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Uwalnianie sulfidoleukotrienów (sLT) z leukocytów pod
wp³ywem stymulacji jadem pszczo³y, jego g³ównym
alergenem fosfolipaz¹ A2 oraz inaktywowan¹ fosfolipaz¹
A2 u pacjentów z alergi¹ na jad pszczo³y
MARITA NITTNER-MARSZALSKA, JÓZEF MA£OLEPSZY, WOJCIECH MÊDRALA, IRENA KUSTRZEBA-WÓJCICKA
Klinika Chorób Wewnêtrznych i Alergologii i Zak³ad Biochemii Akademii Medycznej, 50-417 Wroc³aw, ul. Traugutta 57
Jad pszczó³ zawiera sk³adniki o w³aciwociach alergenowych, z których g³ównym jest fosfolipaza A2 (PLA2). Wobec
w³aciwoci cytotoksycznych wielosk³adnikowego jadu, w diagnostyce alergii na owady wykorzystuje siê PLA2, która
u osób uczulonych wyzwala siln¹ odpowied¿ immunologiczn¹. Sama fosfolipaza jest enzymem o cechach cytotoksycznych
dlatego wymaga stosowania w okrelonym przedziale stê¿eñ i st¹d postulat wykorzystania jej inaktywowanej postaci
w procedurach diagnostycznych.
Badanie przeprowadzono u 11 osób wykazuj¹cych po u¿¹dleniu reakcjê systemow¹ III i IV stopnia z dodatnim wynikiem
testu skórnego z jadem i obecnoci¹ jadospecyficznych przeciwcia³ IgE. Grupê kontroln¹ stanowi³o 10 zdrowych osób.
U wszystkich badanych przeprowadzono test CAST z zastosowaniem pe³nego jadu, fosfolipazy A2 i jej nieaktywnej
enzymatycznie postaci. W ka¿dej z badanych grup uzyskano wyniki ró¿nicuj¹ce w sposób znamienny statystycznie osoby
zdrowe od uczulonych na jad pszczo³y. Wersja testu z zastosowaniem inaktywowanej fosfolipazy A2 cechowa³a siê najwiêksz¹
swoistoci¹ sporód analizowanych metod.
Wyniki badania wskazuj¹ na mo¿liwoæ zwiêkszenia precyzji badañ diagnostycznych z jadem pszczo³y przy zastosowaniu
posczególnych jego sk³adników alergenowych lub ich zmodyfikowanych form.

W poprzedniej pracy wykazano, ¿e w badanej
przez nas grupie chorych z alergiczn¹ reakcj¹ systemow¹
na jad pszczo³y, pod wp³ywem stymulacji swoistym
alergenem, leukocyty uwalniaj¹ znamiennie wy¿sze
iloci sLT ni¿ osoby zdrowe [1]. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e pozwoli to na u¿ycie testu uwalniania sLT (CASTELISA) do diagnostyki tej postaci alergii. Wykorzystanie
jadu pszczó³ w rozpoznawaniu alergii na owady, czy to
w procedurach in vitro czy in vivo, ograniczaj¹ jego
cytotoksyczne w³aciwoci wymagaj¹ce precyzyjnego
ustalenia stê¿eñ diagnostycznych.
G³ównym alergenem jadu pszczó³ jest
fosfolipaza A 2 (PLA 2), która jak udokumentowano
wielokrotnie, wyzwala u osób uczulonych na jad
odpowied immunologiczn¹ [2,3]. Wykazano, ¿e
95-100% pacjentów uczulonych na jad pszczo³y
i maj¹cych dodatni wynik testu skórnego z jadem
-4
w stê¿eniu 10 g/l, ma równie¿ dodatnie testy skórne
z izolowan¹ z jadu fosfolipaz¹ A2 [4,5]. Zastosowanie
PLA2 w badaniach diagnostycznych pozwala wiêc na
unikniêcie wywieranego przez wielosk³adnikowy jad
efektu toksycznego przy zachowaniu w³aciwoci
g³ównego alergenu.
Fosfolipaza A2 jest enzymem katalizuj¹cym
hydrolizê wi¹zania estrowego w pozycji 2-glicerolofosfo-

