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Streszczenie: Neuropeptydy owadów produkowane s¹ w uk³adzie neuro-endokrynowym i zaanga¿owane w wielu procesach ¿yciowych owadów  najliczniejszej grupy zwierz¹t ¿yj¹cych na Ziemi. W ostatnim dziesiêcioleciu zidentyfikowano w tej grupie organizmów wiele nowych neuropeptydów, które
czêsto maj¹ dzia³anie plejotropowe. Pe³ni¹ one rolê neurotransmiterów, neuromodulatorów lub funkcjonuj¹ jako klasyczne hormony. W niniejszej pracy scharakteryzowano najwa¿niejsze rodziny hormonów
peptydowych owadów, takie jak: peptydy z rodziny AKH/RPCH, pirokininy, tachykininy, miosupresyny i peptydy z rodziny FMRFa/FLRFa, sulfakininy, peptydy reguluj¹ce rozwój i linienie, allatotropiny i allatostatyny, peptydy diuretyczne i antydiuretyczne, peptydy z rodziny CAP2b i periwiscerokininy, proktolina oraz CCAP. Dodatkowym aspektem poruszonym w pracy jest mo¿liwoæ wykorzystania neuropeptydów owadów przy opracowywaniu bezpiecznych insektycydów nowej generacji oraz
farmaceutyków maj¹cych zastosowanie w medycynie.
S³owa kluczowe: owady, hormony peptydowe, neuropeptydy, pseudopetydy, peptydomimetyki, insektycydy.
Summary: Neuropeptides produced in neuro-endocrine system are involved in many vital processes of
insects  the most numerous group of animals. In last ten years many new neuropeptides have been
identified in this group of animals. In many cases they have pleiotropic action and play a crucial role as
neurotransmitters, neuromodulators and classical hormones. In the present review several families of
insect peptidic hormons are characterized, including: AKH/RPCH family, pyrokinins, tachykinins, myosuppressins, peptides of FMRFa/FLRFa family, sulfakinins, peptides involved in development and
moulting, allatotropins, allatostatins, diuretic and antidiuretic peptides, peptides of CAP2b family, periviscerokinins, proctolin and CCAP. Additional aspects discussed in the paper concern applications of
insect neuropeptides as safety new generation of insecticides and pharmaceutics used in medicine.
Key words: insects, peptide hormones, neuropeptides, pseudopeptides, peptidomimetics, insecticides.

1. WSTÊP
Wiêkszoæ procesów metabolicznych, rozwojowych i rozrodczych owadów jest
kontrolowana przez uk³ad neuro-endokrynowy [14, 55]. Regulacji hormonalnej

44

P. MARCINIAK, M. SZYMCZAK, G. ROSIÑSKI

podlegaj¹ m.in. proces linienia i metamorfoza, zmiany ubarwienia cia³a, diureza,
homeostaza kr¹¿¹cych w hemolimfie metabolitów (wêglowodanów, lipidów),
metabolizm miêni lotu, akcja serca czy aktywnoæ kurczliwa jelita i jajowodu [63,
75]. Prekursorem badañ nad systemem neuro-endokrynowym owadów by³ polski
entomolog Stefan Kopeæ, który ju¿ w 1922 roku wykaza³, ¿e usuniêcie mózgu lub
zastosowanie przewi¹zki zag³owowej pozbawia g¹sienice brudnicy nieparki, Lymantria dispar zdolnoci do przepoczwarczania siê. Sformu³owa³ on hipotezê, i¿ mózg
owadów uwalnia czynniki dzia³aj¹ce endokrynowo [40, 41]. Wystêpowanie komórek
neurosekrecyjnych u owadów wykazano po raz pierwszy dopiero kilkanacie lat
póniej [77] oraz opisano strukturalne i funkcjonalne podobieñstwa miêdzy uk³adem
retrocerebralnym owada a podwzgórzowo-przysadkowym krêgowców [78].
Pierwszy neuropeptyd owadów, proktolinê (RYLPT), wyizolowano w 1975 roku
z 125 000 g³ów karaczana Periplaneta americana [87]. W póniejszym okresie
dziêki ci¹g³emu rozwojowi nowoczesnych technik analitycznych, takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), elektroforeza kapilarna (CE), czy spektrometria mas (MS), mo¿liwa by³a izolacja i identyfikacja coraz wiêkszej liczby
nowych hormonów peptydowych. Pocz¹tkowo izolowano i charakteryzowano
pojedyncze neurohormony [33], nastêpnie ca³e peptydomy tkanek neurosekrecyjnych
[5, 11, 67], a¿ do analiz pojedynczych komórek [57]. Rozwój technik biologii
molekularnej i poznanie genomów ró¿nych gatunków owadów dodatkowo przyczyni³y
siê do wzrostu liczby nowych poznanych peptydów i ich sekwencji aminokwasowych
[46, 102]. W bazie NCBI (National Center for Biotechnology Information)
dostêpnych jest ju¿ ponad trzydzieci znanych genomów ró¿nych gatunków owadów
[73], dla których w tej samej bazie znaleæ mo¿na sekwencje ponad 400 neuropeptydów. Obecnie neuroendokrynologia owadów wkracza w erê postgenomow¹ i
zajmuje siê nie tylko izolacj¹ i identyfikacj¹ nowych hormonów, ale tak¿e poznaniem
funkcji ogromnej liczby zidentyfikowanych peptydów. W ostatnich latach prowadzone
s¹ intensywne analizy sk³adu peptydowego komórek neurosekrecyjnych (neuropeptydomiki) oraz okrelane s¹ funkcje nowych neuropeptydów krêgowców, jak i bezkrêgowców [25, 67, 89, 90]. U owadów analizê neuropeptydów uk³adu nerwowego
prowadzono na wielu gatunkach, m.in. na karaczanach [64], szarañczakach [11],
muchówkach [8], æmach [5], pluskwiakach [67], a tak¿e na chrz¹szczach [46].

2. BUDOWA I FUNKCJE UK£ADU
NEUROENDOKRYNOWEGO OWADÓW
System neuroendokrynowy owadów tworz¹ komórki neurosekrecyjne mózgu,
kompleks gruczo³ów neurohemalnych corpora cardiaca  corpora allata (CC/
CA), komórki neurosekrecyjne zwoju frontalnego, podprze³ykowego, zwojów
tu³owiowych i odw³okowych brzusznego ³añcuszka nerwowego (ryc. 1). Poza
strukturami nerwowymi funkcje endokrynowe pe³ni¹ równie¿ gruczo³y: protorakalny
i epi-trachealne, które w cis³y sposób zwi¹zane s¹ czynnociowo z komórkami
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RYCINA 1. Ogólny schemat budowy uk³adu neuroendokrynowego owadów (kolor fioletowy)  zmienione
za [31] (A). Opis zamieszczony w tekcie. Widok ods³oniêtego mikrochirurgicznie mózgu (B) oraz
izolowanego kompleku CC/CA (C) i brzusznego ³añcuszka nerwowego (D) g¹sienicy Parnassius apollo
FIGURE 1. General scheme of the insect neuroendocrine system (violet color) [31] changed. Description
included in the text. View of the micosurgically dissected brain (B), CC/CA complex (C) and ventral nerve
cord (D) of Parnassius apollo caterpillar

