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Jad błonkówek (Hymenoptera) jest 
wydzieliną specjalnych gruczołów ja
dowych owadów, która służy zarówno 
jako substancja obronna przed napast
nikiem, jak również jako broń parali
żująca atakowane ofiary podczas zdo
bywania pożywienia. Pod względem 
chemicznym jad stanowi mieszaninę 
biologicznie czynnych substancji (ma
krocząsteczkowych i drobnocząstecz- 
kowych) o rozmaitych funkcjach fizjo
logicznych. Poszczególne substancje 
mogą wykazywać efekty toksyczne na 
ukąszonego człowieka, przyczyniając 
się do powstania niektórych objawów 
klinicznych zatrucia jadem błonkówek. 
W niniejszej pracy omówiono budowę 
chemiczną, rolę fizjologiczną i działa
nie toksyczne poszczególnych skład
ników jadu błonkówek.

Wprowadzenie
Jad błonkówek (Hymenoptera) jest wy

dzieliną specjalnych gruczołów jadowych 
owadów, która służy zarówno jako substan
cja obronna przed napastnikiem, jak rów
nież jako broń paraliżująca atakowane ofia
ry podczas zdobywania pożywienia. W obu 
przypadkach jest ona wstrzykiwana do cia
ła napastnika lub ofiary za pomocą wyspe
cjalizowanego aparatu żądłowego znajdu
jącego się na końcu odwłoka. Pod wzglę
dem budowy chemicznej jad jest mieszani
ną wielu aktywnych biologicznie związków 
o specyficznym działaniu na organizm użą
dlonego zwierzęcia lub człowieka, a których 
rodzaj i funkcje nie zostały jeszcze dosta
tecznie poznane.

W jadzie błonkówek można zasadniczo 
wyróżnić trzy główne grupy składników, a 
mianowicie:

(1) makrocząsteczki o masie cząstecz
kowej >10 kDa (głównie białka o aktywno
ści enzymatycznej);

(2) związki o pośredniej masie cząstecz
kowej <10 kDa (głównie peptydy bez aktyw
ności enzymatycznej);

(3) mikrocząsteczki (cukry, składniki li
pidowe, wolne aminokwasy, aminy biogen
ne i acetylocholina) [97],

Poniżej zostaną omówione poszczegól
ne grupy składników jadu ze zwróceniem 
uwagi na ich budowę chemiczną, rolę peł
nioną in vivo w ciele owada oraz wpływ na 
ustrój użądlonego 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 gain
ing food. Chemically, the venom is a 
mixture of biologically active sub
stances 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, chemi
cal structure, physiological role and 
toxicity of particular components of 
Hymenoptera venom are described.

Makrocząsteczkowe składniki 
jadu błonkówek

Fosfolipazy
Spośród makromolekuł zawartych w ja

dzie błonkówek największe znaczenie mają 
fosfolipaza (PL) i hialuronidaza. Fosfolipa
zy (PLs, EC 3.1.1.4) to grupa enzymów ka
talizujących rozkład fosfolipidów błonowych, 
wśród których, zależnie od rodzaju rozbija
nego wiązania w cząsteczce fosfolipidu, 
wyróżnia się fosfolipazy A,, A2, C i D (PLA,, 
PLA2, PLC, PLD). W jadzie błonkówek zi
dentyfikowano obecność PLA, i PLA2, które 
katalizują hydrolizę kwasów tłuszczowych 
odpowiednio w pozycji 1 i 2 cząsteczki fos
folipidu [52], Są one uważane za silne anty
geny biorące udział w reakcjach alergicz
nych związanych z ukąszeniem przez błon- 
kówki u osobników predysponowanych, przy 
czym PLA2 jest charakterystyczna dla psz- 
czołowatych (Api m 1, Bom p 1), a PLA, dla 
osowatych (Ves v 1, Doi m 1, Vesp c 1, Pol 
a 1) oraz mrówkowatych (Sol i 1) [13,52], 
Główną rolą fosfolipaz zawartych w jadzie 
błonkówek jest ich bezpośrednie działanie 
cytolityczne, polegające na hydrolizie fos
folipidów błon komórkowych i niszczeniu 
błon, w czym synergistycznie współdziałają 
z nimi niektóre peptydy, np. melityna [19]. 
Dawkę letalną LD50 po podaniu iv. u myszy 
określono dla PLA na 10-20 mg/kg [15],

PLA2 zawarta w jadzie pszczół jest 128- 
aminokwasowąglikoproteinązawierającą4 
mostki dwusiarczkowe w swej cząsteczce 
[103], której masa cząsteczkowa wynosi 14 
555 Da dla samego peptydu, a 15 800 Da z 
przyłączonymi resztami węglowodanowymi 
[102], Jej ilość w jadzie A. mollifica wynosi 
12-15% suchej masy [13], ale może być
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osobniczo zmienna wśród pszczół europej
skich (1,8-27,4%) i jest większa wśród osob
ników afrykańskich (A mellifica sutellata) 
niż europejskich (A. mellifica mellifica) [101], 
Wykazano, że ilość PLA2 w jadzie robotnic 
A. mellifica jest najmniejsza w momencie 
przeobrażenia poczwarki w postać dorosłą, 
następnie rośnie w ciągu 10 dni od prze
obrażenia do maksymalnej wartości około 
40 pg PLA2 w pojedynczym zbiorniczku ja
dowym i utrzymuje się na stałym poziomie 
przez resztę życia robotnicy w ciągu lata 
[82], PLA2 z jadu trzmieli B. terrestris (aler
gen Bom 11) wykazywała 52,9% homologii 
w stosunku do PLA2 pszczół [43].

PLA, zawarta z jadzie osowatych w ilo
ści 6-14% [13] nie jest prawdopodobnie jed
nym enzymem, ale jej aktywność wykazują 
różne peptydy o zbliżonej do siebie masie 
cząsteczkowej. PLA, z jadu osy pospolitej 
(V. vulgaris) zawiera 300 aminokwasów i 
wykazuje 67% homologii ze swoim odpo
wiednikiem u D. maculata [51]. W jadzie 
szerszenia Vespa verutina wykryto obec
ność 3 białek zwanych werutoksynami VT- 
1, VT-2a i VT-2b, o masach cząsteczko
wych odpowiednio 34 982, 33 360 i 33 374 
Da, z których VT-1 wykazywała największą 
aktywność fosfolipazy, natomiast VT-2a i 2b 
wykazywały u myszy większą toksyczność 
(LD50 0.87 pg/g) niż VT-1 (LD503,61 pg/g), 
która polegała na bezpośredniej aktywno
ści hemolitycznej w stosunku do mysich 
erytrocytów [41], Jad szerszenia Vespa ba- 
salis zawiera tzw. białko letalne o masie 
cząsteczkowej 32 kD, które wykazuje ak
tywność PLA, i silne własności hemolitycz- 
ne (LD50 0,32 pg/g u myszy) [40], W jadzie 
europejskich klecanek także znaleziono 
PLA,, które są jednymi z głównych alerge
nów tych błonkówek, tj. Pol g 1 (m. cz. 33 
475 Da) u Polistes gallicus [85] i Pol d 1 u 
P. dominulus [74]. Oprócz aktywności PLA, 
jad osowatych zawiera także szereg białek 
o aktywności PLA2, np. u szerszeni: orien- 
totoksyna II (152 aminokwasy) z jadu Ve
spa orientalis [60], hornetyna (m.cz. 32±1 
kDa; LD50 0,42 pg/g u myszy) z jadu Vespa 
flavitarsus [39],

Podobne właściwości PLA2 wykazują 
także agelotoksyna zjadu brazylijskiej Age- 
laia pallipes pallipes (występuje w postaci 
monomeru 14 kDa, trimeru 42 kDa i penta- 
meru 74 kDa) [17], czy polibitoksyny I, II, III 
i IV z Polybia paulista (dimery o m.cz. 115 
do 132 kDa) [20]; wszystkie one posiadają 
właściwości hemolityczne. Jad niektórych 
mrówek zawiera także enzymy o aktywno
ści zarówno PLA,, czego przykładem jest 
alergen Sol i 1 u mrówek ognistych, który 
jest 148-aminokwasowym białkiem wykazu
jącym w 31-32% podobieństwo do fosfoli- 
paz os z rodzaju Vespula [45], jak i PLA2 z 
jadu Pogonomyrmex badius [99], czy Pseu- 
domyrmex triplarinus [34].

