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Strzeszczenie: W hemocytogramach hemolimfy owadów najczęściej wyróżnianymi typami morfolog-
icznymi komórek są prohemocyty, granulocyty, plazmatocyty, komórki sferyczne i enocyty. Hemocy-
ty krążące w hemolimfie pod względem funkcjonalnym przede wszystkim pełnią ważną rolę w odpor-
ności immunologicznej komórkowej opartej na fagocytozie, nodulacji i enkapsulacji. Zaangażowane 
są w reakcje odpornościowe humoralne, biorą udział w procesie krzepnięcia, degradowania tkanki 
ciała tłuszczowego podczas metamorfozy, w transporcie związków wykorzystywanych w budowie 
kutikuli oraz syntezie niektórych hormonów peptydowych. Profil jakościowo-ilościowy hemocytów 
w hemolimfie zmienia się nie tylko w zależności od stadium rozwojowego owada, ale może także 
charakteryzować specyfikę odpowiedzi immunologicznej na działające czynniki biotyczne i abi-
otyczne. Mimo dużych różnic w budowie układu krwionośnego ssaków i owadów, pod względem 
budowy oraz pełnionej funkcji hemocyty przypominają komórki krwi. Ostatnio zwrócono uwagę na 
możliwości wykorzystania hemocytów jako dogodnych układów modelowych, stanowiących alternat-
ywne i czułe obiekty badań do biotestów toksykologicznych, farmakologicznych i biomedycznych. 
W pracy dokonano aktualnego przeglądu możliwych praktycznych zastosowań badań na hemocytach.
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Summary: The most commonly distinguished morphological cells types in haemocytograms of insect 
haemolymph are prohaemocytes, granulocytes, plasmatocytes sferulocytes and enocytes. Cells circu-
lating in haemolymph first of all play an important role in innate immune response based on phagocy-
tosis, nodulation and encapsulation. They are also engaged in humoral immune response, they take part 
in haemolymph clotting, fat body degradation during metamorphosis, transport of compounds used for 
cuticle synthesis and in transport of some hormones. Qualitative – quantitative profile of haemocytes 



296 A. URBAŃSKI, E. CZARNIEWSKA, E. BARANIAK, G. ROSIŃSKI

in haemolymph changes not only prior to developmental stage of an insect but it can also characterize 
immunological response specificity on the action of biotic and abiotic factors. Despite vast differences 
in the structure of the circulatory system of mammals and insect, haemocytes in terms of structure and 
fulfilled functions resemble blood cells. Recently, the possibility of using haemocytes as the alternative 
and sensitive model system for toxicological, pharmacological and biomedical bioassays was noticed. 
In this paper, the review of the possible practical applications of studies on haemocytes is presented.

Key words: hemocytes, morphology, physiological activity, toxicology, pharmacology

WSTĘP

Składnikami morfotycznymi hemolimfy owadów są hemocyty wykazujące 
zróżnicowanie pod względem morfologicznym i funkcjonalnym. U wielu gatun-
ków owadów najczęściej wyróżnianymi typami hemocytów są prohemocyty, pla-
zmatocyty, granulocyty, sferulocyty i enocyty. Całkowita liczba hemocytów (THC) 
w hemolimfie jest zdecydowanie mniejsza od liczby krwinek w krwi ssaków. Zwy-
kle waha się w granicach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy i wykazuje znaczne 
fluktuacje w zależności od stadium rozwojowego owada, cyklu linieniowego, okre-
su metamorfozy, cyklu rozrodczego, warunków temperaturowych i wilgotności śro-
dowiska, dostępności pokarmu oraz różnych działających czynników stresowych 
biotycznych i abiotycznych [26, 30, 31, 34]. Oddziałujące czynniki zewnętrzne 
oraz wewnętrzne wywierają zróżnicowany wpływ na liczbę hemocytów z poszcze-
gólnych klas, w różnym stopniu zmieniają ich aktywność fizjologiczną oraz tempo 
produkcji tych komórek w narządach hemopoetycznych. Głębokie zmiany w ob-
razie hemocytarnym oraz w zakresie odporności immunologicznej obserwowano 
między innymi podczas inwazji bakteryjnych i wirusowych, ataku grzybów i nicie-
ni entomopatogennych, czy oddziaływania niektórych metali. Jedną z ważniejszych 
funkcji pełnionych przez hemocyty w hemolimfie owada jest obrona przed inwazją 
patogenów [7, 8, 17, 27, 31, 34, 37, 43, 46]

