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Streszczenie: W walce ze szkodliwymi owadami najczęściej stosowane są syntetyczne insektycydy. 
Klasyczne insektycydy wykazują jednak niską selektywność działania nie tylko w stosunku do sz-
kodliwych owadów, ale także oddziałują toksycznie na gatunki neutralne lub pożyteczne dla działal-
ności człowieka. Dlatego ostatnio prowadzone są intensywne badania nad opracowaniem nowej klasy 
bioinsektycydów, stanowiących alternatywę dla stosowanych syntetycznych insektycydów. Takimi 
związkami mogą być peptydomimetyki, odpowiednio zmodyfikowane chemicznie analogi neuro-
peptydów i hormonów peptydowych, charakteryzujące się zwiększoną odpornością na działanie 
enzymów proteolitycznych i/lub zdolnościami do przenikania przez kutikulę owada. Dotychczas 
zsyntetyzowano szereg mimetyków, będących agonistami lub antagonistami neuropeptydów z grupy 
allatostatyn, kinin, pirokinin, sulfakinin, tachykinin, miosupresyn oraz hormonów gonadotropowych, 
wykazujących aktywność fizjologiczną w różnych biotestach in vivo lub in vitro. Uzyskano stabilne 
mimetyki o aktywności allatotropowej, miotropowej, diuretycznej, feromonotropowej oraz gonado-
tropowej, oddziałujące po aplikacji topikalnej lub podaniu owadom per os. Wykazywanie przez szereg 
mimetyków wysokiej selektywności gatunkowej i specyfiki narządowej działania oraz aktywności 
fizjologicznej w zakresie stężeń nano- mikromolowych, wskazuje na realne możliwości zastosowania 
tych związków, jako skutecznych bioinsektycydów. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na 
temat struktury chemicznej i aktywności fizjologicznej mimetyków z kilku grup neuropeptydów i hor-
monów peptydowych owadów.

Słowa kluczowe: owady, neuropeptydy, hormony peptydowe, peptydomimetyki, bioinsektycydy, akt-
ywność fizjologiczna

Summary: In the fight against insect pests, synthetic insecticides are most commonly used. However, 
classic insecticides present low level of action selectivity – they affect not only the insect pests but also 
insect species neutral or benefitcial for human activity. Therefore, intensive researches on development 
of new bioinsecticides class as alternative for synthetic insecticides are recently conducted. Nowadays, 
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peptidomimetics are distinguish as promising group of the new bioinsecticides. These analogues of 
respectively chemically modified neuropeptides or peptide hormones are most resistant to proteolytic 
degradation and possess increased ability to penetrate through cuticle. Up to now, a series of mimetics 
displaying agonistic or antagonistic properties for the neuropeptides from groups like allatostatins, 
kinins, pyrokinins, sulfakinins, tachykinins, myosuppressins and gonadotropic hormones were synthe-
tized. The obtained stable mimetics affect after topical or per os application presenting allatotropic, 
myotropic, diuretic, pheromonotropic or gonadotropic activity. Through high species- and organ-spe-
cific mode of action and nano-micromole concentrations required to induce physiological response, 
mimetics can be used as efficient bioinsecticides. In this paper, the current state of knowledge about 
chemical structure and physiological activity of mimetics belonging to several insects neuropeptides 
and peptide hormone groups is presented.

Key words: insects, neuropeptides, peptide hormones, peptidomimetics, bioinsecticides, physiological 
activity

WSTĘP

Owady stanowią najliczniejszą grupę zwierząt na Ziemi i są znakomicie przy-
stosowane do panujących warunków środowiska. Szereg gatunków odgrywa poży-
teczną rolę w gospodarce człowieka, jak owady zapylające, czy gatunki wykorzy-
stywane w przemyśle jedwabniczym. Jednak wiele gatunków owadów z różnych 
rzędów wykazuje szkodliwe działanie w odniesieniu do człowieka. Mogą być wek-
torami patogenów poważnych chorób (np. pluskwiak Rhodnius prolixus przenosi 
świdrowca Trypanosoma cruzi wywołującego chorobę Chagasa), a także powodo-
wać ogromne szkody w leśnictwie (chrząszcz Hylobius abietis w lasach iglastych), 
rolnictwie (motyl Ostrinia nubilalis), ogrodnictwie (kilka gatunków mszyc) oraz 
magazynach zbożowych (chrząszcz Tribolium castaneum) [2, 61, 62].

Obecnie najczęściej stosowanym sposobem zwalczania szkodliwych owadów 
są opryski syntetycznymi insektycydami, oddziałującymi w systemie nerwowym na 
receptory cholinergiczne nikotynowe, kanały sodowe bramkowane napięciem, re-
ceptory kwasu gamma-aminomasłowego, receptory glutaminianowe (NMDA) lub 
aktywność acetylocholinesterazy [2, 18, 58]. Jednak ponad 500 gatunków szkodli -
wych owadów wytworzyło zwiększoną odporność na stosowane dotychczas insek-
tycydy, z których wiele jest trudno biodegradowalnych i przedostając się na różne 
poziomy troficzne ekosystemu może się akumulować w tkankach innych organi-
zmów. Poza tym szereg danych z ostatnich lat wskazuje, że walka ze szkodliwy-
mi owadami odpornymi na stosowane insektycydy generuje coraz większe kosz-
ty. Przykładowo, tylko na zwalczanie larw komarów corocznie wydatkowanych 
jest około 2 miliardów dolarów, nie licząc już ogromnych kosztów związanych 
z leczeniem ludzi [9, 23, 90]. Poznanie szeregu negatywnych skutków działania  
syntetycznych pestycydów stymulowało badaczy do opracowywania alternatyw-
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nych metod kontroli szkodników owadzich i poszukiwania nowych, bardziej bez-
piecznych związków, oddziałujących na określone procesy fizjologiczne oraz struk-
tury komórkowe i molekularne [4, 9, 33, 55, 86, 90]. 

