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INSECTELE - SURSE NETRADIŢIONALE DE PREPARATE CU 
EFECTE TERAPEUTICE 

Ciuhrii Veaceslav
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

Insectele prezintă cel mai numeros grup de organisme de pe Terra. Numărul 
speciilor se estimează aproximativ între 1 şi 2 milioane, ceea ce constituie 70-90% 
din numărul total de specii de organisme contemporane. Diversitatea lor enormă, dar 
şi legătura nemijlocită cu specia umană a cauzat larga lor utilizare în calitate de hrană, 
medicamente şi materiale chimice [2].

Explorarea şi industrializarea insectelor în lume se caracterizează prin divizarea în 
patru nivele speci ce. Primul nivel îl constituie utilizarea directă a biomasei insectelor 
şi a metaboliţilor lor, istoria căreia numără câteva milenii. Acestui nivel îi aparţine 
apicultura şi sericicultura, precum şi tradiţiile gastronomice şi medicale ale multor 
popoare care utilizează de secole în calitate de hrană şi preparate terapeutice biomasa 
multor insecte aşa ca: Eupolyphaga sinensis, Opisthoplatia orientalis, Aspongopus 
chinensis, Martianus dermestoides, Polyrhachis vicina, Hepialus spp, Vespa, 
Hydrillodes repugnalis, Tenebrio molitor. Tot la acest nivel de utilizare se atribuie şi 
implicarea polenizatorilor, ca de exemplu Megachile rotundata, Osmia cornifrons, 
Osmia excavata, precum şi a insectelor ornamentale, în special a  uturilor, în diferite 
activităţi umane [27].

Al doilea nivel de utilizare al insectelor este cel al implicării lor în controlul 
biologic al dăunătorilor prin impactul paraziţilor naturali ai insectelor – provocatoare 
de îmbolnăviri la plantele agricole şi animalele domestice. Printre speciile utilizate 
la acest nivel se numără Trichogramma spp., Coccinella septempunctata, Chrysopa 
sinica, Anastatus sp., pentru care sunt elaborate deja tehnologii de cultivare în masă 
[27].

Extragerea substanţelor cu activitate biologică înaltă din biomasa de insecte, 
precum şi sinteza chimică a analogilor acestor substanţe constituie cel de-al treilea 
nivel de utilizare a insectelor în practica umană. Aici se atribuie sinteza de feromoni, 
care sunt utilizaţi pentru reglarea numerică a dăunătorilor, şi a insectelor de impotranţă 
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industrială (aşa ca viermii de mătase). O utilizare largă a obţinut şi veninul diferitor 
specii de insecte, în special de albine şi viespi. În ultimul timp o întrebuinţare foarte 
largă capătă substanţele bioactive din larve şi ouă de diferite specii de insecte [8, 9].

Cel mai scientointensiv nivel de utilizare a insectelor în practica umană este cel 
de tratare a insectelor în calitate de „bioreactoare” pentru producerea peptidelor de 
uz medicinal şi veterinar. Astfel, numeroase gene străine sunt cu succes introduse 
in genomul insectelor, iar expresia lor asigură obţinerea unei cantităţi importante de 
produse speci ce [8, 19, 22].

Din cele mai vechi timpuri insectele şi substanţele extrase din biomasa lor au fost 
folosite în calitate de resurse terapeutice în sistemele medicale ale diferitor popoare, 
uneori acordându-li-se proprietăţi mistice. Necătând la faptul, că în cadrul multor 
culturi umane insectele se consideră a    inţe „dezgustătoare” şi „murdare”, multe 
specii sunt utilizate de către om în stare nativă, gătite, în formă de infuzii, unguente, 
atât în scopuri pro lactice, cât şi terapeutice [3]. Viermii de mătase (Bombyx mori) 
se utilizează în medicina tradiţională chinezească de mai mult de 3 milenii [28], iar 
larvele de muşte sunt recunoscute de secole ca remediu bene c pentru tratamentul 
rănilor infectate [21].