Organizmy wielokomórkowe zapobiegają infekcjom wykorzystując dwa syste-
my odporności immunologicznej – wrodzonej i nabytej. U owadów system nabytej 
odporności immunologicznej występuje w szczątkowej formie, dlatego główną rolę 
odgrywa system odporności wrodzonej typu komórkowego i humoralnego [41]. 
Odpowiedź komórkowa w głównej mierze oparta jest na procesach: fagocytozy, 
nodulacji i enkapsulacji, zachodzących z udziałem hemocytów. Odpowiedź humo-
ralna realizowana jest z udziałem rozpuszczalnych cząsteczek efektorowych, takich 
jak antybakteryjne peptydy (ang. Antimicrobal Peptids, AMPs), o roli funkcjonalnie 
zbliżonej do dopełniacza, a także opiera się na reakcjach enzymatycznych zwią-
zanych z procesami melanizacji oraz krzepnięcia hemolimfy. Podział odporności 
immunologicznje u owadów na humoralną i komórkową budzi jednak dyskusję, po-
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nieważ oba układy wzajemnie się uzupełniają. Zaobserwowano bowiem, że wiele 
czynników humoralnych reguluje aktywność hemocytów, zaś hemocyty stanowią 
jeden z głównych czynników indukujących odpowiedź humoralną [41]. 

TYPY HEMOCYTÓW

Klasyfikacje hemocytów bazują głównie na cechach morfologicznych oraz cha-
rakterystyce histochemicznej i funkcjonalnej komórek. Stosowane do tej pory me-
tody nie dostarczyły uniwersalnego sposobu ich klasyfikacji, co też w dużej mierze 
wynika z różnic gatunkowych w obrazach hemocytarnych, małej stabilności obiektu 
badań oraz technik preparacji. Dane zamieszczane na ten temat w starszych pracach 
cechowały się wieloma nieścisłościami w nazewnictwie hemocytów. Obecnie w li-
teraturze najwięcej danych odnośnie budowy i pełnionych funkcji przez hemocyty 
hemolimfy owadów dotyczy prohemocytów, granulocytów, plazmatocytów, ko-
mórek sferycznych oraz enocytów. Te typy hemocytów wykryto u przedstawicieli 
Lepidoptera, Diptera, Orthoptera, Blattodea, Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera 
i Collembola [2, 22, 26]. Należy jednak pamiętać, że niektóre grupy owadów posia-
dają charakterystyczne dla siebie typy komórek hemolimfy. Przykładem mogą być 
hemocyty gatunków z rodzaju Drosophila, dla których stworzono odrębną klasyfi-
kację. U tych muchówek jako główne komórki hemolimfy wyróżniono prohemocy-
ty, plazmatocyty, komórki krystaliczne i lamellocyty, które to posiadają swoje od-
powiedniki w klasyfikacji komórek hemolimfy innych grup owadów. Plazmatocyty 
wyróżnione w hemolimfie gatunków z rodzaju Drosophila pod wieloma cechami 
przypominają granulocyty, komórki krystaliczne enocyty, natomiast lamellocyty są 
odpowiednikami plazmatocytów [36]. 