Mianem fosfolipaza B (PLB) określa się 
enzym (mieszaninę enzymów) o łącznej 
aktywności PLA, i PLA2, chociaż nazwa ta 
jest niekiedy stosowana jako synonim lizo- 
fosfolipazy. Obecność PLB wykryto w ja
dach niektórych gatunków osowatych, co 
prawdopodobnie jest wynikiem enzymatycz
nej adaptacji do drapieżnego trybu życia 
(uniwersalna aktywność fosfolipazy w jed
nym enzymie) w odróżnieniu od wegetariań-

Tabela I
Budowa aminokwasowa peptydów pszczoły miodnej (Apis mellifica). 
Amino acid sequence of peptides from honey bee (Apis mellifica) venom.

Nazwa Sekwencja aminokwasowa Piśmiennictwo 
melityna GIGAVLKVLTTGLPALISWIKRKRQ Q-NH2 [4,63,971
melityna F VLTTGLPALISWIKRKRQ Q-NH2 [26]
apamina CNCKAPETALCARRCQQH [26,97]
MCDP 1 KC N C K R H V 1 K P H 1C R K 1C G K N [26,97]
sekapina YIIDVPPRCPPGSKFIKNRCRVPV [26]
tertiapina ALCNCNRIIIPHMCWKKCGK K-NH2 [53]
prokamina A G Q G-histamina [971
minimina brak danych
kardiopep brak danych
adolapina brak danych
inhibitor proteaz brak danych

Objaśnienie oznaczeń 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
Skład amlnokwasowy bombolityn [24]. 
Amino acid sequence of bombolitins.

Nazwa Budowa aminokwasowa Masa cząsteczkową (Da) 
bombolityna 1 IKITPolislesMLAKLGKVLAHV-NH2 1818,6
bombolityna 2 SKITDILAKLGKVLAHV-NH2 1792,6
bombolityna 3 IKIMDILAKLGKVLAHV-NH2 1848,8
bombolityna 4 INIKDILAKLVKVLGHV-NH2 1859,7
bombolityna 5 INVLGILGLLVKALSHL-NH2 1717,7
bombolityna 6 LNLTKWLGKLGVILSHLNK 2146,3
bombolityna 7 LKLKDILGKIKVILSHLNK 2172,4 
bombolityna 8 LKLKSILGKLGVILSHLNK 2073,3 

skich pszczół (posiadających tylko PLA2). 
Przykładem PLB są dwa enzymy zawarte w 
jadzie szerszenia V mandarinia, tj. PLBa 
(29,5 kDa) o działaniu powodującym obrzęk, 
kardiotoksycznym i słabo hemolltycznym 
oraz PLBIl (26 kDa) o działaniu powodują
cym obrzęk i silnie hemolitycznym [3], Ana
logiczne PLB wykryto u gatunku V. xanthop- 
tera: Vx I i Vx II - oba o m. cz. 30,9 kDa 
[113], ponadto PLB obecna była w gatun
kach rodzimych osowatych, tj. szerszenia 
V. crabro i 2 gatunków os V. germanica i V. 
vulgaris [126], Aktywność PLB znaleziono 
też w jadach niektórych mrówek, tj. Myrme- 
cia pllosula i Myrmecia pyriformis [69].

Zasadniczą rolą fosfolipaz, jak wspo
mniano powyżej, jest hydroliza fosfolipidów 
błon komórkowych z wytworzeniem aktyw
nych biologicznie produktów. Efekt ten jest 
przyczyną bezpośredniego działania cytoli- 
tycznego na komórki, w tym hemoliza ery
trocytów [15,66,126], Niektóre białka o ak
tywności fosfolipaz mogą wykazywać dzia
łanie neurotoksyczne i miotoksyczne, jak 
hornetyna, która w preparatach nerwowo- 
mięśniowych kurczaka powodowała w ni
skich stężeniach (1-3 pg/ml) hamowanie 
skurczów mięśniowych bez hamowania od
powiedzi postsynaptycznej mięśnia na ace
tylocholinę, a w wysokich (10 pg/ml) powo
dowała skurcz mięśnia i hamowanie jego 
odpowiedzi na acetylocholinę [39], W ba
daniach na zwierzętach stwierdzono, że 
podanie iv. PLA może powodować drgawki, 
porażenie oddychania, spadek systemowe
go ciśnienia tętniczego, migotanie komór, 
wzrost ośrodkowego ciśnienia żylnego, ci
śnienia w lewym przedsionku i obwodowego 
oporu naczyniowego, epizody bezdechu, bra- 
dykardii, całkowity zanik aktywności korowej 
w EEG i ostatecznie zgon zwierzęcia [15],

Hialuronidaza i inne enzymy
Hialuronidaza jest białkiem o masie czą

steczkowej od 35 do 53 kDa o właściwo
ściach enzymatycznych (glikanohydrolaza 
hialuronianu, hialuronoglukozaminidaza, EC 
3.2.1.35), który katalizuje rozkład składni
ków macierzy zewnątrzkomórkowej: kwasu 
hialuronowego i siarczanu chondroityny 
[61,97], Działanie biologiczne hialuronida- 
zy polega na rozkładzie macierzy między
komórkowej i przez to ułatwienie penetracji 
innych składników jadu w tkankach ukąszo
nej ofiary (tzw. spreading factor) [19, 
61,97,123], Dobrze poznana jest budowa 
hialuronidazy z jadu pszczoły miodnej, któ
rej cząsteczka składa się z 349 aminokwa
sów i wykazuje homologię z białkiem błono
wym PH-20, zawartym w nasieniu świnki 
morskiej i uczestniczącej w adhezji plemni
ków do komórki jajowej [27,61], Jad szer
szenia zawiera hialuronidazę o krótszej bu
dowie łańcucha (331 aminokwasów), który 
w 56% jest identyczny z hialuronidazą psz
czelą [61], Hialuronidaza klecanki P. galli
cus jest białkiem o m. cz. 42173 Da [85]- 
Pomimo że enzym ten stanowi zaledwie 1- 
2% suchej masy jadu, to jest uważany za 
jeden z głównych alergenów jadu błonkó
wek (np. Api m 2, Doi m 2, Pol a 2, Ves v 2) 
[13,52].

Enzymami obecnymi w jadzie błonkó
wek w mniejszych ilościach są lizofosfoli- 
paza (fosfolipaza B), kwaśna fosfataza, pro- 
teazy i inne.

Lizofosfolipaza (zwana niekiedy fosfoli- 
paząB) jest enzymem, który hydrolizuje pro
dukty powstałe w wyniku działania fosfoli
paz, czyli lizofosfolipidy, powodując odcię
cie od nich kolejnego łańcucha kwasu tłusz
czowego w pozycji 1 lub 2. Obecność lizo- 
fosfolipazy wykryto w jadzie pszczół [126], 
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°sy U germánica i szeregu gatunków kle- 
Canek (P. annularís, carotina, exclamans, 
fascatus i instabilis) [50], Aktywność lizo- 
f°sfolipazy posiada także orientotoksyna I 
(’’1. cz. 18 kDa) z jadu szerszenia V. orien- 
ta/is, która wykazuje działanie neurotoksycz- 
ne blokując spontaniczne i indukowane 
uwalnianie neurotransmitera z zakończeń 
Presynaptycznych neuronów [60,118] i lizo- 
fosfolipaza z jadu V. orientalis o działaniu 
uemolitycznym na ludzkie erytrocyty [48],

Kwaśna fosfataza (EC 3.1.3.2), zwana 
też fosfomonoesterazą, wykazuje swoje 
optimum działania w środowisku kwaśnym 
(PH 4,4-4,8) i po raz pierwszy została opi- 
Sana w jadzie pszczoły miodnej przez Ben- 
f°na już w latach 60-tych XX wieku [19], a 
Później zidentyfikowana jako alergen B zło
cony z polimerów łańcucha o m. cz. 49 kDa 
[42], Barboni E. i wsp. wyizolowali z jadu A. 
^ellifica kwaśną fosfatazę, która posiadała 
Pwie formy o m. cz. 45 i 96 kDa i była istot- 
nym alergenem posiadającym zdolność do 
uwalniania histaminy z bazofilów u osób 
Uczulonych na jad pszczół [9,19]. Rola fi
lologiczna kwaśnej fosfatazy nie jest do 
*°ńca poznana. Obecnie jest ona uważana 
2a jeden z głównych alergenów jadu psz- 
P2ć>ł ¡ określana jako Api m 3 [13,29,52], 
Oprócz jadu pszczół obecność kwaśnej fos
fatazy stwierdzono także w jadzie trzmiela 
(Sombus terrestris) [43] oraz niektórych ga
tunków mrówek z rodzaju Myrmecia [69]. 
Jad niektórych mrówek zawiera również 
Pewne ilości fosfatazy alkalicznej (EC 
3-1 3.1) [69,100].

