
Artykuł przeglądowy

Nowoczesne nretody hodowli warzyw i owoców w
szklarniach i w tunelach foliowych wykolzystują do
zapylania oprocz pszczoŁy miodnej również trzmiele
(Bombus sp.). Trzmiele są niepodatne na wiele cho-
rób, które atakująpszczołę miodną w wielu przypad-
kach są lepszymi zapylaczan^lt, zaś postępowanie z
trzmielami w szklamiach jest mniej kłopotliwe aniże-
li w przypadku pszczoły miodnej. Nieobojętny jest też
fakt znaczni e m ni ej s zej p o datno ś c i tr zmi d t n a n i ektó -
re insektycydy, a prawdopodobnie teżnahonnony sto-
sowane w niektórych krajach w intensywnej produk-
cji roślinnej.

Masowa hodowla trzmieli i ich wykorzystanie do
zapy\ania kreuj ą now e wy zw ania, które dotyc zą mię-
dzy innymi: konieczności wyboru gatunku i otrzyma-
nia linii trzmieli cechujących się dużą skutecznością
zapylanta,potrzebą wyprodukowania robotn rc zazw y -
czaj w zlmie lub wczesnąwiosną a więc w porze roku
różniącej się krańcowo od okresu, w którym ma miej-
sce fizjologiczny rozwoj rodziny trzmiela, selekcji li-
nii mniej podatnych na choroby zakaźne, atakże opra-
cowania metod postępowania leczniczęgo w chorych
rodzinach.

W związku z problemaml zwlązanymi ze zdrowot-
nością coraz większego znaczenia nabiera znajomośc
mechanizmów, które warunkuj ą odporność trzmieli na
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choroby infekcyjne, a takżę sposobów modulowania
odporrro ś ci naturalnej .

Trzmiele (Bombus:) łącznie z trzmielcami (Psithy-
rus) i pszczołą miodną (Apis mellifera) należądo ro-
dziny p s zc z ołow a ty ch (A p o i d ae) i n adro dz iny p szczoŁ
(Apoidea) (5, 59). W Polsce występuje 28 gatunkow
trzmieli. Do najczęściej spotykanych i wykorzystywa-
nych do zapyleńnależą: trzmiel ziemny Bombus ter-
restris, trzmiel ogrodowy Bombus, hortorum, trzmiel
gajowy Bombus lucorum, trzmiel kamiennik Bombus
lapidarius oraz trzmiel wielooki Bombus conJusus.
Uważa się, ze trzmiele reprezentująnajwyżej ewolu-
cyjnie rozwinięty rodzaj nie tylko w nadrodzinie psz-
czoł ale w c ałym r zędzie błonko skrzydĘch (Hy m en o p -

tera).

Składowe odporności pneciwzakaźnei

Pomimo obecności zarazków w niszy ekologicznej
zasiedlanej przeztrzmiele, rzadko kontakt z nimi koń-
czy się ciągiem zdarzeńptowadzącym do śmierci owa-
da. Trzmiele, podobnie jak i inne gatunki owadów,
wykształciły w rozwoju ewolucyjnym zespoły mecha-
nizmów, które chrontąprzed infekcją a także mogą
likwi dować pro c e s zakaźny w j ami e ctała. D zięki nim,
albo nie dochodzi do zaburzenia homeostazy, bądź
homeostaz a zaburzona przęz infekcj ę i chorobę zosta-
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Summa4l
Bumble bees, like other insect species are ab|e to identify self as distinct from non-self and exclude invading