Grupą takich związków, tworzących nową klasę bioinsektycydów, mogą być 
peptydomimetyki, odpowiednio zmodyfikowane chemicznie analogi syntetyzo-
wane na bazie neuropeptydów i hormonów peptydowych, wykazujące gatunko-
wo specyficzne i narządowo selektywne, ukierunkowane działanie fizjologiczne 
w konkretnym stadium rozwojowym owada. W dotychczasowych badaniach otrzy-
mano już szereg obiecujących wyników pokazujących różnego rodzaju zaburzenia 
procesów fizjologicznych powodowane przez peptydomimetyki u niektórych ga-
tunków mszyc, komarów, much [48, 78], karaczanów [32, 48, 65], chrząszczy [93], 
szarańczy [81] oraz ciem [16, 75, 95].

NEUROPEPTYDY I HORMONY PEPTYDOWE OWADÓW

W 1917 roku polski fizjolog Stefan Kopeć zaproponował hipotezę o istnie-
niu substancji wydzielanych przez mózg, które kontrolują proces metamorfozy 
owadów [35]. Obecność komórek zaangażowanych w produkcję i wydzielanie  
substancji neurosekrecyjnych u owadów wykryto jednak dwie dekady później [71], 
a dopiero wyizolowanie przez Starratta i Browna [80] w 1975 roku pierwszego  
neuropeptydu owadziego – proktoliny, zapoczątkowało rozwój badań neuroendokry-
nowych u tych zwierząt. W kolejnych latach zidentyfikowano szereg neuropeptydów 
i obecnie wiadomo, że stanowią one najliczniejszą grupę związków zaangażowanych 
w regulację większości procesów fizjologicznych owadów [21, 24, 38, 56, 72, 96].  
Aktualnie w bazach NCBI (ang. National Center for Biotechnology Information) 
znajdują się sekwencje aminokwasowe ponad 400 neuropeptydów, które mogą peł-
nić rolę klasycznych hormonów, neurotransmiterów lub neuromodulatorów.

Neurohormony peptydowe w większości produkowane są przez mózg i połą-
czony z nim kompleks gruczołów neurohemalnych corpora cardiaca/corpora allata 
(CC/CA), komórki zwoju podprzełykowego, frontalnego oraz zwojów brzusznego 
łańcuszka nerwowego. Poza strukturami neurosekrecyjnymi hormony peptydowe 
produkowane są także przez gruczoły epitrachealne, komórki endokrynowe jelita 
i narządów rozrodczych [24, 39, 56]. 

Wśród dużej liczby zidentyfikowanych neuropeptydów owadów wyróżniono 
szereg grup hormonów wykazujących zróżnicowanie pod względem struktury i peł-
nionych funkcji. Najliczniej reprezentowane są neuropeptydy z rodziny hormonów 
adypokinetycznych/koncentrujących czerwony barwnik (AKH/RPCH), pirokinin, 
tachykinin, miosupresyn, sulfakinin, allatostatyn, pochodnych FMRFamidu, peri-
wiscerokinin oraz peptydów pokrewnych do CAP2b [8, 24, 36, 37, 57, 63, 64, 67, 
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74]. Duża liczba zidentyfikowanych neuropeptydów i hormonów peptydowych, 
poznanie szeregu regulowanych przez nie procesów fizjologicznych oraz specy-
fiki gatunkowej i narządowej ich działania stanowią solidną podstawę wiedzy do 
podjęcia dalszych badań w kierunku możliwości praktycznego wykorzystania tych 
związków, zwłaszcza do walki ze szkodliwymi owadami.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PEPTYDOMIMETYKÓW  
I MIEJSC DOCELOWYCH ICH DZIAŁANIA

Ponieważ neuropeptydy i hormony peptydowe owadów w naturalnej formie są 
niestabilne pod względem fizyko-chemicznym i większość z ligandów peptydo-
wych wykazuje słabe właściwości farmakokinetyczne, nie mogą one być bezpo-
średnio stosowane w naturalnym środowisku, jako środki do zwalczania szkodli-
wych owadów. Jednak z uwagi na dużą liczbę odkrytych różnych grup peptydów 
oraz ważne i liczne pełnione przez nie funkcje fizjologiczne, podjęto badania w kie-
runku praktycznego wykorzystania tych związków. Jedna z możliwych strategii 
wykorzystania neuropeptydów i hormonów peptydowych, jako bioinsektycydów, 
oparta jest na racjonalnym projektowaniu peptydomimetów, które charakteryzo-
wałyby się zwiększoną odpornością na działanie proteaz, wysokimi zdolnościami 
do przenikania przez bariery układowe (jelito – hemolimfa, kutikula – hemolimfa 
oraz hemolimfa – centralny system nerwowy) i wykazywały gatunkowo specyficz-
ne i narządowo selektywne działanie [53-55, 72, 79, 91]. Poza tym syntetyzowane 
peptydomimetyki powinny przy aplikacji pokarmowej lub topikalnej zachowywać 
własności silnego agonisty lub antogonisty natywnego peptydu.

