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1 UVOD 
 
V zadnjem desetletju je vse več govora o ogroženosti medonosne čebele (Apis mellifera, 
Linnaeus 1758) in posledicah morebitnega nadaljnjega upada njenih populacij na okolje in 
človeka. Tako hitrega in globalnega upada medonosne čebele zgodovina še ne pomni 
(Kluser in Peduzzi, 2007). Slovenija je izvorna dežela avtohtone kranjske čebele ali 
kranjske sivke (Apis mellifera carnica, Pollmann 1879), zato moramo njeno populacijo 
ohranjati. Razlogov za večja odmiranja v populaciji kranjske čebele je mnogo, kot tudi 
povečani zimski upadi čebeljih družin, ki resno ogrožajo njen genski sklad. Eden izmed 
ciljev Nacionalnega programa zaščite kranjske čebele je zmanjšati zimske izgube čebeljih 
družin (Kozmus in sod., 2011). Kranjska sivka se odlikuje po dobrem prezimovanju, saj 
lahko z ustrezno pripravljenostjo preživi tudi daljša mrzla obdobja, kar je življenjskega 
pomena za čebeljo družino (Stark, 1998; Meglič, 2004). Čebele v zimskem obdobju 
morajo živeti 5- do 6-krat dalj časa kot poletne čebele in biti sposobne, da zaloge iz 
svojega telesa ob začetku zaleganja naslednje leto predelajo v hrano za ličinke (Meglič, 
2004). V samih čebelah se zgodijo določene fiziološke spremembe, ki omogočajo veliko 
daljše življenje, kot je to običajno za čebele med lètom (Božič, 1998). Predlogi 
Nacionalnega programa zaščite kranjske sivke so, da bi raziskave usmerili med drugim 
tudi na metabolizem sladkorjev pri čebelah v zimskem času (Kozmus in sod., 2011). 
Ogljikovi hidrati, ki jih dobijo z nektarji in medom, v zimskem času pa tudi z drugimi viri, 
so glavna gonilna sila čebel. Za zimsko aktivne in tudi neaktivne žuželke je disaharid 
trehaloza, ki je sestavni del hemolimfe, pomemben vir energije in variira z dejavnostjo ter 
sezono. Trehaloza je ponavadi v velikih količinah prisotna v hemolimfi, da se lahko hitro 
pretvori v glukozo, ki se nato porablja v mišicah ali drugih tkivih (Nation, 2002). 
Dokazano je, da se med in po letenju nivo trehaloze v hemolimfi pri žuželkah zniža 
(Vanin, 2008; Friedman, 1985). Zimske čebele z drgetanjem ogrevajo gručo, da 
omogočajo razmere za potrebne zimske aktivnosti (Fahrenholz in sod., 1989; Owens, 
1971; Heinrich, 2003). Pri tem porabljajo trehalozo, ki se nahaja v njihovi hemolimfi in 
tudi v letalnih mišicah (Nation, 2002). 
Poleg stresnih dejavnikov zime vplivajo na dolgoživost posameznih osebkov in na celotno 
čebeljo družino tudi okužbe z različnimi patogeni. Ti negativno vplivajo na fiziološko 
stanje čebel, saj prizadenejo različna tkiva. Okužba s sporami mikrosporidija Nosema spp. 
je možen vzrok odmiranja čebeljih družin, ki se pojavlja po svetu (Gregorc, 2013).  
Namen diplomske naloge je določiti, katere in kakšno količino sladkorjev vsebuje 
hemolimfa čebel iz zimske gruče in to primerjati s podatki o količini posameznih 
sladkorjev pašnih čebel spomladi in jeseni. Vsebnost sladkorjev smo določali s tekočinsko 
kromatografijo visoke ločljivosti (ang. high performance liquid chromatography - HPLC). 
Malo raziskav je bilo opravljenih na  hemolimfi čebel iz zimske gruče, zato bodo 
pridobljeni podatki pomembni za nadaljnje raziskave. 
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Hipoteze: 
Predpostavili smo, da bo koncentracija trehaloze v hemolimfi čebel iz roba zimske gruče  
višja kot pri pašnih čebelah in da bodo koncentracije monosaharidov nižje pri zimskih 
čebelah. Postavili smo, da bo nivo trehaloze v decembru in začetku januarja višji kot pa 
konec januarja in februarja. Naš namen je bil primerjati dobljene rezultate z že 
objavljenimi rezultati raziskav sladkorjev v hemolimfi spomladanskih in jesenskih čebel. 
Predpostavili smo tudi, da bo temperatura v inkubatorju vplivala na nivo sladkorjev v 
hemolimfi čebel. 