Proteazy serynowe są znaczącym 
składnikiem jadu klecanek, stanowiąc obok 

t-A,, hialuronidazy i antygenu 5, jeden z 4 
9łównych alergenów [128], Najwcześniej 
°Pisana została 243-aminokwasowa prote- 
a2a z jadu trzmiela Bombus pennsylvani- 
CUs (Bom p 4). Proteaza pszczoły miodnej 
0 masie cząsteczkowej 39 kD posiada łań- 
cuch złożony z 245 aminokwasów zawiera
jący 88-aminokwasową domenę CUB (tzw. 
OUB-proteaza) i jest jednym z alergenów 
Pszczelego jadu oznaczonym jako Api m 7 
t128], Proteaza P. dominulus składa się z 
¿44-am¡nokwasowego łańcucha z 4 poten- 
cJalnymi miejscami N-glikozylacji i jest aler- 
9enem oznaczonym jako Pol d 4 [128], na- 
Orr>iast u P. gallicus (Pol g 4) ma masę czą
steczkową 36669 Da [85], Z jadu trzmieli 
2°stala wyizolowana tryptamidaza, nieobec- 
na w jadzie pszczół, a podobna do enzy
mów kaskady krzepnięcia i akrozyny [44], 
’''jadzie pszczoły miodnej wykryto obecność 
a'9likozydazy [97], która stanowiła 0,6% su- 
shej masy i wykazywała optimum aktywno- 
ci Przy pH 5,5. Jej rolą jest prawdopodob

ne udział w wytwarzaniu miodu [19].
W mniejszych ilościach znaleziono w 

Jadach błonkówek także aktywności takich 
apzymów jak: lipazy (EC 3.1.1.3), esterazy 
'3-t-1.1), fosfodlesterazy (EC 3.1.4.1), fi- 
9alaktozydaza, B-acetylaminodeoksygluko- 
ydaza, arylamidazy i inne [19,97,100],

Antygen 5
Istotnym składnikiem jadu osowatych 

Jest antygen 5, którego rola fizjologiczna nie 
postała jak dotąd określona. Jest on uwa- 
any za jeden z głównych alergenów oso- 

Watych (np. Ves v 5, Doi m 5, Vesp c 5, Pol

Tabela III
Przykłady mastoparanów z jadu osowatych. 
Examples of mastoparans from vespid venom.

Pochodzenie Nazwa Budowa amlnokwasowa Piśmiennictwo
Parai/espula lewisii masloparan IN L K AL A AL A KKI L-NFh [49,75,77,97]

Vespula vulgans
mastoparan-V1 I N W K K I K S 11 K A AM N-NFb [49]
mastoparan-V2 IN WKKIKSLIKAAMS-NH2 [49]

Vespa crabro masloparan-C INLKALLAVAKKIL-NH2 [49,75,77]
V. basalis masloparan-B LKLKSIVSWAKKVL-NH2 [49,75,77]
1/. mandarinia mastoparan-M INLKAIAALAKKLL-NH2 [49,75,77]
V. trópica mastoparan-T I N L K AIA A F AK K L L-NI-h [49,75,771
V. analis mastoparan-A IKWKAILDAVKKVL-NH2 [49,75,77]
V. xanthoptera mastoparan-X INWKQIAAMAKKL L-NH2 [49,75,77,971
V. orientalis mastoparan-ll I N L K AL A AL V KK V L-NHz [49,75,771
Polistas jadwigae polistes masloparan VDWKKIGQHILSV L-NH2 [49,75,771

P. rothnei iwatai
polistes-mastoparan-R 1 (Pm-R1) IN WLKLGKKILGAI-NH2 [75]
polistes-masloparan-R 2 (Pm-R2) LNFKALAALAKKIL-NH2 [75]
polistes-mastoparan-R 3 (Pm-R3) INWLKLGKQILGA L-NH2 [751

Polybia paulista polybia-MPI IDWKKLLDAAWQIL-NH2 [75]

Protopolybia exigua
protopolybia MPI I N W L K LG K K V S AI L-NFh [75]
protopolybia MPII INWKALIEAAKQAL-NH2 [75]
protopolybia MPIII INWLKLGKAVIDAL-NH2 [75]

Parapolybia indica I N W A K LG K L A L E VI-NH2 [75]
Agelaia paltipes paltipes aqelaia-MP IN W L K L G K A11 D A L-NH2 [75]
Protonectarina 
sy/veirae protonectarina mastoparan IN WKALLDAAKKVL-NH2 [75]

Ropalidia sp. INWSKLLSMALEV l-NHz [75]
Anterhynchium 
flavomarginatum 
micado

eumenine-mastoparan-AF (EMP- 
AF)

INLLKIAKGIIKS L-NH2 [58]

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% homologię sekwencji odpowiednio z 
Doi m 5 i Pol a 5 [51], natomiast u P. galli
cus antygen 5 jest 206 aminokwasowym 
peptydem o masie cząsteczkowej 23 135 Da 
[85], Antygen 5 pod względem budowy jest 
podobny białek z nadrodziny zwanej patho- 
genesis-related proteins (PRP), które są 
wytwarzane zwłaszcza przez rośliny w od
powiedzi na zakażenie wywołane przez 
grzyby, wirusy, wiroidy i inne patogenny, 
chociaż ich obecność wykryto także w tkan
kach ssaków, gadów, owadów czy grzybów 
[33], Obecny w jadzie Dolichovespula ma- 
culata antygen 5 posiada dwie formy (204- i 
205-aminokwasową) podobne do siebie pod 
względem antygenowym i wykazujące po
dobieństwo sekwencji do PRP z liści ty
toniu [23]. Donoszono, że antygen 5 z jadu 
szerszenia V mandarinia wykazywał dzia
łanie neurotoksyczne na połączenia nerwo- 
wo-mięśniowe w odnóżach krocznych ho
mara [52].

Związki o pośredniej masie 
cząsteczkowej

Peptydy z jadu pszczołowatych
Jad pszczoły miodnej jest jednym z naj

lepiej poznanych pod względem budowy 
chemicznej jadów zwierzęcych, w skład któ
rego wchodzą liczne peptydy (tabela I), w 
tym melityna (40-50%), apamina (2-3%), 
peptyd wywołujący degranulację mastocy- 
tów (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 pep
tydem o charakterze hydrofobowym (z wy
jątkiem hydrofilnego C-końca), który ma wła
ściwości hemolityczne [25,115], Cztery a- 
helikalne monomery melityny łącząc się w 

tetramery formują w błonie komórkowej ka
nały jonowe, które zmieniają przepuszczal
ność błon komórkowych [116,125]. Ponad
to melityna ma właściwości aktywujące fos- 
folipazy i kalmodulinę po interakcji z błona
mi komórkowymi [114], gdyż powodując 
dezintegrację błon komórkowych, ułatwia 
PLAj przecinanie wiązań kwasów tłuszczo
wych w obrębie dwuwarstwy lipidowej [123]. 
Stwierdzono, że melityna odpowiada za 
działanie kardiotoksyczne jadu pszczół, po
wodując zarówno dysfunkcję skurczową 
serca, jak i zmiany morfologiczne (zwyrod
nienie balonowate) [78], Początkowa daw
ka melityny powoduje przejściową hipoten- 
sję z następczym skrajnym wzrostem ciśnie
nia prowadzącym do śmierci. Jej duże dawki 
powodują nieodwracalny skurcz mięśnia 
sercowego i szybką śmierć [98]. Peptyd ten 
może spowodować bradykardię, zaburze
nia rytmu i bloki przedsionkowo-komorowe 
[76]. Melityna zaburza także transport nie
których substancji przez błony komórek ce
wek nerkowych [30]. Odpowiada ona w 
głównej mierze również za lokalny stan za
palny i wrażenia bólowe wokół miejsca uką
szenia przez pszczołę [111].

Melityna powstaje w wyniku posttransla- 
cyjnej obróbki 70-aminokwasowego prekur
sora zwanego pre-promelityną, którego C- 
końcowa sekwencja od 44 do 69 aminokwa
su odpowiada melitynie [109], W wyniku al
ternatywnego odcięcia z pre-promelityny 
powstaje peptyd zwany melityną F, który jest 
o 7 aminokwasów od strony N-końcowej 
krótszy od melityny [26].