Podczas opracowywania peptydomimetyku w pierwszym etapie określana jest 
sekwencja rdzeniowa w strukturze natywnego peptydu, która warunkuje aktywność 
biologiczną i jest odpowiedzialna za interakcję z receptorem (ryc. 1). W następnych 
etapach przeprowadzane są różnego typu modyfikacje chemiczne w strukturze ami-
nokwasowej fragmentu rdzeniowego, które zwiększają stabilność otrzymywanych 
analogów. Wykonywane są także analizy współzależności struktura – aktywność 
biologiczna (ang. Quantitative Structure Activity Relationship, QSAR), celem wy-
boru analogów o równej lub większej aktywności jako agonistów lub antagonistów 
w stosunku do peptydu natywnego. Uzyskane mimetyki o funkcji agonistów mogą 
stymulować dany proces fizjologiczny w większym stopniu niż peptyd natywny, 
natomiast te o funkcji antagonistów mogą działać odwrotnie [55, 72]. 

Układami docelowymi dla działania peptydomimetyków może być system neu-
ro-endokrynowy, pokarmowy, wydalniczy, rozrodczy, a także serce, ciało tłuszczowe, 
cewki Malpighiego, czy mięśnie skrzydeł [5, 6, 20, 24, 26, 52]. Funkcjonowanie 
tych układów i narządów u owadów regulowane jest przez różne neuropeptydy 
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RYCINA. 1. Procedura postępowania w racjonalnym projektowaniu i syntezie peptydomimetyków
FIGURE 1. Procedure in the rational design and synthesis of peptidomimetics

RYCINA 2. Schemat kompleksowej kontroli narządów i tkanek owadów przez neuropeptydy i hor-
mony peptydowe
FIGURE 2. Scheme of complex control of organs and tissues in insects by neuropeptides and peptide 
hormones
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i hormony peptydowe (ryc. 2). Dostępna aktualnie obszerna wiedza na temat re-
gulacji procesów fizjologicznych u owadów przez neuropeptydy i hormony pep-
tydowe pozwala nam już na bardziej precyzyjne projektowanie mimetyków o du-
żej selektywności działania tkankowego. Jednym z ważnych miejsc dla działania 
peptydomimetyków o aktywności neurotropowej może być układ retrocerebralny 
– kompleks corpora cardiaca/corpora allata (CC/CA). Gruczoły CC są miejscem 
syntezy i uwalniania neurohormonów o działaniu adypokinetycznym/hipertrehaloze-
micznym, miotropowym, aktywności kardiotropowej, czy właściwościach stymulu-
jących czynności gruczołu protorakalnego – produkującego ekdyzon, który reguluje 
proces linienia owadów [24, 39, 56]. Natomiast mimetyki o funkcji allatotropowej,  
oddziałując na gruczoły corpora allata (CA) mogą regulować syntezę i uwalnianie hor-
monu juwenilnego (JH), odpowiedzialnego za rozwój, metamorfozę i procesy rozrod-
cze owadów [6]. Dzięki szerszemu poznaniu specyfiki oddziaływania miotropowego  
niektórych kinin, pirokinin, sulfakinin i miosupresyn opracowano dla tych grup 
neuropetydów peptydomimetyki zaburzające m.in. czynność przewodu pokarmo-
wego, cewek Malpighiego, serca i jajnika. Inną ważną grupą hormonów pepty-
dowych o potencjalnych możliwościach aplikacyjnych jako peptydomimetyki, są 
hormony gonadotropowe, jak Aedae-TMOF lub Neobu-TMOF, kontrolujące proce-
sy związane ze wzrostem i rozwojem oocytu oraz funkcje nabłonka folikularnego 
w jajniku [14, 17]. 