Prohemocyty są małymi, kulistymi komórkami zwykle osiągającymi średnicę 
6-8 µm, choć u komara Aedes aegypti mogące mierzyć do 10 µm [2, 9]. Cechą 
wyróżniającą ten typ hemocytów jest duże, gęste jądro, wypełniające większą cześć 
komórki (ryc.1A, B) [47]. Stosunek wielkości jądra do wielkości komórki przyj-
muje wartości większe od 0,4 [19]. Komórki te posiadają dobrze rozwinięte retiku-
lum endoplazmatyczne szorstkie (RER), małe owalne mitochondria oraz niewielkie 
ilości ziarnistości. Największa liczba prohemocytów z reguły odnotowywana jest 
we wczesnych stadiach rozwojowych owadów. Przykładem jest liczba hemocy-
tów w poszczególnych stadiach rozwojowych motyla Plutella xylostella, u którego 
procentowy stosunek prohemocytów względem innych typów komórek w drugim 
stadium larwalnych wynosi 16%. W pozostałych fazach rozwoju wartość ta oscy-
luje około 10% [22]. Prohemocyty uważane są za komórki pnia (ang. stem cells), 
z których w wyniku podziałów powstają pozostałe typy hemocytów. Komórki tego 
typu są pierwszymi hemocytami pojawiającymi się podczas embriogenezy, powsta-
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jącymi z mezodermy części głowowej. U przedstawicieli rodzaju Drosophila po 
raz pierwszy można zaobserwować te hemocyty w 5 (z 17) etapie embriogenezy. 
Jest to możliwe dzięki zachodzącej ekspresji czynnika transkrypcyjnego Serpent 
(Srp). Srp jest homologiem czynników transkrypcyjnych z rodziny GATA, które 
warunkują prawidłowy rozwój hemocytów. Ekspresja czynnika Srp oraz jego obec-
ność w embriogenezie definiuje komórki będące prekursorami hemocytów, czyli 
prohemocytami [16]. Badania prowadzone przez Bergera i Jurcovą [6] wykazały, że 
prohemocyty również mogą brać udział w fagocytozie patogenów. Jest to pierwsze 
doniesienie na temat uczestnictwa prohemocytów w procesie fagocytozy. Dane te 
stoją w opozycji do wyników uzyskiwanych w innych badaniach [6].

Granulocyty, reprezentujące hemocyty ziarniste hemolimfy, są owalnymi lub 
kulistymi komórkami, mierzącymi od 8 do 13 µm. U niektórych gatunków np. u ryj-
kowca Rynchophorus ferrugineus średnica tych komórek może przekraczać 20 µm 
[28]. Granulocyty posiadają nieregularną błonę komórkową, co związane jest z wy-
stępowaniem pseudopodiów oraz filopodiów. Szczególnie jest to dobrze widoczne 
w preparatach adhezyjnych, choć komórki krążące w hemolimfie cechują się dużo 
większą regularnością (ryc. 1A, B) Najbardziej charakterystyczną cechą morfolo-
giczną granulocytów jest cytoplazma wypełniona drobnymi kwasochłonnymi ziar-
nistościami (granulami) [9]. Ponadto, ten typ hemocytów u większości badanych 
gatunków owadów cechuje się bardzo dobrze rozwiniętym retikulum ednoplazma-
tycznym szorstkim oraz aparatem Golgiego, co wskazuje na ich dużą endo- i eg-
zosekrecyjną aktywność [11, 36]. W granulocytach motyli wykryto 3 różne typy 
inkluzji związanych z błoną komórkową. Pierwszy typ stanowią nieregularne, gę-
ste i wypełnione heterogenicznym materiałem struktury, przypominające fagolizo-
somy. Inkuzje tego typu są liczne, odznaczają się dużymi rozmiarami i obecne są 
w tych komórkach w końcowych etapach rozwoju larwalnego. Dwa pozostałe typy 
inkluzji to ziarnistości o kształcie owalnym, wypełnione gęstym materiałem synte-
tyzowanym tylko w aparacie Golgiego [36]. 

Granulocty mogą stanowić główny typ komórek hemolimfy i dominować w ob-
razie hemocytarnym, co szczególnie obserwuje się u motyli. Czasami występują 
duże wahania liczby hemocytów ziarnistych w hemolimfie. Przykładem może być 
motyl Plutella xylostella, w którego hemolimfie stosunek procentowy granulocy-
tów zmienia się z 22% do 77% podczas linienia gąsienic [22].