Utilizarea insectelor şi a produselor obţinute din ele în scopuri terapeutice este 
cunoscută sub denumirea de entomoterapie, elementele căreia pot   descoperite la 
diferite culturi umane din cele mai vechi timpuri. De exemplu, păduchii se utilizau 
contra febrei, gândacii la gratar, sau prăjiţi în ulei – contra durerilor de urechi, cicadele 
prăjite se utilizau la tratamentul bolilor vezicii urinare, lăcustele – contra enurezei, 
iar în stare uscată ori infuzate în vin – contra muşcăturilor de scorpion. Larvele de 
cărăbuş Melolontha vulgaris se utilizează la tratarea rănilor şi a reumatismului, iar 
gândacii maturi infuzaţi în vin erau consideraţi un remediu favorabil contra anemiilor 
şi epilepsiei.

Interacţiunea la nivel medical între  inţa umană şi insecte trezeşte în prezent interesul 
multor cercetători, care sunt preocupaţi de extragerea şi descrierea diferitor compuşi 
din insecte, caracterizaţi prin activitate farmacologică. În aşa fel, insectele devin o nouă 
frontieră în chimia produselor naturale [2]. Este cert cunoscut faptul, că insectele sunt 
extrem de proli ce în ce priveşte producerea de compuşi chimici – feromoni implicaţi 
în sistemele de alarmă şi reproducere, substanţe destinate protecţiei, aşa ca veninurile şi 
toxinele [17]. În lista produselor de origine entomologică se numără compuşi cu activitate 
antianemică, iritativă, cardioactivă, neurotoxică, imunomodulatoare, anticancerigenă, 
antitrombică, enzime care asigură biodegradarea xenobioticelor, proteine luminiscente, 
peptide antimicrobiene ş.a. [2, 23, 24]. 

Deşi entomoterapia are rădăcini adânci în istoria medicală, acest domeniu este 
destul de vag cunoscut în lumea academică. O istorie deosebită se remarcă în medicina 
tradiţională chineză, unde medicamentele derivate din insecte sunt utilizate de mult 
timp prin administrare atât în mod extern, cât şi pe cale orală. Acestea de obicei nu 
se utilizează în monoterapii, ci în combinare cu extracte din plante în cadrul unor 
reţete tradiţionale şi experimentale. Numărul prescripţiilor şi a formulelor tradiţionale 
medicinale chineze care implică produse derivate din insecte ajunge la 1700 [8].

Ştiinţa medicală contemporană a înregistrat în ultimul timp progrese considerabile 
datorită metodelor avansate de studiu în domeniul chimiei şi farmacologiei, care 
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au devenit accesibile. S-au încununat de succes cercetările orientate spre izolarea 
produselor chimice din biomasa insectelor şi aprecierea lor din punct de vedere 
farmacologic. În aşa mod a fost con rmată prezenţa diferitor terpenoide, glucide, alcooli 
organici, saponine, glicozide polifenolice, chinone şi substanţe cianogenice, alcaloizi, 
lipide, hormoni, care provin din insecte adulte, larve, ouă, exuviu, coconi şi diferite 
secreţii ale insectelor [2,29]. Aceste substanţe au manifestat acţiune antibacteriană, 
imunocorectoare, antiin amatoare, antioxidantă [8]. 

În tabel sunt prezentate unele dintre cele mai des citate rezultate, referitoare la 
extragerea, identi carea şi testarea terapeutică a produselor de origine entomologică 
[2].

O recunoaştere relativ largă au căpătat-o proteinele cu efect antibacterian pronunţat, 
extrase din biomasa de insecte, aşa ca : cecropinele A şi B (din Hyalophora cecropia), 
sarcotoxinele IA, IB, IC (din Sarcophaga peregrine), sapecina (din Sarcophaga 
peregrine), defensina, drozomicina, mecinicovina (din Drosophyla melanogaste ), 
atacina (din Bombyx mori), diptericina (din Drosophyla melanogaster), moricina (din 
Bombyx mori), drosocina (din Bombyx mori) [12, 26, 29]. De asemenea a fost stabilit, că 
cecropina obţinută din biomasa de Hyalophora cecropia,  ind activă contra bacteriilor 
Gram(+), manifestă un efect antibacterian Gram(-) pronunţat. Proteina cu activitate 
neurătoxică pompilidotoxină (PMTXs) a fost descoperită la Anoplius samariensis şi 
Pseudagenia maculifrons în cadrul unui studiu, ce implica diferite veninuri de viespi. 
În cadrul aceluiaşi studiu a fost descoperită enzima catarg cu efect degranulativ - 
eumenin mastoparan-AF, care a fost identi cată în componenţa veninului din cea mai 
des întâlnită în Japonia specie de viespe Anterhynchium  avomarginatum. Autorii 
a rmă, că aceste toxine au nu numai un rol important în cercetările fundamentale din 
domeniul neurologiei, ci şi în extinderea listelor de agenţi terapeutici pentru combaterea 
dereglărilor neurologice [15].