2 PREGLED OBJAV 
 

2.1 KRANJSKA SIVKA 

2.1.1 Splošne značilnosti 
 
Medonosna čebela (Apis mellifera L.) 
Gospodarsko pomembno pravo čebelo uvrščamo v vrsto medonosnih čebel (Apis mellifera, 
Linnaeus, 1758) (Čebelarski terminološki slovar). Ta se je po ločitvi z azijsko čebelo širila 
proti zahodu, kjer se je razcepila v dve smeri, proti jugu v Afriko in proti severozahodu v 
Sredozemlje. Severna temna čebela (Apis mellifera mellifera) je razširjena po vsej Evropi 
severno od Alp, zaradi mešanja z drugimi pasmami pa najdemo čiste samo še v nekaterih 
območjih Španije, Francije, Poljske in nekdanje Sovjetske zveze. Na Apeninskem polotoku 
je razširjena italijanska čebela (Apis mellifera ligustica), na jugovzhodnem delu 
Balkanskega polotoka makedonska čebela (Apis mellifera macedonica), na Balkanskem 
polotoku ter delu srednje in vzhodne Evrope pa je prisotna kranjska čebela (Apis mellifera 
carnica). Sorazmerno samostojno se je razvila tudi kavkaška čebela (Apis mellifera 
caucasica). Medonosno čebelo danes delimo v 24 podvrst, ki so porazdeljene v štiri 
skupine: A - afriška skupina, B – centralno sredozemska in jugovzhodna evropska skupina, 
C – zahodno sredozemska in severozahodno evropska skupina ter D - bližnjevzhodna 
skupina (Stark, 1998; Vrste čebel, ČZS; Uzunov in sod., 2014, Kozmus in sod., 2002). 
 
Kranjska sivka (Apis mellifera carnica) 
Območje današnje Slovenije je izvirno območje v svetu priznane in cenjene pasme čebel 
kranjske sivke (Apis mellifera carnica, Pollmann 1879). Podvrsta se je oblikovala po 
koncu zadnje ledene dobe pred približno 10.000 leti. Kranjsko čebelo oz. kranjsko sivko 
uvrščamo v Centralno sredozemsko in jugovzhodno evropsko skupino čebel, ki je poleg 
Slovenije razširjena na Balkanskem polotoku (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, 
Makedonija, Bolgarija, severna Grčija), v Romuniji, na Češkem, Slovaškem in 
Madžarskem vse do Karpatov, v Srbiji, Črni gori ter Avstriji (Rihar, 2003; Vrste čebel, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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ČZS; Gregori, 2010; Stark, 1998; Poklukar, 1998). V Makedoniji, Bolgariji, Romuniji in 
Grčiji je poleg kranjske sivke razširjena tudi makedonska čebela (Uzunov in sod., 2014). 
Celotna populacija kranjske čebele je na podlagi morfoloških znakov razdeljena na tri 
večje skupine (Ruttner in Hänel, 1992): alpska (Slovenija, Avstrija, Slovaška), panonska 
(Madžarska, Romunija) in mediteranska (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna 
gora) (Poklukar, 1998). Prve pošiljke kranjske čebele na angleško govoreče območje so 
prispele prav iz nekdanje Kranjske in od tod izhaja tudi sedanje uradno angleško ime 
»Carniolan bee«. Kranjska sivka je čebela z izrazito dolgim rilčkom in je v primerjavi z 
drugimi čebeljimi pasmami precej temna. Ima rjavkastosive dlačice na opsju, zadkovi 
obročki so usnjeno rjave barve, na prvih dveh obročkih so včasih nakazane svetlejše pege. 
Glavna odlika kranjske čebele je njena mirnost, delavnost, dolgoživost, izkoriščanje paše, 
dobro prezimovanje in skromna poraba zimskih zalog (Gregori, 2010; Poklukar, 1998).  
 