neurosekrecyjnymi mózgu i corpora cardiaca [74, 107]. Ponadto komórki endokrynowe wystêpuj¹ równie¿ w jelicie, narz¹dach rozrodczych (jajowód, gruczo³y
dodatkowe) oraz hemolimfie [63].
Wiêkszoæ neurohormonów produkowana jest przez mózg oraz po³¹czony z nim
kompleks retrocerebralny CC/CA [31, 70]. Nadrzêdn¹ rolê w uk³adzie neuroendokrynowym owadów pe³ni¹ komórki neurosekrecyjne medialne  PI (pars
intercerebralis) i lateralne  PL (pars lateralis), zlokalizowane w czêci mózgu
zwanej protocerebrum. Ich liczba waha siê w zale¿noci od gatunku od 45 u mszyc
do ponad 500 u szarañczy [10]. D³ugie aksony komórek medialnych tworz¹ nervi
corporis cardiaci I (NCC I) i prowadz¹ do le¿¹cych za mózgiem gruczo³ów CC.
Z kolei nervi corporis cardiaci II (NCC II) tworz¹ aksony komórek lateralnych i
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medialnych. Wiêkszoæ aksonów komórek nerwowych medialnych koñczy siê w
gruczo³ach CC, a niektóre z nich biegn¹ a¿ do gruczo³ów CA, tworz¹c nervi
corporis allati I (NCA I).
Gruczo³y CC/CA s¹ parzystymi strukturami, le¿¹cymi za mózgiem w pobli¿u ujcia
aorty i czêciowo s¹ po³¹czone z ni¹ zespo³ami komórek tworz¹cych neurohemalny
kompleks wydzielniczy [70]. CC ³¹czy siê ze zwojem frontalnym poprzez nerw
prze³ykowy, a CA ³¹czy siê ze zwojem podprze³ykowym poprzez nervi corporis
allati II (NCA II). G³ównymi organami neurohemalnymi odpowiedzialnymi zarówno
za magazynowanie, jak i uwalnianie neurosekretu s¹ gruczo³y CC. Zbudowane s¹
one z dwóch wyranych p³atów, wewnêtrznego (magazynuj¹cego), w którym
zlokalizowane s¹ zakoñczenia komórek neurosekrecyjnych medialnych i lateralnych
mózgu oraz p³atu zewnêtrznego, zbudowanego z komórek sekrecyjnych. U niektórych
owadów, np. muchówek, CC sk³ada siê tylko z p³ata zewnêtrznego, a aksony
komórek neurosekrecyjnych mózgowych przechodz¹ przez CC, docieraj¹c swoimi
zakoñczeniami do aorty. P³at neurosekrecyjny CC produkuje neuropeptydy wykazuj¹ce dzia³anie adypokinetyczne/hipertrehalozemiczne, a tak¿e peptydy o w³aciwociach kardiotropowych lub zmieniaj¹cych kolor kutikuli. Gruczo³y CA produkuj¹
hormon juwenilny (JH), reguluj¹cy rozwój i rozród owadów [10].
Funkcje neuroendokrynowe u owadów pe³ni¹ równie¿ substancje uwalniane z
komórek neurosekrecyjnych zwojów brzusznego ³añcuszka nerwowego (KN£).
Aksony tych komórek docieraj¹ do u³o¿onych metamerycznie wzd³u¿ brzusznego
³añcuszka, po obu stronach jego zwojów, narz¹dów perysympatycznych. S¹ to
struktury neurohemalne bêd¹ce miejscami gromadzenia i uwalniania neurosekretu
pochodz¹cego z komórek neurosekrecyjnych zwojów ³añcuszka nerwowego. Pierwszym zwojem w brzusznym ³añcuszku nerwowym jest zwój podprze³ykowy,
natomiast liczba zwojów tu³owiowych i odw³okowych waha siê w zale¿noci od
gatunku, przy czym maksymalnie mog¹ wystêpowaæ 3 zwoje tu³owiowe i 8
odw³okowych. U niektórych gatunków owadów, np. u muchówek, wszystkie zwoje
tu³owiowe i odw³okowe zroniête s¹ w jeden zwój tu³owiowo-odw³okowy [10].
Substancje hormonalne produkowane w komórkach i gruczo³ach neuroendokrynowych owadów uwalniane s¹ g³ównie bezporednio do hemolimfy [70], a
miejscami ich uwalniania s¹ gruczo³y CC/CA oraz gruczo³y perysympatyczne.
Hormony owadów, zaliczyæ mo¿na do trzech g³ównych grup zwi¹zków
chemicznych:
 steroidów  wród których g³ównym hormonem jest produkowany przez gruczo³
protorakalny ekdyzon, reguluj¹cy proces linienia. Owady nie syntetyzuj¹ steroidów i
st¹d sterole (g³ównie cholesterol) s¹ niezbêdnymi sk³adnikami ich diety [74].
 seskwiterpenów  do których nale¿¹ hormony juwenilne produkowane w CA.
Obecnie znane s¹ cztery ró¿ne formy tych hormonów (JH0, -I, -II, -III)
wystêpuj¹cych u owadów, które ró¿ni¹ siê liczb¹ atomów wêgla w ³añcuchu
wêglowodorowym, przy czym JH-III zwieraj¹cy 16 atomów wêgla wystêpuje
najczêciej. Hormon ten reguluje procesy rozwoju i rozrodu u owadów, tj. przepoczwarczania siê, oogenezy czy witellogenezy [103].
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 peptydów  stanowi¹cych najliczniejsz¹ grupê hormonów  neuropeotydów.
Zaanga¿owane s¹ one w regulacjê wielu procesów fizjologicznych u owadów [55].
2.1. Neuropeptydy owadów
Hormony peptydowe reguluj¹ szereg procesów fizjologicznych zwi¹zanych z
rozwojem, rozrodem i behawiorem owadów. W ostatniej dekadzie zidentyfikowano
w tej grupie zwierz¹t wiele nowych neuropeptydów o ró¿nej funkcji fizjologicznej.
Mog¹ one pe³niæ rolê neurotransmiterów, neuromodulatorów, a tak¿e funkcjonowaæ
jak klasyczne hormony, a szereg z nich wykazuje dzia³anie plejotropowe [55].

2.2. Nomenklatura neuropeptydów owadów
W pocz¹tkowym okresie badañ uk³adu neuroendokrynowego izolowano pojedyncze neuropeptydy, wykorzystuj¹c jeden rodzaj biotestu okrelaj¹cego ich aktywnoæ
biologiczn¹, np. dzia³anie adypokinetyczne czy miotropowe. Wraz z odkryciem
plejotropowego dzia³ania peptydów, zaczêto je grupowaæ, uwzglêdniaj¹c podobieñstwa
strukturalne. Jednak takie podejcie nie rozwi¹za³o problemu nazewnictwa peptydów
z uwagi na izolacjê coraz wiêkszej liczby bioanalogów o nieznacznie zmienionej
sekwencji aminokwasowej lub izolowanie takich samych strukturalnie zwi¹zków z
coraz wiêkszej liczby gatunków owadów [55]. Próbê uporz¹dkowania nazewnictwa
stale rosn¹cej liczby hormonów peptydowych podjêto w 1989 roku [72], kiedy
zaproponowano system klasyfikacji oparty na pierwszych literach nazwy rodzajowej
i gatunkowej owada, z którego po raz pierwszy peptyd wyizolowano. Nastêpnie do
nazwy do³¹czano pierwsz¹ okrelon¹ jego biologiczn¹ aktywnoæ i cyfrê wskazuj¹c¹,
który jest to w kolejnoci peptyd z danej rodziny bioanalogów. Na przyk³ad pierwszy
peptyd adypokinetyczny wyizolowany z chrz¹szcza Tenebrio molitor okrelono
akronimem Tenmo-AKH-I. Obecnie oprócz nomenklatury zaproponowanej przez
Raina i Gäde, stosuje siê dodatkowo system potoczny nazewnictwa niektórych
peptydów, uwzglêdniaj¹cy podobieñstwa funkcjonalne oraz nazwê gatunkow¹ owada,
z którego po raz pierwszy je wyizolowano, np. leukomiosupresyna (LMS), drosulfakinina (DSK), leukokinina (LK). Wród hormonów owadów wystêpuj¹ równie¿
peptydy, które nie s¹ okrelone ¿adnym akronimem, a maj¹ tylko nazwê potoczn¹
pochodz¹c¹ od nazwy narz¹du, w którym wykryto pierwszy raz ich dzia³anie
fizjologiczne, np. proktolina, korazonina.