Tabel. Exemple de compuşi chimici şi produse cu efect farmacologic 

Taxonul de insecte Compusul chimic/produsul 
Acţiunea 

farmacologică

Hyalophora cecropia Cecropină A şi B Antibacteriană

Sarcophaga peregrine Sarcotoxina IA, IB, IC; sapecină Antibacteriană

Drosophyla melanogaster
Defensină, diptericină, 
mecinicovină, drozomicină

Antibacteriană

Bombyx mori Atacină, moricină, drosocină Antibacteriană

Anoplius samariensis Pompilidotoxină (PMTXs) Neurotoxică

Pseudagenia (Batozonellus) maculifrons. Pompilidotoxină Neurotoxică

Anterhynchium  avomarginatum micado Eumenin mastoparan-AF
Degranularea 
peptidelor

Lytta vesicatoria Cantaridină Vesicantă

Phoenicia sericata Allantoină Antibacteriană

Catopsilia crocale Isoxantopterină Anticancer

Allomyrina dichotomus Dichostatină Anticancer

Tetragonisca angustula angustula Miere Antibacteriană

Apis mellifera Miere Propolis Antibacrteriană
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 Substanţe cu proprietăţi anticancer evidente, astfel ca isoxantopterina şi 
dicostatina au fost izolate din aripioarele  uturelui african de sulf (Catopsilia crocale) 
şi din membrele rădaştei taivaneze (Allomyrina dichotomus). Încă în anii 80 ai secolului 
trecut a fost efectuat un screening a compuşilor extraşi din biomasa a peste 800 specii 
de artropode, inclusiv insecte, în cadrul căruia au fost selectate aproximativ 4% dintre 
ele, cele care au manifestat proprietăţi anticancer [10]. 

Un produs extrem de atrăgător de origine entomologică este chitozanul, un derivat 
al chitinei. Acesta este utilizat cu succes pentru reducerea nivelului colesterolului 
seric, în calitate de anticoagulant, ca agent de cicatrizare a rănilor, antibacterian contra 
patogenilor din sânge şi de pe piele, ca agent de transportare a medicamentelor prin 
membranele biologice. Acest compus se utilizează la confecţionarea lentilelor de 
contact [2].

Alantoina este un compus secretat activ de către larvele de muşte, care se hrănesc 
cu ţesuturi necrotizate. Pornind de la aceasta, terapia rănilor super ciale şi profunde 
infectate cu elemente gangrenoase prin intermediul larvelor de muscă este foarte 
răspândită şi simplu de realizat. Aici sunt incluşi trei factori succesivi: larvele înlătură 
ţesutul necrotizat infectat prin dizolvarea lui, distrug bacteriile, care provoacă infecţia 
prin eliminarea substanţei bactericide şi stimulează proliferarea ţesutului sănătos [21].

În componenţa biomasei muştei spaniole (Lytta vesicatoria) au fost depistate 
cantităţi considerabile de cantaridină, care manifestă un efect notabil asupra sistemului 
urogenital la vertebrate. Această substanţă în trecut se utiliza în calitate de afrodiziac 
remarcabil, iar în prezent se utilizează în zootehnie pentru împerecherea unor animale 
domestice şi în medicină pentru tratarea maladiilor tractului urinar. În acelaşi timp 
trebuie de menţionat înalta toxicitate a acestei substanţe, chiar în doze mici, care la 
supradozare poate provoca gastroenterite serioase şi nefrită acută. Doza de 30 mg de 
cantaridină este considerată letală [2]. Aceeaşi substanţă izolată din ţesuturile Mylabris 
spp. a manifestat acţiune anticancerigenă pronunţată [11, 22, 25]. 

