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Rezumat
Cercetarea noastră a fost concentrată pe descoperirea unui acarian Varroa destructor cu simptome patogene şi pe izolarea
de microorganisme provenite din acesta. Acarienii morţi au fost adunaţi de pe plăcile adezive din stupi şi au fost examinaţi cu ajutorul
unui stereomicroscop. Acarienii bănuiţi de a fi murit din cauza unui proces patologic au fost examinaţi cu metode bacteriologice şi
micologice. Patogenitatea microorganismelor izolate a fost verificată prin testele descrise în lucrare. În cursul cercetării, au fost găsite
femele cu formaţiuni negre în zona intestinului, precum şi cu o micoză colorată în alb în idiosomă şi pe suprafaţa ei. Bacteriile
Enterobacter cloacae, Staphylococcus albus haemolyticus şi ciupercile Aspergillus flavus, Penicillium multicolor şi P. simplicissimum au
fost izolate din indivizii cu pete negre, iar bacteriile Enterobacter cloacae şi ciupercile Mucor ramosissimus, M. indicus şi M. hiemalis, de
la acarienii afectaţi de micoză. Testele de laborator pentru verificarea patogenităţii microorganismelor izolate au fost efectuate în cuşti
de laborator cu câte 40 de albine şi 15 femele de Varroa destructor. Cuştile de laborator cu albine infestate de Varroa destructor au fost
pulverizate cu un inocul şi cu soluţie salină sterilă (în cuştile martor). Experimentele au avut loc la o temperatură de 35°C. Testele de
laborator au dovedit doar patogenitatea bacteriei Enterobacter cloacae, care a provocat o mortalitate medie a acarienilor de 77,4% în
cuştile de laborator. Mortalitatea din cuştile martor a fost, în medie, de 15,9%. Nu a fost dovedită o diferenţă statistică faţă de cuştile
martor prin testarea altor microorganisme. Acarienii infectaţi cu Enterobacter cloacae au murit prezentând modificări patologice
caracteristice ale tubulilor lui Malpighi (observate macroscopic ca o mărire a acestora şi a idiosomei), iar membrana dintre scuturile
genitale şi sternale, ori metapodale, era, de obicei, plesnită. Totuşi în testele noastre de laborator n-am observat pete negre.