Apamina jest zasadowym 18-aminokwa- 
sowym peptydem posiadającym 2 mostki 
dwusiarczkowe (Cys1-Cys11, Cys3-Cys15), 
zawartym w jadzie pszczół i wykazującym 
działanie neurotoksyczne [64], Wykazano, 
że podanie apaminy myszom w dawce le- 
talnej lub subletalnej powodowało skrajne, 
nieskoordynowane pobudzenie ruchowe. 
Dawki śmiertelne indukują toniczne drgaw
ki z następczymi zaburzeniami oddychania 
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i śmiercią. Apamina blokuje Ca2*-zależne 
kanały potasowe w taśmach okrężnicy i 
wątrobie [47], W centralnym systemie ner
wowym apamina wiąże się z wysokim po
winowactwem do specyficznych receptorów 
postsynaptycznych i blokuje wiele hamują
cych lub hiperpolaryzujących efektów <x-ad- 
renergiczych, cholinergicznych i puryner- 
gicznych oraz zmniejsza efekty indukowa
ne przez neurotensynę [19], Dawkę letalną 
LD50 u myszy oszacowano dla czystej apa- 
miny na 3-5 mg/kg [25].

22-aminokwasowy peptyd wywołujący 
degranulację mastocytów (MCDP; peptyd 
401) jest chemicznie podobny do apaminy 
[26] i odpowiada za masywne uwalnianie 
histaminy w miejscu ukąszenia przez psz
czoły. Jest bogaty w struktury a-helikalne i 
zawiera w swej budowie 2 mostki dwusiarcz- 
kowe (Cys3-Cys15, Cys5-Cys19) [19,25], Z 
jednej strony degranulacja mastocytów pro
wadzi do uwalniania histaminy i serotoniny, 
czyli do działania prozapalnego, z drugiej 
zaś stwierdzono, że MCDP wykazywał sil
ne właściwości przeciwzapalne [8,25]. 
MCDP może działać jako neurotoksyna po
wodując drgawki, blokować kanały potaso
we oraz powodować obniżenie ciśnienia krwi 
u szczurów [134].

Sekapina jest 24-aminkwasowym pep- 
tydem izolowanym z jadu A. mollifica, po
siadającym 1 mostek dwusiarczkowy w czą
steczce (Cys9-Cys20) [26]. W badaniach na 
zwierzętach nie stwierdzono istotnej tok
syczności sekapiny: w dawce 10-20 mg/kg 
nie wywoływała żadnych uchwytnych zmian; 
przy dawce 40 mg/kg pojawiała się łagodna 
sedacja, a przy 80 mg/kg występowały znacz
na sedacja, piloerekcja i hipotermia [25],

Tertiapina jest 21 -aminokwasowym pep- 
tydem wyizolowanym z jadu pszczoły miod
nej, zawierającym 2 mostki dwusiarczkowe 
w cząsteczce (Cys3-Cys14, Cys5-Cys18). 
Ma zdolność do blokowania kanałów pota
sowych lKACh w kardiomiocytach [53] i prze
ciwdziała powstawaniu bloków AV związa
nych z nadmierną stymulacją cholinergicz- 
ną [22]. W mózgu działa neurotoksycznie, 
prawdopodobnie przez blokowanie funkcji 
kalmoduliny [73],

Prokamina była pierwszym peptydem 
zwierającym histaminę w C-końcowym od
cinku swojego łańcucha, który został wyizo
lowany z naturalnych źródeł, tj. jadu pszczół 
[87]. Zawarte w jadzie A. melllfica 2 odmia
ny prokaminy, tj. A i B, mogą w warunkach 
in vivo uwalniać histaminę poprzez powol
ną hydrolizę oraz mogą uwalniać schelato- 
wane jony miedzi Cu2*, przyczyniając się do 
radioprotekcyjnych własności naturalnego 
jadu pszczół [122],

Minimina jest zasadowym oligopepty- 
dem o masie cząsteczkowej 6 kDa wyizolo
wanym z jadu pszczół na początku lat 70- 
tych XX w. Swoją nazwę zawdzięcza zdol
nościom do zaburzania rozwoju Drosophila 
melanogaster, gdyż podana larwom powo
dowała letarg i anoreksję i przez to powsta
nie z larw miniaturowych osobników doro
słych [15,68],

Kardiopep jest peptydem zawartym w 
jadzie pszczół, który wywołuje efekty ß-ad- 
renergiczne i antyarytmiczne. Podany bez
pośrednio do krążenia wieńcowego w izo
lowanych sercach psów i małp powodował

Tabela IV
Peptydy chemotaktyczne wyizolowane z jadu osowatych.
Chemotactic peptides isolated from vespid venom.

Pochodzenie Nazwa Budowa amlnokwasowa Piśmiennictwo
Paravespula lewisii Ves-CP-L FLPIIAKLVSGL L-NH2 [771
Vespa crabro krabrolina FLPLILRKIVTAL-NH2 [4,77,88]
V. mandarinia Ves-CP-M FLPIIGKLLSGL L-NH2 [77]
V. tropica Ves-CP-T FLPILGKILGGL L-NH2 [771
V. analis Ves-CP-A FLPMIAKLLGGL L-NH2 [771
V. xanthoptera Ves-CP-X FLPIIAKLLGGL L-NH2 [77]
V. orientalis HR-II FLPLILGKLVKGL L-NH2 [771
Ropalidia sp. Icaria-CP IVPFLGPLLGLL T-NH; JZZJ__________________ -

wzrost częstości rytmu o 50±10% i siły skur
czu o 150±50%, ponadto przywracał prawi
dłowy rytm w sercach z zaburzeniami ryt
mu [124], Jego dodatni efekt inotropowy na 
mięsień sercowy może być wynikiem nasi
lenia depolaryzacji komór, wyrażającej się 
wzrostem amplitudy załamków R [76]. Daw
kę LD50 u psów i małp dla kardiopepu usta
lono na 15 mg/kg [124],

Adolapina jest peptydem o masie czą
steczkowej 11,5 kDa, który wykazuje silny 
efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy, przy 
czym pierwszy z nich jest związany z ha
mowaniem syntezy prostaglandyn, a drugi 
polega na działaniu ośrodkowym adolapiny 
[105], Znane jest także działanie przeciw
gorączkowe tego peptydu. Wykazano, że 
adolapina hamuje aktywność cyklooksyge- 
nazy, fosfolipazy A2 zawartej w jadzie psz
czół oraz lipooksygenazy zawartej w płyt
kach krwi. U szczurów podanie adolapiny w 
dawce 20 mg/kg powodowało wzrost pozio
mu cGMP w śledzionie i mózgu, a spadek 
poziomu cAMP w śledzionie [55],

W latach 70-tych XX w. Shkenderov S. 
zidentyfikował i częściowo wyizolował z jadu 
pszczół niskocząsteczkowy peptyd (m. cz. 
9000±1000 Da) o właściwościach inhibitora 
proteaz serynowych, który hamował aktyw
ność proteolityczną trypsyny. Autor ten uwa
ża, że rolą fizjologiczną tego peptydu jest 
ochrona innych komponentów białkowych 
jadu pszczół (hialuronidazy, fosfolipazy, 
melityny i apaminy) przed unieczynnieniem 
przez proteazy ukąszonego człowieka lub 
zwierzęcia [104],

Bombolityny są peptydami zawartymi w 
jadzie trzmieli, które funkcjonalnie odpowia
dają pszczelej melitynie, mastoparanom os 
czy krabrolinie szerszeni. Początkowo po
znano 5 17-aminokwasowych bombolityn: 
1,2, 3, 4 i 5, które wyizolowano z jadu Me- 
gabombus pennsylvanicus [4], a następnie 
3 kolejne z jadu Bombus lapidarius zawie
rające po 19 aminokwasów w łańcuchu: 6, 
7 i 8 [24], Ich budowę aminokwasowąprzed
stawiono w tabeli II. Bombolityny formując 
amfipatyczne a-helisy, wchodzą w interak
cje z agregatami fosfolipidowymi, niszczą 
struktury micelli oraz zaburzają strukturę 
monowarstwy fosfolipidowej. Uważa się, że 
reagując na poziomie błonowym mogą one 
zwiększać aktywność PLA2 [88],

Peptydy z jadu osowatych
W jadzie błonkówek z rodziny osowa

tych można wyróżnić 3 zasadnicze grupy 
peptydów o podobnej budowie aminokwa- 
sowej, a mianowicie: (1) mastoparany, (2) 
czynniki chemotaktyczne oraz (3) kininy. 
Oprócz tego jad niektórych gatunków zawie

ra inne, mniej poznane peptydy, np. sylwe- 
ryny, protonektyny, pompilidotoksyny czy 
anoplinę.