lipidów z wytworzeniem wolnego kwasu t³uszczowego
i lizofosfolipidu, który mo¿e byæ ponownie acylowany
przez acetylo-CoA w obecnoci acylotransferazy.
W odpowiednich stê¿eniach enzym ten mo¿e wywieraæ
silne dzia³anie cytotoksyczne wobec b³on i organelli
komórkowych. Zahamowanie aktywnoci fosfolipazowej
bia³ka bez zmiany jego konformacji redukuje
w³aciwoci toksyczne tego zwi¹zku, bez zmian
strukturalnych cz¹steczki bia³ka.
W przyrodzie fosfolipaza A2 wystêpuje równie¿
m.in. jako nielotny skladnik jadu kobry (Naja naja) i jadu
szerszenia (Vespa crabro). Podobieñstwo strukturalne
fosfolipazy A2 jadu pszczo³y do fosfolipaz krêgowców
nie jest du¿e, ale funkcjonalnie s¹ to enzymy bardzo
zbli¿one. Ró¿ni je wielkoæ cz¹steczki, iloæ reszt
histydyny w centrum katalitycznym oraz niektóre inne
w³aciwoci fizykochemiczne. Znane inhibitory fosfolipaz
znosz¹ce ich aktywnoæ enzymatyczn¹, s¹ to w odniesieniu do formy enzymu z jadu kobry Sr+2, Ba+2,
p-bromo-phenylbromek, a dla enzymu jadu pszczo³y
D-phosphatydylocholina oraz bezwodnik maleinowy [6].
Celem pracy by³o ocena wydzielania sLT przez
leukocyty po stymulacji jadem pszczo³y, jego g³ównym
sk³adnikiem alergenowym - PLA2 oraz inaktywowan¹ PLA2
tj. fosfolipaz¹ pozbawion¹ aktywnoci enzymatycznej.
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MATERIA£ I METODY
Badanie przeprowadzono w grupie 11 osób,
6 kobiet i 5 mê¿czyzn, w wieku od 18 do 40 lat, uczulonych
na jad pszczo³y. Ka¿da z osób badanych mia³a wywiad
reakcji systemowej III lub IV stopnia na jad pszczo³y
potwierdzony dodatnim wynikiem testu skórnego z jadem
-4
w ste¿eniu 10 g/l. Osoby badane nie by³y ¿¹dlone
w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie.
Grupê kontroln¹ stanowi³o 10 osób bez historii
odczynów alergicznych po u¿¹dleniach przez owady
i z ujemnymi testami skórnymi z jadem w stê¿eniu 10 3 g/l.
Metoda
Procedura wykonania testu CAST-ELISA
Test stymulacji komórek (CAST)
Krew ¿yln¹ pobierano na 0,2 M wersenian
sodowy w stosunku objêtociowym 20:1. Nastêpnie
mieszano j¹ z dekstranem bêd¹cym sk³adnikiem
zestawów firmy Buhlmann Laboratories A.G. w stosunku
objêtociowym 4:1 i inkubowano w temperaturze
pokojowej przez 90 minut. W kolejnym etapie zbierano
górn¹ fazê i odwirowywano przez 15 minut przy 130 g
0
w temperaturze 20 C. Po odwirowaniu odlewano
supernatant, a do osadów dodawano bufor stymulacyjny,
zawieraj¹cy interleukinê 3 w iloci dok³adnie tej samej,
ile wynosi³a objêtoæ krwi. Do oznaczonych probówek
dodawano 200 mikrolitrowe porcje zawiesiny
komórkowej oraz swoisty alergen w stê¿eniu 100 ng/ml
w objêtoci 50 mikrolitrów, a do probówek oznaczonych
jako spontaniczne generowanie leukotrienów dodawano
50 mikrolitrów buforu stymulacyjnego. Alergen
rozcieñczano w dniu badania w buforze stymulacyjnym
tak aby koñcowe jego stê¿enie wynosi³o 100 ng/ml.
0
Próbki inkubowano w temperaturze 37 C przez
0
40 minut i odwirowywano w temperaturze 4 C przez
3 minuty przy 1000 g. Z ka¿dej probówki pobierano
supernatanty celem oceny stê¿enia leukotrienów przy
u¿yciu procedury ELISA. Supernatanty po przeniesieniu
do osobnych probówek zamra¿ano w temperaturze minus
20 stopni na okres do 14 dni.
Test ELISA
Do kolejnych mikrodo³ków op³aszczonych
przeciwcia³ami przeciw leukotrienom C4, D4, E4
dodawano 100 mikrolitrowe porcje: wzorca
niespecyficznego wi¹zania, standardu zerowego,
standardowych roztworów leukotrienu w czterech
stê¿eniach, supernatantów po stymulacji komórek.
Nastêpnie do wszystkich mikrodo³ków dodawano
50 mikrolitrów roztworu leukotrienu skoniugowanego
z alkaliczn¹ fosfataz¹ oraz 50 mikrolitrów roztworu
przeciwcia³a przeciwko leukotrienom.
Po krótkim wymieszaniu inkubowano p³ytkê
0
przez 24 godziny w temperaturze 4 C, a nastêpnie po