O varietate largă de substanţe bioactive a fost descoperită în componenţa 
salivei insectelor hematofage. Cele mai multe cunoştinţe sunt acumulate referitor 
la componentele salivei ţânţarilor, care conţine substanţe vasodilatatoare, apiraze, 
amilaze, factori de reglare a metabolismului tisular. Compusul maxidiliana descoperit în 
componenţa salivei de ţânţar este unul din cei mai performanţi vasodilatatori cunoscuţi 
în prezent [13]. În acelaşi tip de salivă a fost descoperit şi unul din anticoagulanţii, care 
în prezent se utilizează în timpul intervenţiilor chirurgicale pe cordul deschis [14].

Este evident, că varietatea enormă a substanţelor cu activitate biologică înaltă 
depistate în biomasa ori produsele activităţii vitale ale insectelor a apărut pentru a 
satisface anumite necesităţi ale organismului, în cea mai mare parte pentru a asigura 
integritatea lui biologică – deci a realiza funcţia imună. Insectele, ca şi toate celelalte 
organisme de pe Terra suportă presingul permanent al patogenilor şi paraziţilor. 
Înlăturarea acestui pericol este realizată de către diferite ţesuturi şi organe, însă rolul 
de bază îl are sistemul imunitar, care de rând cu recunoaşterea, izolarea şi înlăturarea 
elementelor străine asigură dezvoltarea normală a organismului, nimicirea celulelor 
canceroase ş.a.

În formarea răspunsului imun la insecte participă multipli factori celulari şi umorali. 
Imunitatea celulară asigură protecţia insectelor de agenţii patogeni prin intermediul 
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fagocitozei, încapsulării şi sintezei melaninei şi derivatelor ei, care sunt toxice pentru 
bacterii [29]. Procesele menţionate mai sus sunt realizate de către trei tipuri de celule 
imunocompetente: plasmocite, lamelocite şi aşa numitele crystal cells - celule ce 
sintetizează fenoloxidaza. Publicaţiile ştiinţi ce de ultima oră indică tot mai convingător 
asupra implicări în recunoaşterea „self – nonself” şi a receptorilor de diferite tipuri 
(scavenger ori SRs, Ig-like, pattern-recognition receptors ş.a.), structural asemănători 
cu proteinele complexului principal al histocompatibilităţii, cunoscut pentru animalele 
vertebrate [4, 16]. 

Majoritatea cercetărilor efectuate în diferite ţări ale lumii asupra răspunsului imun 
al insectelor se referă de obicei la mecanismele imunităţii înnăscute (nespeci ce), în 
special la studiul diferitor peptide antimicrobiene (PAM). De exemplu, la drozo lă au 
fost descoperite până în prezent 20 gene PAM, produsele peptidice ale cărora manifestă 
activitate antimicrobiană. Aşa, drozomicina şi mecinicovina acţionează ca fungicide, 
defensina stopează dezvoltarea bacteriilor Gram(+), atacina, cecropina, dipterina şi 
drozocina manifestă activitate contra bacteriilor Gram(-) [12].

Implicarea mecanismelor imunităţii umorale la insecte are loc atunci, când paternii 
moleculari de pe suprafaţa celulei microbiene vin în contact cu celule imunocompetente 
şi se activează receptorii corespunzători. Ca urmare se lansează transducţia de semnal, 
ce activează transcripţia genelor antimicrobiene şi sinteza proteinelor corespunzătoare. 
La insecte sunt bine studiate două căi de transmitere a semnalului. Prima cale – Toll 
(Toll-signaling pathway) se include de obicei la interacţiunea receptorilor cu celulele 
fungale, virale ori bacteriene Gram(+). Calea Imd (Immune de ciency pathway) se 
include la interacţiunea peptidoglicanului din peretele celular al bacteriilor Gram(-) cu 
receptorii celulelor imunocompetente ale insectelor. În ambele cazuri are loc activarea 
unor chinaze intracelulare şi transmiterea semnalului recepţionat spre nucleu. Activarea 
factorului de transcriere nucleară (IkB) în cazul transducţiei de semnal Toll provoacă 
translocarea IkB în nucleu şi transcripţia genelor antimicrobiene [5, 6]. A fost stabilit, 
că sinteza peptidelor antimicrobiene cu lanţ scurt este doar o parte a răspunsului imun 
la infecţie. La drozo lă, de exemplu, au fost indenti cate 543 gene, transcripţia cărora 
se intensi că în cazul infecţiei. Produsele expresiei acestor gene sunt deja cunoscutele 
peptide antimicrobiene, proteine ce participă la recunoaşterea paternilor moleculari 
de la suprafaţa celulei patogenului şi în fagocitoză, proteine ce participă la generarea 
formelor active ale oxigenului peptide, precum şi proteine, acţiunea cărora încă nu se 
cunoaşte [8,18].