Związkami o działaniu podobnym do 
melityny czy bombolityn zawartymi w jadzie 
osowatych są mastoparany (MPs). Są to 14- 
aminokwasowe peptydy bogate w hydrofo
bowe aminokwasy, takie jak alanina, leucy- 
na i izoleucyna oraz zasadową lizynę (tabe
la III). Jako pierwsze zostały wyizolowane 
pod koniec lat 70-tych mastoparan (m.cz. 
1479,1 Da) z jadu os i szerszeni Parave- 
spula lewisii [36] i mastoparan-X z jadu Ve
spa xanthoptera [35], a w kolejnych latach 
także inne: mastoparan-M (V mandarinia), 
mastoparan-T (V. tropica), mastoparan-ll (V 
orientalis), mastoparan-C (V crabro), ma- 
stoparan-A (V. analis), mastoparan-V1 i -V2 
(Vespula vulgaris) [49,77] oraz mastoparan- 
B (V. basalis) [38]. Podobne w budowie pep
tydy zawarte są także w jadzie klecanek: 
polistesmastoparan u Polistes jadwigae, 
dominulina A (m.cz. 1854 Da) i B (rn.cz- 
1909 Da) u P dominulus [119,120] oraz 
ostatnio wyizolowane polistesmastoparan- 
R1,2 i 3 z jadu Polistes rothneyi iwatai [75]. 
W badaniach na izolowanych komórkach 
mastoparan powodował degranulację ma
stocytów otrzewnowych szczura z uwolnie
niem histaminy, uwalnianie serotoniny z pły
tek krwi u królików, uwalnianie adrenaliny i 
kwasu adenylowego z komórek chromaffi- 
nowych nadnerczy wołu oraz hemolizę ery
trocytów [77], Zdolność mastoparanu do 
uwalniania histaminy wiąże się prawdopo
dobnie z jego C-końcowym odcinkiem, gdyż 
fragment peptydu zawierający aminokwasy 
7-14 nadal posiadał takie działanie [36]. 
Aktywacja mechanizmów degranulacji wy
nika z interakcji peptydu z receptorami 
sprzężonymi z białkami G, natomiast wła
ściwości lityczne są efektem formowania 
porów w błonach komórkowych przez czą
steczki mastoparanów [84], Stwierdzono, że 
mastoparany są wiązane z wysokim powi
nowactwem przez kalmodulinę i hamują 
aktywność fosfodiesterazy stymulowanej 
przez kalmodulinę [10,77], mają ponadto 
zdolność do aktywacji fosfolipaz A [5] i D 
[67], Mastoparan i mastoparan-B posiadają 
właściwości przeciwbakteryjne, przy czym 
pierwszy z nich wykazywał aktywność prze
ciw bakteriom G(+), natomiast drugi - prze
ciwko G(-) i G(+) [86]. Podobne właściwo
ści przeciw bakteriom G(+) i G(-) wykazują 
dominuliny A i B, których rolą jest prawdo
podobnie naturalna obrona owada przez 
patogenami bakteryjnymi [120], Ostatnio 
wykazano, że w jadzie Vespa magnifies 
mastoparany powstająz 40-aminokwasowe- 
go prekursora, mastoparanogenu, kodowa-

522 Przegląd Lekarski 2012 / 69 /« K. Ciszowski i wsp-



Tabela V
Wykłady kinin pochodzących z jadu błonkówek. Dla porównania przedstawiono budowę podstawowych 
kinin ssaków.
Rampies of kinins from Hymenoptera venom. The structure of main mammalian kinins are shown for a comparison.

Jfochodzenle Nazwa Sekwencja amlnokwasowa Piśmiennictwo

ssakl
bradykinina (BK) RPPGFSPFR [72,901
kalidyna (Lys-BK) KRPPGFSPFR 190]

J/sspa mandarinia wespakinina-M GRPXGFSPFRID [72,77,90,971
¿aspa xanthoptera wespakinina-X ARPPGFSPFRIV [72,77,90,971
-Yespa analis wespakinina-A GRPPGFSPFRVI [72,77,901
.Yespa trópica wespakinina-T GRPXGFSPFRVV [72,77,901

Paravespula 
waculifrons

wespulakinina 1
carbohy carbohy

I I
TATTRRRGRPPGFSPFR

[77,90,97,1321

wespulakinina 2
carbohy carbohy

I I
TTRRRGRPPGFSPFR

[97,132]

Paravespula lewisii wespulakinina-L
TATTKRRGRPPGFSPFR

I
NAcGal-Gal

[77,90]

bolistas fuscatus, P. 
exclamans, P.annularis polisteskinina-3 pETNKKKLRGRPPGFSPFR [72,77,90,119]

Polistas rothneyi
polisleskinina R-1 
(Thr«-BK)

RPPGFTPFR [72,75,90,
97,119)

polisleskinina R-2 ARRPPGFTPFR [75,97]

Polistes jadwigae
RRRPPGFTPFR [72,77,90]

polisteskinina-J RRRPPGFSPFR [72,77,90,119]

RTRPPGFSPFR [72,77,90,1191
¿olistes chinensis polisleskinina-C SKRPPGFSPFR [72,77,90,1191
¿olistes yokohamae RRRPPGFTPFR [77]

Polistas gallicus

peplyd I IKAGGIVKKKL [119]
peptyd II LAIPFCFGRPPGFSPFR [119]
peptyd III FKLVKRPPGFSPFR [119]
peptyd IV IRPPGFSPFRV [119]
peptyd V FKVPKKGVFTSPL [1191
peptyd VI IRPVGFSPFRTS [1191

¿arapolybia indica pEGIxKRRPPGFSPFRK [901

Protopolybia exigua

protopolibiakinina 
I

DKNKKPIRVGGRRPPGFTPFR [72]

protopolibiakinina 
II

DKNKKPIWMAGFPGFTPIR 172]

Wegascolia flavifrons
Thr«-BK RPPGFTPFR [90]

megaskoliakinina RPPGFTPFRKA [90]

¿olpa interrupta Thr«-BK RPPGFTPFR [901
^egacam-psomeris 
prismática Thrt-BK RPPGFTPFR [59]
^ampsomeriella 
annulata Thń-BK RPPGFTPFR [59]

^arinoscolia 
JUelanosoma Thr«-BK RPPGFTPFR [59]

ne9° przez odcinek DNA złożony z 236 par 
2asad [130], Zjadu samotnych os Anterhyn- 
chium flavomarginatum micado wyizolowa- 
n° eumenine-mastoparan-AF, złożony z 14 
aminokwasów i zawierający motyw a-heli- 
SZ który oprócz działania aktywującego de- 
9rsnulację oddziaływał na transmisję nerwo- 
''''o-mięśniową w preparacie z odnóży krocz
ach homara [58,84]. Jad szerszenia Vespa 
Wentalis zawiera 14-aminokwasowe pep- 
tydy uwalniające histaminę HR-1, HR-2 i HR-
3. z których HR-1 w niskich stężeniach (2- 
¡■0 Mg/ml) wybiórczo uwalniał histaminę z 
K°mórek tucznych u szczurów, natomiast w 
Wyższych stężeniach (50-100 pg/ml) wyka- 
2ywał nieselektywne działanie cytotoksycz- 
^e- HR-1 powodował hemolizę erytrocytów, 
oamował pompę wapniową (Ca2,-ATP-azę) 
Oraz indukował przepuszczalność dwuwar- 
®twy lipidowej szczególnie dla jednowarto- 
sciowych kationów [117],

Drugą grupą peptydów zawartych w ja
dzie osowatych są tzw. peptydy chemotak- 
yczne (Ves-CPs), których cząsteczki skła- 