Introducere
Cercetările pentru identificarea unor modalităţi noi de combatere biologică a Varroa destructor se pot
concentra pe:
1. testarea microorganismelor cu patogenitate demonstrabilă pentru un alt gen de acarieni.
2. Utilizarea acarienilor prădători pentru atacarea celor care-şi duc traiul în rezervele de hrană ale
coloniilor de albine.
3. Depistarea de acarieni cu simptome infecţioase în colonii.
Ne-am concentrat cercetările pe găsirea de acarieni cu simptome patologice şi infecţioase,
în gunoiul stupului şi din larvele de albine. Oricum, ne-am limitat numai la patogenii bacterieni şi
fungici.
Microorganismele patogene, descrise la alţi acarieni (Laelapidae, Iphiopsidae) şi căpuşe (Ixodia,
Holothyridia), pot fi testate ca agenţi de combatere biologică a varroozei, deoarece aceste organisme sunt
înrudite cu acarienii Varroidae.
Cercetarea s-a concentrat asupra gazdei obişnuite a acarianului Varroa jacobsoni, Apis cerana.
Cercetările lui ANDERSON şi TRUEMAN (ANDERSON et al., 2000) au demonstrat că Varroa jacobsoni este
o specie diferită de Varroa destructor, infestând coloniile de albine melifere (Apis mellifera). Acest fapt
subliniază necesitatea căutării de patogeni afectând anumite specii de Varroa.
Patogenii de perspectivă pentru acarienii Varroa destructor pot fi împărţiţi în grupuri, potrivit
taxonomiei microorganismelor: nematode, protozoare, viruşi, rickettsiae şi ciuperci. Ne vom referi numai la
agenţii patogeni cu cel mai important potenţial.
Viruşii pot fi agenţi avantajoşi, deoarece ei invadează, de obicei, grupurile standard de celule
identice, prin infectarea acestora. Acest factor afectează patogenitatea pentru organismul respectiv, astfel
încât nu se poate implica patogenitatea Varroa pentru albinele melifere. Primul dezavantaj al viruşilor este
cultivarea lor dificilă în cantitate mare. Viruşii sunt, în majoritate, cultivaţi in vivo.
Polydnaviridae, Ascoviridae şi Baculoviridae sunt patogeni specifici pentru artropode (CHANDLER et
al., 2001). Baculoviruşii constituie un grup caracteristic pentru combaterea biologică (MARTIGNONI, 1984).
Ei infestează intestinul şi pătrund prin celulele epiteliale în organism.
Particule asemănătoare viruşilor au fost găsite în corpul gras al acarienilor ce infestau coloniile de
Apis mellifera, dar testele de transmitere a acestor particule au eşuat. Acarienii cu diagnostic de particule
asemănătoare viruşilor prezintă modificări de culoare neagră în ţesutul intestinului şi în corpul gras
(KLEESPIES, 2000).
Un prezumtiv iridovirus a fost izolat din acarienii Varroa din colonii de albine melifere din SUA, deşi
patogenitatea sa faţă de acarieni nu a fost stabilită (CAMAZINE et al., 1998).
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Rickettsiae au fost găsite la acarieni şi la căpuşe în concentraţii mari. Ele pot fi primejdioase pentru
oameni şi pentru alte vertebrate. Alt dezavantaj este producerea lor dificilă în masă, şi de aceea ele nu pot fi
clasificate ca potenţiali agenţi patogeni, aşa cum este cazul viruşilor.
Un organism neidentificat, asemănător cu rickettsia, a fost găsit în rectul acarienilor Varroa (LIU et
al., 1988). Aceste organisme au fost descoperite în toate stadiile de dezvoltare.
Bacteriile intră în categoria agenţilor patogeni ai insectelor. Familiile caracteristice de
entomopatogeni sunt Bacillaceae, Enterobacteriaceae şi Streptococcaceae. Efectul patogen al Bacillaceae
este creat de obicei de sinteza toxinei care se formează prin sporularea microbilor.
Bacillus thuringensis este utilizat pe scară largă în combaterea biologică. Aşa, de exemplu, el este
aplicat pentru combaterea lui Galleria mellonella L. în apicultură. B. thuringensis a ucis adulţi şi larve ale
acarienilor tetranicide (HALL et al., 1971), precum şi unele specii de Mesostigmata şi Prostigmata
(CHANDLER et al., 2001).
Tulpini de Bacillus thuringensis au fost izolate din intestinul lui V. destructor, dar patogenitatea lor nu
este cunoscută (GLIŃSKI et al., 1990).
Totuşi, bacteriile nu sunt patogeni caracteristici ai acarienilor, iar cultivarea lor are loc, de obicei,
între 30-35°C, ceea ce este caracteristic pentru puietul albinelor. Umiditatea din coloniile de albine este, de
asemenea, adecvată dezvoltării bacteriilor.
Ciupercile sunt descrise ca unul dintre primii agenţi patogeni ai artropodelor în istorie. Temperatura
optimă este situată la peste 25°C (BIRCHER et al., 1990). Ele se pot dovedi utile pentru aplicarea în coloniile de
albine tocmai în timpul iernii. Numai un mic număr de specii dispun de o temperatură optimă de dezvoltare de
peste 35°C, dar există o atenţie reală faţă de patogenitatea lor pentru oameni, ca de exemplu Aspergillus.
Mortalitatea din cauza infecţiilor fungice este provocată de distrugerea mecanică a ţesuturilor,
eliminarea apei şi activitatea micotoxinelor (BIRCHER et al., 1990).
Ciupercile Beauveria bassiana au fost utilizate ca micopesticide pentru combaterea a peste 700 specii de
artropode (GOETTEL et al., 1992). O altă ciupercă patogenă importantă pentru insecte este Metarhizium
anisopliae, ca şi alte specii din genul Metarhizium. Ele au o temperatură de dezvoltare maximă de 38°C.
Avantajul utilizării ciupercilor în combaterea biologică este cultivarea lor uşoară în cantităţi masive.
Totuşi, B. bassiana, M. anisopliae pot declanşa infecţii în condiţii de laborator, dar infectarea albinei nu a
fost, încă, descrisă (CHANDLER et al., 2001; WEISER, 1966).
Hirsutella thompsonii şi Metarhizium anisopliae au fost evaluate în laborator şi în stupii de
observaţie, iar rezultatele au fost semnificativ pozitive (KANGA et al., 2002).
Parazitoizii. Utilizarea acarienilor prădători depinde de umiditatea şi temperatura mediului
înconjurător. Ei infestează adulţii, diferitele stadii de dezvoltare şi ouăle. Utilizarea prădătorilor implică un
mare risc potenţial pentru ouăle albinelor, deoarece aceştia le consumă cu predilecţie.
Materiale şi metode
Identificarea agenţilor patogeni
Colectarea acarienilor
Acarienii Varroa destructor au fost colectaţi din 1999, din stupinele aflate la Radnice (Boemia de
vest). Coloniile (Apis mellifica L.) din stupine erau echipate cu plăci de fund, prevăzute cu tifon (Mesh ø 10
mm) şi acoperite cu un alt tifon (Mesh ø 3 mm) (Figura 1).
Femelele moarte au rămas lipite pe plăcile de fund, fără să fie înlăturate de albine. Coloniile au fost
observate de aproape, iar acarienii morţi examinaţi la stereomicroscop. Modificările patologice s-au exprimat
la acarieni printr-o culoare închisă evidentă sau prin creşterea de ciuperci pe suprafaţa lor.
Izolarea
Femelele moarte de Varroa destructor, bănuite că moartea li s-a datorat unui proces patologic, au
fost tratate pe suprafaţa corpului cu alcool etilic (70%) şi, ulterior, secţionate în două. O parte a fost introdusă
în 1 ml de soluţie salină, iar cealaltă într-o eprubetă la o temperatura de 4°C pentru examinări ulterioare.
Partea de acarian ţinută în soluţie salină a fost incubată timp de 2 ore la o temperatură de 36°C, după care
fluidul a fost inoculat pe o placă Petri şi incubat la temperatura de 36°C.
Pentru cultura bacteriană, a fost utilizat agar Columbia cu 5% SB, iar pentru ciuperci – agar
Sabouraud de dextroză.
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Partea experimentală
Infecţii experimentale
Inoculul, conţinând 1x107 celule în 1 mm3 de soluţie salină, a fost pulverizat cu 5% glucoză pe
albinele infestate cu acarieni Varroa destructor din cuştile de laborator (Fig. 1). Partea de sus a cuştilor de
laborator era făcută din tifon (Mesh ø 0,5 mm), iar partea inferioară era un fund de sticlă. 40 de albine şi 15
acarieni au fost introduşi în fiecare cuşcă de laborator. Albinele cu acarieni din cuştile de laborator au fost
pulverizate cu o soluţie salină liberă de bacterii, care conţinea şi 5% glucoză.