Jedną z głównych funkcji granulocytów jest fagocytoza patogenów po inwa-
zji do hemolimfy. Hemocyty ziarniste posiadają duże zdolności adhezyjne. Są to 
komórki, które jako pierwsze wchodzą w kontakt z ciałami obcymi (ang. non-self) 
i rozpoczynają proces enkapuslacji i nodulacji. Podczas kontaktu z ciałami obcymi 
komórki te uwalniają zawartość swoich granul. Większość autorów uważa, że egzo-
cytoza składników ziarnistości „przywabia” plazmatocyty oraz wspomaga budowę 
kapsuł i tworzenie nodul [36]. Badania prowadzone na ćmie Manduca sexta wy-
kazały, że hemocyty ziarniste uczestniczą nie tylko w fagocytozie patogenów, ale 
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również własnych, obumarłych komórek owada. Plazmatocyty Drosophila, będące 
odpowiednikami granulocytów innych owadów, posiadają zdolność do rozpozna-
wania komórek apoptotycznych dzięki receptorom Croquemort (Crq). Struktury te 
zaliczane są do rodziny receptorów CD36, które rozpoznają komórki apoptotyczne 
u ssaków [16]. Granulocyty poza zaangażowaniem w rozpoznawaniu ciał obcych 
dla organizmu owada, biorą także udział w procesach krzępnięcia hemolimfy, goje-
niu ran oraz pełnią funkcję o znaczeniu troficznym [41]. Badania przeprowadzone 
nad plazmatocytami muszki owocowej wykazały ponadto, że komórki te uczestni-
czą w przekazywaniu sygnałów chemicznych do ciała tłuszczowego, które wydziela 
białkowy ligand aktywujący ścieżkę sygnałową JAK/STAT (ang. Janus Kinase/Si-
gnal Transducer and Activator of Transcription). Ścieżka ta zarówno u kręgowców, 
jak i owadów odgrywa istotną rolę w modulowaniu wielu procesów związanych 
z rozwojem osobniczym, łącznie z proliferacją i hemopoezą [16]. Najnowsze bada-
nia dotyczące granulocytów wykazały, że komórki te uczestniczą w remodelowaniu 
tkanek owadów. Hemocyty ziarniste podczas metamorfozy owada ulegają transfor-
macji do makrogranulocytów i uczestniczą w degradacji ciała tłuszczowego [47].

Drugim typem hemocytów, dominującym pod względem liczby komórek w he-
molimfie, są plazmatocyty. Są to duże pleomorficzne komórki o średnicy od 6 do 
25 µm [2, 11]. Cechuje je nieregularny kształt, wynikający z ich zdolności do two-
rzenia pseudopodiów, filopodiów oraz inwaginacji w ich błonie komórkowej (ryc. 
1B). Plazmatocyty utrwalone natychmiast po pobraniu hemolimfy mogą mieć wy-
dłużony i/lub trójkątny kształt (ryc. 1A). Posiadają jądro kuliste lub owalne, prawie 
zawsze ulokowane w centralnej cześci komórki [11]. W ich ultrastukturze widoczne 
jest dobrze rozwinięte retikulum ednoplazmatyczne szorstkie oraz aparat Golgiego. 
Czasami widoczne jest również retikulum endoplazmatyczne gładkie. Mitochon-
dria w tych komórkach są nieliczne, kształtu wydłużonego bądź owalnego [2, 22]. 
W komórkach pochodzących od przedstawicieli Lepidoptera aparat Golgiego jest 
widoczny, ale często pozostaje słabo rozwinięty [36]. Plazmatocyty motyli zwy-
kle pozbawione są granul, choć obserwowano je u larw Galeria mallonella [36]. 
Poza tym w cytoplazmie plazmatocytów widoczne są pęcherzyki pinocytarne oraz 
fagosomy, co wskazuje na udział tych komórek w fagocytozie patogenów [9]. Jed-
nak ta rola plazmatocytów nadal jest dyskusyjna. Różnice zdań, odnośnie udziału 
plazmatocytów w fagocytozie najprawdopodobniej wynikają z wykorzystywania 
przez różnych autorów odmiennych metod eksperymentalnych oraz obiektów ba-
dawczych [36]. 