2.3. Rodziny hormonów peptydowych owadów
Obecnie neuropeptydy owadów grupowane s¹ w rodziny w zale¿noci od
podobieñstwa strukturalnego sekwencji aminokwasowych poszczególnych
bioanalogów oraz ich g³ównych funkcji fizjologicznych. Po zsekwencjonowaniu
pierwszego genomu owada Drosophila melanogaster, wprowadzono system
klasyfikowania peptydów oparty na genach prekursorowych, które je koduj¹ [32].
Peptydy nale¿¹ce do tej samej rodziny kodowane s¹ przez jeden gen prekursorowy
[55]. Obecnie wyró¿nia siê kilkanacie g³ównych grup neuropeptydów owadów.
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Peptydy z rodziny AKH/RPCH
Pierwszy peptyd (pELNFSPGWa) nale¿¹cy do rodziny AKH/RPCH (hormonów
adypokinetycznych/koncentruj¹cych czerwony barwnik), zidentyfikowany pierwotnie
jako czynnik koncentruj¹cy czerwony barwnik  RPCH (red pigment concentrating hormone), wyizolowano w 1972 roku z krewetki Pandalus borealis [18].
Hormon ten okrelany jest obecnie akronimem Panbo-RPCH. U owadów pierwszy
hormon z tej rodziny dekapeptyd Locmi-AKH-I (pELNFTPNWGTa), wykazuj¹cy
du¿e podobieñstwo strukturalne do Panbo-RPCH i maj¹cy aktywnoæ metabotropow¹ odznaczaj¹c¹ siê zdolnoci¹ do zwiêkszania w hemolimfie stê¿enia
trehalozy (efekt hipertrehalozemiczny) i/lub lipidów (efekt adypokinetyczny;
hiperlipemiczny), wyizolowano z szarañczy Locusta migratoria [88]. Obecnie
znanych jest oko³o 40 ró¿nych peptydów z rodziny AKH/RPCH, które wyizolowano
g³ównie z dwóch grup stawonogów  skorupiaków i owadów [26]. U skorupiaków
wykryto dotychczas tylko wysoce konserwatywny Panbo-AKH, podczas gdy u
owadów wystêpuje wiêksze zró¿nicowanie strukturalne peptydów z tej rodziny [26].
Wszystkie neuropeptydy nale¿¹ce do rodziny AKH/RPCH maj¹ charakterystyczn¹
strukturê pierwszorzêdow¹ [27]. Zbudowane s¹ one z 810 reszt aminokwasowych,
na N-koñcu ich ³añcucha aminokwasowego zawsze znajduje siê reszta kwasu
piroglutaminowego, a C-koniec zablokowany jest reszt¹ karboksyamidow¹. W czwartej
pozycji aminokwasowej w ³añcuchu wystêpuje zawsze aminokwas aromatyczny
(g³ównie fenyloalanina), w pozycji ósmej tryptofan, a w dziewi¹tej glicyna (tab. 1).
Dodatkowymi modyfikacjami potranslacyjnymi w strukturze cz¹steczki niektórych
peptydów s¹ C-mannozylacja grupy indolowej tryptofanu, jak np. w hormonie
hipertrehalozemicznym patyczaka Carausius morosus [52] oraz fosforylacja treoniny
w szóstej pozycji aminokwasowej, jak w cz¹steczce peptydu adypokinetycznego TrifaCC wykrytego u kilku przedstawicieli chrz¹szczy [27].
Badania immunocytochemiczne oraz hybrydyzacja in situ wykaza³y, i¿ peptydy
z rodziny AKH s¹ syntetyzowane i magazynowane w CC [26]. Funkcj¹ tych
neuropeptydów jest kontrola metabolizmu energetycznego podczas lotu owada.
Reguluj¹ trzy g³ówne szlaki metaboliczne zwi¹zane z uwalnianiem z cia³a t³uszczowego do hemolimfy trehalozy, diglicerydów oraz proliny, wykorzystywanych jako
ród³o energii dla miêni skrzyde³ [23]. Peptydy z rodziny AKH pe³ni¹ równie¿ inne
funkcje fizjologiczne, wp³ywaj¹ m.in. na aktywnoæ kurczliw¹ serca [75], syntezê
RNA, bia³ek i kwasów t³uszczowych w ciele t³uszczowym [26], biosyntezê
mitochondrialnych przenoników elektronów [26], rozmna¿anie [28], aktywnoæ
lokomotoryczn¹ [38] oraz odpowied immunologiczn¹ owadów [29]. U niektórych
gatunków wystêpuje kilka izoform peptydów z rodziny AKH. Prawdopodobnie
poszczególne izoformy zaanga¿owane s¹ w ró¿nym stopniu w powy¿ej wymienione
procesy i wywo³uj¹ odmienne efekty w ich regulacji [26].
Pirokininy
Peptydy z rodziny pirokinin wykazuj¹ bardzo du¿e zró¿nicowanie strukturalne i
funkcjonalne u ró¿nych grup owadów. Pierwszy zidentyfikowany peptyd z tej rodziny
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TABELA 1 . C ha ra k te rystyc zne mo tywy struk tura lne wystê p uj¹ c e w b ud o wie p ie rwszo rzê d o we j
wybranych rodzin neuropeptydów owadów wraz z przyk³adami
TABLE 1 . C ha ra c te ristic struc tura l mo tifs in p rima ry struc ture o f inse c t ne uro p e p tid e fa milie s
with e xa mp le s
Ro d zina p e p tyd ó w S e k we nc ja
P rzyk ³a d p e p tyd u
c ha ra k te rystyc zna
AK H/RP C H
p EXXF XXXWGxa
Lo c mi- AK H- I p ELN F TP N WGTa
Lo c mi- AK H- I I p ELN F S AGWa
P iro k ininy
- FXPRLa
Le m- P K
p Q TS F TP RLa
Pea- PK - 2
S P P FAP RLa
Ta c hyk ininy
- F XGXRa
Le mTRP - 1
AP S GF LGVRa
- F XGL M a
S ia lo k inin I
S GN TGDK F YGLMa
LM S
P EDVDHVF LRF A
Mio sup re syny
X1DVX2HX3F LRF a
Wyd³u¿one
FMRFa i FLRFa
N PF

- F (M/L)RF a
- RXRF a

S ulfa k ininy

X(S O 3H)GHMRF A

ETH

- N I P RMa

Dro - F MRF a - I S VK Q DF MHF a
Ma s- F LRF a - I I GN S F LRF a
Ang- N P F
LVAARP Q DS DAAS VAAAI RYLQ
ELETK HAQ HARP RF a
Le d - N P F - I
ARGP Q LRLRF a
Drm- SK - I
FDDY(S03H)GHMRFa

Alla to sta tyny typ u A - F GLa

Dro m- ETH- I
Ang- ETH- I
Dip p u- AS T- I

DDS S P GF F LK I TK N VP RLa
S ES P GF F I K LS K S VP RI a
LYDF GLa

Alla to sta tyny typ u B - W(X)6W-

Gryb i- AS T- I

GWQ DLN GGWa

Alla to sta tyny typ u C - P I S C F
C AP 2b/P RV
- P RVa

Dro me - P I S C F - AS T p Q VRYRQ C YF N P I S C F
Ma nse - C AP 2b
p ELYAF P RVa
Lo m- P VK - 1
AAGLF Q F P RVa
AK H/RP C H  ho rmo ny a d yp o k ine tyc zne /k o nc e ntruj¹ c e c ze rwo ny b a rwnik ;
N P F  ne uro p e p tyd y z ro d ziny ne uro p e p tyd u F ; ETH  ne uro p e p tyd y w³¹ c za j¹ c e linie nie ;
P RV  - p e rivisc e ro k ininy; X  d o wo lny a mino k wa s; X1 = p E, P, T lub A, X2 = D, G, V
i X3 = V lub S

