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Wrażliwośó szczepów Ascosphaera apis
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§uśceptibilił of Ascosphaeta apis sttains to antifu

Sutnlnary

The study determined the minimal inhibition concentration (MIC) of antifungal preparation§:,N}statinum,
Ketokonazóle and Flukonazole, against 35 strains of Ascosphaera apis, the causative agent .oflchalkbrood
disease in the honey bee (Apis mellifera L.).

In order to do this, the study used the modified cylinder agar dilutio
used at a concentration of 100-1600 i.u. per ml, Ketokonazole at a co
Flukonazole at 8-128 pg per ml. The MIC value was determined followi

The antibiotic lilystatinum seemed to tle effective in 40oń of case
ketokonazole effective in25oń cases of the strains. Flukonazole did not e
in relation to Ascosphera apis. The resistance of Ascosphera apis to Nystl
recent years.
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Gr zybica otorbi el ako w a pszczoł as, c, os p h a e r i o s i s

apiumjest w ostatnich latach jedną znajgrożniejszych
chorób rodzin pszczelich na całym świecie, Wywoły-
wana jest przez otorbielaka pszczelego Ascrlsphael,ct
apis. Rozwoj grzybicy otorbielakowej zwiazany jest
z powszechnościąwystępowania tego gl,zyba w rodzi-
nach pszczoły rniodnej, środowisku ulowym, popula-
cjach pszczoł samotnic i innych owadów dzlko żyja;
cych, a także z występowaniem czynnikow obnizają-
cych odpornośc rodzin pszczelich (4, 16),

Wrazliwość lub brak podatności na grzybicę u pszczo-
ły miodnej (Apis, melli/eraL,) związana jest ściśle z be-
hawioralrrą odporrrością r,odzin pszczelich, Cecha ta.

uwarun kowana g e n ety c zni e, pr zekazywan a j e st pr zez
matki pszcze\e su,ojemu potomstwu. Odporność belra-
wioralnąw duzym uproszczeniu określa się jako zdol-
nośc pszczół robotnic do wyszukiwania i odsklepiania
zamarłego czerwiapszczeiego olaz usuwania go z ko-
mórek, zanlm czyrrnik chorobotwórczy llzyska zdolność
inwazyjną (5, 11, 15).

Okresowo pojawiające się nasilenie występowania
grzybicy otorbielakowei w pasiekach sprawia, że pszczela-
rze chętnie stosująpreparaty chemiczne w celu jej zwal-
czania. W praktyce pszczelarskiej wykorzystuje się
obecnie do tego celu dwie metody: zakwaszanie środo-
wiska ulorvego kwasami organicznymi (np. kwasem
mrowkowyrn) (9) lub podawanie w pokarmie ps,zczo-

łon preparatow prze c i w grzybiczy ch, głownie ny staty -

nl,i klotrimazolu (6, 7, 8).
O c ena pr zęclw gr zybi c ze go dział ania okre ś lon e go

nretody krązkowe (l0) lub stosuje szeregi stęzeń pre-
paratu przeciwgrzybiczego w podłozach (8).

Celem badań tlyło określenie wrazliwości szczepów
Ascospl,tael,ct apis na lrzy wybrane preparaty przeciw-
grzyblcze,

Materiał imetody
Badanion-r poddano 35 szczcporł, A,sc,oslphaet,tl allis wy-

izolorł,anych z przypadków tcretlowych grzybicy otorbiela-
korvej. V, tcj llczby 33 izolaty pochodziły z pasiek zlokalizo-
ivanych na terelric Polski, a 2 izolaty z Niemiec. Szczepy
Ascosphaera api.r izolowalo zzatnarĘch lalw pszczelich wy-
kazujących pośmiertne objawy grz_vbicy otorbielakowej
(ryc. l). Posicwórł,z rozdrobnionych lanł, dokonvwano na
stałe podłoze Sabourauda SDA-YE (z dodatkierl wyciągu
drozdzowego a,2oń i 0,1% chloranlfenil<olu, pH 7,0), a inku-
bac_ję prowadzollo w temp. 25"C w atmosferze z dodatkierl
1C,09'" CO.. Po uzyskaniu \łlzrostu i lł,lli791g*uniu czystych
hodclwl i gizyba wszystkie szczcpy identyfi kowano, uzy\\,a-
jąc tcchnik lnakro- i n kroskopowyclr. na podstawie morfo-
Iogii i wzrostu grzybni raz wytrł,arzartia zarodników (r,;,c. 2),

Do badań uzyto:

- rrystatyny frrmy PI-IVA Kraków w forrnię trituracji do
rcceptury (2 00C}000 j.m./g nystatyny);

*)praca wykonana rv ranrach projcktu badawczego fitla]lsowanego przez l(tsN
nt 5 PO6K 02,7 ]9.