Plazmatocyty mogą stanowić główną grupę komórek w hemolimfie owada, 
nierzadko reprezentują więcej niż 50% wszystkich hemocytów [19, 28]. Tak jak 
w przypadku poprzednich typów hemocytów, w hemolimfie mogą występować 
fluktuacje liczby plazmatocytów w różnych stadiach rozwojowych owada [22]. 
Rownież iniekcja patogenów oraz będąca jej nastepstwem odpowiedź immunolo-
giczna zaznaczają się wzrostem liczby plazmatocytów w hemolimfie owada [28].
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RYCINA1. Reprezentatywne obrazy z mikroskopu fluorescencyjnego i konfokalnego hemocytów 
ostatniego stadium gąsienicy (L5) motyla Mimas tiliae bezpośrednio po pobraniu hemolimfy (A)  
i w preparacie adhezyjnym po 15 minutach inkubacji (B) oraz hemocytów od dorosłych chrząszczy 
Tenebrio molitor po 1h od iniekcji roztworu fizjologicznego (C; kontrola) i hormonu peptydowego 
o aktywności pro-apoptotycznej, Neb-kolostatyny, w ilości 1 nmol (D). Preparaty A i B barwione były 
falloidyną sprzężoną z Oregon Green dla wykrycia cytoszkieletu F-aktyny (kolor zielony) oraz jod-
kiem propidyny dla wykrycia DNA (kolor czerwony). Preparaty C i D barwiono inhibitorem kaspaz 
sprzężonym z sulforodaminą (SR-VAD-FMK) dla wykrycia aktywnych kaspaz (kolor czerwony). 
W obecności hormonu hemocyty nie wykazują zdolności do tworzenia filopodiów, a z błony komórek 
powstają pęcherzyki apoptotyczne (strzałki). GR – granulocyty, PR – prohemocyty, PL – plazmatocyty 
FIGURE1. Representative fluorescence microscopy images of Mimas tiliae haemocytes from last lar-
val instar (L5) immediately after haemolymph collection (A) and 15 min after allowing haemocytes to 
settling onto the glass slides at room temperature (B). Confocal microscopy images showing caspase 
activity in the larval haemocytes of Tenebrio molitor 1 hour after injection of physiological saline 
(control; C) and Neb-colloostatin in a dose of 1 nmole/insect (D). The cells in A and B were stained 
with Oregon Green-phalloidin to detect F-actin cytoskeleton (green colour) and with propidium iodide 
to detect DNA (red colour) and cells in C and D were stained with SR-VAD-FMK reagent for detection 
of caspase activity (red colour). Haemocytes of insects injected with peptide were not able to form 
filopodia in comparison to the control cells. Many apoptotic bodies are observed in D. Arrows show 
membrane blebbing. PR – prohemocytes, GR – granulocytes, PL – plasmatocytes
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Główną funkcją plazmatocytów jest udział w tworzeniu kapsuł oraz nodul. 
Kontakt patogena z tymi komórkmi powoduje gwałtowne zwiększenie ich zdol-
ności adhezyjnych. Proces ten regulowany jest przez peptydy (ang. Plasmatocy-
tes Spreading Peptids, PSP), które są pierwszymi odkrytymi u owadów cytoki-
nami [40]. Jednak PSP powstrzymują rozpościeranie granulocytów [42]. Innym 
związkiem stymulującym aktywność ruchową plazmatocytów jest oktopamina 
(OA), która w niskich stężeniach (<1 µM) zwiększa tą aktywność plazmatocytów 
u Chilo suppressalis. Duże stężenia oktopaminy (>10 µM) oddziałują jednak ha-
mująco na proces fagocytozy oraz rozpościerania plazmatocytów [23]. 

