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Otorbielak pszczeli (Ascosphaera apis) jest hetero-
tallicznym gr zyb em wywołuj ąc ym gr ożną chorob ę
czerwiu pszczelego w rodzinach pszczoły miodnej
(Ap i s m e l l ifer a L.) . Gr zyb ten należy do r o dzaju A s c o -
s p h a er a (rodzina A s c o s p h a er a c e a e, klasa A s c o my c e -
les), ktory obejmuje obecnie ponad 2I gatunków wy-
stępuj ących u p szczoł s amotnych or az p szczół społec z-
nych. U pszczoĘ miodnej spotyka się przede wszyst-
kim Ascosphaera apis, rzadziej A. major, A, atra czy
A. duoformls (1).

W przebiegu zakażenia grzybicą otorbielakową
(ascosphaeriosis apium) obserwowana jest duża
zmienność w obrazie klinicznym, wynikająca z sezo-
nowości rozwoju rodziny pszczelej i jej uwarunkowań
geneĘcznych, ilości gromadzonego pokarmu i wycho-
w}.vvane go czerw Ia or az p ato genno ś c i drobnoustroj u.
Straty w pasiekach powodowaneprzez grzybicę otor-
bielakowązwiązane sąze spadkiem liczebności i pro-
dukcyj ności rodzin pszczelich,

I dentyf,rkacj a gatunków grzyb ow b ę dący ch pr zy czy -
nązachorowan pszczół opiera się przede wszystkim
na określaniu ich cech morfologicznych i hodowla-
nych. Większość tych oznaczęńpolega na określaniu
wielkości owocników (asomata), zawterających ku-
liste worki zarodnikonośne, wypełnione zarodnikami

(a s c o s p o r e s) . Zar o dniki p o s i adaj ą charakterystyczny
ksztaŁt, a staĘ stosunek długości do szerokości wyno-
si dla Ascosphaera apis 1,9. Laboratoryjna identyfi-
kacja grzyba Ascosphaera apis nie nastręcza trld-
ności pod warunkiem uzyskania na podłozu wzrostu
szczepów wytwarzających owocniki (2), jednak izo-
lacja czystych kultur jest bardzo pracochłonna i trud-
na z powodu częstych mieszanych zakażeń innymi
grzybamt lub występowania szczepów nie wytwarza-
jących owocników (5, 9). Potwierdzają to badania
własne, w czasie których izolowano z zamarłych na
grzybicęotorbielakową larw pszczeltch licznę gatun-
ki kropidlaków (Aspergillus spp.), Penicillium spp.
oraz Mucor racemosus i Alternaria alternata (3).

Celem podj ętych badań było wykonanie amplifika-
cji regionu ITS1-5.8S-ITS2 rybosomalnego DNA
szczepów Ascosphaera apis przy użyciutechnik PCR
o raz p oró w naw c za analtza fi 1 o g enety c zna izolatów .

Materiał i metody

Materiał do badań stanowiło 29 szczepów Ascosphaera
ap is b ędących izo latami terenowymi grzybicy otorb ielako -

wej pszczół pochodzących z krajowych pasiek (tab. 1.)
Pozyskane szczepy nalxnazano przez posiew rozdrobnio-
nych zmumifikowanych larw pszczelich wg metodyki opi-
sanej przez Glińskiego i wsp. (6). Po uzysl<aniu wzrostu
i izolowaniu kr-rltur grzybowych, badane szczępy identyfi-
kowano, posługując się ogolnie przyjętymi metodami ma-

+)Praca rł,ykonana rv ranrach projektu badawczego finatlsorvanego przez KBN
nr 5 PO6K 027 ]9
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Tab. l. Pochodzenie szczepów
Ascospltaera apis izolowanych
od pszczół

kro- i mikroskopowymi.
Do dalszych badań prze-
znaczano jedynie szczepy
wytwarzające zarodniki
(askospory), które w cza-
sie hodowli nie wykazy-
wały cech pleomorfizmu.
Materiał badawczy stano-
wiły B-dniowe hodowle
szczepów Ascosphaera
apis namnńanych w temp.
25oC na podłożu Sabou-
rauda (SDA-YE) (BioMe-
rieux, Francja) z dodat-
kiem 0.200 wyciagu droz-
dzowego i 0,1o^ chloram-
fenikolu, Z każde1 hodow-
li pobierano od 2 do 3 frag-
mentów mycelium (tj.
około 10-50 mg).