organisms that might cause disease or death. The protectiye mechanisms of bumble bees are considered to be
functional analogies of vertebrate immune mechanisms insofar as they have similar effects but are of a totaĘ
different origin and chemical composition. The bumble bee protects itself ag*inst infections and parasitic
invasions by physical barriers as lvell as processes ana|ogous to phagocytosis, cell-mediated immune responses
and humoral immuni§. The anatomica| structures of the bumble bee form natural barriers to infection. The
major structures are the integument, the respiratory system consisting of spiracles and tracheae, and the
digestive tract, including the midgut epithelium and the peritrophic membrane. The cellular reaction is a
recognition of self from non-self together with pattern recognition molecules, phagocytosis, cellular encap§u-
]ation and nodu|e formation. Among the immune proteins that mimic antibody molecules are łysozyme,
defensins, the phenoloxidase system and inducib|e molecules of antibacterial activĘ such as apidaecins, abaecin
and hymenoptaecin. These anfibacterial immune proteins appear about 2 hours after exposure to the bacteria
and reach peak levels 24 hours later. It has been suggested that phagocytosed bacteria or bacteria destroyed
by lysozyme release cell-wall components that stimulate the fat body and haemocytes to produce and secrete
antibacterial immune proteins.

Keywords: bumble bees, immune defenses, cellular re§ponses, cell-free immune proteins.



obrony przectw zakażnej (63).
Jakkolwiek ogólny schemat stnrktur układu odpor-

rzen, w których uczestniczy układ immunologiczny.
Lrkład ten tworzą narządy i komórki stanowiące mate-
na\nąbazęoraz produĘ będące efektem ich czynności.

owada (23,24,28).

Bozpoznanie immun0!ogiGzne

29) hymenoptaecyny (16) i abycyny, (I5,29). Nato-
miast u trzmieli efektem zakażenia jest pojawienie się
w hemolimfie defenzyn, apidycyn, abycyny oraz poli-
peptydu o strukturze zbliżonej do hymenoptecyny psz-
czoĘ miodnej (57).

U owadów mechanizm rozpoznania immunologicz-
ne go j e st b ar dzo pr e cy zy jny. Rozpoznawane j ako obce
sąnie tylko mikroorganizmy i pasożyty wnikające do
jamy ctała, ale także przęszczepy ksenogentczne, a l
niektórych gatunków owadów też przeszczepy aIIo-

ny ssaków.
Obecnie dwie hipotezy próbują tłumaczyć mecha-

ttzm rozpoznania u owadów: hipoteza dwustopnio-
we go ro zp o znaw anta sub stancj i obcych zaprop onowa-
na przęz Lackie (40i) oraz hipoteza wysunięta przęz

Schmidta i wsp. (64) nazwana ,,patternrecognition of
nons elf '. Htp oteza po stulowana pruęz L ackie zakada
dwa sposoby rozpoznawania w za\eżności od charak-
teru sub stancj i obcej or az przy jmuj e udział hemocy-
tów w obydwu etapach pfocesu rozpoznania. Substan-
cje biotyczne, takie jak drobnoy..tToj: Iprzeqzczępy,
sąrozpoznawane jako obce dzięki obecności na ich
pówieizchni specyficznych receptoróq zaś obiekty
ibiotyc"ne, zarówno upostaciow1ol: j?k i w formie
Tozplszczonej, sąrozp oznawane dzięki ich właściwo-
ściom fizyko-chem tcznym. Hipoteza zaproponowana
prueztaikie nie wyjaśnia jednak dlac,zego substancje
^chemicznie 

obojętne np. cząsteczki lateksu |ub dek-
stranu sąr ozp oznaw anę pr zęz ustrój owada j ako ob c e.

Według SÓhmidta i wsp. (6a) w rozpoznanll i za-
kotwiczeńiu tworu tozpoznatęgo jako non self do re-
c eptora immuno cyta ucze stnic zątzw. c zynniki r ozp o -

znające struktury obce dla organizmu (pattern reco-
gniiión moleculeŚ). Zalicza się do nich hemolinę i układ
Óksydazy polifenolowej (60), lektyny (58), hemokiny
( 1 9), a takŻe receptory błon immunocyt ów (plazmato-
cytów i granulocytów). Rozpoznająone tylko takie
si<ładowe.lako obce, których brak w organizmie owa-
da. Układ oksydazy polifenolowej pobudza hemocyty
do syntezy lepkich białek (sticky proteins) (4), które
rw iększaj ąz dó ho ś c i adhezy jne b akteri i do zi arni sĘ ch
hemocytów t plazmatocytów. Również melaniny po -

jawiające się w efekcie uruchomienia szlaków plze-
mianbiochemicznych tyr ozyny przęzukład oksydazy
polifenolowej w warunkach tlenowych mogąpełnić
iolę markerów swoistości w komórkowych i humo-
ralnych odczynach obronnych owada.