Qająsię z 13 aminokwasów, głównie leucy- 
ny izoleucyny, fenyloalaniny i glicyny (tabe

la IV). Wszystkie one posiadają zdolność do 
chemotaksji makrofagów i leukocytów wie- 
lojądrzastych, chociaż niektóre z nich mogą 
także wywoływać degranulację komórek 
tucznych, jednak w mniejszym stopniu niż 
klasyczne peptydy degranulujące jak meli- 
tyna czy mastoparany [77], Efektem klinicz
nym ich działania jest łagodny obrzęk wokół 
miejsca użądlenia przez osy, spowodowany 
zapalnym wysiękiem zawierającym głównie 
leukocyty wielojądrzaste [84], Do czynników 
chemotaktycznych należą m.in. Ves-CP-T 
(Vespa tropica), Ves-CP-M (V. mandarinia), 
Ves-CP-A (V analis), Ves-CP-X (V. xanthop- 
tera), krabrolina (V. crabro), Ves-CP-L (Pa- 
ravespula lewisii) i HR-II (V. orientalis) [77], 
Krabrolina (m.cz. 1506 Da) jest czynnikiem 
chemotaktycznym zawartym w jadzie szer
szenia europejskiego (V. crabro) o typowej 
dla tej grupy peptydów 13-aminokwasowej 
budowie tworzącej motyw a-helisy, zwiera
jącym oprócz lizyny także argininę. Wyka
zano, że krabrolina oprócz działania chemo- 
taktycznego posiada także zdolność do uwal
niania histaminy z komórek tucznych w 
otrzewnej u szczurów oraz słabiej od masto- 

paranów ułatwia działanie PLA2 [6,77]; po
nadto peptyd ten ma działanie hemolitycz- 
ne i przeciwbakteryjne [62,84], Zjadu azja
tyckiego gatunku szerszenia (V. basalis) wy
izolowano trzy 13-aminokwasowe peptydy 
HP-1, HP-2 i HP-3 o słabych właściwo
ściach chemotaktycznych, różniące się trój- 
aminokwasowymi sekwencjami przy swo
ich C- i N-końcach od peptydów znajdowa
nych w jadzie innych szerszeni. Wszystkie 
one powodowały miejscowy obrzęk łapy 
szczura, który reagował na leki antyhista- 
minowe oraz wykazywały silne działanie he- 
molityczne [37]. W jadzie Agelaia pallipes 
pallipes budowę podobną do czynników 
chemotaktycznych wykazywał peptyd APP- 
6 [16],

Kolejną grupą peptydów obecną w ja
dzie osowatych sąkininy, których obecność 
wykazano już w 1954 roku badając jad osy 
pospolitej (Vespula vulgaris) [28,90,97], Są 
to polipeptydy składające się z 9-18 ami
nokwasów zawierające sekwencję analo
giczną do bradykininy, którą może być bra- 
dykinina, Hyp3-bradykinina czy Thr^-brady- 
kinina [90], Przykłady poznanych dotych
czas kinin z jadu błonkówek przedstawio
no w tabeli V. W organizmie ssaków kininy 
(bradykinina, kalidyna in.) powstają dzięki 
proteolizie białkowych prekursorów zwa
nych kininogenami (kininogen o dużej ma
sie cząsteczkowej - HMWK, kininogen o 
małej masie cząsteczkowej - LMWK, T-ki- 
ninogen) przez enzym zwany kalikreiną. 
Dokładna synteza kinin pochodzących z 
jadu błonkówek nie jest znana, ale prawdo
podobnie powstają one również z prekur
sorów, choć w odmienny sposób niż kininy 
ssaków. Ostatnio zsekwencjonowano cDNA 
składający się ze 168 nukleotydów i kodu
jący 55-aminokwasowy polipeptyd z jadu 
szerszenia Vespa magnifica, który składał 
się z 23-aminokwasowego odcinka sygna
łowego, 20-aminokwasowego kwaśnego 
peptydu oraz dojrzałej formy wespakininy- 
M (10 aminokwasów) [133], Funkcja kinin 
zawartych w jadzie os żyjących samotnie 
polega na wywoływaniu w centralnym ukła
dzie nerwowym owadów bloku presynap- 
tycznego w nikotynowej transmisji choliner- 
gicznej, prawdopodobnie przez niekompe- 
tycyjne zahamowanie wychwytu choliny, co 
powoduje porażenie ofiary i pomaga w zdo
bywaniu pożywienia dla os. W przypadku 
os społecznych uważa się, że po ukąsze
niu u zwierząt kręgowych kininy są przy
czyną bólu, co jest sposobem na odstra
szenie intruzów od kolonii os [59,90], Dzia
łanie wywołujące ból wiąże się prawdopo
dobnie z oddziaływaniem kinin na recepto
ry bradykininowe typu B2, co wykazano w 
przypadku kinin zawartych w jadzie osy po
spolitej (V. vulgaris) czy protopolibiakininy I 
[28,72], Poza tymi działaniami kininy oso
watych wykazywały również działanie ob- 
kurczające w przypadku większości prepa
ratów mięśniówki gładkiej, rozkurcz dwu
nastnicy u szczurów, nadciśnienie u szczu
rów, psów, królików i kotów, natomiast hi- 
potensję u kurcząt, skurcz oskrzeli u świ
nek morskich [84], Niektóre kininy mają 
zdolność do uwalniania histaminy z komó
rek tucznych w skórze - protopolibiakinina I 
wykazywała 7 razy większą zdolność do 
degranulacji mastocytów, a protopolibiaki- 
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nina 11-10 razy większą od bradykininy [72].
Czwartągrupę peptydów w jadzie os sta

nowią sylweryny, które po raz pierwszy wy
izolowano z jadu brazylijskiej Protonectaria 
sylveirae. Składają się one z 21-25-amino- 
kwasowego łańcucha zwierającego jeden 
mostek dwusiarczkowy i posiadają właści
wości uwalniania histaminy z mastocytów, 
natomiast nie wykazują aktywności hemoli- 
tycznej [21,84). Peptyd o homologicznej se
kwencji do sylweryny (P-6) z P. sylveirae 
znaleziono w jadzie Agelaia pallipes palli- 
pes - oznaczony jako APP-4 [16].

W jadzie osowatych z podrodziny Poli- 
stinae znaleziono również 12-aminokwaso- 
we peptydy zwane protopektynami (tabela 
VI), którego pierwszego przedstawiciela, 
zwanego protonektyną (P-10), wyizolowa
no z jadu P. sylveirae [21,75]. W badaniach 
na szczurach peptyd ten powodował degra- 
nulację mastocytów oraz wykazywał aktyw
ność hemolityczną. Innymi przedstawiciela
mi tej grupy jest polybia-CP z Polybia pauli- 
sta i Po//stes-protonektyna z Polistes roth- 
neyi [75]. Polybia-CP scharakteryzowano 
jako peptyd o właściwościach chemotak- 
tycznych dla leukocytów wielojądrzastych, 
który w stężeniach fizjologicznych miał dzia
łanie przeciwbakteryjne przeciw bakteriom 
G(+), ale nie powodował hemolizy ani de- 
granulacji komórek tucznych [106], Budo
wę aminokwasową protonektyn przedsta
wiono w tabeli VI. Z jadu klecanki Polistes 
comanchus navajoe wyizolowano peptyd 
zwany polistyną, który odpowiadał za wła
ściwości hemolityczne jadu, jednakże jego 
termolabilność, duża masa cząsteczkowa 
(około 26 kDa) oraz skład aminokwasowy 
wskazują, że może on mieć charakter en
zymu w odróżnieniu od typowych hemoli- 
zyn z jadu pszczół i mrówek, które są ni- 
skocząsteczkowymi peptydami pozbawiony
mi aktywności enzymatycznej [11],

Jad os samotnych z rodziny nasteczni- 
kowatych (Pompilidae) zawiera neurotok- 
syczne pompilidotoksyny (PMTXs) (tabela 
VI) - 13-aminokwasowe peptydy, które 
wzmacniają neurotransmisję synaptyczną 
poprzez działanie polega na blokowaniu in- 
aktywacji kanałów sodowych [84], Dotych
czas poznano 2 związki z tej grupy, tj. a-PMTX 
z jadu Anoplius samariensis i (ł-PMTX z jadu 
Batozonellus maculifrons [57], różniące się 
tylko aminokwasem w pozycji 12-tej łańcu
cha peptydowego. Ich sekwencje aminokwa- 
sowe przedstawiono w tabeli VI.

W jadzie A. samariensis znaleziono tak
że oryginalny, krótki peptyd - anoplinę - skła
dający się z 10 aminokwasów (GLLKRIK- 
TLL-NH2), którego sekwencja jest homolo
giczna do krabroliny i mastoparanu-X. Wy
kazano, że ma on działanie przeciwbakte
ryjne w stosunku bakterii G(-) i G(+) oraz 
silne właściwości pobudzające mastocyty 
otrzewnowe szczura do uwalniania histami
ny [56,84],

Właściwości neurotoksyczne posiada 
mandaratoksyna (MDTX) - jednołańcucho- 
wy polipeptyd bogaty w lizynę o masie czą
steczkowej około 20 kDa, który został wy
izolowany w 1981 roku z jadu azjatyckiego 
szerszenia Vespa mandarinia. Nie wykaza
no aktywności hemolitycznej ani enzyma
tycznej (proteazowej, fosfolipazowej i este- 
razowej) MDTX, natomiast stwierdzono, że

Tabela VI
Budowa amlnokwasowa poznanych protonektyn i pompilldotoksyn z jadu osowatych. 
Amino acid sequence of known protonectins and pompilidotoxins from vespid venom.