Izolację całkowitego
]<omórkowego DNA pro-
wadzono zgodnie z proce-
durą CTAB (B, 9). Pobra-
ną grzybnię zamrażano
w ciekłym azocie, a na-
stępnie rozdrabniano i za-
lewano buforem CTAB
(l00mMTrisHCl,20 mM
NaEDTA, 1,4 M NaCl,
2% bromek cetyltrimety-
loamonu, 0,2oń bęta-mer-
kaptanolu) z dodatkiem
0,1 mg proteinazy K do
objętości 0,5 ml. Jedno-
rodną mieszaninę umiesz-
czano w łaźni wodnej
o temperaturz e 65" C ptzez
l godz,. a następnie wiro-
wano przy 13 000 x g
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przez I0 min. Fazęwodną
zbierano do nowych probowek i dodawano tę samą obję-
tość mieszaniny fenol : chloroform : alkohol izoamylowy
(25 : 24 : 1, pH B,0), mieszano i wirowano przy l 3 000 x g
przez I0 min, Ponownie zbierano fazę wodną dodawano
tę sarną objętośc mieszaniny chloroform : alkohol :.zoamy-
lowy (24 : 1), mieszano i wirowano jak wyzej. Czynnośc tę
powtarzano dwukrotnie. Następnie do fazy wodnej doda-
wano 1ml izopropanolu, dokładnie mieszano i inkubowa-
no w łaźni wodnej o temp. 7}"Cprzez 1 godz. Po inkubacji
próbę wirowano przy 13 000 x gprzęz 30 min. w celu wy-
trącenia DNA. Supernatant usuwano, a osadzoną na dnie
peletkę DNA przemywan o 1 0oń etanolem. Czynnośc tę wy-
konywano dwukrotnie. Następnie osad suszono w tempe-
raturze pokojowej, po czym zawieszano DNA w 0,05 ml
redestylowanej wody i zamrażano w -20'C do dalszych
badań.

Amplifikację rDNA wykonywano w oparciu o sekwen-
cje starterów kodujapych region 5,BS rDNA GTS1-5,83-
-ITS2) opisanych przez Clruan i wsp. (4): starter górny

(TW81) o sekwencji GTT TCC GTA GGT GAC CTG C
oraz starter dolny (AB2B) ATA TGC TTA AGT TCA GCG
GGT. Wielkość powielanego amplikonu wynosiła 520 par
zasad (p.z.). Reakcj ę amplifi kacj i prowadzono w probór.l,-
kach typu Eppendorf o pojemności 0,1 nl. Mieszanina re-
akcyjna składała się z około 25 ng wyekstrahowanego DNA;
po 10 pM każdego ze starterów; 10 x buforu dla stabilnej
polimerazy DNA; po 2 mM kazdego z trojfosforanorv
dNTP (z d-ĄTĘ dCTą dGTP i dTTP), Zawartość probo-
wek uzupełniano wodą do całkowitej objętości 10 pl. Re-
akcję PCR prowadzono w aparacie Mastercycler Gradient
(Eppendorf, Niemcy) w następlua§ych warunkach tempe-
rafttrowych: denaturacja wstępna w temp, 91"C przez 2 min,,
po czym dodawano 2 jednostki polimerazy Taq (5 U/prl)
(EURx, Polska), a następnie wykonywano właściwą arn-
plifikację: denaturacja 94"C 20",hybrydyzacja - 54"C
20", elongacj a 72"C 1 '). Amplifikację powtarzano w 35
cyklach zakończonych 1 minutową elongacjąw temp, 72'C.
Po zakończeniu reakcji PCR nakładano 1/5 objętości mie-
szaniny reakcyjnej na Ioń zel agarozowy z dodatkiem brom-
ku etydyny o stęzeniu 1 pg/ml. Elektroforezę prowadzono
przy napięciu 105 V w buforze 1 x TAE (40 mM Tris ace-
tate 2 mM EDTA). Wyniki obserwowano w transluminato-
rze o długości fali 300 nm. Wynik dodatni oznaczał obec-
ność prążka DNA o spodziewanej wielkości w stosunku
do wzorca lnas.