Lem-PK (pETSFTPRLa) wyizolowano z ekstraktu mózgowego karaczana Leucophaea
maderae, a jego aktywnoæ badano w biotecie miotropowym z wykorzystaniem jelita
tylnego (proctodeum) tego owada [34]. W g³ównych strukturach orodkowego uk³adu
nerwowego kilku gatunków owadów wykryto kilkanacie izoform tych peptydów [66,
67]. U motyli z rodzin Noctuidae i Bombycidae zidentyfikowano homologiczne peptydy
o znacznie d³u¿szych ³añcuchach aminokwasowych. Ze wzglêdu na powodowane przez
nie specyficzne efekty fizjologiczne (stymulacja syntezy feromonów) okrelono je jako
neuropeptydy aktywuj¹ce biosyntezê feromonów  PBAN (pheromone biosynthesis
activating neuropeptides) [71].
Pirokininy uzyska³y swoj¹ nazwê z uwagi na obecn¹ grupê pirolow¹ na N-koñcu
cz¹steczki oraz ich w³aciwoci miotropowe [66]. Wszystkie te peptydy maj¹
charakterystyczn¹ C-terminaln¹ sekwencjê -FXPRLa (tab. 1), która jest odpowiedzialna za ich aktywnoæ biologiczn¹ [55]. Do tej rodziny nale¿¹ peptydy o du¿ym
zró¿nicowaniu strukturalnym, gdzie oprócz krótkich, kilku aminokwasowych peptydów,
s¹ równie¿ kilkunasto- lub kilkudziesiêcioaminokwasowe cz¹steczki hormonów feromonotropowych (PBAN), hormony diapauzy  DH (diapause hormone) oraz melanizacji
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i zabarwienia kutikuli  MRCH (melanization and reddish coloration hormone)
[66]. Peptydy nale¿¹ce do rodziny pirokinin produkowane s¹ g³ównie przez komórki
neurosekrecyjne zwoju podprze³ykowego oraz zwojów tu³owiowych i odw³okowych
brzusznego ³añcuszka nerwowego i nastêpnie uwalniane do hemolimfy [66]. Wykazuj¹
plejotropowe dzia³anie fizjologiczne. Stymuluj¹ skurcze miêni jelita, jajowodu i serca
karaczana P. americana [66] oraz wp³ywaj¹ na przepoczwarczanie siê much [98].
Peptydy PBAN reguluj¹ syntezê feromonów u motyli z rodziny Noctuidae [71], a
hormony diapauzy wystêpowanie i d³ugoæ okresu diapauzy u ciem Bombyx mori i
Helicoverpa armigera [66]. U tego samego gatunku owada pirokininy czêsto
wystêpuj¹ w kilku izoformach, a poszczególne izoformy wykazuj¹ ró¿n¹ si³ê dzia³ania
przy takim samym stê¿eniu [66].
Tachykininy
Tachykininy stanowi¹ du¿¹ i zró¿nicowan¹ strukturalnie rodzinê neuropeptydów
wystêpuj¹cych zarówno u krêgowców, jak i bezkrêgowców. Peptydy te wykazuj¹ ró¿ne
dzia³anie w orodkowym i obwodowym uk³adzie nerwowym oraz wielu innych tkankach
[81]. Wyizolowana w 1931 roku z mózgu konia substancja P by³a pierwsz¹ tachykinin¹
krêgowców, która zapocz¹tkowa³a póniejsze odkrycia wielu nowych peptydów z tej rodziny,
charakteryzuj¹cych siê C-koñcow¹ sekwencj¹ -FXGLMa [62]. U owadów pierwsze
tachykinino-podobne peptydy, Lom-TK-I (GPSGFYGVRa) i Lom-TK-II
(APLSGFYGVAa), wykazuj¹ce homologiê strukturaln¹ do tachykinin krêgowców, odkryto
dopiero w 1990 roku u L. migratoria. Wykryto je badaj¹c w heterologicznym biotecie
zdolnoci obu peptydów do zwiêkszania czêstotliwoci skurczów jelita karaczana P.
americana [56]. Obecnie znanych jest ponad 40 peptydów nale¿¹cych do tej rodziny [55].
Tachykinino-podobne peptydy bezkrêgowców wykazuj¹ 40% podobieñstwo strukturalne
do tachykinin krêgowców i charakteryzuj¹ siê wystêpowaniem na C-koñcu cz¹steczki
sekwencji -FXGXRa [55]. Ponadto piêæ peptydów z tej rodziny o C-terminalnej sekwencji
-FXGLMa (tab. 1), o wiêkszym ni¿ 40% podobieñstwie strukturalnym do tachykinin
krêgowców, wyizolowano z gruczo³ów linowych komara Aedes aegypti oraz dwóch
gatunków g³owonogów Octopus vulgaris i Eledone aldrovandi [56].
Tachykininy s¹ peptydami o dzia³aniu plejotropowym, udokumentowanym w wielu
biotestach in vitro przeprowadzonych na kilku gatunkach owadów [55]. Wa¿n¹
fizjologiczn¹ funkcj¹ tych peptydów jest stymulowanie skurczów jelita przedniego,
rodkowego i tylnego, jajowodu oraz serca [54, 55, 91]. Dodatkowo tachykininy
wp³ywaj¹ na proces diurezy oraz s¹ czynnikami stymuluj¹cymi uwalnianie hormonów
AKH z CC [12]. Przeprowadzone badania wykaza³y równie¿, i¿ tachykininy mog¹
dzia³aæ jako neuromodulatory, powoduj¹c depolaryzacjê neuronów, w któr¹ zaanga¿owana jest cyklaza adenylanowa [56].
Miosupresyny i peptydy z rodziny FMRFa/FLRFa
Peptyd FMRFamid (FMRFa) wyizolowany zosta³ po raz pierwszy z uk³adu
nerwowego ma³¿a Macrocallista nimbosa w 1977 roku [68]. U badanych do tej
pory gatunków owadów nie stwierdzono wystêpowania tego peptydu, choæ wykryto
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du¿¹ liczbê jego bioanalogów o d³u¿szym ³añcuchu aminokwasowym, wyd³u¿onym
na N-koñcu cz¹steczki. Pocz¹tkowo wszystkie strukturalnie podobne peptydy klasyfikowano do wspólnej grupy FMRFamido-pokrewnych peptydów  FaRPs
(FMRFamide related peptides). Obecnie wyró¿nia siê kilka podgrup w tej rodzinie
peptydów w zale¿noci od wystêpuj¹cych niewielkich ró¿nic w sekwencji aminokwasowej oraz funkcji okrelonych bioanalogów. Jest to obecnie najwiêksza i
najbardziej funkcjonalnie zró¿nicowana grupa neuropeptydów owadów.
Miosupresyny
Pierwszy peptyd z tej rodziny, leukomiosupresynê  LMS (pEDVDHVFLRFa, LMS)
zidentyfikowano u karaczana L. maderae analizuj¹c, jak sama nazwa wskazuje, jego
zdolnoæ do hamowania skurczów proctodeum [33]. Kolejne bioanalogi miosupresyn
wykryto u Schistocerca gregaria, L. migratoria, Diploptera punctata, Neobellieria
bullata, Manduca sexta i D. melanogaster [61]. Wszystkie te peptydy charakteryzuj¹
siê konserwatywn¹ sekwencj¹ X1DVX2HX3-FLRFamidu, gdzie X1 = pE, P, T lub A,
X2 = D, G, V, a X3 = V lub S (tab. 1).
Miosupresyny wykazuj¹ zdolnoci do hamowania skurczów miêni trzewnych
ró¿nych narz¹dów w³¹cznie z jelitem przednim, rodkowym i tylnym, jajowodem,
sercem oraz cewkami Malpighiego [61, 83]. Niektóre bioanalogi, np. SchistoFLRFa,
zwiêkszaj¹ si³ê skurczu miêni somatycznych u motyli i szarañczaków [60] lub s¹