Pochodzenie Nazwa Budowa aminokwasowa
prolonektyny [751

Protonectarina sylveirae protonektyną ILGTILGLLKG L-NH2
Polybia paulista polybia-CP ILGTILGLLKSL-NH2
Polistes rothneyi iwatai polistes-protonektyna ILSALLGLLKSL-NH2

pompilidotoksyny (PMTXs [57]
Anoplius samariensis a-PMTX RIKIGLFQDLSK L-NH2
Batozonellus maculifrons RPMTX RIKIGLFQDLSR L-NH2

Tabela VII
Pilosuliny wyizolowane zjadu Myrmecla pllosula (wg [127], zmodyfikowany). 
Pilosulins isolated from Myrmecia pilosula venom.

Nazwa Opis Masa cząsteczkowa [Da]
pilosulina 1 6052
[lle5]pilosulina 1 6066
pilosulina 2 nie obserwowany w [127] 3212
pilosulina 3 heterodimer złożony z pilosuliny 3a i 3b 5608
pilosulina 3.1 pilosulina 3 z dodatkową Gly przy C-końcu 5665
pilosulina 3a des-Gly27-pilosulina 2 3155
pilosulina 3b 2457
pilosulina 3.1 b pilosulina 3b z dodatkową Gly przy C-końcu 2514
pilosulina 4 nie obserwowany w [127] 4087
pilosulina 4.1 homodimer [Glu3'l-pilosuliny 4 8198
pilosulina 4.1 a [Glu3,]-pilosulina 4 4101
pilosulina 5 homodimer pilosuliny 5a 8546
pilosulina 5a 4274

Tabela VIII
Budowa amlnokwasowa i masy cząsteczkowe ponerycyn z jadu mrówek Pachycondyla goeldll [79]. 
Amino acid sequence and molecular weights of ponericins from ants Pachycondyla goeldii venom.

Nazwa Budowa aminokwasowa Masa 
cząsteczkowa [Da]

ponerycyny G
G1 GWKDWAKKAGGWLKKKGPGMAKAALKAAMQ 3213
G2 GWKDWLKKGKEWLKAKGPGIVKAALQAATQ 3307
G3 GWKDWLNKGKEWLKKKGPGIMKAALKAATQ 3382
G4 DFKDWMKTAGEWLKKKGPGILKAAMAAAT 3164
G5 GLKDWVKIAGGWLKKKGPGILKAAMAAATQ 3108
G6 GLVDVLGKVGGLIKKLLP-NH2 1819
G7 GLVDVLGKVGGLIKKLLPG 1876

ponerycyny W
W1 WLGSALKIGAKLLPSVVGLFKKKKQ 2710
W2 WLGSALKIGAKLLPSVVGLFQKKKK 2710
W3 GIWGTLAKIGIKAVPRVISMLKKKKQ 2864
W4 GIWGTALKWGVKLLPKLVGMAQTKKQ 2851
W5 FWGALIKGAAKLIPSVVGLFKKKQ 2600
W6 FIGTLGIASAIPAIVKLFK-NH2 2030

ponerycyny L
L1 LLKELWTKMKGAGKAVLKGIKGLL-NH2 2595
L2 LLKELWTKIKGAGKAVLKGIKGL L-NH2 2577

w połączeniach nerwowo-mięśniowych od
nóży krocznych homara nieodwracalnie blo
kował postsynaptyczne potencjały pobudza
jące, bez istotnego wpływu na przewodnic
two spoczynkowe błony postsynaptycznej. 
W obrębie aksonu presynaptycznego MDTX 
blokował potencjał czynnościowy głównie 
przez zmniejszenie prądu sodowego [2,97].

Peptydy z jadu mrówkowatych
Peptydy znajdowane są również w ja

dzie mrówek, głównie z podrodzin Poneri- 
nae, Myrmeciinae, Pseudomyrmecinae i 
Ecitoninae. W jadzie australijskiego gatun
ku mrówek Myrmecia pilosula znaleziono 
peptydy o właściwościach alergenów, które 
określono jako Myr p 1 i Myr p 2. Później 
bardziej szczegółowa analiza wykazała, że 
peptydy powstałe po odcięciu sekwencji li- 
derowych wykazują aktywność biologiczną 
- były to pilosulina 1 z Myr p 1 (Myr p 1 

57—>112; m.cz. 6052 Da) i pilosulina 2 z Myr 
p 2 (Myr p 2 49->75; 3212 Da) [18,84]. 
Ostatnio posługując się metodą HPLC-MS 
wyizolowano kolejne peptydy z rodziny pi- 
losulin, które zestawiono w tabeli VII [127] 
Wykazano, że pilosulina 1 ma szerokie 
spektrum działania przeciwbakteryjnegc 
przeciw bakteriom G(-) i G(+) oraz przeciw 
grzybom Candida albicans [84], a jej a-heli- 
kalna struktura drugorzędowa determinuje 
właściwości cytolityczne [129], Inne pilosu
liny także miały działanie hemolityczne 
uwalniające histaminę [84],

Jad mrówek z gatunku Pachycondyle 
goeldii zawiera około 15 peptydów o wła
ściwościach przeciwbakteryjnych i owado
bójczych zwanych ponerycynami. Poc 
względem budowy chemicznej można je 
podzielić na trzy grupy: (1) ponerycyny G c 
budowie podobnej do peptydów cekropino- 
podobnych, (2) ponerycyny W podobne dc 
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9aeguryn i melityny oraz (3) ponerycyny L o 
budowie zbliżonej do dermaseptyn. Wszyst
kie ponerycyny w środowisku polarnym, jak 
nP- błony komórkowe, prawdopodobnie 
"iogą formować amfipatyczne struktury a- 
belikalne. Wykazano, że ponerycyny posia
dają szerokie działanie przeciw bakteriom 
G(-) i G(+) oraz owadobójcze w stosunku 
do larw świerszczy, a ponadto ponerycyny 

mają właściwości hemolityczne [79,84], 
warunkach naturalnych peptydy te speł

zają prawdopodobnie rolę obronną, chro- 
Ząc kolonię mrówek przed drobnoustroja
mi mogącymi dostać się do gniazda wraz 
Przyniesioną zdobyczą lub po jej spożyciu. 
Budowę poszczególnych ponerycyn przed
stawiono w tabeli VIII [79],

W jadach mrówek występują także pep
tydy o działaniu neurotoksycznym. Przykła
dem jest poneratoksyna (PoTX) z jadu 
mrówki Paraponera clavata, która składa się 
2 25-aminokwasowego łańcucha formujące- 
9° dwie, różniące się charakterem i sposo
bem oddziaływania z błonami komórkowy
mi, a-helisy połączone ze sobą przez za
kręt li. Jedna z helis (3-9) od N-końca jest 
Zepolarna i może wchodzić w interakcje z 
Zenaładowanymi lipidami dwuwarstwy, na
tomiast druga (17-25) od C-końca jest po
terna i dodatnio naładowana, dzięki czemu 
może przyczepiać się do ujemnie nałado
wanych powierzchni komórek [112], PoTX 
Powoduje zależne od stężenia hamowanie 
transmisji synaptycznej w centralnym sys
temie nerwowym owadów oraz oddziałuje 
da bramkowane napięciem kanały sodowe 
l“4,93], jej własności neurotoksyczne w sto
sunku do innych owadów czynią z niej po
tencjalny substrat do produkcji środków 
°Wadobójczych [112].

Innym przykładem neurotoksyny jest 
ektatomina (m.cz. 7928 Da) z jadu mrówek 
tctatomma tuberculatum, która składa się 
2 2 łańcuchów polipeptydowych (37 i 34 ami
nokwasy) połączonych ze sobą mostkiem 
^siarczkowym (A)Cys22-Cys20(B). Każ
dy z łańcuchów jest zbudowany z 2 anty- 
rbwnoległych a-helis połączonych ze sobą 
^-aminokwasowym regionem zawiasowym 
Wzmocnionym dodatkowo mostkami dwu- 
sierczkowymi [84,96], Tak utworzona struk- 
. ra może formować nieselektywne kanały 
l°nowe w błonach komórkowych zmienia
no Przepuszczalność błon oraz wykazano 
lej hamujący wpływ na kanały wapniowe 
typu L w kardiomiocytach szczura [96].

