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REZUMAT 

 

Albinele Apis mellifera, posedă strategii profilactice faţă de unele boli, inclusiv 

culegerea unor compuşi cu acţiune antibiotică, antifungică sau antivirală din diferite 

plante. Deci, polenul şi propolisul conţin diferiţi compuşi care previn creşterea fungică 

şi bacterială sau replicarea virală.  De vreme ce aceşti compuşi sunt utilizaţi de albinele 

doici în hrănirea puietului, ei joacă un rol important în păstrarea sănătăţii coloniei de 

albine.   

În această lucrare am vrut să arătăm că albinele doici, infectate cu 

microsporidia Nosema ceranae, şi bacteriile Braevibacilus laterosporus, Paenibacillus 

alvei şi Enterococcus faecalis, au arătat preferinţe pentru diferite tipuri de miere 

utilizate în hrănirea artificială. Albinele infectate au preferat miere cu proprietăţi 

antibiotice mai ridicate – determinate prin teste in vitro – mieri ce au redus totodată 

infecţia cu bacterii a albinelor, după consumul acestor tipuri de miere. De vreme ce 

albinele doici nu numai ca hrănesc larvele albinelor, dar şi pe ceilalţi membri ai 

coloniei, acest comportament poate fi o formă adaptativă a unei automedicaţii atât la 

nivel  de individ, cât şi la nivel de colonie.   

Este cunoscută ipoteza conform căreia adaptabilitatea comportamentului 

antiparazitar este o caracteristică de succes a animaleleor. De aceea, comportamenul 

este, intr-adevăr, un mecanism costisitor, dar eficient in lupta impotriva paraziţilor. 

 Capacitatea paraziţilor de a manipula comportamentu organismului gazdă 

este un fenomen studiat indelung. Mergând mai departe, funcţiile adaptive şi 

mecanismele de profilaxie sunt un subiect de actualitate. Pe de altă parte, cercetările 

privind felul în care gazda, prin comportament adaptiv, reduce probabilitatea de 

infecţie, sunt rare. 

 Există o forte mare varietate de comportamente care se aplică direct 

împotriva surselor de infecţie, cum ar fi comportamentul igienic al albinelor, conform 

căruia albinele îşi curăţă eficient stupul de eventualele surse de infecţie, sau 

comportament care se aplică direct împotriva parazitului, cum ar fi atacul unui număr 

mare de albine pentru a neutraliza viespile. Aceste comportamente au un numitor 
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comun, şi anume reduc probabilitatea infectării masive sau chiar dispariţia coloniei de 

albine. 

 O privire de ansamblu asupra acestor tipuri de comportament a fost elaborată 

recent. Principalele categorii sunt: depărtarea de sursa de infecţie, schimbarea 

habitatului, minimalizarea expunerii faţă de sursa de infecţie, grooming-ul şi algerea 

hranei, această ultimă categorie făcând obiectul cercetărilor din această lucrare. 

Alegerea hranei implică şi automedicaţia, un termen care este aplicat îndeosebi 

organismelor mult dezvoltate, însă, conform cercetărilor, este prezentă intr-un areal 

mult mai larg. Automedicaţia evidenţiază faptul că un comportament antiparazitar, 

poate reduce numărul indivizilor infectaţi sau poate întârzia dezvoltarea parazitului. 

Acest comportament include ingerarea anumitor substanţe, de regulă compuşi 

secundari ai plantelor. 

 Apărarea contra paraziţilor poate fi efectuată de un singur individ sau de 

întreaga colonie. Evident, rezultatele luptei împotriva acestora sunt mai bune în cazul 

în care participă mai mulţi indivizi. Totodată, comportamentul antiparazitar este foarte 

eficient în reducerea încărcăturii parazitare, cum ar fi grooming-ul, când un număr 

mare de ectoparaziţi este eliminat. Un exemplu remarcabil este cel al furnicilor, care 

pot face diferenţa între indivizii cu grade diferite de infecţie fungică, cei mai puternic 

infectaţi fiind primii ajutaţi. În cazul vertebratelor, după cum am arătat anterior, acest 

comportament este mult îmbunătăţit.  

 În ceea ce priveşte comportamentul albinelor împotriva acţiunii paraziţilor, 

studiul prezentat se axaeză pe hrănirea albinelor infectate artificial cu diverşi patogeni, 

studiind răspunsul lor la compuşii din mierea de albine. Mierea de albine se 

diferenţiază în funcţie de provenienţa nectarului şi a polenului, mai puţin mierea de 

mană, care este singura miere de origine non florală.  