Rolul de bază în funcţionarea sistemului imun la aminalele pluricelulare le aparţine 
proteinelor din superfamilia imunoglobulinelor, care au apărut la procariotele primitive 
şi au evoluat prin divirgenţă şi specializare până la actuala lor enormă diversitate [8]. 
Vertebratele produc sute de mii de variante ale imunoglobulinelor - mult mai multe 
decât gene în genom. Această diversitate de proteine de protecţie se realizează prin 
rearanjamente genomice în limfocite. În genomul iniţial lipsesc gene de anticorpi în 
sine, dar există „seturi de bare” – secvenţe nucleotidice asemănătoare, dar neidentice. În 
procesul de maturizare a limfocitelor enzimele speci ce „croiesc” aleatoriu materialul 
din sectoarele corespunzătoare de ADN şi asamblează gene funcţionale. Numărul 
teoretic posibil al acestor gene la om este de aproximativ 3 milioane. Imunitatea 
adaptivă (dobândită) se formează datorită faptului că aceste limfocite, anticorpii cărora 
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se asociază mai bine cu antigenii agentului infecţios proliferează mai intens ca altele. 
În continuare genele corespunzătoare, datorită mutaţiilor şi selecţiei asuigură sinteza 
produselor perfect ajustate la agentul patogen care cauzează infecţia respectivă [6].

 Mecanismele descrise mai sus lipsesc la nevertebrate. Un timp îndelungat oamenii 
de ştiinţă au considerat, că insectele se pot „descurca” doar cu imunitatea înnăscută, 
nespeci ca, precum şi cu un număr relativ mic de proteine imune, genele cărora sunt 
prezente în liniile embrionare. Având în vedere evoluţia rapidă şi diversitatea enormă 
a microorganismelor, ar   uimitor ca nevertebratele să supravieţuiască cu un asemenea 
bagaj. Acum este demonstrat, că la insecte se manifestă atât imunitatea dobândită, 
speci că, cât şi memoria imunologică. Cercetările de ultimă oră au adus explicaţii, care 
ne ajută să ne apropiem de taina imunităţii uimitoare a insectelor.

Atenţia imunologilor de la Universitatea Johns Hopkins (Baltimore, SUA) a 
fost atrasă de o genă foarte neobişnuită, prezentă atât la insecte, cât şi la vertebrate. 
Unele dintre mutaţiile acestei gene, numită DSCAM (Down syndrome cell adhesion 
molecule) sunt asociate cu sindromul Down. La insecte gena este responsabilă pentru 
reglementarea creşterii axonilor şi aparţine superfamiliei imunoglobulinelor. Odată ce 
de pe gena cu pricina este transcrisă copia ei ARN, intronii sunt înlăturaţi de către 
enzimele speci ce (proces cunoscut sub numele de splicing), şi deja această molecula 
de ARNm matură este folosită pentru sinteza proteinelor. Din aceiaşi moleculă de ARN 
imatur uneori pot   proiectate mai multe versiuni ale ARN-ului matur (de exemplu, 
prin recombinarea sau îndepărtarea selectivă a unor exoni. Acest fenomen este numit 
splicing alternativ şi datorită lui aceiaşi genă poate codi ca diferite proteine. Gena 
DSCAN conţine 21 exoni, trei dintre care au mai multe copii (nr.4 – 14; nr.6 – 30; nr.10 
- 38). În rezultatul splicing-ului alternativ pot   obţinute 15 960 proteine receptoare 
diferite. Experimentele efectuate asupra ţânţarului Anopheles gambiae au arătat că 
blocarea arti cială a genei DSCAN duce la scăderea rezistenţei insectei la infecţii, iar 
în hemolimfa indivizilor afectaţi începe dividerea activă a bacteriilor. E de menţionat 
şi faptul, că variantele splicing ale DSCAM posedă o a nitate sporită faţă de acel 
agent patogen, care a provocat sinteza ei. Rezultatele obţinute permit de a presupune, 
că prin diversitatea sa DSCAM este foarte asemănătoare cu antigenele la animalele 
vertebrate [4, 6]. În acelaşi timp urmează să menţionăm, că cercetările efectuate 
asupra genei DSCAM la mamifere arată, că la animalele mai evoluate numărul de 
splicing-variante este mult mai mic şi se limitează de fapt la 3 [1]. În cazul mamiferelor 
funcţia predominantă a acestei gene este implicarea produselor expresiei ei în reglarea 
proceselor nervoase, iar răspunsul imun este asigurat de anticorpi speci ci generaţi de 
sistemul imunitar.