Ryc. 1. Askosferioza - typowe zmiany pośmiertne u czerwia
pszczelego

- ketokonazolu firmy ANPHARM, preparatu zawierają-
cego pochodną imidazolu (R41-400) (chemicznie określane-
go j ako: cis-acetylo- { 4 -|p-|2-(2,4-dichloro-fenylo)-2-(imida-
zol- 1 -ilometylo)- 1,3-dioksolan-4-i1o]-metoksy]-fenylo} -pipe-
razyna), w formie tabletek zawierających 200 mg akĘwnego
zwtązku1'

- flukonazolu firmy PLIVA Kraków, preparatu zawierają-
cego pochodną ttiazolu, w formie kapsułek zawieralących
100 mg aktywnego związku.

Wszystkie preparaĘ rozpuszczano w 45,0%o alkoholu ety-
lowym przygotowując stęzone roztwory robocze, dodawane
następnie w odpowiednich proporcjach do przygotowlvanych
podłoży.

Oznaczanie MIC wykonywano cylinderkową metodą roz-
cieńczeń wg Buttiego i wsp. (1) na płytkach Petriego o śred-
nicy 10 cm, na ktore wylewano po 30 ml podłoża Sabourauda
zaw ier ającego określone stęzenia preparatów przeciw grzybi-
czych. W badaniach uzyto następujących stęzeń preparatów:
nystatyny- l00,200,400,800 i 1600 jm/ml podłoża,ketoko-
nazolu - 2, 4,8,16 i 32 pglml podłoża, a flukonazolu - 8, 16,
32,64 i 128 p,glmlpodłoża.

Szczepy Ascosphaera apis namnażano na stĄm podłozu
Sabourauda (napĘtkach o średnicy 8 cm)przevposianie frag-
mentow grzybni w centralnej części pĘtek. Srednio po 6-9
dniach inkubacji szczepów pobierano z nich materi ń do ozna-
czeń,ktory stanowiĘ inokula grzybni pobierane z kolonii o kil-
kucenĘmetrowych średnicach, ale jeszcze przed momentem

wytw arzania spor. Inokula otrzymyw ano przy uiry ciu zaostrzo -
nych pipet pasterowskich (o średnicy 5 mm) z miejsc jedna-
kowo oddalonych od centrum kolonii. Celem tych zabiegów
było uzyskanie cylinderków agarowych, pokrytych mikrokul-
turą grzyba, zawieralących podobne jakościowo i ilościowo
elementy grzybni.

W podłozach z dodatkiem preparatów przectwgrzybtczych
wycinano po trzy baseniki o średnicy 5 mm, do których w ja-
łowy sposob przenoszono uzyskane inokula grzyba. Kontrolę
stanowiły podłoza Sabourauda bęz dodatku testowanych pre-
paratóą na które w analogiczny sposób przenoszono inokula
badanych szazępow.

Wyniki odczytywano po 3 i 7 dniach inkubacji w temp.
25'C określając średnice uzyskanych kolonii, a za wartośc
MIC przyjmowano stęzenie preparatu ograniczające wzrost
kolonii grzyba do 7 mm czyli2 mmpoza średnicę inkoropo-
rowanego inokulum. Warlość tę ustalano po 7 dniach inkuba-
cji, wg metodyki podanej przez Wawrzkięwicz i wsp. (17),
a kńde oznaczenie przeprow adzano w trzech powtórzeniach.
Wszystkie badane szczępy cechowała zLaczna stabilność
wzrostu przy określonych stęzeniach preparatów. Zaobserwo-
wane róznice we wzroście nie przekraczały I0,0oń wielkości
(średnicy) kolonii, a wyniki pomiarów z trzęch powtórzeń
zostały uśrednione.

Wyniki i omówienie

Badania wrazliwości 3 5 szczepow As c o s p h a er a ap i s
w warunkach in vitro wykazaĘ dużąrozpiętość w war-
tościach stężeń hamujących uzytych w doświadczenlu
preparatÓw przeciw grzybiczy ch. Szczegółowe dane
zawieratab. 1.