Hemokiny są zaangażowane w takich procesach
obronnych owada j ak r o zp oznani e immunolo g lcznę,
adherencja hemocytów do substancji obcej, fagocyto-
za, inkapsulacja i tworzenie glzków, a także hiper-
sy nte za itzo zy mll i aktyw acj a ukł adu oksy dazy 
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nolowej. Po interakcji hemokin z komórkami ciała
tŁls zc zów ę go r o zp o czyna s i ę sy nteza indukow alny c h
substancji efektoiowych odpowiedzi immunologicz-
nej. Spełniaj ąoneteż funkcje substancji przekażnlko-
wych ułatwiaj ących komunikacj ę p omiędzy komórka-
mi organizmu owada.

Lelityny typu C związane zbŁonąkomórkową he-
mocytów| wiąząc się z resztami węglowodanowymi
obecnymi na powierzchni substancji obcej, umożli-
wiająjej rozpóznante (47,50, 56). Pełniąone też rolę
opsonin. Mozliwa jest też sytuacja, w której fagocytu-
jące hemocyty, dztęki posiadanym na swojej p9-
wierzchni resztom węglowodanowym, rozpoznają
bakterie (49). Istnieje pogląd, żę dla układów rozpo-
znanla, w których uczestntcząlektyny oraz układy w
których brak lektyn, receptorem jest bakteryjny LPS,

BI,3 - glukany bakterii, w przypadku grzybow rcszty
mannozy, galaktozy lub glukanu (64).

l{arządy i komórki układu immunologicznego

W odpowiedzi immunologicznej owada uczęstni-
czy ctało tŁlszczowe, zasadntczo dwa typy hemocy-



tów (plazmatocyty i hemocyty ziarniste) otaz różne
wydzi elane pr zęz ni e cząstec zki r ozplszczalne takte
jaklizozym. składniki kaskady układu oksydazy poli-
fenolowej (proPO), hemokiny, lektyny oraz induko-
wane polipeptydy i białka odpornościowe.

Niewiel e wiadomo o strukturze clała thlszczowe go
trzmieli oraz o immunocytach zaangażowanych w
odczyny obronne. Dostępne dane wskazująna istnie-
nie dużych podobieństw w strukturze i funkcji tych
e lementów u trzmieli t u p szczół, zwłaszcza u p szczo -

Ę miodnej (44,55).
Ciało tłuszczowe owada jest pocho dzęniamezoder-

malne go. Ni ewi e lka liczb a ntezr ó żnic ow anyc h kom ó -

rek ciała tŁlszczowęgo obecna u młodych larw osiąga
maksymalną wartośó u larw starszych dzięki podzia-
łom i zróżnicowaniu komórek. Duża aktywność me-
taboliczna komórek ciała tłuszczowego w zakresie
syntezy polipeptydów i białek hemolimĄl, w tym bia-
łek odpornościowych, wskazuje na gotowośó wszyst-
kich stadiów rozwojowych owada do zwalczanta za-
każęnta pr zy lży ctll m e chanizmów o dp orno ś c i humo -

ralnej.
Zasadniczo dwa typy immunocytów: komórki pla-

zmaty czne (plazmato cy ty, PL., 1 euko c yty normaln e ) i
komórki ziarniste (granulocyty, Gr), uczestniczą w
hemocytarnych odczynach obronny ch. Plazmatocyt to
dużapleomorftcznakomórka o średnicy od 8 do 20 pm
i gęstym jądrze,zawterająca dużąilośó protoplazmy o
delikatnej ziarnistej strukturze. Jądro kuliste lub owal-
ne jest usl.tuowane centralnie w komórce , Plazmato-
cyty owadów wykazująruch ameboidalny i sąnajbar-
dziej aktywne w fagoclĄozie.