Ţînţarul Anopheles gambiae este purtătorul şi transmiţătorul unui agent patogen 
extrem de periculos – plasmodiului malariei. Înţelegerea detaliată a mecanismului 
imunităţii înăscute la această insectă, precum şi a modului în care recunoaşte agentul 
patogen, ar putea   utilizate pentru dezvoltarea strategiilor de control alternativ al 
malariei.

Generalizând cele expuse mai sus, menţionăm, că insectele,  ind cea mai 
numeroasă grupă de organisme şi având o istorie de colonizare a uscatului de peste 500 
milioane de ani şi-au creat pe parcursul evoluţiei mecanisme perfecte de recunoaştere 
a materialului biologic străin şi de protejare a integrităţii sale biologice. Cunoaşterea 
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acestor mecanisme oferă omenirii bene cii incontestabile, cum ar  : obţinerea unui 
număr nelimitat de produse cu activitate biologică înaltă din biomasa şi produsele 
activităţii vitale a insectelor; controlul e cient al maladiilor transmise prin intermediul 
insectelor şi a proceselor entomodependente în agricultură; utilizarea în calitate de 
modele experimentale pentru studiul infecţiilor de diferită natură a insectelor ş.a.

Pătrunderea în tainele cele mai mici ale lumii vii, dar mai ales, descifrarea mesajelor, 
ce vin de la mai bine de 70% de vieţuitoare de pe Pământ, ne apropie vertiginos de 
integrarea armonioasă a speciei umane în natură. 

Referinţe

Barlow GM, Micales B, Chen XN, Lyons GE, Korenberg JR Mammalian DSCAMs: Roles 1. 
in the development of the spinal cord, cortex, and cerebellum? Biochemical and Biophysical Research 
Communication. 2002. vol.. 293. p. 881-891.

Costa-Neto E. Entomotherapy, or the medicinal use of insects. Journal of Ethnobiology, 2005, 2. 
vol. 25(1). p. 93-114.

Costa-Neto E., Eraldo M. The use of insects in folk medicine in the state of Bahia, north-eastern 3. 
Brazil, with notes on insects reported elsewhere in Brazilian folk medicine. Human Ecology. 2002, vol.30. 
p. 245-263.

Daisuke Hattori, Ebru Demir, Ho Won Kim, Erika Viragh, S. Lawrence Zipursky, Barry J. 4. 
Dickson. Dscam diversity is essential for neuronal wiring and self-recognition. Nature. 2007. vol. 449. 
p. 223-227.

De Gregorio E, Spellman PT, Tzou P, Rubin GM, Lemaitre B The Toll and Imd pathways are the 5. 
major regulators of the immune response in Drosophila. Embo Journal. 2002. vol. 21. p. 2568-2579.

Dong Y., Taylor H., Dimopoulos G. AgDscam, a hypervariable Immunoglobulin Domain-6. 
containing receptor of the Anopheles gambiae Innate Immune system. PloS Biology. 2006. vol. 4(7). p. 
1137-1146

Eason D.D., Cannon J.P., Haire R.N., Rast J.P., Ostrov D.A., Litman G.W7. . Mechanisms of 
antigen receptor evolution Seminars in Immunology. 2004. vol. 16(4). p. 215-226.