opró¿nieniu wszystkich do³ków i dwukrotnym
przep³ukaniu dodawano 200 mikrolitrów wie¿o
przygotowanego roztworu substratu i inkubowano przez
0
30 minut w temperaturze 20 C. Nastêpnie dodawano
50 mikrolitrów roztworu stopuj¹cego, mieszano
i odczytywano adsorbancjê przy 405 nm (aparat StatFax-2000 produkcji USA).
Po wykreleniu krzywej stardandowej
odczytywano w stosunku do niej stê¿enia leukotrienów.
Wyniki wyra¿ano w pg/ml. Czu³oæ metody wynosi
45 pg/ml. Do testu u¿ywano jadu pszczo³y.
Alergeny:
Jad pszczo³y - Pharmalgen, firma Alk Denmark,
Fosfolipaza A2 jadu pszczo³y (Apis mellifera) firma Sigma numer katalogowy P-9279.
Inaktywowana fosfolipaza A 2: PLA 2 jadu
pszczo³y rozpuszczono w PBS do stê¿enia 1 M/L
i inkubowano w temperaturze pokojowej przez 1 godzinê
w obecnoci równowa¿nej iloci bezwodnika
maleinowego. Nastêpnie roztwór enzymu poddano
o
dializie przez noc wobec PBS w temperaturze 4 C.
Aktywnoæ enzymu badano wed³ug metody Haas
w modyfikacji Cottrella [7]. Jako substratu u¿ywano
syntetycznej diacylo-L-alfa-phosphatydylocholiny.
Mieszanina redukcyjna zawiera³a 500 mikroM CaCl2,
50 mikroM EDTA w stosunku 3:1. Koñcowe stê¿enie
substratu w próbie wynosi³o 10 mg/ml, enzymu
2 mikrogram/próbê, objêtoæ próby wynosi³a 2 ml.
o
Badanie przeprowadzono w temperaturze 25 C. Miar¹
aktywnoci roztworu jest iloæ roztworu NaOH (0,01 N)
w roztworze propanolu u¿ytego do miareczkowania
próby do wyjciowego pH 8,0.
Dla wyników uzyskanych w poszczególnych
grupach obliczono rednie arytmetyczne (x) i odchylenia
standartowe (SD). Ocenê statystyczn¹ przeprowadzono
przy u¿yciu testu t-Studenta.
WYNIKI
Iloæ sLT uwalnianych pod wp³ywem stymulacji
jadem pszczo³y u osób z alergi¹ na jad pszczó³ wynosi³a
rednio (x+SD) x=342,72±219,79 i ró¿ni³a siê w sposób
istotny statystycznie (p=0,013) od wyniku tego testu
u osób zdrowych (x=110,82±82,99).
Wyniki testu CAST z u¿yciem natywnej
fosfolipazy A2 jadu pszczo³y dla osób uczulonych na jad
(x=561,81±409,32) ró¿ni³y siê w sposób istotny
statystycznie (p=0,009) od tych wartoci w grupie
kontrolnej (x=146,66±63,24).
Po zastosowaniu do stymulacji nieaktywnej
formy fosfolipazy A2 uzyskano ni¿sze wartoci testu
(x=305,45±154,88) z wysok¹ znamiennoci¹ statystyczn¹
ró¿nicy (p=0,005) wobec grupy osób zdrowych
(x=120±49,21).
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Pomiêdzy wartociami wariantu testu uwalniania
mediatorów lipidowych z zastosowaniem aktywnej
i nieaktywnej enzymatycznie formy fosfolipazy u osób
uczulonych na jad nie stwierdzono ró¿nic istotnych
statystycznie. Zestawienie wyników "fa³szywie ujemne"
i "fa³szywie dodatnie" ka¿dej z wersji testu zawiera tabela I.
Tabela I.Wystêpowanie wyników fa³szywie ujemnych
i fa³szywie dodatnich w tecie CAST z u¿yciem ca³ego jadu,
fosfolipazy (PLA2) i fosfolipazy inaktywowanej (PLA2 NA)
HBV