Granulocyt (hemocyt ziarnisty) j est komórką kształtu
kulistego lub owalnego o wymiarach od 5 do 12 Fffi, o
względnie małym jądrze i obfitej cytoplazmie, w któ-
rej występuj ą charakterystyczne drobne kwasochłon-
ne ziarnistości (27 ,44).

Hemocytarne odczyny oblonne

Aktualne modele odpowiedzi immunolo gicznej owa-
da zakŁadają szybki sposób reagowania na zakażenie
(23, 24, 4 1 ). Odpowiedz hemocytarna j est uruchamia-
na na skutek bezpośrednich kontaktów hemocytów z
bakteriami, zarodnikami grzybów, j aj ami pasożytów
lub za po średnictwem czynników pree gzystuj ących w
warunkach naturalnych w hemocytach, lub indukowa-
nych, Spełniająone rolę przekaźntków informacji dla
hemocytów i innych tkanek, pobudzając je do uczest-
nictwa w odczynach obronnych.

Fagocytoza, która jest procesem wielofazowym
obejmuj e : chemotaksj ę, aktywacj ę receptorów błony
komórkowej fago cyta, zakotw tczęni e drobnou stroj u do
receptorów błony, pochłanianie dzięki wytworzeniu
pseudopodiów, tworzenie fagosomu, a następnie fa-
golisosomu oraz wewnątrzkomórkowe zabicie i stra-
wienie sfagocytowanego żyw ego obiektu. Receptory
p owi erz chni bło ny fa go cyta or az It gandy ttc ze stniczą
w przyŁączeniu fagocytowanego obiektu do fagocyta
(25,43).

U owadów dominuj e fago cytoza ni eimmunolo glcz-
na (1) określana terminem lektynofagocytoza (lecti-
nophagocylosls) (48). W tym typie fagocytozy tnte-
rakcj a pomiędzy oli gosacharydami powierzchni bak-
teryjnej i receptorami fagocyta zachodzi zapośrednic-
twem lektyn lub substancji o właściwościach zbliżo-
nych do lektyn (lectin-like molecules) przywspofudzia-
le jonów wapnia. Glikozylowanebtałka oraz lipopro-
teiny błony hemocla sąreceptorami dla lektyn. Nato-
miast lektyny zakotwiczone w błonie hemocyta speł-
ni aj ą ro l ę cząste c zek r o zp o znaj ących ob cy ob i ekt (p at-
tern recognition molecules). W procesie adhezjtiroz-
poznanlauczestntczącząsteczkiadhezy jne(adhesion
molecules), będące odpowiednikiem integryn kręgow-
ców (65).

Na istnienie fagocyĄozy immunologicznej u owadów
wskazuj e zwiększenie u immunizowanych osobników
ltczby hemocytów aktywnych w fagocytozie, zwtęk-
szenie tempa oczyszczania hemolimĘ zbakterti, atak-
ze wzrost wartości indeksu fagocytarnego (11). Pochło-
nięcie substancji obcej orazjej wewnątrzkomórkowe
trawienie jest procesem aktywnym, wymagającym
wydatkowania energii. W fagolizosomie w procesie
zab ij anta nlezale żnym o d tl enu ( o xy gen - i ndep endent
mechani sm) s fago cytowane cząsteczki po dle gają dzia-
łaniu enzymów lizosomalnych (Iizozymll t fosfatazy
zasadowej), niskiego pH i białek zasadowych o dzia-
łaniu bakteriostatycznym i bakteriobójczym. U niektó-
rych gatunków owadów, np. u Bombyx mori, Tricho-
p lus i a ni, P s eudal et i a s ep ar a/a, występuj e mechanizm
zabtjanta zależny od tlenu (oxygen-dependent mecha-
nism). Wybuch tlenowy polega na zwiększeniu me-
tabolizmu tlenowego fagocytów po pochłonięciu zop-
sonizowanychcząsteczek czego efektem jest m.in. pro-
dukcj a anionów nadtlenkowych (2, 3). DoĘchczas brak
danych na jego istnienie u trzmieli. Nie we wszystkich
prrypadkachfagocloza jestskutecznymmechanizmem
obronnym. Niekiedy sfagocytowane drobnoustroje
nlszcząfagocyty dzięki wytw ar zanym pr oteazom i po
uwolnieniu ze zniszczonego fagocyta mogą nawet na-
mnażać się w hemolimfie powodując śmierć owada.