iostymulatorami skurczów jajowodu [60]. Stwierdzono ponadto, ¿e peptydy te mog¹
byæ czynnikami hamuj¹cymi uwalnianie hormonu AKH z CC [100], a ich wystêpowanie w neuronach uk³adu stomatogastrycznego sugeruje, ¿e zaanga¿owane s¹
w regulacjê procesów zachodz¹cych w uk³adzie pokarmowym u owadów [6].
Wyd³u¿one bioanalogi FMRFa i FLRFa
Bioanalogii FMRFamidu i FLRFamidu o d³u¿szych ³añcuchach aminokwasowych
zidentyfikowano pocz¹tkowo g³ównie u muchówek: D. melanogaster i Calliphora
vomitoria, a nastêpnie równie¿ u karaczana P. americana, æmy M. sexta, szarañczy
L. migratoria i ostatnio u chrz¹szcza Tribolium castaneum [46, 60]. S¹ to z regu³y
79-aminokwasowe peptydy o podobnej sekwencji C-terminalnej (tab. 1).
Aktywnoæ fizjologiczn¹ peptydów z tej rodziny badano z zastosowaniem kilku
biotestów. Wykazano, i¿ wp³ywaj¹ one na czêstotliwoæ skurczów serca u D.
melanogaster i C. vomitoria, przy czym dzia³anie to, w zale¿noci od gatunku
owada i stê¿enia peptydu, mo¿e byæ kardiostymuluj¹ce lub kardioinhibicyjne [51].
Bioanalogi FMRFamidu zaanga¿owane s¹ w regulacjê rytmu oko³odobowego w
uk³adzie wzrokowym Musca domestica [69], kontroluj¹ funkcje linianek u C.
vomitoria [60] i pe³ni¹ prawdopodobnie funkcje neuromodulatorów w uk³adzie
nerwowym u muchówek [55]. Natomiast bioanalogi FLRFamidu reguluj¹ aktywnoæ
kurczliw¹ jajowodu L. migratoria, wp³ywaj¹ na skurcze serca antenalnego P.
americana i moduluj¹ aktywnoæ grzbietowych neuronów medialnych tego gatunku
karaczana [60, 61].
Rodzina neuropeptydu F
Pierwszy neuropeptyd F wyizolowano z tasiemca Moniezia expansa [47] i
wykazano jego podobieñstwo do neuropeptydu Y krêgowców. U owadów pierwszy
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peptyd z tej grupy wyizolowano z ekstraktu z ca³ego cia³a D. melanogaster [9].
Kolejne bioanalogi izolowano z A. aegypti, Leptinotarsa decemlineata, S. gregaria,
D. melanogaster, Helicoverpa zea, P. americana i Anopheles gambiae [22], a
ostatnio zidentyfikowano je równie¿ u chrz¹szcza T. castaneum [46], kilku gatunków
pluskwiaków [67] i szarañczy L. migratoria [11]. Wród tych peptydów owadów
wyró¿nia siê krótkie (sNPF) i d³ugie neuropeptydy F (NPF). Wspóln¹ cech¹ ca³ej
grupy peptydów jest C-terminalny motyw RXRFa (tab. 1). Grupê sNPF tworz¹ z
regu³y 810-aminokwasowe peptydy, podczas gdy peptydy d³ugie zawieraj¹
najczêciej 36 reszt aminokwasowych.
Dzia³anie fizjologiczne tej grupy neuropeptydów badano g³ównie w aspekcie
regulacji przez nie rozmna¿ania i pobierania pokarmu u owadów [55, 60]. Zdecydowana wiêkszoæ prowadzonych dot¹d prac dotyczy³a aktywnoci krótkich peptydów
F. Wykazano, i¿ s¹ one zaanga¿owane w rozwój jajnika i wp³ywaj¹ na pobieranie
pokarmu u ró¿nych gatunków owadów. Stwierdzono ponadto, ¿e peptydy te maj¹
w³aciwoci miotropowe w stosunku do miêni ró¿nych narz¹dów trzewnych,
w³¹cznie z sercem [48, 50, 82].
Sulfakininy
Sulfakininy bezkrêgowców s¹ neuropeptydami, które jak wskazuje nazwa, maj¹
w swojej strukturze sulfonowane reszty tyrozyny. Charakteryzuje je równie¿ obecnoæ
C-terminalnej sekwencji Y(SO3H)GHMRFa (tab. 1) oraz podobieñstwo strukturalne
i funkcjonalne do gastryny i cholecystokininy (CKK) krêgowców [79]. Pierwszy
peptyd z tej rodziny, Leuma-SK-1 wyizolowano z ekstraktu 3000 g³ów karaczana
L. maderae, stosuj¹c wysokosprawn¹ chromatografiê cieczow¹ (HPLC) i analizuj¹c
jego zdolnoæ do zwiêkszania czêstotliwoci skurczów jelita [79]. Schoofs i wsp.
wykorzystuj¹c tak¹ sam¹ technikê izolacji i biotest z proctodeum zidentyfikowali
kolejn¹ sulfakininê, Lom-SK (pELASDDYGHMRFa) u szarañczy L. migratoria
[79]. Obecnie znamy du¿¹ grupê sulfakinin wystêpuj¹cych u ró¿nych gatunków
owadów [46, 49, 79].
Sulfakininy wykazuj¹ szereg w³aciwoci fizjologicznych. S¹ modulatorami
skurczów miêni jelita i serca u ró¿nych gatunków owadów [79], hamuj¹ pobieranie
pokarmu u szarañczy wêdrownej i karaczanów oraz stymuluj¹ wydzielanie enzymów
trawiennych przez uk³ad pokarmowy ma³¿a Pecten maximus i chrz¹szcza Rhynchophorus ferrugineus [79]. G³ównym zadaniem sulfakinin u owadów jest wiêc
regulacja procesów zwi¹zanych z od¿ywianiem i trawieniem, co dowodzi ich podobieñstwa funkcjonalnego do gastryny i cholecystokininy krêgowców [6]. Ostatnie
badania wskazuj¹ równie¿ na wystêpowanie u owadów niesulfonowanych peptydów
z rodziny sulfakinin, które wykazuj¹ podobne w³aciwoci biologiczne w regulacji
akcji serca [58].
Peptydy reguluj¹ce rozwój i linienie
Procesy linienia i metamorfozy owadów znajduj¹ siê pod cis³¹ kontrol¹ hormonaln¹. Peptydy w³¹czaj¹ce proces linienia  ETHs (ecdysis triggering hormons)
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u owadów produkowane s¹ przez tzw. komórki Inka, wystêpuj¹ce w gruczo³ach
epitrachealnych [107]. Pierwsze peptydy z tej rodziny zidentyfikowano w ekstraktach
z gruczo³ów epitrachealnych M. sexta (Mas-ETH) i Bombyx mori (Bom-ETH) [2,
107]. Cech¹ charakterystyczn¹ tych peptydów jest obecnoæ na C-koñcu ³añcucha
aminokwasowego konserwatywnej sekwencji -NIPRMa (tab. 1). Obecnie znanych
jest kilka bioanalogów nale¿¹cych do tej rodziny peptydów [74].
Innym peptydem zaanga¿owanym w regulacjê rozwoju i linienia owadów jest
korazonina. Jest to 11-aminokwasowy peptyd (pQTFQYSRGWTNa) zablokowany reszt¹
piroglutaminow¹ na N-koñcu i grup¹ karboksyamidow¹ na C-koñcu ³añcucha
aminokwasowego. Korazonina wyizolowana zosta³a z karaczana P. americana [96], a
jej nazwa pochodzi od hiszpañskiego s³owa serce (corazón), które podkrela funkcjê
fizjologiczn¹ (kardiostymuluj¹ce dzia³anie u P. americana) stwierdzon¹ po raz pierwszy
dla tego neuropeptydu. Korazoninê wyizolowano tak¿e z kilku innych gatunków owadów
[1] i wykryto jej bioanalog H7-korazoninê u szarañczaków i patyczaków [1]. Oprócz