(-) 2/11

(+) 1/10

PLA2

1/11

1/10

PLA2 NA

2/11

0/10

DYSKUSJA
W grupie pacjentów uczulonych na jad pszczó³,
pod wp³ywem stymulacji ich leukocytów jadem,
izolowan¹ z jadu fosfolipaz¹ A 2 lub jej nieaktywn¹
enzymatycznie form¹, produkcja sLT ró¿ni³a siê w sposób
istotny statystycznie od tej wartoci dla osób zdrowych.
Tak wiêc w grupie osób z ciê¿k¹ reakcj¹ anafilaktyczn¹
po u¿¹dleniu pszczo³y zastosowanie zarówno jadu, jego
g³ównego alergenu jak i nieaktywnej enzymatycznie
postaci tego alergenu, mo¿e mieæ wartoæ diagnostyczn¹.
Analiza wyników ka¿dej z wersji testu, wykaza³a, ¿e
u jednego chorego test CAST z pe³nym jadem potwierdza³
ustalone, na podstawie obrazu klinicznego i testu skórnego,
rozpoznanie i by³ dodatni, podczas gdy wersja testu
z zastosowaniem PLA2 mia³a wynik ujemny. Teoretycznie
mo¿e to byæ wyrazem udzia³u innych ni¿ fosfolipaza A2
alergenów jadu (hialuronidaza, alergen C, kwana
fosfataza) w patogenezie reakcji alergicznej obserwowanej
u niektórych chorych.
Pomiêdzy wynikami trzech wersji testu
u poszczególnych osób uczulonych na jad wystêpowa³y
znaczne ró¿nice, w szczególnoci pomiêdzy wartociami
testu stymulacji z PLA2 i nieaktywn¹ PLA 2, jednak nie
stwierdzono miêdzy nimi znamiennych, istotnych
statystycznie ró¿nic. Ró¿nice wartoci testu stymulacji
z identycznymi stê¿eniami PLA2 i nieaktywnej PLA2
mog¹ wyra¿aæ udzia³ w³aciwoci cytotoksycznych
fosfolipazy wyra¿aj¹ce siê ni¿sz¹ redni¹ produkcj¹
leukotrienów w warunkach stymulacji nieaktywn¹ PLA2.
Nale¿y podkreliæ, ¿e w tecie z inaktywowan¹ PLA2
w grupie kontrolnej nie stwierdzono ¿adnego wyniku
dodatniego, co dowodzi³oby du¿ej swoistoci wersji testu
z nieaktywn¹ fosfolipaz¹ A2.
Jad pszczó³ zawiera wiele substancji
o charakterze alergenów. G³ównym, stanowi¹cym
10-15% wagi suchego jadu jest PLA2, ale aktywnoæ
alergenow¹ wykazuj¹ równie¿ hialuronidaza, melittyna,
kwana fosfataza i alergen C. Nasuwa siê wiêc pytanie
czy pojedynczy alergen jadu mo¿e byæ przydatny do
diagnostyki tego schorzenia?
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Ryc. 1. Produkcja sulfidoleukotrienów przez leukocyty osób
uczulonych na jad pszczo³y pod w³ywem ca³ego jadu (HBV),
fosfolipazy A2 (PLA 2) oraz fosfolipazy inaktywowanej
(PLA 2 NA)

