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Haemolymph lysozyme activity in worker bees (Apis mellifera} ,

in colonies infested by Uanoa jacobsoni and exposed to levamisole

Summary

The effect of levamisole on the activĘ of blood lysozyme of worker bees in colonies infested by Varroa
jacobsoni was examined. The colonies were divided into three groups and fed levamisolein a sugar syrup from
May to Septernber. Group I received levamisole 3 times at a dose of 5 pg/l per month, in the second group
levamisole at a dose of 2.5 pgfl was applied twice per month and in group III levamisole at a dose of 5 pg/I was
used twice only in August and September. Levamisole increased the level of blood lysozyme and did not nega-
tively affect the development of bee colonies. The highest activiĘ of blood lysozyme was noted in the bees in
September (27.8-31.0 pg/l) and the lowest in May (77.8-20.4 pglt); in June a significant increase of blood
lysozome was found only in bees from the lst group, compared to the experimental and control groups. The
level of blood lysozyme greatly increased in bees from group tII in August (the bees received levamisol for the
first time during this month).
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Owady do których należy pszczoła miodna (lpis
mel l iJbra) poza dobrze rozwini ętymi mechanizmami
chroniącymi je w sposób mechaniczny przedwtargnię-
ciem patogenów do organizmu, dysponują ponadto
dwoma systemami obrony wewnętrznej - odpornością
komórkową i humoralną ( l, 2, 4,7 -9). W humoralnej
odporności ptzeciwzakażnej owadów duzą rolę przy-
pisuje się lizozymowi (EC.3.2 .I.I1,N-acetylmuramid
glukanhydr olaza) . Li zo zym j e st naj b ardzi ej p ierwot-
nym systemem obrony humoralnej w świecie zwie-
r ząt. U w ażany j e st p ow sze chn tę za natur alny czynnik
nieswoistej obrony humoralnej przed zakażęniamt
bakteryjnymi, Niektórzy badacze (9) uważajągo za
c zy nnlk, który warunkuj e p ełną o dp orno ś ć humoralną
owadów. Według Jolles (cyt. za 9) lizozym rożnych
gatunkow zwierząt, niekiedy rożnych narządów tego
samego osobnika różni się strukturą chemiczną a ja-
ko ś ciowo wywiera identyczne działanie biol o giczne.
Poziom lizozymuulega zmianom pod wpływem tem-
peratury otoczenia, wilgotności powietrza, jakości
pokannu, głodzenia i w trakcie zakażeń (9). Stąd w
ocenie stanu odporności upszczoł coraz częściej wy-
korzystuj e się określenie profi lów immunol o g iczny ch,
które uwz glę dn i aj ą aktywno ś ć lizo zy mu (7 ), ap idycyn

( 10), skład niskocząsteczkowych frakcji białek hemo-
lim§ (3), jakościowy skład i aktywnośc fagocytarrrą
hemocytów hemolim§ (5, 6, 13). W weterynarii do
zwiększenia odporności u zwierząt powszechnie sto-
sowane s ą preparaty immuno stymulacyj ne pochodze-
nia naturalnego np. biostymina, biotropina, panodyna,
preparat FIBS, TFX, niektóte szczepy bakterit oraz
zw iązkt s ynt e ty c zn e ( n itro granu 1 o ge n, izopr onazy na),
a ostatnio lewamizol w niskich dawkach (11-16).

Mając na uwadze rolę jakąodgrywa lizozymu owa-
dów w procesach odpornościowych oraz obserwowaną
zwiększoną podatność pszczoł na choroby, postano-
wiono określić wpływ podawania lewamizolu na
kształtowanie się aktywności llzozrymu w rodzinach
dotkni ętych inw azją Var ro a j aco b s on i.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na 20 rodzinach o wyrówna-
nej sile l zbliżonymwieku matek pszczelich, w okresie od

maja do września 1997 r,Użyte do doświadczeniarodziny
podzielono na 4 grupy. Pierwszej podawano lewamizol
3-krotnie w odstępach jednodniowych, co miesiąc od maja
do września, w dawce 5 mg na rodzinę w l litrze syropu;
druga grupa otrzymywała lewamizol dwarazy w miesiącu



Tab. 1. AkĘwność lizozymu w hemolimfie pszczół robotnic (pglml)

Objaśnienie: * p.0.0l.