2.1.2 Ogroženost 
 
Čebele so verjetno ene izmed najbolj znanih in preučevanih socialnih žuželk (Poklukar in 
sod., 1998). Medonosna čebela koristi med drugim tudi človeku, saj s proizvodi, ki jih 
nabira, skladišči in prideluje, bogati človeško prehrano (Šalehar, 2010). V zadnjem 
desetletju pa je vse več govora o ogroženosti medonosne čebele ter o vplivu na okolje in 
človeka, ki ga ima ali ga bo še imel morebiten nadaljnji upad populacij. Tako hitrega in 
globalnega upada medonosne čebele zgodovina še ne pomni. Razlogov, ki jih navajajo, je 
mnogo, med drugim paraziti in patogeni, zastrupitve na račun pesticidov in intenzivnega 
kmetijstva z uporabo FFS, različni stresni dejavniki, zmanjševanje genetske raznolikosti, 
elektromagnetno sevanje, globalne klimatske spremembe in drugo (Kluser in Peduzzi, 
2007). 
 

2.1.3 Odprt obtočilni sistem 
 
Glavne naloge obtočilnega sistema so prenos hranilnih snovi od črevesja do telesnih celic, 
sprejemanje produktov presnove, ki jih hemolimfa prenaša do organov za izločanje, in 
zagotavljanje obrambe pred patogeni s pomočjo krvnih celic. Oprsni del žilnega sistema 
predstavlja aorta, zadkov del pa srce. Čebelje srce poteka tik pod hitinskim oklepom, 
vzdolž hrbtnega dela zadka. Je cevast organ, ki deluje kot črpalka in potiska hemolimfo v 
smeri proti glavi. V glavi in drugih delih telesa hemolimfa preplavlja organe in tkiva ter jih 
oskrbuje s hranilnimi snovmi. V hemolimfi je več krvnih celic, ki jih imenujemo hemociti 
in jih lahko primerjamo z levkociti pri vretenčarjih. Hemolimfa, ki obliva organe, se giblje 
iz glave v oprsje in nato v zadek in tu se ob prebavnih organih obogati s hranilnimi snovmi. 
Produkte, ki nastajajo med presnovo v celicah različnih tkiv pa odda v Malphigijeve cevke. 
(Gregorc, 1998; Winston, 1987). 
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Slika 1: Shema obtočilnega in živčnega sistema 
1- srce, 2 – stranska reža, 3 – dorzalna diafragma, 4 – ventralna diafragma, 5 – aorta, 6 – 
trebušnjača (po Poklukar J., 1998) 
 

2.1.4 Prebavni sistem 
 
Najpomembnejši vlogi hrane v živem svetu sta zagotavljanje gradbenih elementov telesa – 
beljakovin ter vira energije – ogljikovih hidratov in maščob. Nektar je naravni vir 
ogljikovih hidratov in vsebuje raztopljene sladkorje v različnih razmerjih. Čebele so 
sposobne encimsko razgraditi sladkorje z velikimi molekulami v manjše, kot sta glukoza in 
fruktoza. To sta tudi glavni sestavini medu. Medičina, ki jo čebela dobi v naravi, priteka v 
medni želodček. Ko se čebela vrne v panj, jo preda panjskim čebelam. V mednem 
želodčku se vsebina meša z izločki oziroma s slino krmilnih žlez. Najpomembnejši 
sestavini izločkov žlez v glavi sta encim alfa-glukozidaza (sukraza) in glukoza oksidaza. 
Sodelujeta pri spreminjanju trstnega sladkorja (saharoze) v grozdni (glukoza) in sadni 
sladkor (fruktoza) in tej reakciji pravimo hidroliza. S prednjim črevesom je povezan 
podaljšek srednjega črevesa, ki sega v medni želodček. Srednje črevo je pomemben del, saj 
kontrolira vstop delno prebavljene hrane v srednje črevo,  dolgo in široko cev, ki poteka v 
obliki pentlje obdane z dvema peritrofičnima membranama z vmesnim lumnom. Epitelne 
celice, ki obdajajo notranjo steno želodca, izločajo encime in ti so potrebni za prebavo 
beljakovin, naprimer v cvetnem prahu. Epitel je tudi ciljno mesto delovanja mikrosporidija 
Nosema apis (Zander, 1909), ki povzroča nosemavost čebel. Trehalaza je prebavni encim, 
ki se nahaja v lumnu ali pa je zbran na površini srednjega črevesa. Njegova funkcija je 
cepitev trehaloze v dve molekuli glukoze. Hrana se razgrajuje predvsem v srednjem 
črevesu, kjer se absorbirajo hranilne snovi (Szymaś in Przybył, 2007). Od tu potujejo 
hranilne snovi prek črevesne stene v hemolimfo, neprebavljive snovi pa v rektum zadnjega 
črevesa, kjer se kopičijo, dokler jih čebela ne izloči skozi zadnjično odprtino. Blatnik ali 
rektum se lahko v dolgem zimskem obdobju, ko je čebelam onemogočeno izletavanje 
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zaradi nizkih temperatur, povsem napolni. Za shranjevanje založnih snovi imajo čebele 
tudi posebne maščobne celice na dorzalni in ventralni strani zadka (Gregorc, 1998; Terra, 
2003; Winston, 1987). 
 