Przy masowym zakażeniu bakteryjnym jamy ciała
owada fagocytozęwspiera tworzenie guzków (53, 5 4).
Nodulacja polega na otoczeniu fagocytuj ących, czę-
sto rozpadłych fagocytów, kilkoma warstwami hemo-
cytów z równoczęsnym odłożeniem melaniny w po-
wstałym guzku. łpowy glzek składa się w części
centralnej z nieuszkodzonych oraz ze znekrotyzowa-
ny ch ziamtstych hemo cytów, skup i sk b akterii, b e zp o -

staciowej substancji (matrix) i melaniny. Natomiast
częśó obwodową guzka tworzy kilka warstw spłasz-
czonych plazmato cytów. Ro 1ę czynników chemotak-
ty czny ch w tworzeniu guzków o dgrywaj ą komponen-
ty układu proPO, biogenne aminy oraz elkonazoidy,

Los bakterii w guzku zależy w dużym stopniu od
ich zj adliwości. W zmelanizowanych guzkach bakte-
rie ulegają destrukcji na skutek działania czynników
przeciwbakteryj nych, głównie chinonów powstaj ących
w procesie melantzacji lub giną pod wptywem stresu



fizj olo gtc zne go . B akteri e ni eki e dy pr ze żyw aj ąw guz-
ku, rozmnażaląsię i sąuwalniane z guzka do hemo-
limfy,

W przypadku inkapsulacji komórkowej wokół
obiektów, które ze względu na swoje duże rozmiary
nie mogą by
wstaje otocz
kudziesięciu -

lowane cząsteczkto średnicy powyżej 10 pm (51). W
powstawaniu
nulocyty (54)
odczyniekom
kowy kontakt hemocytów hemolimfy z pasożytem,
Dalszy ciagzdarzeń ma charakter specyficzny i obej-
muj e : r ozp oznanle, tworzenie nacieku hemocytarne-
go, wydzielani e czynników chemo takty czny ch, w tym
czynnlk inkapsulację (EPF - Encap-
sulation or) i czynników mobilizlĄą-
cych hemocyty (RF - Aktywo-
wany jest też układ ok Inkapsu-
lowane żywe obiekty tlenienia,
nagr omadzenia toksyc zny ch pro duktow ich prz emia-
ny mat ałania chin
jących melanotyc
wo ink lub ichjaja
żywają.

Wi ększo ś c gatunków owadów r ozp o znaj ej ako ob c e

przeszczepy allogeniczne i ksenogeniczne. Sąone nisz-
Ćzone przez cytotoksyczne hemocyty w odczynie cy-

mórek docelowych zachodzi pod wpływem substan-
cji cytotoksycznych wydzielanych przez hemocyty.
Czynnikiem qrvołuj ącym ltzękomórki docelowej j est
najprawdopodobniej fosfolipaza (66). Nie można wy-
kluczyc w cytotoksyczności udziahl lektyn (7) oraz
składników uwalnianych podczas aktywacji układu
oksydazy polifenolowej (6 1 ).