 Obiectivul principal al cercetărilor efectuate în cadrul acestei lucrări este 

evidenţierea comportamentului albinelor doici faţă de anumiţi patogeni şi faţă de sursa 

de hrană. Aceste cercetări au ca bază de lucru biologia familiei de albine, precum şi 

evoluţia sănătăţii familiei de albine în raport cu bolile prezente în colonie. 

Pentru atingerea scopului principal s-a stabilit protocolul de lucru, astfel: 

- obţinerea materialului biologic; 

- realizarea unui design experimental; 
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- efectuarea analizelor specifice fiecărui agent patogen; 

- stabilirea sursei de hrană; 

- stabilirea impactului sursei de hrană asupra patogenilor; 

- stabilirea modului de administrare a hranei; 

- efectuarea de măsurători la intervale regulate de timp. 

 

Pentru studierea comportamentului albinelor vis a vis de infecţia artificială cu 

spori de Nosema ceranae, s-a obţinut, în prima fază, un stoc de spori de N. ceranae. 

Astfel, din stupina USAMV, s-a  prelevat un număr de 20 albine în vederea 

diagnosticării lor. S-au detaşat abdomenele albineor, utilizând o pensă pentru 

contenţionarea în zona toracelui şi un bisturiu. Abdomenele astfel obţinute au fost 

mojarate în ameste cu 20ml apă distilată. Mojaratul obţinut a fost filtrat utilizând 

hârtie de filtru. Lichidul rezultat a fost împarţit în tuburi Eppendorf de 1.5ml. Ulterior, 

tuburile au fost centrifugate la o turaţie de 5000rpm timp de 10 minute. 

Supernatantul obţinut a fost îndepărtat cu ajutorul unei pipete Eppendorf, iar 

peletul rămas a fost amestecat tot cu apă distilată, după care s-a omogenizat. Pentru 

evidenţierea sporilor de Nosema ceranae, s-a utilizat metoda microscopica, folosind un 

microscop Olympus cu obiectiv de 40x. 

 Pentru numărarea sporilor s-a utilizat o cameră de numărare 

(hemocitometru) Neubauer. Metoda numărării sporilor este descrisă după cum 

urmează: 

Camera de numărare are 9 pătrate. Cele patru extremităţi ale pătratelor au 

4x4 subdiviziuni. Pătratul central are 5x5 subdiviziuni care, la rândul lor, sunt 

împărţite în 4x4 subdiviziuni. Fiecare pătrat astfel identificat are 1mm2 iar adâncimea 

camerei este de 0.1mm. Aşadar, volumul fiecărui pătrat este de 0.1mm3. S-a calculat 

numărul mediu de spori din fiecare pătrat şi s-a înmulţit cu 104 şi cu factorul de diluţie. 

Pentru obţinerea numărului întreg de spori, adică a biomasei, s-a înmulţit concentraţia 

de spori cu volumul iniţial. Astfel am obţinut un număr de 8x105 spori de Nosema 

ceranae. Ulterior, am folosit diferite diluţii cu sirop de zahăr, pentru a obţine un număr 

cuantificabil de spori 

În ceea ce priveşte design-ul experimental, a fost conceput un labirint în formă 

de Y, din sticlă. Structura are 3 straturi, primul fiind suportul, al doilea fiind format din 
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piesele care alcătuiesc labirintul, iar al treilea este capacul. Pentru lipirea pieselor de 

suport, am folosit adeziv fără miros, pentru a nu influenţa albinele. Dimensiunile sunt 

210x180x18mm. Canalele pentru accesul abinei la hrană au fost concepute să aibă 

dimensiunea de 6 mm, suficient ca albina să poată circula, dar insuficient ca ea să se 

poată întoarce. În cele două capete ale labirintului am pus miere de diferite tipuri, 

urmărind albina până în momentul în care albina a ajuns la unul din capete, moment în 

care am considerat că experimentul pe individul testat a luat sfârșit și am introdus 

următoarea albină. Același mod de lucru l-am folosit și în cazul infecțiilor artificiale cu 

bacterii. 

În prima fază s-a testat device-ul experimental pentru a observa dacă albinele 

aleg una din cele două surse de hrană în mod întâmplător sau nu. Astfel, s-a folosit o 

combinaţie de miere de albine şi turtă din zahăr. 

S-a trecut la următoarea etapă a experimentelor, unde am împărţit albinele în 

trei loturi, şi anume: primul, lotul martor, a fost reprezentat de albine indemne de 

nosemoză, albine proaspăt eclozionate. Al doilea lot a fost format din albine infectate 

artificial cu 100.000 spori iar al treilea a fost format din albine infectate cu 200.000 de 

spori. Au fost folosite câte 100 de albine per lot, pentru fiecare combinaţie de două 

tipuri de miere. 