dzia³ania kardiotropowego korazonina zaanga¿owana jest w regulacjê procesu linienia
owadów poprzez stymulacjê uwalniania z komórek Inka hormonów w³¹czaj¹cych proces
linienia [37]. Ponadto korazonina reguluje diapauzê [1]. Ostatnie badania sugeruj¹,
i¿ peptyd ten jest uwalniany u owadów podczas g³odu [97].
Peptydem zaanga¿owanym w regulacjê rozwoju i przepoczwarczania siê owadów
jest hormon protorakotropowy (PTTH). Pionierskie badania nad mechanizmem
regulacji procesu metamorfozy zapocz¹tkowa³ polski entomolog Stefan Kopeæ w
latach 19171922. Póniejsze prace innych autorów doprowadzi³y do izolacji i
zsekwencjonowania hormonu protorakotropowego M. sexta w 1987, a kilka lat
póniej równie¿ hormonu PTTH B. mori [35]. Hormon PTTH B. mori jest dimerem
o masie cz¹steczkowej ok. 25 kDa, zbudowanym z 109 reszt aminokwasowych [35].
Wa¿n¹ funkcj¹ tych hormonów jest pobudzanie gruczo³u protorakalnego do
wydzielania ekdysteroidów. Poziom PTTH ronie w hemolimfie tu¿ przed linieniem
i przepoczwarczaniem siê owadów [1].
Allatotropiny i allatostatyny
Produkcja i uwalnianie hormonu juwenilnego z CA regulowana jest przez
neuropeptydy syntetyzowane w mózgu [93]. Wród regulatorów tego procesu mo¿na
wyró¿niæ peptydy dzia³aj¹ce jako inhibitory, okrelane jako allatostatyny oraz peptydy
o dzia³aniu stymuluj¹cym, czyli allatotropiny [3]. Oba typy tych neurohormonów
wykazuj¹ du¿e zró¿nicowanie strukturalne i cechuj¹ siê plejotropowym dzia³aniem.
Allatotropiny
Pierwszy peptyd z grupy allatotropin, Manse-AT (GFKNVEMMTARGa), wyizolowano
z M. sexta w roku 1987 [36], a nastêpnie potwierdzono jego sekwencjê na podstawie
cDNA [92]. Obecnie znanych jest kilkanacie peptydów z tej rodziny u ró¿nych gatunków
owadów. Sekwencje aminokwasowe niektórych z tych peptydów ustalono na podstawie
analizy znanych genomów [93].
Allatotropiny oprócz stymulacji procesu syntezy i uwalniania JH z corpora allata
wykazuj¹ szereg innych funkcji fizjologicznych, choæ ich dok³adna rola w dalszym ci¹gu
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nie zosta³a do koñca poznana. W przypadku niektórych gatunków, np. T. molitor i P.
americana nie wp³ywaj¹ one na uwalnianie JH [36], co mo¿e wiadczyæ, ¿e nie pe³ni¹
funkcji allatotropowej u tych owadów. U innych gatunków, np. M. sexta i Periplaneta
unipuncta, Manse-AT jest peptydem kardiostymuluj¹cym [93]. Ponadto dzia³anie
miostymuluj¹ce tego hormonu na miêniówkê jelita przedniego wykazano u æmy
Helicoverpa armigera, nawet w bardzo niskich stê¿eniach peptydu [16] oraz na ca³e
jelito innego gatunku æmy, Heliothis virescens [59]. Oddzia³ywanie tego peptydu na
funkcje jelita rodkowego M. sexta zaznacza siê inhibicj¹ transportu jonów przez b³ony
komórek nab³onkowych jelita [45]. Iniekcje peptydu Manse-AT powodowa³y u g¹sienic
Spodoptera frugiperda spadek masy cia³a oraz znacz¹cy wzrost miertelnoci,
natomiast u doros³ych samic M. sexta skrócenie d³ugoci okresu ¿ycia [59]. W
przeciwieñstwie do M. sexta, iniekcja tego peptydu nie powodowa³a znacz¹cych zmian
w d³ugoci okresu larwalnego Lacanobia oleracea [3].
Allatostatyny
Obecnie znane s¹ trzy typy strukturalne allatostatyn, ró¿ni¹ce siê sekwencj¹
pierwszorzêdow¹ ³añcucha aminokwasowego:
 allatostatyny typu A  odkryte po raz pierwszy u karaczana D. punctata
[105] i charakteryzuj¹ce siê C-terminaln¹ sekwencj¹ aminokwasow¹ -FGLa (tab.
1). Do tego typu zalicza siê ponad 70 bioanalogów wyizolowanych z owadów, jak
równie¿ innych bezkrêgowców [93]. Aktywnoæ tych peptydów, polegaj¹ca na
hamowaniu uwalniania hormonu juwenilnego z CA, ogranicza siê jednak tylko do
karaczanów, wierszczy i termitów. S¹ to neurohormony o aktywnoci plejotropowej.
Powoduj¹ miêdzy innymi hamowanie syntezy witellogeniny w ciele t³uszczowym oraz
skurczów jelita, a ponadto reguluj¹ uwalnianie enzymów trawiennych [93].
 allatostatyny typu B  wyizolowane ze wierszcza Gryllus bimaculatus
[101], charakteryzuj¹ siê wystêpowaniem w ³añcuchu aminokwasowym motywu
W(X)6W (tab. 1). Peptydy te odkryto tak¿e u patyczaków, jednak ich g³ówna
aktywnoæ zwi¹zana z hamowaniem syntezy i uwalniania JH ograniczona jest tylko
do wierszczy [93]. W biotestach heterologicznych wykazuj¹ ponadto dzia³anie
mioinhibicyjne w stosunku do miêni jelita przedniego karaczanów i jajowodu
szarañczy oraz aktywnoæ protorakostatyczn¹ polegaj¹c¹ na hamowaniu syntezy
ekdysteroidów w gruczo³ach protorakalnych [93].
 allatostatyny typu C  pierwszy peptyd z tej grupy, Manse-AS
(pEVRFRQCYFNPISCF), wyizolowano z M. sexta [41]. Allatostatyny tego typu
charakteryzuj¹ siê C-terminaln¹ sekwencj¹ -PISCF (tab. 1). N-koniec ich cz¹steczki
zakoñczony jest grup¹ piroglutaminow¹, a pomiêdzy cysteinami w 7 i 14 pozycji w ³añcuchu
aminokwasowym wystêpuje mostek disiarczkowy [3]. Szereg tych peptydów wyizolowano
z ró¿nych gatunków motyli i ciem [93]. Allatostatyny typu C wykazuj¹ aktywnoæ
kardiotropow¹ u D. melanogaster i miotropow¹ w stosunku do jelita przedniego L.
oleracea [3, 93]. Ostatnio Audsley i Weaver opisali udzia³ tych peptydów w regulacji
od¿ywiania owadów poprzez inhibicjê skurczów ró¿nych odcinków jelita owadów [6].
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Peptydy diuretyczne i antydiuretyczne
Powstawanie moczu podstawowego w cewkach Malpighiego, jak i procesy
sekrecji i absorpcji niektórych jego sk³adników regulowane s¹ przez kilka grup
hormonów diuretycznych (DUH) i antydiuretycznych (ADH) [13]. Najwa¿niejsze
z regulatorów tych procesów wydalniczych, to:
 peptydy podobne do czynnika uwalniaj¹cego kortykotropinê (corticotropin
releasing factor like peptides; CRF-like peptides). Obecnie znanych jest oko³o
20 peptydów o w³aciwociach diuretycznych, wyizolowanych z 14 gatunków
owadów. Dzieli siê je na dwie podgrupy strukturalnych analogów, okrelanych jako