Hemocyty nazywane komórkami sferycznymi, albo też sferulocytami (ang. 
spherule cells) są to owalne lub okrągłe komórki. Niekiedy mogą jednak posiadać 
bardzo zróżnicowany kształt, jak to zaobserwowano u motyli [26]. Nieregular-
ny kształt nadają im charakterystyczne duże inkluzje (sferule) otoczone błoną, 
zajmujące większą część cytozolu [36]. Są one 3-5 razy większe od ziarnistości 
występujących w cytoplazmie hemocytów ziarnistych. Sferule mogą mieć formę 
owalnych, jednorodnych struktur (typ I) lub wykazywać postacie bardziej niere-
gularnych inkluzji o niejednorodnej zawartości (typ II), ulokowanych na obrze-
żach komórki. Pierwszy typ występuje m.in w sferulocytach chrabąszcza Melo-
lontha melolontha, natomiast drugi u motyli [9]. Komórki sferyczne posiadają 
centralnie umieszczone jądro o małych rozmiarach, często zdeformowane przez 
przyległe do niego sferule. W komórkach tych poza inkluzjami widoczna jest 
niewielka liczba organelli otaczających jądro (rybosomy, aparat Golgiego, RER 
i nieliczne mitochondria).

Do tej pory nie ustalono dokładnie funkcji, jaką pełnią komórki sferyczne. Praw-
dopodobnie uczestniczą w transporcie substancji wykorzystywanych do budowy 
kutikuli [26]. Na ogół komórki sferyczne występują w hemolimfie w niewielkiej li-
czebie. Ich udział w całkowitej liczbie hemocytów nie przekracza kilku procent [28]. 

Obecne w hemolimfie niektórych owadów enocyty są dużymi owalnymi ko-
mórkami o średnicy od 6 do 13 µm, w których występują liczne wolne rybosomy 
oraz wakuole. W komórkach tych obserwuje się małą liczbę słabo rozwiniętych 
organelli [36]. Retikulum endoplazmatyczne szorstkie jest rozproszone po całej 
komórce. Obserwowane jest również w małej ilości retikulum endoplazmatyczne 
gładkie [2]. Enocyty posiadają małe jądro, zwykle nie jest ono położone cen-
tralnie, czasami mogą posiadać dwa jądra [23]. Są to komórki delikatne, często 
ulegające lizie podczas badań in vitro. Enocyty są hemocytami wykazującymi ak-
tywność oksydazy polifenolowej (PO) [41]. U jedwabnika morwowego (Bombyx 
mori) wykazano, że syntetyzowana w enocytach PO, uwalniana jest podczas lizy 
komórki [36]. Liza enocytów indukowana jest przez przyłączenie się eikozano-
idów, głównie prostoglandyn, do receptorów błonowych komórek. Do tej pory nie 
zidentyfikowano tego typu receptorów na powierzchni enocytów [38]. Z drugiej 
strony wykazano, że związki te u owadów odgrywają rolę w regulowaniu wielu 
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procesów fizjologicznych, w tym również odpowiedzi immunologicznej. Pośred-
niczą one m.in. w mikroagregacji komórek, nodulacji, aktywacji prekursorów ok-
sydazy fenolowej, fagocytozie oraz rozpłaszczaniu się komórek [33].

Tak jak w przypadku komórek sferycznych, liczba enocytów w hemolimfie 
owadów zwykle nie przekracza kilku procent całkowitej liczby hemocytów. 

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE BADAŃ  
NA HEMOCYTAMI OWADÓW

Owady od szeregu lat wykorzystywane są w badaniach genetycznych, bioche-
micznych i toksykologicznych. Ostatnio coraz częściej stają się dogodnymi orga-
nizmami modelowymi dla biotestów farmakologicznych i biomedycznych w ba-
daniach porównawczych podstaw molekularnych oraz fizjologicznych procesów 
starzenia [1, 29], chorób serca [12], systemu nerwowego [3], nowotworów [20], 
cukrzycy [32], czy otyłości [45]. Do tych celów wykorzystywane są całe organizmy 
owadów, ich narządy i tkanki oraz pojedyncze komórki, w tym również hemocyty.