În concordanţă cu obiectivele stabilite iniţial pentru acest studiu, concluziile 

care se desprind din acesta sunt următoarele: 

În această lucrare am reușit să evidențiem potenţialul automedicaţiei 

terapeutice la o clasă de nevertebrate cu o structură socială complexă de a reduce sau 

probabil chiar de a preveni infecţiile cu agenţi patogeni. Albinele doici infectate cu N. 

ceranae au ales de preferinţă sursa de hrană care a diminuat intensitatea infecţiei după 

consumul tipului de miere selectat. Acest lucru nu este important doar pentru starea 

de sănătate a acestora, ci şi foarte probabil pentru cea a celorlalți indivizi din aceeaşi 

familie pe care acestea îi hrănesc în condiţii naturale. Datorită faptului că mierea aleasă  

a avut de asemenea un potenţial antibiotic mai ridicat, acest lucru poate fi relevant şi 

pentru afecţiunile bacteriene care afectează puietul hrănit de albinele doici, așa cum 

am arătat în cazul infecției cu P. alvei, respectiv cu celelalte tulpini bacteriene. 

 S-a sugerat faptul că albinele îşi administrează singure medicaţie cu răşină din 
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plante şi colectează mai multă răşină ca o reacţie la infecţii fungice specifice albinelor 

(de ex. puiet văros, Ascosphaera apis). La coloniile tratate cu răşină s-a observat o 

intensitate redusă a acestui parazit fungic aşa cum este cazul infecţiei cu N. ceranae în 

acest studiu. Întreaga colonie de albine poate fi protejată de răşină („apărare la nivelul 

grupului”), întrucât răşina este un agent antimicrobian de suprafaţă eficient. Multe alte 

produse apicole şi substanţe din stup servesc, de asemenea, ca agenţi antimicrobieni 

sau protectori şi ar putea constitui totodată agenţi de automedicaţie activă. 

 S-a demonstrat faptul că alcaloizii din nectarul plantelor polenizate de albine 

reduce încărcătura patogenică la bondarii infectaţi cu protozoare. Mierea, în calitate de 

principală substanţă nutritivă cu conţinut de carbohidraţi a albinei ar putea fi deci un 

candidat excelent pentru a servi ca agent de automedicaţie împotriva diverşilor agenţi 

patogeni ai albinelor. Mierea constă în principal din apă, nectar, şi urme de polen 

culese. Mai multe componente contribuie la caracterul antimicrobian al mierii de a 

omorî agenţii patogeni ai coloniei şi microbii care se găsesc în miere (de ex. bacterii, 

fermenţi, şi mucegaiuri). Principala activitate antimicrobiană a mierii rezultă din zahăr, 

H2O2, metilglioxal, şi aminoacizi. Deşi se ştie că profilele zaharurilor variază în funcţie 

de sursa nectarului şi de asemenea viscozitatea mierii poate să interfereze cu 

preferinţa albinelor, deciziile albinelor în olfactometrul conceput și prezentat în 

această lucrare s-au bazat pe percepţia mirosului mierii şi nu pe percepţia prin contact. 

Astfel, nici profilul zahărului nici vîscozitatea nu reprezintă un motiv probabil pentru 

rezultatele probelor de alegere. Alţi factori care includ mirosurile volatile, compuşii 

secundari ai plantelor, bacteriile simbiotice din nectar, sau metaboliţii patogeni ai 

plantelor care contribuie la buchetul general al mierii pot fi mai relevanţi. Buchetul 

volatil al nectarului este un semnal crucial pentru albinele lucrătoare care vizitează 

florile pe câmp. Deşi multe substanţe volatile se pot evapora în timp, multe semnale 

olfactive se vor păstra după ce nectarul a fost procesat în miere. Nu există nici un motiv 

pentru care lucrătoarele din stup nu ar folosi aceste semnale pentru a alege şi a 

distribui nectarul în stup. Deşi lucrătoarele pot avea capacitatea de a hrăni cu nectar 

ceilalţi membri ai stupului în mod direct, fără a-l procesa şi a-l transforma în miere, 

acest lucru nu ar contribui în mod sistematic la sănătatea coloniei, deoarece nectarul 

poate intra într-un moment în care nu este nevoie de el. Puterea sistemului se bazează 

pe abilitatea de a stoca nectarul şi de a-l folosi atunci când este necesar pentru a se 
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lupta cu o anumită boală sau infecţie.  

