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Haigustekitajad on kõikjal





Immunoloogiline mälu – põlvkondade vaheline pärandumine

Vaktsineerimine – valitud antigeenid kutsuvad esile spetsiifilise immuunsuse



Vaktsineerimine

• Vaktsineermise all mõistame antigeenide
viimist organismi, mis stimuleerib organismi
adaptiivse immuunsuse moodustamist vastava
haigustekitaja vastu. Vaktsiinid aitavad
ennetada või leevendada haigestumisega
seotud suremust. 

• 4 tüüpi vaktsiine –
– inaktiveeritud vaktsiin

– nõrgendatud tüved

– viiruse sarnased osakesed

– antigeenid



Vaktsiinide kõrvalmõjud

• Kuulus autismi juhtum…

– 1998 MMR controversy 

• kompleks vaktsiin leetrite, mumpsi ja rubella vastu

• 2. veebruaril 2010 võttis Lancet publikatsiooni tagasi

• Andrew Wakefield mõisteti süüdi andmete võltsimises

• Tegelikud kõrvalmõjud

– seotud immuunvastusega

• peavalu, hingamisteede valulikkus, kõhuvalu, 
kõhulahtisus, palavik







Põlvkondade vaheline immuunsuse pärandumine selgrootutel

Bombus terrestris

Apis melliefra

Daphnia magna

Vanemate süstimine
kutsub esile kõrgema
ensümaatilise aktiivsuse
vastsetel

Sadd et al., 2006

Vanemate eksponeeri-
mine bakteritele
muudab
röövikute immun-
süsteemi

Freitak et al, 2009

Emamesilase süstimine tekitab
kõrgema resistentsuse Ameerika
haudmemädaniku vastu

Lopez-Hernades et al., 2014

Vanemate eksponeerimine
parasiitidele
toob esile spetsiifilise haiguskindluse
järgmises põlvkonnas

Little et al., 2003

Trichoplusia ni



Immuunvastuse pärandumine
mesilastel

• Kui süstida emamesilasi surnud ameerika haudmemädaniku spooridega

on järgmine põlvkond resistentsem haiguse vastu

Apis melliefra

Emamesilase süstimine tekitab
kõrgema resistentsuse Ameerika
haudmemädaniku vastu

Lopez-Hernades et al., 2014



Kaks keskset küsimust

• Spetsiifilisus

• Mehhanism



©Robert Brucker

Äädikakärbse (Drosophila) immuunsüsteemi ülevaade

Spetsiifilisus



Putukate immuunsüsteem
Rakuline immuunvastus Humoraalne immuunvastus

Por-PO kaskaad
Hemotsüüdid

plasmatotsüüdid

granulotsüüdid

•haava parandamine
•melaniseerimine
•fagotsütoos
•nooduli moodustamine
•kapseldamine

pro-fenooloksüdaas

fenooloksüdaas

kinoonind

melaniin

serine proteases

Erinevad signaalirajad

TOLL imd JAK/STAT JNK

antibakteriaalsed valgud/peptiidid

cecropins defensins
attacins

pattern recognition proteins

gloverinlysozymes

efektor molekulid

lipophorins

HDD1cobatoxin

kalicitin

indutseeritavad valgud

•membraani läbilaskvuse muutmine
•ioon-kanalite moodustamine
•rakuseina sünteesi inhibeerimine
•rakuseina lagundamine

ROS



Haigustekitajad

Kutiikula
Sülg
“Groomig”
Sümbiondid

Taru tasemel

Indiviidi tasemel

Rakuline –
hemotsüüdid

Humoraalne –
antibakteriaalsed valgud
fenooloksüdaas

Rakusisene –
RNAi

Termoregulatsioon
Palavik
toit
antibakteriaalsed valgud
hügieen
haige haudme eemaldamine

Taru vaik , antiseptiline käitumine,
toidu steriliseerimine
tööülesannete jagamine