W zakresie badań toksykologicznych wykazano szereg zmian powodowanych 
przez metale ciężkie i insektycydy w obrazie hemocytarnym i funkcjonowaniu he-
mocytów. Borowska i Pyza [8] stwierdziły, że metale cieżkie, takie jak miedź, cynk, 
kadm i ołów wywołują zmiany morfologii oraz zdolności do fagocytozy i adhezji 
hemocytów u larw muchy Musca domestica. Zaobserwowany u nich równoczesny 
wzrost liczby prohemocytów i spadek liczby granulocytów sugerowały dodatkowo, 
że metale ciężkie hamują procesy różnicowania się komórek hemolimfy. W innych 
badaniach wykazano, że wysokie stężenia cynku (0,35 i 1,75 mM) indukują pro-
ces apoptozy w hemocytach larw D. melanogaster poprzez indukcję szlaku mito-
chondrialnego i aktywację kaspaz [17]. Specyficzne zmiany profili i wady struktury 
hemocytów obserwowano także podczas działania insektycydów. Cytotoksyczne 
działanie dimilinu u gąsienic motyla Agrotis ipsilon zaznacza się silnym zreduko-
waniem liczby prohemocytów przy równoczesnym zwiększeniu liczby granulocy-
tów, plazmatocytów i sferulocytów [15].

W ostatnim dziesięcioleciu zintensyfikowane zostały badania nad mechani-
zmami regulacji składu i aktywności fizjologicznej hemocytów przez czynniki hor-
monalne produkowane w różnych tkankach owadów. W badaniach tych wykazano 
zróżnicowany i kompleksowy charakter oddziaływania niektórych z hormonów. 
Iniekcje sterydowego hormonu, ekdyzonu, powodują u larw D. melanogaster sty-
mulację hematopoezy, enkapsulację pasożytów oraz zwiększone różnicowanie się 
plazmatocytów w aktywnie fagocytujące makrofagi [14]. Przeciwnie do ekdyzonu, 
hormon juwenilny hamuje proces enkapsulacji u larw chrząszcza Tenebrio molitor 
[18]. W małym jednak stopniu poznane zostały mechanizmy regulacji aktywności 
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fizjologicznej hemocytów przez neurohormony peptydowe uwalniane do hemolim-
fy z systemu neuro-endokrynowego. Goldsworthy i wsp. [25] stwierdzili, że adi-
pokinetyczny hormon Lom-AKH-I stymuluje proces nodulacji i aktywuje profe-
noloksydazę w hemolimfie larw oraz dorosłych osobników szarańczy wędrownej, 
Locusta migratoria. Badania immunocytochemiczne wykazały, że w hemocytach 
niektórych owadów mogą być syntetyzowane allatostatyno-podobne i adrenokor-
tykotropowe hormony, ale funkcja ich nie została jeszcze poznana [14]. Ostatnio 
odkryliśmy, że jednym z hormonów peptydowych regulujących hemopoezę, jak 
i skład ilościowy i jakościowy hemocytów u owadów jest Neb-kolostatyna [14]. 
Hormon ten wykazuje w zakresie stężeń pikomolowych aktywność pro-apoptotycz-
ną w stosunku do hemocytów dorosłych chrząszczy T. molitor (ryc. 1C, D].