    
 
Slika 2: Shema prebavil čebele  
A – prebavna cev in žleze pri čebeli, B – predželodec, C – ustje ''želodca'' v mednem 
želodčku, D – prečni prerez pravega želodca: 1 – žrelo, 2 – požiralnik, 3 – medni želodček, 
4 – predželodec, 5 - srednje črevo, 6 – Malpighijeve cevke, 7 – tanko črevo, 8 - rektum, 9 – 
anus, 10 – ustje srednjega črevesa, 11 – proventrikularna zaklopnica, 12 – svetlina 
srednjega črevesa z vsebino, 13 – peritrofična membrana, 14 – epitel, 15 – mišičnina, 16 – 
slinska žleza, 17 – čeljustna žleza, 18 – mlečna žleza (po Poklukar J., 1998)  
  

2.1.5 Zimske čebele 
 
Zimske čebele se od pašnih razlikujejo tako fiziološko kot tudi po vedenjskih značilnostih 
(Merz in sod., 1979; Fluri in sod., 1982; Crailsheim, 1985; Crailsheim, 1986). Ustrezna 
pripravljenost zimskih čebel je življenjskega pomena za čebeljo družino, ker morajo živeti 
dalj časa kot poletne čebele, kar je omogočeno zaradi fiziloških sprememb v samih 
čebelah. Spremeni se notranja telesna zgradba in upočasni presnova. Čebele morajo biti 
sposobne, da zaloge, ki jih imajo v telesu, predelajo v hrano za ličinke ob začetku 
zaleganja naslednje leto. Čebelja družina brez kakršne koli druge hrane lahko vzredi eno 
gnezdo zalege iz svoje notranje rezerve, a le, če jeseni, ko so se izlegle, niso bile aktivne 
(Meglič, 2004; Božič, 1998). Kolonije medonosnih čebel ne hibernirajo med zimo, ampak 
tvorijo gručo in se oklepajo druga druge na satju v panju (Fahrenholz in sod., 1989; 
Owens, 1971; Heinrich, 2003). Govorimo o termoregulaciji oziroma o sposobnosti 
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reguliranja telesne temperature tako, da je najbolj primerna za normalne zimske aktivnosti. 
Na robu zimske gruče telesna temperatura ne sme pasti pod 8°C, zato morajo čebele v 
notranjosti gruče ustvariti dovolj toplote, da ogreje tudi čebele na robu (Božič, 1998). 
Čebele na zunanjem robu tvorijo izolacijsko plast, ki preprečuje pretirane izgube toplote v 
gruči. Temperature v gruči nihajo odvisno od zunanje temperature. Če se temperatura v 
okolju zniža, se v središču zimske gruče zviša, na robu gruče pa rahlo zniža in obratno 
(Fahrenholz in sod., 1989; Owens, 1971; Heinrich, 2003). Rezultati poskusov so pokazali, 
da je najmanjša temperatura v središču lahko 15°C in na robu 5°C. Temperatura v središču 
zimske gruče se ohranja s povprečno vrednostjo temperature 21,3°C (min. 12°C in max. 
33,5°C) (Fahrenholz in sod., 1989). V raziskavi Owens (1971) je bila izmerjena 
temperatura na zunanjem robu zimske gruče 7,7°C in v središču 34,4°C, a je ta družina 
umrla zaradi bolezni in nizkih zunanjih temperatur, ki so dosegle -14°C. Čebele zimsko 
gručo ogrevajo z drgetanjem, kar pomeni, da oddajajo toploto zaradi aktivnosti krilnih 
mišic, pri čemer pa kril ne premikajo tako kot med letom (Vanin, 2008; Božič, 1998). 
Heinrich (1993) predpostavlja, da gručo na ta način segrevajo le pri zunanjih temperaturah 
nižjih od 10°C. Znano je, da se širina zunanjega izolirnega pasu gruče spreminja s 