Z powodu dużej rozpiętości warlości MIC nystaty-
ny, jej średnia wartość hamująca w 8. dniu obserwacji,
dla wszystkich szczepow użytych w doświadczeniu
wyniosła 682,85 (+l- 615,72) j.m./ml podłoża, co od-
powiada 34I,I2 pglmlpodłoża. Srednia warlość MIC
dla badanych szczepow Ascosphaera apis jest znacznie
wyższaod uzyskanej ptzezKowalską (10) 7 5 pl"glml,
a zbliżona do maksymalnych warlości MIC (72,5 do
328 -3 3 0 p,gl ml podłoza) podawanych przez Glińskie-
go i wsp. (8).Z objętych badaniami szczepów A. apis
Ęko 40p0ń cechowało się duząwrazliwościąna nystaty-
nę (MIC: 100-200 j.m./ml, co odpowiada 50-100 prglml),
zaś ż8,5oń szczepów było wysoce opol-liych na ten an-

Ryc.2. Ascosphaera apis -pojawianie się
ciemnego zabarwienia kolonii wywołane
tworzeniem owocników

Ryc. 3. Ascosphaera apis -brak wzrostu
szczepów wrażliwych na podłożu z nysta-
Ęną (1600 j.m./ml, 7. dzień)

Ryc. 4. Ascosphaera apls - silny wzrost
szczepów opornych na podłożu z fluko-
nazolem (128 mg lml;7. dzień)



tybiotyk - MIC : 1 600 j,m./
/ml (800 pg/ml i więcej)
(tab. 2). Wyniki te wskazu-
ją na co najmniej średnio
dwukrotny wzrost opor-
ności szczepow A. apis na
nystatynę w cl€u ostat-
nich 15 lat i pojawienie się
szczepów całkowicie
opornych na ten lek. Wy-
nika to prawdopodobnie
z faktu, iz Polska jest jed-
nym z niewielu krajów
Europy, w ktorych prowa-
dzona j est dość powszech-
nie terapia farmakologicz-
na grzybtcy otorbielakowej, właśni e przy uży -
ciu nystaĘny.

Badane szczepy A. apis cechowĄ sięznacz-
ną opornością w stosunku do ketokonazolll,
poniewaz dla ponad 74,0oń szczepów warlość
MIC wyniosła32 pglml i więcej, a Ęlko 17 ,0oń
szczepów było wysoce wrazliwych na ten pre-
parat. W przypadku flukonazoIu aż97 ,lońba-
danych szczepów wykazywało MIC w grani-
cach 1ż8 slglml i więcej (tab. 2). Gliński
i Chmielewski (7) zalecająstosowanie ketoko-
nazolu w rodzinach pszczelich w dawce 0,1-
-0,5 g na 1 litr syropu cukrowego na 1 rodzinę
pszcze|ą. Odpowiada to dawce l00-500 pg ke-
tokonazolu w 1 ml syropu. W praktyce trzeba
jednak parniętać, ze stęzenie to przed dosta-
niem się do przewodu pokarmowego larw pszczelich ule-
ga kilkukrotnemu rozcieńczeniu.

Uzyskane wyniki wskazują na znaczną oporność
szczep1w Ascosphaera apis na ketokonazol, a szcze-
gólnie flukonazol. Wartości MIC w granicach 1,56-
-12,8 pg/ml są charakterystyczne dla grzybow wrażli-
wych, a waftości MIC powyżej 64 i 100 pglml - dla
grzybow opornych na te chemioterapeutyki (3, I2-I4).

Wniosek

Stosowanie nystatyny i ketokonazolu w terap:n grzy-
bicy otorbielakowej w rodzinach pszczelich nie daje
gwarancj i skute c zn e g o zw alczeni a tej ch oroby.
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Nystatyna

Wartośó MlC i Procenl
w i.m./ml I szczepów

ketokonazol

Wartość MlC ] Procent
w pg/ml ] szczepów

1 00-1 600

200-1 600

400-1 600

800-1 600

1 600

>1 600

Razem

1Ą,4

25,7

22,8

8,6

17,1

11 ,4

100

2-32

4-32

B-32

16-32

32

>32

Razem

11,4

5,8

2,9

5,8

25,7

48,4

,t 
00

8-1 28
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2,g
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100
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Tab. l. Stężenia preparatów hamujące wzro§t §zczepów Ascosphaera apis po3 i 7 dobach inkubacji

Nystatyna

Stężenie l ticzUa szczepów

i.m,/ml I o. oou, I z, oou,

ketokonazol

Stężenie l liczUa szczepów

ug/ml I s. lon, I z, oou,

Flukonazol

Stężenie ; Liczba szczepów

!g/ml j s. ooua I z. ooua

100

200

400

800

1 600

>1 600

Bazem

19

1

7

4

0

4

35

5

9

8

3

6

4

35

2

4

8

16

32

>32

Bazem

7

Ą

Ą

2

8

10

35

4

2

1

2

9

,l7

35

8

16

32

64

128

>128

Razem

2

1

1

6

14

11

35

0

0

0

1

8

26

35


