alkoholi (octan izopentylu, octan nbutylu, izopentanol, octan n-heksylu, octan
n-oktylu, 2-nonanol, octan n-decylu, octan
benzylu, alkohol benzylowy, (2)-11-eikozen1-ol). Zwi¹zki te pe³ni¹ role feromonów wydzielanych przez zagro¿one owady w celu
poinformowania kolonii o zagro¿eniu i wywo³uj¹ u nich zachowania obronne [80].
Jad wiêkszoci mrówek zawiera przewagê substancji bia³kowych i peptydowych,
natomiast u mrówek ognistych (Solenopsis
spp.) sk³ad jadu zosta³ zdominowany przez
obecnoæ niskocz¹steczkowych zwi¹zków
organicznych, w tym alkaloidów piperydynowych zwanych solenopsynami. S¹ to
zwi¹zki o podobnej budowie chemicznej, cisi trans-2-metylo-6-alkilopiperydyny, ró¿ni¹ce siê od siebie wzglêdn¹ konfiguracj¹ podstawników przy atomach C2 i C6 w piercieniu piperydynowym oraz d³ugoci¹ i liczb¹
wi¹zañ nienasycynych w ³añcuchach bocznych. Najpowszechniejszymi alkaloidami s¹
sporód form trans: solenopsyny A, B i C, a
sporód form cis: izosolenopsyny A i B. Alkaloidy te pe³ni¹ rolê obronn¹ przed innymi
mrówkami, jako feromony oraz jako rodki
bakterio- i grzybobójcze rozpylane na sk³adane jaja [14]. Wykazano dzia³anie przeciwbakteryjne solenopsyn i izosolenopsyn przeciwko ró¿nym patogenom bakteryjnym u ludzi (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis,
Escherichia coli, Stenotrophomonas maltophila, Pseudomonas aeruginosa) [110]. Solenopsyna A i izosolenopsyna A w badaniu
na szczurach wykazywa³y dzia³anie depresyjne na uk³ad sercowo-naczyniowy, za
pierwsza z nich mia³a równie¿ dzia³anie depresyjne na uk³ad oddechowy oraz drgawkotwórcze [46]. Izosolenopsyna A jest silnym i selektywnym inhibitorem neuronalnej
syntazy NO [131].
Jad bez¿¹d³owych mrówek z podrodziny Formycinae sk³ada siê g³ównie (>99%) z
wodnego roztworu kwasu mrówkowego o
stê¿eniu siêgaj¹cym 60%. Jego iloæ wynosi przeciêtnie 0,6 mg na jednego osobnika,
ale niektóre gruczo³y jadowe mog¹ zawieraæ do 2 mg. G³ówn¹ rol¹ kwasu mrówkowego jest dzia³anie jako obronny allomon
przed drapie¿cami, ale u niektórych gatunków mo¿e on dzia³aæ jako feromon alarmowy [7,32].
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