PEPTYDOMIMETYKI ALLATOSTATYN

Jedną z grup neurohormonów, dla których syntetyzowano aktywne mimetyki 
są allatostatyny. Dotychczas opisano 3 grupy neurohormonów należących do ro-
dziny allatostatyn, określane skrótowo, jako FGLa/AST, PISCF/AST i MIP/AST 
[6, 37]. Zasadnicza funkcja allatostatyn polega na inhibicji syntezy i uwalniania 
hormonu juwenilnego z gruczołów neurosekrecyjnych CA. Ostatnie badania wska-
zują jednak, że neuropeptydy te posiadają plejotropową aktywność [24, 37, 56].  
Stwierdzono, że szereg z tych peptydów wykazuje działanie mioinhibicyjne w sto-
sunku do mięśni jelita przedniego, jajowodu i serca oraz wpływa hamująco na synte-
zę witelogenin w ciele tłuszczowym [5, 31, 32, 40]. Xie i wsp. [91] badając analogi 
allatostatyny Dippu-AST-1 (LYDFGLa) z grupy FGLa wykazali, że pentapeptydo-
wy fragment YDFGLa z C-końca tego peptydu stanowi sekwencję rdzeniową de-
cydującą o inhibicji syntezy i uwalniania hormonu juwenilnego z CA karaczana 
Diploptera punctata. Podstawienie w regionie YDF pentapeptydu różnych aroma-
tycznych aminokwasów, kwasów tłuszczowych oraz kwasów dikarboksylowych 
pozwoliło uzyskać analogi o wyższej aktywności allatoinhibicyjnej niż peptyd 
natywny. Według tych autorów silny mimetyk allatostatyn z grupy FGLa powi-
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nien zawierać grupę aromatyczną, odpowiedniej długości łącznik oraz fragment 
FGLa. Funkcję łącznika może pełnić kwas bursztynowy podstawiony w miejscu 
glicyny [91]. Mimetyki allatostatyn posiadające takie modyfikacje strukturalne są  
odporne na działanie enzymów proteolitycznych z przewodu pokarmowego i wykazu-
ją zwiększone zdolności do przenika przez kutikulę. Poza tym wprowadzenie mody-
fikacji w sekwencji rdzeniowej przez podstawienie reszty cyklopropyloalaniny (Cpa) 
zamiast Gly i kwasu karboksylowego aminoindanu zamiast Phe zapewniały stabil-
ność szkieletu rdzeniowego allatostatyn z grupy FGLa [91]. Mimetyki o aktywności  
allatoinhibicyjnej otrzymano także po podstawieniu Cpa zamiast Gly oraz wprowa-
dzeniu ugrupowania hydrocynamylowego na N-końcu sekwencji rdzeniowej [25, 
49]. Jeszcze inny rodzaj modyfikacji, pozwalającej uzyskać analogi odporne na  
działanie proteaz, zastosowali Matthiews i wsp. [40] podczas opracowywania  
mimetyków allatostatyn z grupy PISCF, podstawiając w cząsteczce bioanalogu 
Manse-AS (pEVRFRQCYFNPISCF) od ćmy Manduca sexta zamiast L-argininy 
w 3 i 5 pozycji jej izomer D. Analog ten w układzie biotestu heterologicznego 
podany drogą pokarmową larwom mszyc Acyrthosiphon pisum i Myzus persicae 
w ilości 0.35 µg/µl syntetycznej diety powodował zahamowanie rozwoju i przy-
rostu masy ciała larw oraz zwiększał ich śmiertelność po 6 dniach do 76%, a u do-
rosłych osobników zaburzał proces rozrodczy.

MIMETYKI KININ

Pierwsze w pełni scharakteryzowane kininy owadów izolowano z ekstrak-
tów z głowy karaczana Leucophaea maderae i nazwano je leukokininami. Dalsze 
neuropeptydy należące do rodziny kinin zidentyfikowano następnie u świerszcza 
Acheta domesticus [29], szarańczy Locusta migratoria [73], komarów Culex sa-
linarius [28], Aedes aegypti [87], Anopheles gambiae [68], ćmy Heliothis zea [7], 
karaczana Periplaneta americana [66], much Musca domestica i Drosophila mela-
nogaster [30, 84] oraz u wielu innych owadów, wykorzystując głównie technikę 
HPLC i biotest oparty na pomiarach kurczliwości jelita tylnego. Wszystkie kininy 
posiadają C-terminalny pentapeptyd FX1X2WG-amid. Kininy owadów są peptyda-
mi plejotropowymi, pełniącymi szeroki zakres funkcji. In vivo stymulują wydala-
nie wody przez cewki Malpighiego [19], redukują przyrost masy ciała i powodują 
zwiększoną śmiertelność larw [75], zwiększają wielkość pobieranego pokarmu przy 
równoczesnym zmniejszeniu częstości tego pobierania [1], a w warunkach ex vivo 
zmniejszają wydzielanie proteaz i amylaz w jelicie środkowym [27]. Peptydy te 
zaangażowane są w kontrolę wielu procesów fizjologicznych, i których zakłócenie 
może powodować poważne skutki dla szkodliwych owadów. Roberts i wsp. [69]  
wykazali, że fragment aminokwasowy FX1X2W tworzy β-zgięcie i wraz z C-koń-
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cowym amidem stanowią aktywny rdzeń odpowiedzialny za interakcję z recep-
torem. Zastąpienie drugiej reszty aminokwasowej X2 w C-końcowym rdzeniu 
sterycznie ograniczającym podstawnikiem, jak kwas α-amino-izomasłowy (Aib), 
pozwala zachować lub zwiększyć aktywność biologiczną analogu. Taka modyfika-
cja zwiększa również odporność analogu na hydrolizę przez endopeptydazy [46, 47].  
Usunięcie N-końcowej reszty Asn w natywnym peptydzie Musdo-K (NTVVLGK-
KQRFHSWGa) muchy M. domestica nie zmienia skuteczności działania diuretycz-
nego i miotropowego tej kininy, ale gdy usunięto resztę Thr2 obserwowano znaczny 
spadek aktywności analogu, co wskazywało na znaczenie tej reszty aminokwaso-
wy dla pełnej aktywności biologicznej [20]. Ponadto stwierdzono, że analogi kinin  
zawierające Aib oraz dwie reszty piroglutaminianu są bardziej odporne na hydro-
lizę w hemolimfie owadów, silniej hamują przyrost masy ciała i wykazują większą 
aktywność diuretyczną [50]. Zastąpienie istotnych aminokwasów w aktywnej se -
kwencji rdzeniowej kinin owadów ich odpowiednikami β-aminokwasów pozwala 
zachować aktywność biologiczną i zwiększa odporność na działanie endopeptydaz 
[97]. Analogi kinin odporne na peptydazy powodowały zmniejszenie absorpcji pły -
nu podczas podawania mszycom Acyrthosiphon pisum płynnej diety i takie dzia-
łanie antyfidantne skutkowało znacznym zwiększeniem śmiertelności mszyc [79]. 
Badania te wykazały, że biostabilne analogi kinin w przyszłości mogą stanowić 
grupę użytecznych peptydomimetyków do zwalczania szkodników. Oczywiście, 
wymagane są szersze badania tych związków przed ich ewentualną komercjalizacją 
w charakterze środków ochrony przed szkodliwymi owadami. 