Kilku autorów w badaniach porównawczych analizowało podobieństwo morfo-
logiczne i funkcjonalne pomiędzy hemocytami owadów i komórkami krwi ssaków. 
Wykazano, że prohemocyty swoją budową przypominają leukocyty. W obu typach 
komórek jądro zajmuje większą objętość niż cytoplazma, a pod względem funkcjo-
nalnym prohemocyty są prekursorami dla innych typów hemocytów, tak samo jak 
komórki macierzyste leukocytów [5]. Granulocyty owadów przypominają neutrofi-
le ssaków, zaś kształt plazmatocytów upodabnia je do monocytów. Jednak główne 
podobieństwo między tymi komórkami nie wynika z ich morfologii, lecz pełnionej 
funkcji. Plazmatocyty oraz granulocyty, tak jak monocyty w krwi, odgrywają za-
sadniczą rolę w procesie fagocytozy patogenów [4]. Ponadto ścieżki sygnałowe re-
gulujące formowanie się fagosomów cechują się dużym podobieństwem. Zarówno 
fagocyty ssaków oraz plazmatocyty i granulocyty owadów aktywowane są przez 
patogeny i zawierają kinazę ogniskowo-adhezyjną (ang. focal adhesion kinase) 
i szlak kinaz aktywowanych mitogenami (ang. mitogen activated protein kinase pa-
thways). Świadczy to, że ścieżka sygnałowa fagocytozy u ssaków i owadów mimo 
dużej odległości ewolucyjnej praktycznie nie ulegała zmianom [5]. 

W badaniach farmakologicznych wykazano, że hemocyty owadów cechują się 
bardzo dużą wrażliwością na różne zmiany zachodzące w hemolimfie, a reaktyw-
ność błony komórkowej hemocytów jest zbliżona do reaktywności błony krwinek 
kręgowców [5, 8]. Właściwości te opisano w pracy prezentującej oddziaływanie 
genisteiny na komórki krwi człowieka i komórki hemolimfy owadów. Genisteina 
jest związkiem zaliczanym do izoflawanoidów, działa ochronnie przeciwko chro-
nicznym chorobom i jest wykorzystywana w leczeniu niektórych nowotworów, 
chorób układu krwionośnego, czy w dysfukcjach układu odpornościowego i ner-
wowego. W biotestach wykonanych na owadach wykazano, że genisteina indukuje 
znaczące zmiany w morfologii jąderka hemocytów, przy czym nie zmienia liczby 
tych komórek w hemolimfie. Związek ten nie wywołuje również zmian proliferacji 
i różnicowania się hemocytów, ale wzmaga ich właciwości immunokompetentne 
u larw Spodoptera littoralis. [35]. Odpowiedź hemocytów od S. littoralis pokazuje, 
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że komórki te mogą stanowić alternatywny model do badania właściwości hemo-
cytotropowych pokrewnych izoflawonoidów, jak i innych związków o potencjal-
nym zastosowaniu farmakologicznym. Biotest hemocytowy proponuje się jako 
czuły i specyficzny układ do wykorzystania w przesiewowych badaniach przed-
klinicznych przy ocenie własności cytostatycznych/cytotoksycznych różnych 
farmaceutyków [35]. Wykryte ostatnio oddziaływanie otkopaminy z receptorem 
α-adrenergicznym w błonie hemocytów Chillo suppressalis, modulujące odpo-
wiedź immunologiczną hemocytów u gąsienic tego motyla, pokazuje inne moż-
liwości wykorzystania tych komórek, jako czułego biotestu do oceny aktywności 
hormonów/neurohormonów stresu [23].

Mimo bezsprzecznych dowodów na możliwość wykorzystania owadów w ba-
daniach biomedycznych i farmakologicznych, nadal jest to temat szeroko dysku-
towany. Głównym argumentem przeciwników wykorzystywania dla tych celów 
tej grupy bezkręgowców jest odległość ewolucyjna pomiędzy ssakami a owada-
mi. Trzeba jednak pamiętać, że przy opracowywaniu właściwego układu biotestu 
najważniejsze jest uzyskanie możliwości wykonania najbardziej precyzyjnych 
pomiarów parametrów oceny właściwości badanych substancji. Doskonałym 
przykładem opracowanego biotestu, charakteryzującego się wysoką precyzją od-
powiedzi, jest wykorzystywany od wielu lat test Amesa. Opiera się on na wyko-
rzystaniu bakterii Salmonella typhimurium i jest z powodzeniem stosowany w ba-
daniach nad mutagenezą [3].
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