Lizorym

W o dp orno ś ci przeciw zakaźne1 humoralnej i stotną
ro 1ę o dgryw a ltzozy m oraz indukowane p ol ip eptydy i
białka odpornościowe (immune proteins) . Lizozymy
owadów (EC 3 .2.1 . 1 7) stanowiąklasę drobnocząstecz-
kowych białek zasadowych o masie I3-I7 kDa i wła-
ściwościach zbllżonych do Iizozymu białka jaja ku-
rzego (37). Głównym żrodłem Iizozymu jest ciało
tłuszczowe (fat body), a u niektórych gatunków owa-
dów także hemocyty, a nawet komórki nabłonka jelita
środkowego (33, 34,35). Względnie niski wrodzony
(fizj o 1o giczny) po ziom lizozyml hemo lim§ rob otni-
cy trz rrestris wzrasta nieznacznię w
zakaż ych lub po iniekcji substancji

abiotycznych do jamy ciała owada. Osiąga on maksy-
malny poziom w hemolimfie po 24-48 godz.po zaka-

marka (IO) Iizozym usuwa produkty rozkładll. ściany
komórek b akteryj ny ch zabity ch pr zez indukowane
polipeptydy i białka odporności
piny lub attacyny.Istnieją suges
lometaboli czny ch główna rola
zainicjowaniu odpowiedzi immunologicz-
nej. Produkty w efekcie dztałantalizozy-.
mu na ścianę akteryjnej są cząsteczkami
sygnałowymi (pattem recogniti
chomienia syntezy indukowany
łek hemolim§u o aktywności prz
(51).

lndukowane peptydy i białka odpotnościOwe t]zmie!i
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Defenzyny

Defenzyny (defens ipeptydów
o masie około 4kDa, zce 6 reszt

Defenzyny Bombus sp., rojalizyna i defenzyna c-
phormia ter-
odnoszących
teczkt, budo-

innych gatunków owadów, które zawierająw cząstecz-
cę 34-43 reszty aminokwasowe.

Defenzyna B. pascuorum różnt się od defenzyny
A. m el lifera Ęlko 2 r ęsztami aminokwasowymi w czę-
ści konserwatywnej. U B. pascuorum zamiast seryny



A: VTCDLLSIKGVAEHSACAANCLSMGKAGGRCE-NGICLCRKTTFKELWDKRFa
B: VTCDLLSFKGQVNDSACAANCLSLGKAGGNCE-KGVCICRI(TSFKDLWDKRF
C : VTCDLLSFKGQVNDSACAANCLSLGKAGGNCE-KGVCICRKTSFKDLWDKYF
D : ATCDLLSGTGI-NHSACAAHCLLRGNRGGYCNGKGVCVCRN
Ryc. 1. Sekwencja reszt aminokwasów w cząsteczce (A) defenzyny Bombus sp.,
(B) defenzyny Apis mellifera, (:C) - rolalizyny Apis mellifera, (D) defenzyny A
P h ormi a t err anov ae (I 8)

1. HRRQG P IFDTRPSPFNPNQP RP GP IY
2. YVPLPNVPQPG RRPF PTFPGQG PFNPK IKWPQG Y
3. FVPY NPPRPGQS KPF PSFPGHG PFNPK IQWPYPLPNPGH
4. DLRFLY PRGKL PVP TPP PFNPK PIYIDMGNRY
5. DLRFLY PRGKL PVP TLP PFNPK PIYIDMGNRY
6. GKPRP YSPRPTS PRPIRV
7. VDKGSYLPRPTP PRPIYNRN
8. VDKPDY RPR PRPPNM
9. VDKPDY RPRPWPRPN

10. VDKPDY RPRPWPR NMI
11. VDKPDY RPRPWPRPNM
12. GNNRPVYIPQPRP PHPRL
13. ANRPVYIPPPRP PHPRL
14. GNRPVYIPPPRP PHPRL
Ryc. 2. Struktura pierwszorzędowa pepĘdów odpornościowych owadów zawie-
rających w cząsteczce dużą i|ość reszt proliny (proline rich peptides). 1 mieczni-
kowina Drosophila melanogaster,2 abycyna Apis mellifera,3 abycyna Bombus
pascuorum,4 - lebocyny 7,2 Bombyx mori, 5 - lebocyna 3 B. mori,6 - drozocyna
Drosophila melanogaster,7 pyrrokorycynaPyrrhocoris apterus,8 -metalnikowina
I Palomena prasina,9 - metalnikowina II A P. prasina, 70 metalnikowina II B P
prasina, 1l - metalnikowina lII P. pra,sina, l2 - apidycynaIb Apis mellifera, 13 -
apidycyna B. terrestris, 14 - apidycyna B. pascuorum. (l3, 15, I7 ,2I,22,30, 45)