MIMETYKI SULFAKININ

Pierwsze sulfakininy odkryto u karaczana L. maderae i nazwano je sulfaki-
niną-1 i sulfakininą-2 [41]. Większość sulfakinin owadów posiada C-terminalny 
heptapeptyd Y(SO3H)GHMRFa, który jest ważny dla biologicznej aktywności 
i wiązania się z receptorem [74]. Sulfakininy funkcjonują przede wszystkim, jako 
inhibitory pobierania pokarmu, a także modulują kurczliwość mięśni trzewnych 
i regulują uwalnianie enzymów trawiennych w jelicie [22, 27, 39, 41, 59, 60].

Nieliczne jeszcze badania współzależności struktura – aktywność przeprowa-
dzone z serią analogów sulfakininy Drome-SK-1 [FDDY(SO3H)GHMRFa] od D. 
melanogaster wykazały w heterologicznym układzie biotestu z dorosłym chrząsz-
czem T. castaneum, że zarówno sulfonowana i niesulfonowana forma tego peptydu 
hamowały w 70% pobieranie pokarmu [93]. Stwierdzono także silne działanie ana -
logów wyposażonych w reszty, które naśladowały kwasowy charakter Tyr(SO3H), 
lecz nie posiadały fenylowego pierścienia Tyr, co wskazywało, że aromatyczność 
nie jest cechą krytyczną dla tej pozycji aminokwasowej w cząsteczce peptydu. 
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Wykryto poza tym znaczną tolerancję podstawienia Ser i Ala zamiast zasadowej 
Arg w 8 pozycji, a także zamianę Phe w 1 pozycji na Ser, ponieważ tak zmody-
fikowane analogi zachowywały pełną aktywność hamującą pobieranie pokarmu 
u tego chrząszcza [93].

MIMETYKI PIROKININ/PBAN

Neuropeptydy z rodziny pirokinin/neuropeptydów stymulujących biosyntezę 
feromonów (ang. Pheromone Biosynthesis Activating Neuropeptides, PBAN) peł-
nią wielofunkcjonalną rolę w fizjologii owadów. Od czasu odkrycia w 1986 roku 
pierwszego neuropeptydu z tej rodziny Leuma-PK-1 (pQTSFTPRLa) u karaczana 
L. maderae zidentyfikowano już ponad 100 peptydów z tej grupy [67].  Peptydy te 
posiadają na C-końcu łańcucha aminokwasowego konserwatywną sekwencję Phe
-X-Pro-Arg-Leu-NH2, gdzie w pozycji X może znajdować się seryna, treonina, 
glicyna lub walina [43, 67]. Pirokininy są neurohormonami o szerokim spektrum 
bioaktywności fizjologicznej, modulują kurczliwość mięśni narządów trzewnych, 
kontrolują biosyntezę neuropeptydów PBAN, regulujących syntezę feromonów, 
wpływają na procesy melanizacji i zabarwienia kutikuli oraz biorą udział w in-
dukcji diapauzy [3, 67, 95]. Dotychczasowe badania dowodzą, że peptydy te nie 
wykazują specyfiki gatunkowej działania, wszystkie wymienione powyżej funk-
cje mogą być stymulowane przez więcej niż jeden peptyd [67], a C-końcowy 
pentapeptyd, wspólny dla pirokinin, zachowuje aktywność w każdej z tych od-
rębnych funkcji. Ponieważ pirokininy są hydrolizowane przez peptydazy tkanko-
we w najbardziej wrażliwym miejscu aktywnego fragmentu rdzeniowego pomię-
dzy proliną i argininą [50] zastosowano dwie procedury modyfikacji chemicznej 
zwiększające biostabilność tego fragmentu. W jednej z nich wprowadzano prze-
strzenne rozbudowane reszty w miejsca przylegające do podatnego na hydrolizę 
wiązania peptydowego. Innym sposobem było wprowadzenie biostabilnego, izo-
sterycznego motywu zastępującego wrażliwe na hydrolizę wiązanie peptydowe 
[52, 54, 55]. Ostatnio opracowano również nową zintegrowaną metodę nazwaną 
antagonistą  opartym  na  szkielecie  cyklicznego  neuropeptydu (BBB-NBA), 
w której racjonalnie są syntetyzowane biblioteki konformacyjne cyklicznych 
neuropeptydów w oparciu o szczegółowe badania QSAR natywnych pirokinin. 
Metoda cyklizacji szkieletu peptydowego zaowocowała odkryciem konformacyj-
nie stabilnych, bardzo silnych, metabolicznie stabilnych, biodostępnych i niedro-
gich selektywnych i nieselektywnych peptydomimetyków o funkcji agonistów 
lub antagonistów, aktywnych w ilościach nanomolowych [4, 76]. Stosując różne 
modyfikacje strukturalne syntetyzowano szereg mimetyków o funkcji agonistów 
i antagonistów natywnych bioanalogów z grupy pirokinin/PBAN. 
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Wydłużenie N-końcowego fragmentu rdzeniowego pentapeptydu (FSPRLa) w 24 
aa cząsteczce Helze-PBAN od ćmy Heliothis zea do heksapeptydu (YFSPRLa) lub 
też zamiana w tym fragmencie reszty L-tyrozyny bądź L-argininy na izomer D dawały 
w rezultacie hiperaktywne analogi o zwiększonym działaniu miostymulującym i fe-
romonotropowym [94]. Podobnie podstawienie reszty fenyloalaniny w tej aktywnej 
sekwencji rdzeniowej kwasem hydrocynamonowym (Hca-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2), 
albo wprowadzenie kwasu 1-pirenomasłowego (Pba-Phe-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2) 
lub 9-fluorooctowego (Fla-Phe-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2) zwiększało aktywność fero-
monotropową takich mimetyków. Wprowadzenie do cząsteczki rdzeniowej kwasów 
tłuszczowych czy kwasów cholowych, jako dodatkowych podstawników, zwiększało 
zdolność mimetyków do przenikania przez kutikulę [83]. Tak samo wprowadzenie 
grupy karbonylowej w miejsce fenyloalaniny w fragmencie rdzeniowym pozwoliło 
uzyskać superagonistów o aktywności miotropowej i feromonotropowej działają-
cych po aplikacji topikanej [45]. Natomiast funkcjonalne mimetyki o zwiększonych  
właściwościach amfifilnych, działające po aplikacji tropikalnej aż do 24 godzin, otrzy-
mano po umieszczeniu we fragmencie rdzeniowym dodatkowych grup fenylowych 
lub kwasów tłuszczowych [83].