Figura 1 - Cuşcă de laborator (schiţă schematică)
De sus în jos: spaţiu pentru hrană, spaţiu pentru albine, fund de sticlă

Izolarea
Acarienii morţi au fost scoşi din cuşca de laborator şi suprafaţa lor a fost dezinfectată la fel ca la
acarienii proveniţi din căderea spontană. Apoi s-a efectuat puncţia idiosomei, iar fluidul obţinut a fost cultivat
şi examinat la microscop.
Rezultate
În deşeuri au fost găsiţi acarieni cu pete negre patologice pe intestine (Figura 2). Complexul
diverticulilor intestinali distali şi laterali era umplut cu o substanţă omogenă dură, de culoare neagră. Această
substanţă a fost cultivată conform metodelor descrise.

Figura 2 - Acarianul Varroa destructor, cu o substanţă neagră densă în diverticulii intestinali.
(Preparat original, stereomicroscop, mărire: 20x).
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Figura 3 - Substanţă de culoare neagră în tractul digestiv şi formaţiuni negre în
diverticulii distali şi laterali ai intestinului.
1 – esofag, 2 – diverticuli intestinali proximali, 3 – mezenter anterior, 4 –
diverticuli intestinali laterali, 5 – diverticuli intestinali distali. (Preparat original,
stereomicroscop, mărire: 20x)

Din aceşti acarieni, au fost izolate următoarele microorganisme:
Ciuperci:
- Aspergillus flavus,
- Mucor ramosissimus,
- Mucor indicus, Mucor hiemalis,
- Penicillium multicolor,
- Penicillium simplicissimum.
Bacterii:
- Enterobacter cloacae,
- Staphylococcus albus.
Pulverizarea albinelor cu un inoculum preparat din microorganismele izolate a dovedit că
Enterobacter cloacae este agentul cauzator de infecţii la acarieni. Mortalitatea înregistrată a fost de 7088,9%. Acarienii au murit într-un interval de 48-72 de ore, prezentând o mărire specifică a idiosomei.
Membrana dintre scutul genital ventral şi cel sternal era, de obicei, ruptă, eliberând un lichid (Figura 4).
Lichidul a fost prelevat din idiosoma intactă cu ajutorul unui ac de seringă steril, şi atât la microscop cât şi în
cultura bacteriană a fost detectată prezenţa lui Enterobacter cloacae.