W jadzie północnoamerykańskiej mrów- 
Ju żniwiarki Pogonomyrmex barbatus odkry- 
0 obecność 34-aminokwasowego peptydu 

o aktywności hemolitycznej. Analiza amino- 
KWasowa peptydu wykazała wysoką zawar- 
°ść His, Gly i Glx przy całkowitej nieobec- 
dości Lys, Arg, Ile i Leu, a jego masę czą
steczkową obliczono na około 3,5 kDa. W 
Zdaniach z przemywanymi krwinkami czer
wonymi powodowała lizę erytrocytów więk
szości gatunków ssaków bardziej skutecz- 
d'e niż melityna z jadu pszczół [12,63].

Jad mrówek może zwierać również pep- 
yby kininopodobne. Piek T. I wsp. stwier- 
2¡li aktywność kininową w jadzie 5 z 6 ba- 

. anych gatunków mrówek [94], Kininy z tych 
ładów wykazywały działanie blokujące niko- 
ynowe przewodnictwo w synapsach central- 
dego układu nerwowego owadów współ

działając z obecnymi w jadzie neurotoksy- 
nami o większej masie cząsteczkowej, jak 
np. u P. clavata [91].

Mikrocząsteczki jadu błonkówek
Jad błonkówek zawiera liczne drobno- 

cząsteczkowe związki, których rola nie zo
stała do końca wyjaśniona. Należą m.in. tu 
węglowodany, związki lipidowe, wolne ami
nokwasy, aminy biogenne, acetylocholina, 
piperydyny, kwas mrówkowy.

W jadzie osowatych znaleziono liczne 
wolne aminokwasy o działaniu neurotok
sycznym. Analiza ekstraktu ze zbiorniczków 
jadowych szerszeni V mandarinia, V. xan- 
thoptera, V. tropica i V. analis oraz osy Ve- 
spula lewisii wykazały obecność licznych a>- 
aminokwasów, będących neuroprzekaźnika- 
mi hamującymi, takich jak: kwas y-amino- 
masłowy, tauryna, B-alanina i glicyna, przy 
czym stanowiły one dominujący składnik 
jadu szerszeni, natomiast w mniejszych ilo
ściach obecne były w jadzie Vespula. U tych 
gatunków stwierdzono także obecność w 
jadzie innych aminokwasów - kwasu gluta
minowego, leucyny, argininy, glutaminy, tryp- 
tofanu i histydyny. Uważa się, że aminokwa
sy te mogą wywierać hamujący wpływ na 
zakończenia nerwowe i połączenia nerwo- 
wo-mięśniowe owadów, które ulegają spa
raliżowaniu przez jad osowatych padając ich 
ofiarą [1].

W jadzie błonkówek znaleziono szereg 
amin biogennych. U pszczoły miodnej do
minowała dopamina i noradrenalina, pod
czas gdy u os Dolichovespula arenaria - 
dopamina i serotonina; zawartość amin była 
zależna od wieku owadów, zaś w przypad
ku pszczoły również od pory roku. W jadzie 
os stwierdzono przewagę ilości serotoniny 
nad dopaminą, obecne były także niewiel
kie ilości noradrenaliny i DOPA [81,83]. Jad 
niektórych mrówek zawiera w swoim skła
dzie wolną histaminę - dowiedziono tego dla 
australijskich gatunków mrówek Myrmecia 
pyriformis [71] i Myrmecia pilosula [70]. Rola 
amin biogennych zawartych w jadzie nie jest 
dokładnie poznana. Uważa się, że mają one 
działanie rozszerzające naczynia i zwiększa
jące przepuszczalność kapilar, stymulują 
mięśnie gładkie oraz zwiększają przepływ 
krwi. Wszystkie te efekty mają na celu przy
spieszenie rozprowadzenia jadu z miejsca 
wstrzyknięcia po ustroju ofiary. Aminy bio
genne pełnią również rolę w reakcji alergicz
nej wywołanej jadem błonkówek [80].

Blisko spokrewniona z pszczołowatymi 
rodzina grzebaczowatych (Sphaecidae) za
wiera gatunki, które żywią się innymi owa
dami i pająkami, paraliżując je wcześniej 
swoim jadem. W Polsce występuje taszczyn 
pszczeli (Philanthus triangulum), który żywi 
się wyłącznie osobnikami pszczoły miodnej. 
Jego jad zawiera neurotoksyczne filantotok- 
syny (PTXs), które są poliaminowymi blo- 
kerami receptorów glutaminergicznych w 
układzie nerwowo-mięśniowym owadów. 
Piek T. wykrył obecność 4 filantotoksyn, któ
re nazwał a-PTX, li-PTX, y-PTX i 8-PTX - 
pierwsza z nich blokowała przewodnictwo 
nerwowe w ośrodkowym układzie nerwo
wym karalucha, a pozostałe blokowały prze
wodnictwo nerwowo-mięśniowe [89], Dalsze 
badania wykazały, że tylko 8-PTX hamowa
ła wychwyt glutaminianu w połączeniach 

nerwowo-mięśniowych owadów, a B-PTX, 
y-PTX były nieaktywne w tym zakresie [121], 
natomiast li-PTX miała zdolność do hamo
wania potencjałów indukowanych przez glu
taminian we włóknach mięśniowych szarań
czy [54,91], Delta-PTX, zwana obecnie PTX- 
433 oraz jej liczne analogi są aktywne tak
że w układzie nerwowym ssaków oddziału
jąc na nikotynowe receptory cholinergiczne 
oraz jonotropowe receptory glutaminergicz- 
ne, dlatego stanowią żywy przedmiot zain
teresowania neurofarmakologii [107,108].

Acetylocholina jest ważnym neuroprze- 
każnikiem w układzie nerwowym owadów, 
natomiast relatywnie rzadko stanowi skład
nik ich jadu. Jej obecność stwierdzono w 
jadzie trzmiela B. terrestris (około 30 pg w 
zbiorniczku jadowym) [95], szerszenia Vespa 
cincta [65] oraz taszczyna P. triangulum (oko
ło 400 ng w zbiorniczku jadowym) [92],

Jad pszczoły miodnej zawiera liczne 
substancje lotne o budowie złożonych ete
rów lub alkoholi (octan izopentylu, octan n- 
butylu, izopentanol, octan n-heksylu, octan 
n-oktylu, 2-nonanol, octan n-decylu, octan 
benzylu, alkohol benzylowy, (2)-11-eikozen- 
1 -ol). Związki te pełnią role feromonów wy
dzielanych przez zagrożone owady w celu 
poinformowania kolonii o zagrożeniu i wy
wołują u nich zachowania obronne [80],

Jad większości mrówek zawiera prze
wagę substancji białkowych i peptydowych, 
natomiast u mrówek ognistych (Solenopsis 
spp.) skład jadu został zdominowany przez 
obecność niskocząsteczkowych związków 
organicznych, w tym alkaloidów piperydy- 
nowych zwanych solenopsynami. Są to 
związki o podobnej budowie chemicznej, cis- 
i trans-2-metylo-6-alkilopiperydyny, różnią
ce się od siebie względną konfiguracją pod
stawników przy atomach C2 i C6 w pierście
niu piperydynowym oraz długością i liczbą 
wiązań nienasycynych w łańcuchach bocz
nych. Najpowszechniejszymi alkaloidami są 
spośród form trans: solenopsyny A, B i C, a 
spośród form cis: izosolenopsyny A i B. Al
kaloidy te pełnią rolę obronną przed innymi 
mrówkami, jako feromony oraz jako środki 
bakterio- i grzybobójcze rozpylane na skła
dane jaja [14], Wykazano działanie przeciw- 
bakteryjne solenopsyn i izosolenopsyn prze
ciwko różnym patogenom bakteryjnym u lu
dzi (Streptococcus pneumoniae, Staphylo
coccus aureus, Enterococcus faecalis, 
Escherichia coli, Stenotrophomonas malto
phila, Pseudomonas aeruginosa) [110], So- 
lenopsyna A i izosolenopsyna A w badaniu 
na szczurach wykazywały działanie depre
syjne na układ sercowo-naczyniowy, zaś 
pierwsza z nich miała również działanie de
presyjne na układ oddechowy oraz drgaw- 
kotwórcze [46], Izosolenopsyna A jest sil
nym i selektywnym inhibitorem neuronalnej 
syntazy NO [131],

Jad bezżądłowych mrówek z podrodzi- 
ny Formycinae składa się głównie (>99%) z 
wodnego roztworu kwasu mrówkowego o 
stężeniu sięgającym 60%. Jego ilość wyno
si przeciętnie 0,6 mg na jednego osobnika, 
ale niektóre gruczoły jadowe mogą zawie
rać do 2 mg. Główną rolą kwasu mrówko
wego jest działanie jako obronny allomon 
przed drapieżcami, ale u niektórych gatun
ków może on działać jako feromon alarmo
wy [7,32],
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