krótkie, np. Manse-DP-II (30aa) i d³ugie analogii, np. Manse-DH (41aa). Peptydy
z obu podgrup powoduj¹ zwiêkszenie funkcji sekrecyjnych przez cewki Malpighiego
przy udziale cAMP jako wtórnego przekanika [13].
 kalcytonino-podobne peptydy (calcitonin like peptides; CT-like peptides).
Pierwszy peptyd z tej grupy, Dippu-DH31 zidentyfikowano u karaczana D. punctata
[21]. Obecnie znanych jest kilka bioanalogów wystêpuj¹cych u ró¿nych gatunków
owadów, m.in. D. melanogaster, A. gambiae, Apis mellifera czy B. mori. Wykazuj¹
one ma³¹ homologiê do kalcytoniny krêgowców, ale maj¹ tak¹ sam¹ jak ona Cterminaln¹ sekwencjê -GPa [13].
 kininy  zidentyfikowane ju¿ u dziesiêciu gatunków owadów i wystêpuj¹ce
czêsto w kilku izoformach. Pierwszy peptyd z tej grupy, Leuma-K (DPAFNSWGa)
wyizolowano z karaczana L. maderae, badaj¹c jego zdolnoci do zwiêkszania
czêstotliwoci skurczów jelita. Z uwagi na ten rodzaj aktywnoci peptyd nazwano
kinin¹ i okrelenie to przyjêto nastêpnie dla ca³ej grupy bioanalogów. W³aciwoci
diuretyczne kinin wykazano dopiero po oko³o 20 latach od ich odkrycia [13].
 peptydy antydiuretyczne  do tej pory zidentyfikowano tylko dwa peptydy o
w³aciwociach antydiuretycznych, Tenmo-ADFa i Tenmo-ADFb, wyizolowane z
ekstraktu g³ów poczwarek chrz¹szcza T. molitor. Oba peptydy redukuj¹ aktywnoæ
wydzielnicz¹ cewek Malpighiego [17].
 peptydy reguluj¹ce transport jonów  ITP (ion transporting peptides). Dotychczas
wyizolowano tylko jeden peptyd, Schgr-ITP o w³aciwociach antydiuretycznych z S.
gregaria, badaj¹c jego zdolnoci do modulowania transportu jonów Cl [4]. Kilku autorów,
wykorzystuj¹c analizê genomów, wyodrêbni³o u B. mori, D. melanogaster i T. castaneum
cDNA dla peptydów homologicznych do Schgr-ITP [13, 46].
 homologi CAP2b  zidentyfikowane pierwotnie jako potencjalne czynniki
kardiotropowe, tak¿e s¹ regulatorami aktywnoci wydzielniczej cewek Malpighiego,
powoduj¹c zwiêkszon¹ odpowied diuretyczn¹. Zostan¹ one scharakteryzowane w
nastêpnym rozdziale.
Peptydy z rodziny CAP2b i periwiscerokininy
Pierwszy peptyd z tej rodziny bioanalogów, Manse-CAP2b (pELYAFPRVa) zosta³
wyizolowany z æmy M. sexta jako czynnik kardioaktywny [55]. U D. melanogaster
gen koduj¹cy te peptydy, dodatkowo koduje peptydy dwóch innych rodzin  pirokinin
oraz periwiscerokinin, które czêciowo zwi¹zane s¹ strukturalnie (tab. 1) z rodzin¹
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peptydów CAP2b [32]. Oprócz w³aciwoci kardiostymuluj¹cych CAP2b wykazuje
tak¿e silne w³aciwoci diuretyczne u D. melanogaster [76].
Periwiscerokininy po raz pierwszy wykryte zosta³y w ekstraktach z tu³owiowych
organów perisympatycznych (PSO) karaczana P. americana [65]. Inne bioanalogii
z tej grupy neuropeptydów wyizolowano z karaczana L. maderae i szarañczy
L. migratoria [104]. Porównuj¹c wszystkie znane sekwencje aminokwasowe tych
peptydów ustalono, i¿ wykazuj¹ one pewne podobne cechy strukturalne (tab. 1).
Przyk³adowo Lem-PVK-2, Lem-PVK-3, Lom-PVK-1 i Mas-CAP2b maj¹ identyczn¹
sekwencjê C-terminaln¹ -PRVa [104]. Podstawow¹ aktywnoci¹ fizjologiczn¹
periwiscerokinin jest zdolnoæ do modulacji skurczów miêni jelita, jajowodu i miênia
hiperneuralnego karaczanów oraz jak peptydy CAP2b serca karaczanów [55].
Proktolina
Pentapeptyd proktolina (RYLPT) jest pierwszym zidentyfikowanym peptydem
owadów, który zosta³ wyizolowany z ekstraktu ca³ego cia³a karaczana P. americana
w 1975 roku [87]. Póniej peptyd ten wyizolowano tak¿e z kilku innych gatunków
owadów [39]. Wykonane dot¹d analizy natywnego peptydu ró¿nych owadów
dowiod³y, ¿e ma on nietypowy dla peptydów owadów C-koniec cz¹steczki pozbawiony reszty amidowej [44]. Istnieje tylko jedno doniesienie wskazuj¹ce na
wystêpowanie peptydu podobnego do proktoliny (AYLPT), który wykryto w
ekstrakcie metanolowym z g³ów stonki ziemniaczanej, L. decemlineata [85].
Proktolina jest jednym z najlepiej zbadanych neuropeptydów owadów. Jej g³ówna funkcja
zwi¹zana jest ze stymulacj¹ skurczów miêni ró¿nych narz¹dów trzewnych wielu gatunków
owadów [39]. Dzia³ania miostymuluj¹cego tego peptydu nie zaobserwowano jedynie na
miokardium dwóch gatunków owadów, æmy M. sexta i muchy Stomoxys calcitrans [39].
Proktolina oprócz silnego dzia³ania miotropowego in vitro wp³ywa równie¿ na pracê miêni
trzewnych in vivo. Przyk³adowo iniekcja tego peptydu wywo³uje u poczwarek M. sexta
d³ugotrwa³e zwiêkszenie rytmu kurczliwoci serca [84].
Przy szeroko poznanym dzia³aniu miotropowym tego peptydu praktycznie nie
obserwowano jego aktywnoci metabotropowej. Jedynie Goudey-Perriere i wsp.
sugerowali udzia³ proktoliny w regulacji procesu witellogenezy u karaczana Blaberus
craniifer [30]. Zagadnienie to jednak wymaga dalszych badañ.
CCAP
Kardioaktywny peptyd skorupiaków  CCAP (crustacean cardioactive peptide)
po raz pierwszy wyizolowany zosta³ z uk³adu nerwowego kraba Carcinus maenas
[86]. Jest to cykliczny nonapeptyd z mostkiem disiarczkowym pomiêdzy resztami
cystein w 2 i 9 pozycji ³añcucha aminokwasowego [43]. U owadów zidentyfikowany
zosta³ ju¿ u kilku gatunków, m.in. u szarañczy L. migratoria, æmy M. sexta i
chrz¹szcza T. molitor [55].
Jak sama nazwa wskazuje, peptyd ten dzia³a kardiostymuluj¹co u skorupiaków [55].
U owadów aktywnoæ kardiostymuluj¹c¹ CCAP wykazano m.in. u chrz¹szczy i
szarañczy [43]. Szersze badania aktywnoci biologicznej tego peptydu wykaza³y jego
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dzia³anie plejotropowe. Jest on stymulatorem skurczów jajowodu i jelita L. migratoria
oraz jajowodu M. sexta [15]. Ponadto u szarañczy L. migratoria powoduje on
zwiêkszone uwalnianie AKH z corpora cardiaca [95]. CCAP jest tak¿e zaanga¿owany w regulacjê kaskady sygna³ów zwi¹zanych z linieniem owadów [106].