MIMETYKI TACHYKININ

Tachykininy stanowią dużą i zróżnicowaną pod względem strukturalnym rodzinę 
neuropeptydów występujących zarówno u kręgowców i bezkręgowców. Wśród ta-
chykinino-podobnych peptydów owadów wyróżniono grupę peptydów posiadających 
C-końcową sekwencję FXGLM-amidu oraz peptydy z C-końcem GFX1GX2R-ami-
du [57]. Peptydy te wykazują działanie plejotropowe, regulują kurczliwość mięśni 
narządów trzewnych, wpływają na proces diurezy oraz kontrolują uwalnianie hormo-
nów adypokinetycznych z CC owadów [56]. Jedną ze strategii pozwalającą uzyskać 
biostabilne mimetyki tachykininy było zastosowanie modyfikacji chemicznej polega-
jącej na wprowadzeniu pojedynczych lub wielokrotnych podstawień aminokwasów 
w łańcuchu kwasem α-amino-izomasłowym (Aib). Przeprowadzone biotesty z tachy-
kininą Leuma-TRP-1 (Ala-Pro-Ser-Gly-Phe-Leu-Gly-Val-Arg-NH2) od karaczana  
L. maderae wykazały, że podstawienie tylko jednej reszty glicyny w sekwencji 
rdzeniowej C-końcowego heksapeptydu daje analog (Ala-Pro-Ser-Gly-Phe-Leu
-Aib-Val-Arg-NH2), który jest odporny na hydrolizę przez dwie związane z błoną 
komórkową endopeptydazy, enzym konwertujący angiotensynę (ANCE) i nepry-
lizynę (NEP) od D. melanogaster [48]. Analog ten, jak i dwa inne z wielokrotnymi  
podstawieniami (pEA[Aib]SGFL[Aib]VR-NH2; EA[Aib]S[Aib]FL[Aib]VR-NH2) 
podane drogą pokarmową wywoływały efekt antyfidantny u larw mszycy Acyrthosi-
phon pisum. Najbardziej aktywnym był analog z podwójnym podstawieniem Aib, 
który podany w ilości 0.0087 µg/µl płynnej diety powodował już po półtora dnia 
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śmiertelność 50% larw i dorównywał aktywnością lub przewyższał siłę działania do-
stępnych komercyjnie aficydów pymetrozyny, flonikamidu i pyriproxyfenu. Te trzy 
aktywne i biostabilne mimetyki Leuma-TRP-1 pojedynczo lub w kombinacji z analo-
gami innych klas neuropeptydów, które także regulują diurezę, trawienie, reprodukcję 
i/lub procesy rozwojowe, mogą stanowić potencjalnych liderów w rozwoju selektyw-
nych, środowiskowo przyjaznych biopestycydów dla zwalczania mszyc.

MIMETYKI MIOSUPRESYN

Neuropeptydy z rodziny miosupresyn (bioanalogi FLRFamidu) izolowano z ka-
raczanów, szarańczaków, chrząszczy, much i ciem [39]. Ta grupa neuropeptydów 
charakteryzuje się sekwencją X1-Asp-Val-X2-His-X3-Phe-Leu-Arg-Phe-NH2, gdzie 
w pozycji X1 znajdować się może Pro, Thr lub Ala, w X2-Asp, Gly lub Val, a w X3- 
Val lub Ser [64]. Miosupresyny są silnymi inhibitorami skurczów mięśni narządów 
trzewnych, a ich C-terminalny heptapeptyd Asp-His-Val-Phe-Leu-Arg-Phe-NH2 
stanowi najmniejszy fragment zachowujący mioinhibitorowe własności natywne-
go peptydu. Mimo wywoływania odmiennej odpowiedzi w aktywności kurczliwej 
mięśni, miosupresyny posiadają resztę Asp, Arg i Phe w tych samych pozycjach 
w łańcuchu aminokwasowym jak sulfakininy [42]. Dotychczas jeszcze w małym 
stopniu poznano działanie fizjologiczne peptydomimetyków miosupresyn. W ba-
daniach in vitro stwierdzono, że niepeptydowe mimetyki dla C-terminalnego hepta-
peptydu mające podstawiony chlorek benzetoniowy zamiast reszty Asp zachowują 
mioinhibicyjne własności w stosunku do jelita tylnego karaczana L. maderae [44] 
oraz jajowodu szarańczy L. migratoria [72]. Natomiast skrócony pseudoheksapeptyd  
His-Val-Phe-Cpa-Arg-Phe-NH2, zawierający cyklopropyloalaninę (Cap) zamiast le-
ucyny oraz pseudotetrapeptyd Phe-Cpm-Arg-Phe-NH2 z podstawioną cyklopropy-
lometioniną (Cpm), kompletnie antagonizowały w stężeniu mikromolowym mioin-
hibicyjne działanie 100 nM HVFLRFamidu na jajowodzie szarańczy wędrownej. 
Starratt i wsp. [81] stwierdzili natomiast, że zastąpienie histydyny w heksapeptydzie 
D-histydyną lub innymi aromatycznymi czy alifatycznymi aminokwasami daje mi-
metyki o aktywności stymulującej endogenne skurcze jajowodu szarańczy.