Otrzymane produkty poddano rrastępni e s ekwen cj ono -

waniu przy uzyciu ABIPl,ism TMBigDyeTM Tetmiantor Cycle
Sequentcing kit (Perkin-Elmer, USA) zgodnie z procedurą
podaną przez producenta. Analizę sekwencji wykonano
w ABl377 Genetic Analyzer (Perkin-Elmer, USA) w La-
boratorium Sekwencjonowania DNA i Syntezy Oligonu-
kleotydów IBB, PAN w Warszawie.

Wyniki iomówienie
W wyniku przeprowadzonęgo sekwencjonowania

uzyskano sekwencję: 1-527 nt z sekwencji No
AAU68313:

GTC TGT GCG GCT AGG TGC CCC TAA ACA
AGG CCC TGC CGC GAC TCC CAC CCT TGT
CTA CCT TAC CTG TTG CTT CGG CGG GCC TGC
GGG TTC TCG CGA GCC TGC TGC CGG AGG
GGT TAG TTC CCC CCT GGC TAG CGT CCG
CCG AAG ATA AAC GAA CTC CAG TCG AAG
ATT GAA GTC TGA AGA AAA TTG ATA AAT
AAA TCA AAA CTT TCA ACA ACG GAT CTC
TTG GGT TCC GAC ATC GAT GAA GGA ACG
CAG CGA AAT GCG ATA AGT AAT GTG AAT
TGC AGA ATT CCG TGA ATC ATC GAA TCT TTG
AAC GCA CAT TGC GCC CTC TGG TAI TCC GGG
GGG CAT GCC TGT CCG AGC GTC ATT GC AAC
CC TCA AGC ACG GCT TGT GTG TTG GGC GAT
CGT CCC GTC TTA GGA GGG ACG CGC CCG
AAA GGC AGT GAC GGC GTC GTG TTC CGG
TGC CCG AGC GTA TGG GGC TTT GTC TTT CGC
TCT AGT GGC CTG GCC GAC TGT CCG GTC
TAA CCA TCA TTT ACT TCT AG

Spośrod badanych próbek izolaĘ (n: I2) o nume-
rach 'Ą3, AI0, A32, A38, 446, A50, A58, A69, A70,



A71, A90 i A94 wykarywaĘ I00% identycznoścznu-
merami akcesyjnymi GI/35 13430, GB/U683 13, 1,

AAU68313 banku genów (Gene Bank), co potwier-
dza ich pr zynależno ść o d gatunku A s c o s p h a e r a ap i s,

Probki (n : 6) o numerach A03, A50, A58, A70,
A90, A94 wykazywaĘ zmienność w obrębie sekwen-
cji 5'-TGC CTG TCC GAG CGT C/TA TTG CAA
CCC TCA A-3'. Zmięnność ta ma zwykle charakter
równocenności C iT, nteznacznej przewagi C lub T,
bądźTlc (zwykle T, ale C też daje sygnał). Opisane
zmiany świadcząo dużej stabilności nukleotydów se-
kwencjonowanego regionu i małej zmienności regio-
nu 5,8S rDNA (ITS1-5.8S-ITS2) szczepow Ascospha-
era apis.

AnaltzapozostaĘch próbek (n: 17) wykazała silne
zanie c zy szc zenia myk o l o g i c znę mater tału b adan e g o,
pomimo starannego przygotowania hodowli i oceny
czystości mikologicznej. W badaniach stwierdzono
obecność P enicillium commune (izolatwb 1 5 i wb 43),
Penicillium chrysogenum t P enicillium spp, w probach
A3], A48, A49, A62, A64, A72i A77. Próby o nume-
rach A26, A40, A44 i ,Ą16 wykazaĘ I00% zgodność
z obecność Penicillium commune (lzolat wb 19 i wb
55), Penicillium crustorum i Penicillium italicum.
Z koleipróby A33, A35, A45 i A46byĘ zgodne z Cha-
etomium spp., Aspergillus nidulans (izolatwb 2) i Al-
ternaria spp,