2.3. Inne neuropeptydy owadów
Oprócz opisanych najwa¿niejszych grup neuropeptydów wykryto u owadów
jeszcze inne peptydy, których funkcje fizjologiczne poznano tylko w ma³ym zakresie.
Nale¿y tutaj wymieniæ peptydy insulino-podobne, wazopresyno-podobne, nale¿¹ce do
grupy bioanalogów SIFamidu (SIFa), czy z C-terminaln¹ sekwencj¹ NVP. Niektóre
z nich, tak jak w przypadku NVP-podobnych peptydów, o znanej ju¿ sekwencji
aminokwasowej, nie maj¹ w ogóle ustalonej funkcji fizjologicznej [46] lub dane na
temat aktywnoci innych peptydów, tak jak w przypadku tych z rodziny SIFa s¹
bardzo ograniczone [99]. Szybko rosn¹ca liczba nowo odkrywanych neuropeptydów
od ró¿nych gatunków dowodzi, i¿ neuroendokrynologia owadów jest niezwykle
dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê nauk¹.

3. ZASTOSOWANIE PEPTYDÓW OWADÓW
Najwiêksz¹ grupê zwierz¹t ¿yj¹cych na Ziemi stanowi¹ owady, znanych jest co
najmniej milion ich gatunków. Wiele z nich jest po¿ytecznych, ale szereg gatunków
mo¿e powodowaæ du¿e szkody w uprawach rolniczych, sadownictwie, czy lasach.
Niektóre gatunki s¹ wektorami gronych chorób ludzi i zwierz¹t. Jedn¹ z cech
³¹cz¹cych ró¿ne gatunki owadów s¹ zmiany morfologiczne zachodz¹ce podczas
rozwoju od formy larwalnej do postaci doros³ej. Szereg procesów regulowana jest
przez peptydy, chemiczne cz¹steczki sygnalizacyjne uwalniane z zakoñczeñ
nerwowych, które via hemolimfa docieraj¹ do narz¹dów docelowych [80]. Peptydy
owadów i ich receptory s¹ obecnie przedmiotem du¿ego zainteresowania badaczy
przy opracowywaniu, na bazie tych moleku³, nowej generacji insektycydów
wykazuj¹cych du¿¹ selektywnoæ i dzia³anie bez efektów ubocznych, szkodliwych
dla rodowiska. Trudnoæ stanowi dostarczenie peptydów owadom, gdy¿ s¹ to
cz¹steczki niestabilne w rodowisku ulegaj¹ce szybkiej degradacji w uk³adzie
trawiennym. Dlatego w badaniach nad wykorzystaniem peptydów k³adzie siê du¿y
nacisk na odkrywanie mo¿liwoci ich dostarczenia do cia³a owadów [80].
Jednym ze sposobów dostarczenia peptydów owadom w warunkach laboratoryjnych jest iniekcja. Jako przyk³ad opisano kininy, które powoduj¹ redukcjê masy cia³a
i wzrost miertelnoci g¹sienic powa¿nego szkodnika rolniczego H. virescens. Peptydy
te s¹ cz¹steczkami o krótkich sekwencjach aminokwasowych i wp³ywaj¹ na wiêkszoæ
procesów fizjologicznych. Z tych wzglêdów s¹ dobrymi kandydatami do projektowania
na ich bazie stabilnych metabolicznie czynników zwalczaj¹cych owady [80].
Badania przeprowadzone przez Nachmana i wsp. [53] na æmach H. virescens
z zastosowaniem neuropeptydów z grupy pirokinin/PBAN wykaza³y, ¿e kwasy
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t³uszczowe i kwas cholowy mog¹ byæ z powodzeniem stosowane jako hydrofobowe
komponenty u¿ywane do tworzenia amfifilnych syntetycznych analogów tych
peptydów, które s¹ zdolne do przenikania przez kutikulê. Zwi¹zki hydrofobowe
pozbawione piercieni aromatycznych mog¹ byæ wykorzystywane do uzyskiwania
przyjaznych dla rodowiska analogów pseudopeptydowych peptydów owadzich, które
zast¹pi¹ stosowane wczeniej zwi¹zki benzenoidowe. Niepolarn¹ macierz, stanowi¹c¹
sk³adnik kutikuli owadów, wykorzystaæ mo¿na jako zbiornik, umo¿liwiaj¹cy w sposób
stopniowy uwalnianie do hemolimfy amfifilnych analogów pseudopeptydowych.
Strategie zwalczania szkodników bazuj¹ce na peptydomimetykach mog¹ dostarczaæ
analogów powoduj¹cych dwojakie efekty fizjologiczne, natychmiastow¹ reakcjê, albo
powoln¹ odpowied, która bêdzie utrzymywa³a siê d³u¿ej.
Fitches i wsp. [19] opracowali metodê umo¿liwiaj¹c¹ zastosowanie neuropeptydów owadów jako czynników owadobójczych. Badali oni allatostatynê, wyizolowan¹ z æmy Lacanobia oleracea, która ma identyczn¹ strukturê z peptydem
Manse-AST wystêpuj¹cym u M. sexta. Iniekcja tego peptydu powodowa³a redukcjê
¿erowania, opónia³a wzrost i indukowa³a miertelnoæ a¿ u 80% testowanych
g¹sienic [7]. Jednak efektów tych nie zaobserwowano, gdy peptyd podano w diecie,
poniewa¿ proteazy wystêpuj¹ce w uk³adzie trawiennym g¹sienic powodowa³y jego
inaktywacjê. Zastosowano wiêc inny sposób dostarczenia allatostatyny z wykorzystaniem niektórych bia³ek jako noników. Zaobserwowano, ¿e lektyna  GNA
(Galanthus nivalis agglutinin), pochodz¹ca z przebiniegu Galanthus nivalis, po
zjedzeniu przez g¹sienice znajduje siê w ich hemolimfie, co oznacza³o, ¿e nie jest
trawiona przez proteazy jelitowe [20]. Zdolnoæ do przejcia GNA przez nab³onek
jelita daje mo¿liwoæ potencjalnego zastosowania tej lektyny jako nonika peptydów.
Przeprowadzono wiêc fuzjê bia³ek GNA i Manse-AST, wprowadzono je do
Escherichia coli. G¹sienice æmy karmione sztuczn¹ diet¹ zawieraj¹c¹ po³¹czone
bia³ka wykaza³y zahamowanie ¿erowania oraz zmniejszony przyrost masy cia³a [19].
Wysoki poziom Manse-AST-podobnego peptydu w hemolimfie g¹sienic sugerowa³,
¿e po³¹czone bia³ka przechodz¹ przez nab³onek jelita do hemolimfy. Fuzja GNA i
Manse-AST chroni peptyd przed rozk³adem proteolitycznym równie¿ w hemolimfie.
Pozostaje on biologicznie czynny i powoduje takie same efekty, jak po iniekcji.
Przewiduje siê, ¿e genetycznie modyfikowane roliny zawieraj¹ce odpowiednie
peptydy stan¹ siê broni¹ przeciwko szkodnikom upraw [24].
Kolejnym zastosowaniem neuropeptydów owadzich jest ich udzia³ w rozwi¹zywaniu
problemów zdrowotnych dotykaj¹cych cz³owieka. Firmy farmaceutyczne poszukuj¹
nowych substancji farmakologicznych, które zwalcza³yby choroby trapi¹ce ludzi. W tym
celu badane s¹ ró¿ne peptydy wystêpuj¹ce u bezkrêgowców, które maj¹ potencjalnie
prozdrowotne dzia³anie na komórki ssaków. Wa¿nym i ci¹gle nierozwi¹zanym problemem
w medycynie jest regeneracja tkanki nerwowej. Procesy regeneracji neuronalnej i
przebudowy tkanki nerwowej maj¹ miejsce czêciej u bezkrêgowców ni¿ ssaków. Szersze
poznanie tych procesów u bezkrêgowców mo¿e prowadziæ do nowych rozwi¹zañ w
terapii chorób neurodegeneracyjnych i daæ nowe perspektywy do naprawy tkanki
nerwowej u ludzi [94].
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Wiedza na temat nowych oraz ju¿ odkrytych neuropeptydów owadów zwiêksza
siê z roku na rok. Poznawane s¹ nowe funkcje odkrywanych bia³ek oraz
podejmowane s¹ próby wykorzystania tych zwi¹zków w ró¿nych dziedzinach ¿ycia.
Wa¿ny jest aplikacyjny charakter tych biologicznie aktywnych bia³ek i dlatego
naukowcy na ca³ym wiecie intensywnie poszukuj¹ zastosowañ neuropeptydów jako
bezpiecznych insektycydów o selektywnym dzia³aniu i przyjaznych rodowisku, ale
tak¿e badaj¹ mo¿liwoci wykorzystania tych zwi¹zków w celach farmakologicznych
i biomedycznych.
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