Fosfolipaza A 2 jadu pszczo³y, szczególnie
w wietle ostatnich badañ krystalograficznych Scotta
i Otwinowskiego, jest bia³kiem o doskonale poznanej
budowie i funkcji [8]. Równoczenie Müller i wsp.
potwierdzili jej g³ówn¹ rolê wród alergenowych
sk³adników jadu wykazuj¹c m.in., ¿e u 58 pacjentów
z dodatnim testem skórnym na jad pszczo³y wystêpuje
dodatni test ródskórny z PLA2 [5]. W badanej przez nich
22 osobowej grupie osób zdrowych wszyscy pacjenci
z ujemnym testem skórnym na jad mieli równoczenie
ujemny wynik testu z PLA2, co wyra¿a co najmniej tak¹
sam¹ swoistoæ testu skórnego z PLA2 jak z ca³ym jadem
pszczo³y. Podobnie u ponad 90% osób uczulonych na jad
pszczo³y stwierdza siê w surowicy specyficzne przeciwcia³a
IgE skierowane przeciwko PLA 2 [9,10]. U osób
uczulonych na jad pszczó³ bazofile krwi obwodowej
stymulowane PLA 2 wydzielaj¹ histaminê. Analiza
wyników testu ródskórnego z jadem i PLA 2, oparta
o logarytmiczny wskanik zale¿noci wyniku testu (pole
2
w mm ) od stê¿enia substancji testowanej (g/l) wykaza³a,
¿e relatywna si³a biologiczna PLA2 jest 10,5 razy wiêksza
ni¿ jadu. Powy¿sze obserwacje usprawiedliwiaj¹ próby
wykorzystania izolowanej z jadu PLA 2 w badanich
diagnostycznych. Co wiêcej obecnie trwaj¹ badania
porównawcze nad w³aciwociami wzbudzania reakcji
immunologicznej i odpowiedzi¹ klonów limfocytów T
indukowan¹ przez ró¿ne postacie fosfolipazy A 2
(izolowana z jadu, rekombinowana metodami in¿ynierii
genetycznej). Wyniki tych badañ mog¹ mieæ implikacje
terapeutyczne [11,12].
Kontynuowanie badañ z pe³nym jadem pszczo³y,
izolowanymi z biologicznego ¿ród³a poszczególnymi
alergenami lub ich rekombinowanymi i modyfikowanymi
postaciami mo¿e u³atwiæ diagnostykê tej choroby
i zrozumienie jej przebiegu.
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Reasumuj¹c, test CAST przeprowadzony z jadem
pszczo³y, fosfolipaz¹ A 2 jadu oraz nieaktywn¹
enzymatycznie fosfolipaz¹ A2 ró¿nicuje osoby zdrowe
od osób z alergi¹ na jad pszczó³.

Wród wymienionych trzech wariantów testu najwiêksz¹
czu³oæ wykazywa³ test z fosfolipaz¹ A 2, najwiêksz¹
swoistoæ test z jej nieaktywn¹ enzymatycznie form¹.
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Sulphidoleukotrienes (sLT) release from leukocytes after stimulation
with bee venom, bee venom's major allergen phospholipase A2 and
inactivated phospholipase A2 in bee venom sensitive patients
MARITA NITTNER-MARSZALSKA, JÓZEF MA£OLEPSZY, WOJCIECH MÊDRALA, I RENA KUSTRZEBA-WÓJCICKA
Summary
Phospholipase A2 is the major allergen in bee venom. Bee venom, native PLA2 and inactivated PLA2
were used in the CAST test in 11 bee venom sensitive patients and 10 control subjects. Compared with
the control group, sLT 4 production in the bee venom sensitive group was significantly higher after
stimulation with bee venom (p=0.013), native PLA2 (p=0.009) and inactivated PLA 2 (p=0.005).
The CAST tests performed with bee venom, native PLA2 and inactivated PLA2 showed approximately
similar specificity and sensibility.
The results of CAST test in the study group point out to usefulness of PLA2 in the diagnosis of bee
venom allergy.