Deşi am testat doar câteva tipuri de miere cu cele mai mari diferenţe în 

probele de alegere, specificitatea mierii a putut fi confirmată cu efectul său asupra 

intensităţii infecţiei. Mierea de floarea soarelui a fost aleasă mai frecvent de albinele 

doici infectate decât de cele neinfectate, cu o creştere a atractivităţii de 57% în testele 

de alegere cu mierea de mană.  Activitatea sa antimicrobiană mai ridicată poate fi 

explicată prin concentraţia mult mai mare de H2O2 faţă de mierea de salcâm şi mierea 

de mană, care a fost confirmată de analiza de inhibare a creşterii bacteriilor. Cu toate 

acestea, generalizarea rezultatelor analizei de creştere bacteriană trebuie privite cu 

precauţie. Nicio activitate antimicrobiană împotriva bacteriilor nu va reflecta în mod 

direct activitatea antimicrobiană împotriva Nosema. Întrucât în prezent nu există 

niciun sistem stabil de celule pentru a studia proliferarea intracelulară a celulei de 

Nosema in vitro, o examinare standardizată a bacteriilor oferă singura opţiune de 

cuantificare a activităţii antimicrobiene. Deşi acest lucru permite doar concluzii 

indirecte, activitatea antimicrobiană în funcţie de tipul de miere s-a potrivit bine atât 

cu alegerea comportamentală a albinelor lucrătoare cât şi cu intensitatea infecţiei cu 

Nosema in vivo. 

 Trebuie să accentuăm faptul că aici am testat albine doici, la nivel individual, în 

reacţie la doar o parte a agenților patogeni cauzatori ai unor diferite boli. La nivel de 

colonie, o dietă exclusivă  monofloră cu miere de floarea soarelui poate să nu fie atât de 

benefică.  

 De exemplu, resursele de nectar monoflor de floarea soarelui au fost recent 

suspectate că ar fi contribuit la pierderi de colonii. Într-adevăr, poate fi diversitatea 

depozitelor de miere cea care facilitează imunitatea la nivel de colonie împotriva 

întregului spectru de patogeni la care este expusă colonia. Deşi nu putem exclude că  

unele dintre reacţiile găsite în acest studiu pot fi foarte specifice pentru albinele 

lucrătoare ale singurei colonii testate, am arătat, totuşi, că variabilitatea între diferitele 

tipuri de miere într-o colonie poate fi un principiu important pentru sănătatea coloniei. 

Nu putem exclude faptul că alţi agenţi patogeni sau alte colonii pot reacţiona într-un 

mod diferit, dar variaţia în cadrul tipurilor de miere stocate poate fi importantă nu 

doar din perspectivă  nutriţională, dar poate avea de asemenea un efect profund 

asupra imunităţii coloniei.  
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 Prin stocarea şi accesarea unor tipuri specifice de hrană, albinele pot fi în 

situaţia de a îmbunătăţi apărarea coloniei nu doar împotriva stresului nutriţional, dar 

şi al celui cauzat de paraziţi. Nivelurile de proteine de exemplu pot să scadă la albinele 

din coloniile cu stocuri reduse de polen care la rândul lor pot să ducă la 

imunocompetenţă individuală redusă. Mai mult, raportul proteină-carbohidrat este 

important pentru consumul nutriţional şi necesităţile fiziologice ale albinelor stresate 

sau bolnave. Am reușit, așadar, să demonstrăm faptul că albinele lucrătoare din 

interiorul stupului pot fi într-o poziţie de o importanţă excepţională de a distribui în 

mod selectiv miere în colonie care afectează sănătatea lor proprie, dar potenţial de 

asemenea pe cea a celorlalţi locuitori ai stupului. În timp ce aceasta este o cale 

importantă pentru sănătatea coloniei în sălbăticie, apicultorii pot folosi de asemenea 

această informaţie pentru a profita de substanţele antibiotice naturale. În cazul specific 

al N. ceranae, mutarea coloniei în locaţii cu surse bogate de miere de floarea soarelui 

poate fi un pas important în lupta împotriva Nosemozei. În acelaşi timp, apicultorii ar 

trebui să fie conştienţi de faptul că cerinţa în creştere pentru tipurile de miere 

monoflore poate reprezenta un pericol suplimentar pentru sănătatea coloniilor 

administrate, facilitând răspândirea bolilor şi pierderile nedorite de colonii.      

 Figura 1 prezintă comparativ rezultatele experimentului comportamentului 

nutriţional al albinelor la infectarea cu spori de Nosema şi utilizarea celor patru tipuri 

de miere în combinaţie de două câte două. 
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Figura  1. Rezultate ale comportamentului nutriţional al albinelor la infectarea cu Nosema 

ceranae. A. Lotul martor – albine sănătoase; B – lot albine infectate cu 100.000 spori de Nosema; 

C – lot albine infectate cu 200.000 spori de Nosema 

 