Figura 4 - Modificările patologice ale tubului Malpighi, după infectarea artificială, cu
ruperea membranei dintre scuturile dorsal şi metapodal.
1 – mărirea tubului Malpighi drept, 2 – scut dorsal, 3 – scut metapodal. (Preparat
original, stereomicroscop, mărire: 20x)

Mortalitatea acarienilor din cuştile de laborator martor s-a situat între 0 şi 45% (în medie 15,9%).
Mortalitatea din cuştile de laborator în cazul testării de alte microorganisme izolate, nu a dovedit
patogenitatea acestora:
Aspergillus flavus – mortalitatea medie 22,5%; Mucor ramosissimus – mortalitatea medie 25,2%;
Mucor indicus – mortalitatea medie 22,1%; Mucor hiemalis – mortalitatea medie 18,6%; Penicillium
multicolor – mortalitatea medie 12,5%; Penicillium simplicissimum – mortalitatea medie 18,6%;
Staphylococcus albus – mortalitatea medie 23,8%.
Toate rezultatele au fost analizate statistic cu un tabel de contingenţe, p>0,95.
Enterobacter cloacae s-a dezvoltat în 12 ore după inocularea pe agar Columbia. Coloniile erau
rotunde, de 2-4 mm, cu un centru îngroşat, de culoare cenuşie şi având o consistenţă mucoasă. Această
bacterie este gram-negativă, în formă de bastonaş scurt şi cu dimensiunea de 0,5-1 x 1-2 µm, potrivit
observării la microscop. Identificarea lor a fost confirmată de testele biochimice, iar rezultatele noastre de
Colecţia cehă de microorganisme (Universitatea Masaryk, Brno), unde s-a efectuat reidentificarea acestei
tulpini.
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Enterobacter cloacae s-a dezvoltat foarte bine pe agarul de cultură (1% extract de vită, 1% peptonă,
0,5% NaCl, 2% agar, pH 7,2), care urmează să fie folosit pentru producţia de masă.
Tabelul I
Activitatea biochimică a lui Enterobacter cloacae
Rezultate standard pentru specia
Enterobacter cloacae

Rezultate suşe izolate din
Varroa destructor

d
+
D
(d)
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Urează
Indol
Fenilalanin desaminază
H2S
VP
Gelatină (22 C)
Malonat
Dulcit
Rafinoză
Ramnoză
Trehaloză
Manitol
Zaharoză
Glucoză/gaz
Simboluri:

(d)
d
+

< 10% a suşelor, pozitive
11 la 50% a suşelor, pozitive
51 la 89% a suşelor, pozitive
> 90% a suşelor, pozitive

Tabelul II
Activitatea biochimică a speciei Enterobacter
E. aerogenes
E. agglomerans
E. sakazakii
E. gergoniae
E. cloacae
Suşă din Varroa
Simboluri:

Arginină-hidrolază

Lisind-carboxilază

Ornitind-carboxilază

Adonitol

Sorbitol

+
+
+

+
+
-

+
+
+
+
+

+
d
+

+
d
+
-

(d)
d
+

< 10% a suşelor, pozitive
11 la 50% a suşelor, pozitive
51 la 89% a suşelor, pozitive
> 90% a suşelor, pozitive

Discuţii
Enterobacter cloacae a fost descris de JORDAN în 1891. D’HERELLE a descris în 1910 această
bacterie ca fiind entomopatogenă în peninsula Yucatán. Bacteria a fost denumită Coccobacillus acridiorum.
Această tulpină a provocat epizootii ale lăcustelor care migrau în număr mare din Mexic în Yucatán, iar
cercetătorii au observat modificări de culoare neagră şi descompunerea epiteliului organelor digestive ale
lăcustelor, precum şi moartea acestora la 8 ore după infectare. Virulenţa bacteriei a sporit cu pasajele
succesive (D’HERELLE, 1911, 1912).
D’HERELLE a utilizat bacteria izolată de el la combaterea biologică a lăcustelor în Algeria, Argentina
şi Tunisia în anii 1910-1912 (D’HERELLE, 1911, 1912).
În timpul perioadei 1914-1916, SERGENT şi L’HÉRITIER au descoperit că realizarea unui număr de
pasaje succesive de la 12 (la D’HERELLE) la 50 provoacă moartea insectelelor în 8 ore după infectare. De
atunci nu a mai fost izolată o tulpină de asemenea virulenţă, ca cea de care a dispus D’HERELLE,
(WEISER, 1966).
Am reuşit să demonstrăm că Enterobacter cloacae, găsită în organele digestive ale acarianului
Varroa destructor, este patogenă pentru acesta. Până în prezent, această bacterie nu a fost citată printre
agenţii de perspectivă de combatere biologică ai Varroa destructor în trecerea în revistă efectuată de
CHANDLER et al. (CHANDLER, 2001).
Enterobacter cloacae este taxonomic definit ca gram-negativ, aerobic şi nesporulant. Structura sa
antigenă reprezintă un mozaic tipic. Temperatura optimă de creştere se situează între 30 şi 37 °C.
Temperatura de 100 °C o ucide în 2 minute. Activitatea biochimică tipică pentru această specie este
menţionată în tabel.
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