pozycji, ale tylko jedna odnosi się do najbardziej ewo-
lucyjnie konsetwatywnego regionu. Asparagina w po-
zycji33 u B. pascuorum jest zastąpiona |tzynąw de-
fenzynach Hymenoptera i Diptera. Obecność reszĘ
amidowej w zakończeniu C-terminalnym defenzyny
B. pascuorum stabllizuje a-helikalną struktutę czą-
steczki (12), co odgrywa istotnąrolę w działaniuprze-
ciwbakteryjnym (30). PepĘdy amidowane sąteż mniej
podatne na działanie destrukcyjne bakteryjnych pro-
tęinaz (67). Dzięki obecności reszty amidowej w de-
fenzynie B. pascuorum jej zakles działania obejmuje
teżbakterte Gram ujemne (57). Defenzyl7y pozosta-
łych gatunków owadów pozbawione tej struktury w
cząsteczcę dztałająwyłącznie na bakterie Gram do-
datnie.

Apidycyny tzmieli
W grupie polipeptydów o dużej zawartości ręszt

proliny w cząstęczce (proline-riń peptides) szczęgóIną
pozy cję zajmująapidycyny odpornościowe peptydy
pszczołowatych (Apoidea), a także innych przedsta-
wici eli błonkówek (Hy m e n o p t er a) i muchów ek (D ip -
t er a) . D otychc zas zi dentyfikowano u p szczoĘ mio d-
nej 4 (I4,15), u Bombus pascuorum I'7, au B. terre-
s/rls j edną (5 7) izoformę tych drobnocząsteczkowych
(około 2 kDa) przeciwbakteryjnych białek hemolim-
fy. Obecność 6 reszt proliny w cząsteczce jest odpo-
wiedzialna za stabilność apidycyny (I4, 16-1 8),

Ap idycyny pszczoĘ miodnej działaj ąb akteri obój -

czo na trzy duże grupy bakterii Gram uj emnych, z kto -

rymI pszczoła spotyka się w czasie
zbterantanektatu i pyłku oraz pobie-
rania wody. Szczególnie na apidycy-
ny podatne są bakterie fitopatogen-
ne takie jak Erwinia salicis i Pseu-
do m on as sy r in g ae, bakterie zw iąza-
ne symbiotycznie z roślinami (Agro-
bacterium tumefaciens, Rhizobium
melliloti) oraz baktetie jelitowe pa-
togenne dla człowieka i zw ierząt j ak
Salmonella typhimurium, Shigella
flexneri, Bakterie jelitowe wraz z
wydalinami ludzi i zwierząt zanię-
czy szczająwodę i ro śliny odwiedza-
ne przez pszczoły. Spektrum dziaŁa-
nia przeciwbakteryj nego wszystkich
izoform apidycyn jest zbliżone.

Występuj e duża homologia pomię-
dzy apidycynami B. pascuontm i api-
dycynąB. terres tris. Różnice doĘczą
bowiem tylko jednej reszty amino-
kwasowej w cząsteczce apidycyn w
pozycji l. U B. pascuorum pozycję
tązajmlje ręszta glicyny zaś l B. ter-
restris reszta alaniny (ryc.2). Reszta
glicyny w pozycji 1 występuje też w
9 z I7 znanych izoform apidycyn B.
pascuorum (57). Zakres działania
przeciwbakteryjnego apidy cyn B o m -

bus pokywa się z zakresem aktywności przeciwbak-
teryjnej apidycyn pszczoły miodnej, zaś męchanizm
działania w s zystki ch dotychczas znany ch ap i dycyn
polega na zwiększeniu przepuszczalności błony ko-
mórki bakteryj nej dla j onów, czę go efektem j e st śmi erć
bakterii.