Haiged isendid lahkuvad



Spetsiifilisus
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Mehhanism



Loodus ei ole steriilne

Bakteriaalsed nakkused sisenevad organismi seede-
elundkonna kaudu



Naive

E. coli & M. luteus

P. entomophila

S. marcescens

Geeni expressioon

Valgu expressioon

Freitak et al., Virulence (2014)

Spetsiifilisus



Kurna suurus on sõltuvuses sellest, kui virulentse
bakteriga emased elu jooksul kokku puutusid
(ANOVA, F3.40 = 15.4, p = 0.000)

Geeni expressioon sõltuvalt millise bakteriga emased elu jookusl kokku
puutusid

Freitak et al., Virulence (2014)

Spetsiifilisus



Valgu ekspressiooni analüüs 2D SDS PAGE munadest. (A) Naive. (B) E. coli ja M. luteus. (C) P. 
entomophila. (D) S. entomophila. 

Freitak et al., Virulence (2014)

Spetsiifilisus
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Mehhanism

Kuidas saab signaal hemotsööli?

E.coli märgistatud Texas Red’iga



Freitak et al., Virulence (2014)

Kesksoole luumen Kesksoole luumen ja hemotsööl

Mehhanism



Freitak et al., Virulence (2014)

Rasvik Noodul rasvikus Noodul rasvikus

Mehhanism



Freitak et al., Virulence (2014)

Emase suguorganid

Mehhanism

Munad



Looduslik mehhanism?



Immuunvastuse pärandumine
mesilastel

• Kui süstida emamesilasi surnud ameerika haudmemädaniku spooridega

on järgmine põlvkond resistentsem haiguse vastu

Apis melliefra

Emamesilase süstimine tekitab
kõrgema resistentsuse Ameerika
haudmemädaniku vastu

Lopez-Hernades et al., 2014



Signaali kandja?

Heli Salmela

Vitellogeniin

Tõeliselt pleiotroopne valk

Pikaealisus
Antioksüdant

ImmuunsüsteemTransport

Rollide jaotus ühiselulistel putukatel

Glükolipoproteiin, valgu, suhkru ja
rasva omadused. Moodustab
enamiku valgust munades.



Salmela et al., PLoS Pathogense (2015)

PG, LPS and zymosan seondumine vitellogeniiniga.  

Vitellogeniini omadused



Inkubeerimine

Salmela et al., PLoS Pathogense (2015)



Salmela et al., PLoS Pathogense (2015)



Kontroll Vitellogenin +

Salmela et al., PLoS Pathogense (2015)



Press räägib meie eest…
• Mesilaste vaktsineerimine 



Mesilaste vaktsineerimine ameerika haudmemädaniku
vastu – SS2015

• Eesmärk – töötada välja
profülaktiline oraalselt
manustatav, keskkonnasõbralik
vaktsiin

• Toita sellega eeskätt emamesilasi

• Pikemas perspektiivis kogu taru
toitmise võimalus



Esimene vaktsineerimise katse





Survival

Larval physiology

Vaktsineerimise tulemused



Kokkuvõte

?

Vahaleedik

Mesilane



Toimumas
• Mesilaste vaktsineerimine

• Kuidas satuvad seeditud bakerite osakesed
soolest keha õõnde?

• Taru vaktsineerimine
Kesksool

Rasvik



Plaanid SS2016

• Arendada edasi vaktsiini ameerika
haudmemädaniku vastu

• Esimesed katsed vaktsineerida euroopa
haudmemädaniku, Mai haiguse ja kivihaudme
vastu

• Töötada kompleks vaktsiini suunas

• Uurida kõrvalmõjusid

– ökoloogia

– füsioogia



TEAM::BEEZ

Gyan HarwoodFranziska DickelSiiri Fuchs

Salla Lohi Marianne Teichmann

Doktorandid

Magistrandid

TEAM::ANTZZ



Mida mesinikud vajavad?

• Teie kogemus

• Arvamus

• Vajadus

• Mõtted?