MIMETYKI PEPTYDÓW MODULUJĄCYCH  
BIOSYNTEZĘ TRYPSYNY

Większość samic komarów i kilku innych gatunków nieautogenicznych muchó-
wek wymaga posiłku z krwi, jako źródła białka dla rozwoju i dojrzewania jaj [34]. 
Niezbędne do trawienia tego pokarmu w jelicie są aktywne proteazy, szczególnie 
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trypsyna, której synteza i uwalnianie po pobraniu krwi u nieautogenicznych 
owadów jest ściśle regulowana hormonalnie [14]. Peptydem oddziałującym na 
te procesy jest TMOF (ang. Trypsin Modulating Oostatic Factor), dekapeptyd 
(YDPAPPPPPP) bogaty w prolinę, który wyizolowano z jajników komara Aedes 
aegypti. Iniekcje tego peptydu powodują zahamowanie aktywności proteazy 
i dojrzewania jaj u kilku gatunków owadów [10, 89, 92]. Z jajników muchy Neo-
bellieria bullata izolowano również oostatyczny heksapeptyd (NPTNLH) i na-
zwano go Neobu-TMOF, pomimo małego podobieństwa strukturalnego do Aeda-
e-TMOF [17]. Badania ze znakowanym radioaktywnie Aedae-TMOF wykazały 
w nabłonku jelita środkowego A. aegypti obecność miejsc o wysokim powino-
wactwie do wiązania tego peptydu, których liczba zwiększa się po posiłku krwi 
[11]. Podanie komarom pokarmu z krwi wzbogaconej Aedae-TMOF hamuje roz -
wój jaj i biosyntezę trypsyny [12]. Podobnie karmienie larw zaadsorbowanym 
na cząsteczkach drożdży Aedae-TMOF powodowało zahamowanie w 90% bio-
syntezy trypsyny, co skutkowało deficytem aminokwasów i powstaniem skraj-
nych defektów we wzroście larw: larwy karmione dużą dawką tego peptydu nie 
rozwijały się poza pierwsze stadium i padały w ciągu 3-6 dni, a te karmione ni-
ską dawką nie rozwijały się poza trzecie stadium i padały po 8-10 dniach [15]. 
Karmienie larw komara różnymi analogami TMOF wykazało, że pełną aktyw-
ność biologiczną można już uzyskać z N-końcowym tetrapeptydem YDPA [15].  
Podobne badania u muchy N. bullata ujawniły, że tetrapeptyd YDPA i pentapeptyd  
YDPAP wywierały najbardziej negatywny wpływ na oogenezę. W przeciwień-
stwie do występującego fenotypu zmian u komara, u którego oogeneza jest za-
burzona brakiem aminokwasów w rezultacie niedoboru trypsyny, u muchy  
N. bullatta ma miejsce bezpośrednie oddziaływanie tych peptydów na jajniki, po-
legające na stymulacji masowej proliferacji komórek folikularnych otaczających 
oocyty, która utrudnia wzrost oocytu i komórek odżywczych i powoduje w końcu 
resorbcję jaj [78]. Karmienie Aedae-TMOF różnych gatunków komarów wykazało 
różnice we wrażliwości na ten peptyd. Transport tego peptydu przez tkankę jelita 
może być zmieniony w sposób specyficzny dla gatunku i możliwe jest, że inne ga-
tunki produkują swoje własne, specyficzne peptydy oostatyczne, które są bardziej 
aktywne niż Aedae-TMOF [15]. U chrząszcza Tenebrio molitor iniekcja drugiego 
peptydu, Neobu-TMOF wywoływała również spadek stężenia białek jajnika, ha-
mowała rozwój oocytów oraz zmniejszała ilość składanych przez samice jaj [89]. 
Ponieważ stabilność Aede-TMOF w hemolimfie może budzić obawy podczas 
dokonywania oceny jego działania jako bioinsektycydu, ważne jest opracowanie 
chemicznych analogów, które nie tylko przypominałyby trójwymiarową strukturę 
TMOF, ale byłyby także odporne na proteolizę i tym samym wykazywały zwięk-
szone działanie owadobójcze. Kiedy karmiono dorosłe osobniki A. aegypti i larwy 
ćmy Plutella xylostella wieloma analogami Aede-TMOF zawierającymi aroma-
tyczne i alifatyczne kwasy oraz estry, to wykazywały one znaczące właściwo-
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ści owadobójcze. Najbardziej aktywne związki powodowały do 96% śmiertelność 
u P. xylostella [16]. W ostatniej dekadzie wykonano szereg badań w celu poznania 
działania Aede-TMOF jako bioinsektycydu. W rezultacie tych prac stwierdzono, 
że podanie doustnie larwom Heliothis virescens liści transgenicznego tytoniu, 
a larwom komarów drożdży Saccharomyces cerevisiae lub glonu Chlorella sp. 
z ekspresją TMOF wywoływało zahamowanie przyrostu masy ciała u larw [86], 
a także powodowało efekty letalne i stanowiło pierwszą udaną próbę wdrożenia 
TMOF jako bioinsektycydu do aplikacji drogą per os [14]. Podobnie podanie  
komarom Anopheles gambiae i A. aegypti zarodników entomopatogennego grzy-
ba Beauveria bassiana z ekspresją TMOF umożliwiło obniżenie dawki śmiertel-
nej zarodników tego grzyba, która dramatycznie redukowała płodność i powodo-
wała skrócenie okresu przeżycia dorosłych komarów [33].