w odstępach jednodniowych w dawce
2,5 mg na rodzinę takze od maja do
września; trzecią grupę podkarmiono
dwa razy w odstępach jednodniowych,
w sierpniu oraz wrześniu syropem za-
wierającym 5 mg lewamizolu. Grupa
czwat1ia kontrolna otrzymywŃa syrop
bez preparatu, dwa razy w odstępie jed-
nodniowym w kazdym miesiącu odmaja
do września. Syrop podawano zawszęw
godzinach popołudniowych do podkar-
miaczek powałkowych. Po upływie 10
dni od ostatniego podania syropu pobie-
rano pszczoły do woreczków z siatki
oraz zasklepiony 15-17 dniowy czerw
pszcze7i. Pobrany czerw pTzewożony był
w termosie styropianowym do pracow-
ni, następnie umieszczany w cieplarce
w specjalnych klatkach (temp. 34"C i

wilgotnośc względna 80%) do dalszego
rozwoju. Odwygryzionych 1 -3 dniowych
robotnic pobierano z zatoki grzbietowej
pipetąpasterowskąhemolimfę i przeno-
szono do probówek z płynem fizjolo-
gicznym dla Le p i do p t e ra zawierający m
tiomocznik (bloker melanizacji). Po wy-
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W pobranej hemolimfi e badano akłwn ość lizozymu sto-
sując metodę basenikowo-dyfuzyjną. Podłoże do ilościo-
wego oznaczanta stężenia lizozymu zawl,ęrało 0,066 M
bufor Sorensena (pH 6,4) agarozę orazliof1,|izat komórek
Micrococcus luteus (Sigma). Srednicę stref bakteriolizy
wokół baseników (średnica ok. 3 mm) wypełnionych he-
molimfąoceniano po 24 godztnach inkubacji w temp. 35oC.
Lizozym białka jaja kurzego EWL (Sigma) posłużył do
wykreślenia krzywych kalibracyjnych w celu ilościowej
oceny aktl.wności ltzozyml w hemol i mfi e robotnic.

Wyniki badań zestawiono w tab. l i przedstawiono na
wykresie, Obliczono średnią arytmetyczną i odchylenie
standardowe. Wyniki poddano analizie statystycznej z za-
stosowaniem analizy wariancji jednoczynnikowej, a dla wy-
kazania istotności rożnic pomiędzy grupami zastosowano
test Duncana.

Wynikii omówienie

Podawany w niskich dawkach lewamizol nie powo-
do wał żadny ch zabur zęń w ro zw oj u r o dzin p szcze 1 i ch.

Ryc. 1. Przebieg aktywności lizozymu w hemolimfie pszczół robotnic po podaniu
lewamizolu (pg/ml)

Ekstensywnośc inwazji Varroa jacobsoni od maja do
sierpnia była nieznaczna i nie różniła się pomiędzy
grupami doświadczalnymi i g-pą kontrolną (wahała
się od 0,2oń do 0,5oń). We wrześniu mimo sierpnio-
wego leczenta pszczoł ekstensywność inwazj i Varro a
j acobsoni nieznacztie podniosła się; najwyższą stwier-
dzono upszczoł w rodzinach grupy kontrolnej (I,3%).

Ak§łvność lizozymu w hemolimfte pszczoł robot-
nic wyrazona w ptg/ml białka kurzego przedstawiała
się następująco: w grupie kontrolnej systematycznie
rosła od I9,5 p,gl ml w maju do 32 p,glml we wrześniu.
Swiadczy to o mobilizacji sił obronnych pszczół ro-
botnic podczas przygotowywania się ich do zimowli.
Szczególnie wysoki wzrost poziomu lizozymu w tej
grupie wystąpił w okresie podawania dużych dawek
syropu do zimowego dokarmiania rodzin (tab, 1).

W grupach doświadczalnych w lipcu, sierpniu i
wrześniu aktywność ltzozymuhemolimfy robotnic była
wyrównana. Naj niższą stwierdzon o u pszczóŁ grupy I
po podaniu 5 mg/l lewamizolu. Swiadczy to o supre-
syj nym działantu prep aratu.



U pszczoł grupy II (2,5 mg lewamizolu) aktyw-
noścllzozymu była o2,2 p,glmlwyższaniz w I grupie
i o 0,5 pg/ml wyższaniżw grupie kontrolnej. W czerw-
cu w grupie I nastąpił statystycznie istotny wzrost po-
ziomu llzozymu hemolimfy robotnic o 4,6 p"glml w
stosunku do grupy kontrolnej, wskazuje to na stymu-
lujący wpływ lewamizolu na mechanizmy obronne
pszczoły. W lipcu poziom lizozymlw porównaniu do
czetwcapodniósł się w II i III grupie; niższy zaśbyłw
I grupie (ż3,6 p,glml). W pozostałych miesiącach ba-
dań - (sierpień i wrzesień) aktywnoścIizozymu syste-
maty cznie w zrastńa (tab. 1 ).

Najwyższą aktywność Ltzozymu u pszczoł grup do-
świadczalnych stwierdzono we wrześnll (27,8-3I,0
pg/ml), a najntższą w maju (I1,8-20,4 pglml); w
czerwcu i to tylko l pszczół grupy I wystąpił istotny
wzrost aktywności lizozymu w stosunku do pozosta-

Ę.h g-p doświadczalnych i grupy kontrolnej, W sierp-
niu stwierdzono znaczny wzrost aktywności lizozymu
w hemolimfte pszczoł glupy III (rodziny, którym w
§m miesiącu po raz pierwszy podano lewamizol) (ryc. 1).