Abycyna

Abycyny (ab aecins) są zasadowymi, indukowany-
mi p o lip eptydami o dp orno ś ciowymi o działaniu pr ze -

ciwbakteryjnym, występuj ącymi w hemolimfte pszczo-
ły miodnej. To białko występuje teżl Bombus pascu-
orum (\5, 36,57), Abycyna trzmięI1 podobnie jak
abycyna pszczoŁy miodnej, należy do grupy polipep-
tydów o dp orno ści owych zaw ier aj ących w cząsteczc e
duże ilości reszt proliny (proline-rich antibacterial pep-
tides) (42). W tej grupie znajdująsię tez mieczniko-
winy (42), apidycyny (I7), drozocyna (13), metalni-
kowiny (2I), pyrrokorycyna (ż2) oraz lebocyna (30)
(ry c. 2). Cząsteczka abycyny ps zczoĘ o masie 3, 8 kDa
jest zbudowana z 34 ręszt aminokwasowych, przy
czym zawteta aż 10 reszt proliny (29%), tylko jedną
resztę tryptofanu, anie zawiera cysteiny. Reszty proli-
ny sąrozmleszczone równomiernte wzdłlż całej dfu-
gości łańcucha polipeptydowego abycyny, dztękt cze-
mu polipeptyd nie ma konformacji helikalnej.

Abycyna B . p as cu orum wykazuj e 5 3,8oń homologii
strukfury pierwszorzęd ow ej z abycynąps zczoĘ miod-
nej (ryc. 2), zaś jej cząsteczka jest zbudowana z 39
reszt aminokwasowych. Jest ona więc najdłlższym



polipeptydem w grupie peptydów odpornościowych
owadów ,,bogatych" w prolinę. Cząsteczka abycyny
B. pas cuorum zawlerasekwencj ę prolina-arginina-pro-
lin, która występuje we wszystkich polipeptydach
owadów ,,bogatych" w prolinę za wyjątkiem apidy-
cyn (15). Ponadto cząsteczkaabycyny Bombus sp. za-
wiera konserwatywną sekwencj ę reszt aminokwaso-
wychprolina oltna-Itzynaw
zakończęniu metalnikowi-
nami Dro s ophil a mel ano gas ter, aby cynąApis mellife-
ra, Iebocynami I, 2 i 3 Bombyx mori (57).

Abycyna trzmteli dziaŁana bakterie Gram dodatnie
or az na niektóre gatunki b akterii Gram uj emnych, j ed-
nakże znaczn:'e słabiej aniżęIi apidycyny. Działanie
przeciwbakteryjne abycyny za\eży w dużym stopniu
od siły j onowej środowi ska. Cechą charakterys ty czną
dziaŁanta prze c iwb akteryj ne go abycyny j e st opó źni e -

nie jej akcji, w porównaniu z prawie natychmiasto-
wym działaniem apidycyn (15). Abycyna działa kom-
plementamie z pozostaĘmi polipeptydami odporno-
ś c i o wymi hemo 1 imfy, Wyw i eraj ąc dzi ałantę b akt eri o -

bojcze,zwłaszczana mutanty bakterii opomych na api-
dycyny, hymenoptecyny i defenzyny, abycyna j est w aż-
nym czynnikiem humoralnej odporności przeciwza-
kaźnej p s z czołow atych,

Hymenoptecyna

Hymenoptecyna, polipeptyd z grupy pepĘdów od-
pornościowych bogatych w prolinę o masie 10 kDa
składa się z 93 reszt aminokwasowych.Działa ona na
bakterie Gram ujemne orazbaktęrie Gram dodatnie,
zw iększając przepuszczalno ść błony komórki b akte -

ryj nej . Zar owno indukcj a hymenoptecyny j ak i abycy-
ny wymaga zakażenta jamy ciała dużymi ilościami
bakterii. Obydwa te polipepĘdy pojawiają się w he-
molimfie pó7ryej antżeli apidycyny, a pTzy tym w
znaczntę mniej szych stęzeniach ( 1 8).
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