TMOF okazał się bardzo silnym larwicydem w stosunku do larw komarów i in-
nych owadów. Jednak nowe związki stosowane jako komercyjne bioinsektycydy 
muszą być testowane na innych zwierzętach. W przeprowadzonych dotąd badaniach 
w tym kierunku wykazano m.in., że dootrzewnowe iniekcje analogu YDPAP nie mają 
wpływu na reprodukcję u myszy, co może wynikać z braku właściwego receptora 
dla tego peptydu w oocytach myszy lub być rezultatem jego hydrolizy przez specy-
ficzną dipeptydazę prolinową [77]. Ponadto nie obserwowano również toksycznych  
efektów gdy rekombinowany TMOF w drożdżach podano myszom, kaczkom, króli-
kom i dafni Daphnia pulex [85].  Zatem Aede-TMOF i jego mimetyki dobrze rokują 
jako potencjalne bioinsektycydy nowej generacji szczególnie w stosunku do różnych 
gatunków komarów i much.

PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA PEPTYDOMIMETYKÓW  
JAKO BIOINSEKTYCYDÓW

W ostatnich latach nastąpił istotny postęp w zakresie wykorzystania nowocze-
snych technik analitycznych (HPLC, MS), metod biologii molekularnej i bioinfor-
matyki oraz procedur projektowania i syntezy peptydomimetyków (BBB-NBA) 
różnych grup neuropeptydów i hormonów peptydowych owadów [4, 32, 55]. 
Uzyskano szereg mimetyków liniowych i cyklicznych o funkcjach agonistów lub 
antagonistów natywnych peptydów, działających allatotropowo, feromonotropo-
wo, miotropowo, diuretycznie i gonadotropowo po podaniu drogą pokarmową lub 
po aplikacji topikalnej [4, 26, 53, 55]. Należy się spodziewać, że postęp w tym 
zakresie będzie jeszcze bardziej intensywny w związku z podjętym w 2012 roku 
ambitnym projektem genomowym „i5k” (dostępny z http://www.arthropodgeno-
mes.org/wiki/i5K), zwanym również „the Manhattan Project of Entomology”, 
mającym na celu sekwencję i analizę genomów 5000 gatunków owadów i in-
nych stawonogów przed 2016 rokiem [70]. Zrealizowanie tego projektu będzie  
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osiągnięciem imponującym na tle obecnie znanych 20 genomów ekonomicz-
nie i ekologicznie ważnych gatunków owadów (https://www.vectorbase.org). 
Ogromna ilość informacji uzyskana z wykonanych sekwencji tak dużej liczby 
genomów w ramach „i5k” zapewni możliwości odkrycia różnych nowych ago-
nistów i antagonistów peptydowych oraz ich receptorów i będzie także stanowić 
istotną pomoc przy projektowaniu gatunkowo specyficznych i narządowo selek-
tywnych peptydomimetyków.

Choć dotychczas wykazano u owadów możliwość modyfikowania szeregu 
kluczowych procesów fizjologicznych przez peptydomimetyki, obecnie jednym 
ze szczególnie ważnych zadań badawczych jest szersze poznanie mechanizmów 
oddziaływania tych związków na różne struktury na poziomie komórkowym i mo-
lekularnym, zwłaszcza na określone receptory w systemie nerwowym i tkankach 
obwodowych, co będzie miało istotne znaczenie przy projektowaniu wysoce sku-
tecznych i selektywnych mimetyków. Nadal też istnieje potrzeba uzyskania bar-
dziej fundamentalnej wiedzy na temat działania już zsyntetyzowanych, jak i nowo 
projektowanych peptydomimetyków w warunkach in vivo z wykorzystaniem wyso-
kowydajnych biotestów skriningowych w układach homologicznych, bowiem do-
tychczas dużą część z aktywnych mimetyków badano jedynie in vitro w układach 
heterologicznych [20, 32, 51, 88, 97]. Innym ważnym zadaniem podczas opracowy-
wania praktycznego wykorzystania różnych peptydomimetyków jako biopestycy-
dów będzie poznanie ich działania fizjologicznego w warunkach środowiskowych. 
W tym względzie, przed komercyjnym zastosowaniem tych związków, wymagane 
będą dalsze badania nad biostabilnością, okresem półtrwania, najbardziej korzyst-
nym sposobem podania oraz siłą działania peptydomimetyków [9, 90].
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