Wyniki badań wydaj ą się wskaą,rva c na złożoność pro-
c e s ów zw tązany ch ze styńul acj ą o dp orno ś c i u p szczoł.
Na wzrost aktywności lizozymuwpływa nie tylko do-
datkowo zasto sowany sĘmulator odporno ści nie swo -

istej (lewamizol), ale i wiele innych czynników, wśród

których nąważniejszy wydaje się być dostatek pyłku
w sezonie pasiecznym.

Wnioski

I.Lęwamizol w dawkach},5 mg/l i 5 mgl syropu
nie powoduj e zablrzęiw rozwoju rodztnpszczelich.

2 . L ew amizo l p o dawany ro dzin om p szczellm zwięk-
s za aktywno ś ć b akteri o lityc zną li zozymu h emolimfy.
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VAN WOENSEL P. A. M., LIEFKENS K., DEMA-
RET S.: Wpływ szczepienia serotypem amerykań-
skim i europejskim PRRSV na wiremiępo zakaże-
niu dzikimi europejskimi szczepami tego wirusa.
(Effect on viraemia of an American and an Euro-
pean serotype PRRSV vaccine after challenge with
European wild-§pe strains of the virus). Vet. Rec.
I42,5I0-5Iż,1998 (19)

Grupy liczące każda l 0 sztuk prosiąt SPF w wieku 6 tyg zaszczepiono do-

rr-rięśniowo ( l 05,5 TCID.0) zmodyfikowaną żywa_ szczepionką zarł ierającą sero-

typ europejski, trzy grupy zaszczepiono szczcpionką ( l 05,5 TClD.0) komercyj-

nązawierająca żywy zmodyfikowany serotyp amerykański wirusa PRRSV (wi-

rusrozrodczo-oddechowegozespołuchorobowegośrviń) Trzceiagnlprnicszcze-

piona stanowiła kontrolę Po 4 tyg, po szczepieniu określono miano przeciwciał

dla PRRSV, a następnie każdą grupę zakażono tercnowym szczepem wirusa

PRRSV wyizolowanym w Hiszpanii, Niemczech lub Danii Szczep szczepion-

ft611,y europejski i amerykański należały do różnych serolypóu,. Szczepienie sc-

rotypem amerykańskim rvirLlsa PRRSV w niervielkim stopliu redukowało natę-

żcnic wiremii po zakażeniu terenowym szczepem europejskim tego rvirusa. Je-

dynie po zakażeniu szczepom izolowanym w Hiszpanii statystyclnie zncrrrien-

nie obniżała się wiremia. Natomiast szczepienie prosiąt serotypem europejskim

całkor,vicie hallowało rozwój wirernii po zakaźeniu szczepelTl izolowanym w

Niemczech orazbatdzo silnie obniżalo jej nasilenie po zakażeniu szczepem te-

reno\\/ym izolowanym na terenie Hiszpani; i Danii 
G.

HIGUCHI T., TAKARAGUCHI S., HASHIKURA
S., HAGIWARA S., GAJO C., SATOH S., YOSHI-
DA M., TAKAI S.: Badanie kliniczne i serologicz-
ne źrebiąt w wieku 30 i 45 dni celem ustalenia wcze-
sne go r ozp oznania Rh o do c o c c u S e q ui w fermach za-
każonych endemicznie. (Physical and serological
examinations of foals at 30 and 45 days of age for
early diagnosis of Rhodococcus equi infection on
endemically infected farms). JAVMA 2I2, 9] 6 -9 8I,
1998 (7)

Celem badań była ocena kliniczna i serologiczna występowania u źrebiąt w

wiektL 30 i 45 dni endemicznych względnic sporadycznych zakażeń wywoła-
lych przez Rhodococcus eclui Ogółem przebadano l 4,{ źrebięta wśród których

36 pochodziło z gospodarstw w których w ostatnich 2 latach zakażenia rł,ywoła-

ne przę7 R eqili występowały endetlicznie, natomiast 7I żrebiąt pochodziło z
gospodarstw gdzie zakażenia tym zarazkiem występowały sporadycznie pod-

czas gdy 37 źrebiąt pochodziło z gospodarslw wolnych od zakażenia. Rozpo-
znanie oparto o badanie fizykalne klatki piersiorvej, badanie parametrów bio-

chemicznych surowicy i hcmatologicznyclr oraz o odczyn ELISA Do badań

bakteriologicznych pobierano aspirat z tchawicy od 14 z, 32 żrebiąt z kliniczly-
rni objarł,ami choroby oraz od7 z 1I źrebtąt seropozytywnych ale bcz objawów

clroroborvych. Częstotliwośc występowar. ia chorób układu oddechowcgo była

znamiennie wyższa u źrcbiąt w wieku 45 dni pochodzących z gospodarstw grlzie

zakażeniaR cqril występowały endemicznie lub sporadycznie R equi izolowa-

no od źrcbiąt seropozytywnych nawct w przypadku braku objawów klinicznych

chorobY 
G.