Wymagania hodowli in vitro dla wzrostu As co spha-
er a ap is uniemożliwiająwykorzystanie dodatków sub-
stancji hamujących wzrost innych gatunków grzybów,
np. aktydionu, Uzyskanie więc czysĘch hodowli grzy-
bów wymaga żmudnego, często wielokrotnęgo prze-
siewu fragmentów kolonii, a następnie precyzyjnej
oceny makro- i mikroskopowej szczepów. Można także
podczas tzolacjt spotkać sięze zjawtskiem równoczes-
nego wzrostu mieszanej grzybni Ascosphaera apis,
Mucor racemosus, Penicillium cyclopiun. Pomimo
wielokrotnych pasazy materiału pobieranego przł uzry-
ciu lupybinokularnej często niemożliwe jest ostatecz-
nie uzyskanie czystych kultur A. apis.Towarzyszące
gr zyby w ytw ar zaj ąs trz ępki Łudząc o p o dobne do gr zy -
bicy otorbielakowej, stądteż w obrazie mikroskopo-
wym hodowla taka uwidacznia się jako jednogatun-
kowa.

W rutynowej diagno sty c e gr zybtcy otorbielakowej
uzyskanie obfitego wzrostu i pojawienie się w cen-
trum kolonii owocników wystarcza do postawienia
tozpoznania. Do badań przy uĘciutechniki PCR wy-
magana jest szczególna czystość mikologiczna, którą
trudno uzyskać bez specjalistycznego wyposazenia
1aboratorium.

Uzyskane wyniki wskazują żew rozwoju grzybtcy
otorb ielakowej może br ac ldział kilka czynn ików za-
każnych. Potwierdzałoby to sugestie Glińskiego
i Chmielewskiego (5) o złożonej etiologii tej choroby,
co z kolei rzufuje na przebieg kliniczny choroby w ro-
dzinachpszczelich.

Wnioski
1. Otorbielak pszczeli (Ascosphaera apis) $ryka-

zuje stabilnośc w sekwencji nukleotydow regionu 5,8S
rDNA (ITS 1 -5, 8S-ITS2).

2. Użycie techniki PCR do amplif,rkacji regionu
5, 8 S rDNA (ITS 1 - 5, 8 S -ITS2) pozw ala na potwierdze-
nie przynalezności gatunkowej szczepów do rodzaju
Ascosphaera i gatvtkll Ascosphaera apis.

3. W rozwoju grzybicy otorbielakowej rodzin
p s zc zelich opr ó c z A s c o s p h a e r a a p i s mo gąbr ać udział
inne gatunkt grzybow.
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Kiszonka zarleczyszczona ziemią zawierająca endospory Clostridium botu-

linttm typ B stanowi dobre podłoże do produkcji toksyny przez tęn zarazęk Za-
razek rozrrrnaża się w pH 4,5 lub powyżej (optymalne pH 7,0) przy dużej wilgot-
ności. Zatrucie jadem kiełbaslany]tl typu B wystąpiło w stadzie krów mlecznych
rasy holsztyńskiej liczącym 246 krów i buhaja, po skannieniu kiszonki z kuku-
rydzy Corocznie zwierzęta szczepiollo przeciwko C botulinum typ C, C2 iD.
Pierwsze zachorowania wystąpiły po 4 dniach karmienia kiszonką wśród obja-

wów porażenia opuszkowego, utraty łaknienia, osowienia, śIinotoku, regurgita-
cji i biegunki prowadzącej do odrł,odnienia organizmu Nowe zachorowania
wystąpiły po 8 dniach. Ogółem zachoror,vało 60 (33,5%) krów, przy czym u 43

(71,7) wystapiła ostra lub chroniczna postać chorob},, ll I1 (.28J%) postać sub-

kliniczna. Padły 34 krowy i 1 buhaj. Leczenie przy użyciu boroglukonianu wap-
nia, płynów wieloelektrolitowych i witanliny B, dało efekty u 24 krów Z kiszon-
ki wyizolowano toksynogenny szczep C. botulinum typ B

G.