Feng Y., Zhao M., Chen Z., Sun L. Research and utilization of medicinal insects in China. 8. 
Entomological Research, 2009. vol.39. p. 313-316.

Ghicavâi V., Ciuhrii M., Bacinschi N., Ciuhrii V., Ghicavâi V., Preparat entomologic 9. 
antiim amator şi antioxidant. Brevet de invenţie MD 2788 (G2, MD, A 61 K 35/64). BOPI nr.6/2005.

Goodman W. Chitin: a magic bullet? The Food Insects Newsletter. 1989. vol. 2(3). p. 1-7.10. 
He T.P., Mo L.E., Liang N.C. Inhibitory effect of cantharidin on invasion and metastasis of 11. 

haghly metatatic ovarian carcinoma cell line HO-8910OPM. Chinese Journal of Cancer. 2005. vol.24(4). 
p. 443-447.

Irving P., Troxler L., Hertu C12. . Is innate enough? The innate immune response in Drosophila. 
Comptes Rendus Biologies. 2004. v. 327(6). p. 557-570.

Jones D. Structure and experimental uses of arthropod venom proteins. Advances in Experimental 13. 
Medicine and Biology.1996. vol.391. p. 379-386.

Jones D. The neglected saliva: medically important toxins in the saliva of human lice. Parasitology. 14. 
1998. vol.116. p. 973-981.

Konno K.M, et al. Structure and biological activities of eumrnine mastoparan-AF, a new mast 15. 
cell degranulating peptide in the venom of the solitar wasr (Anterhynchium  avomarginatum micado). 
Toxicon. 2000. vol.38. p. 1505-1515.

Lazzaro B.P16. . Elevated polymorphism and divergence in the class C scavenger receptors of 
Drosophila melanogaster and D. simulans. Genetics. 2005. vol.169(4). p. 2023-2034.

Pemberton R. Insects and other arthropods used as drugs in Korean traditional medicine. Journal 17. 
of Ethnopharmacology. 1999. vol.65. p. 207-216.

Pinheiro V., Ellar D. How to kill a mocking bug?Cellular Microbiology. 2006. vol.8(4). p. 545-18. 
557.



118

Pullet P., Stoklin R. Insect antimicrobial peptides: structure, properties and gene regulation.19.
Protein and Peptide Letters, 2005, vol.12. p. 3-11.

Ramos-Elorduy E., Monte-Florac E. Medicinal insects. In: Abstracts of the 21st International20.
Congress of Entomology. 2000. p. 1047.

Sherman R., Hall M., Thomas S. Medicinal maggost: an ancient remedy for some contemporary21.
af iction. Annual Review of Entomology. 2000. vol. 45. p. 55-81.

Shi Q., Wang Y., Song H., Cheng M. Cantharidin and its analogues: anticancer and Ser/Thr22.
protein phosphatase inhybitory activities. Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences, 2005. vol.14. p. 
250-256.

Sun L, et al. Study on extraction, analisis of water-soluble polisaccharide from cockroaches and23.
its activities. Forest Research, 2009. vol.22(2). p. 256-261.

Sun L., et.al. Studies on alkaline solution extraction of polysaccharide from silkworm pupa and24.
its immunomulating activities. Forest Research. 2007. vol.20(6). p. 782-786.

Sun Z.X. et al. Studies on apoptotic cytology of K 562 human myeloid leukemia cells induced25.
by cantharidin and nocantharidin. Acta Anatomica Sinica. 2000. vol.31(1). p. 56-60.

Yamakawa M. Insect antibacterial proteins: regulatory mechanisms of their synthesis and26.
possibility as new antibiotics. The Journal of Sericultural Science of Japan. 1998. vol.67(3). p. 163-182.

Zhang C.X., Tang X.D., Cheng J-A. The utilization and industrialization of insect resouces in27.
China. Entomological Research, 2008. vol.38. p. S38-S47.

Zimian D., Zhao Y., Gao X. Medicinal insects in China. Ecology of Food and Nutrition. 1997.28.
vol. 36. p. 209-220.

Марков А. В. , Куликов А. М. 29. Гипотеза иммунологического тестирования партнеров —
системы распознавания «своих» и «чужих» в исторической перспективе . Известия РАН. Серия 
Биология. 2006. № 4. c. 389-403.