temperaturo. Večje, močnejše in zdrave kolonije so zmožne premikati gručo do virov hrane 
v panju, kar jim omogoča večjo možnost preživetja, medtem ko pa manjše in šibkejše 
kolonije tega niso zmožne, saj ne morejo zagotoviti dovolj visoke temperature za premik 
na drug del panja, kjer je dodaten vir hrane, a je hladneje (Owens, 1971). 
Glede hrane imajo čebele vedno dve rezervi. V obdobju, ko je v čebelji družini zalega, je 
zaloga hrane (med in cvetni prah) v satju, sem pa lahko štejemo tudi rezervo v zalegi. V 
obdobju, ko v čebelji družni ni zalege, je zaloga hrane v satju, rezerva pa v telesu zimskih 
čebel. Na ta način preživijo obdobja pomanjkanja hrane oziroma obdobja, ko še ni na 
razpolago nektarja in cvetnega prahu, razvoj pa se je že začel (januar, februar, del marca 
(Meglič, 2004). 
Čebele so v mesecu decembru v času največjega mirovanja in takrat je poraba hrana zelo 
majhna, posebno če nastopijo večje ohladitve. Ta mesec lahko pride tudi do zadnjega 
čistilnega izleta, ko si čebele iz zunanjega roba zimske gruče očistijo svoje črevesje. 
Nevarnosti za slabo prezimovanje ni, če čebele ne izletijo pozimi do sto dni, v kolikor 
čebelarji pravočasno zazimiljo zdrave družine. Čebele lahko pozimi vznemirimo tudi mi, 
če odpiramo panj, zato moramo predvsem v mesecu decembru in januarju skrbeti za mir. 
Če čebele vznemirimo, bodo porabile veliko več hrane in je več možnosti, da zbolijo. Proti 
koncu januarja se z gumijasto cevko, ki se jo porine skozi žrelo panja ugotovi stanje 
čebeljih družin. Mesec februar je vremensko nepredvidljiv, a zagotovo pride do prvega 
preleta čebel in otrebitve, ko se v lepem vremenu temperatura ozračja dvigne nad 8°C. Z 
izletom nastopijo v čebeljih družinah prve večje spremembe. Matica začne zalegati po 
nekaj več jajčec v sredino zimskega gnezda. Za razvoj prvega zaroda je potrebna višja 
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temperatura. Ta se sedaj dvigne v gnezdu od najvišje zimske 22°C na okrog 34°C. Z višjo 
temperaturo je povezana tudi večja poraba hrane (Čebelarska opravila, ČZS). 
 

2.1.6 Ogljikovi hidrati pri čebelah 
 
Glukoza ali D(+)glukoza je monosaharid iz šestih ogljikovih atomov. Je aldoheksoza 
piranozne oblike, ki je topna v vodi. Fruktoza ali D(-)fruktoza je monosaharid iz šestih 
ogljikovih atomov. Je ketoheksoza furanozne oblike, zelo higroskopična, dobro topna v 
vodi in ne kristalizira hitro (Bukovec in sod, 2002). 
Saharoza ali trsni sladkor je najbolj razširjen disaharid, sestavljen iz ene molekule glukoze 
in ene molekule fruktoze, med katerima je 1,2-glikozidna vez. Je nereducirajoč disaharid 
(Bukovec in sod. 2002). 
Trehaloza je disaharid sestavljen iz dveh molekul glukoze, povezanih z alfa-1,1 vezjo. 
Razgradnja na dve glukozni enoti je mogoča, kar pri škrobu ni. Kot posledica te vezi je 
trehaloza nereducirajoč sladkor, kar je pomembna lastnost, saj bi lahko reducirajoči 
sladkorji (glukoza, fruktoza), ki se nahajajo v tako velikih količinah kot trehaloza v 
hemolimfi, medsebojno reagirali in reducirali ostale komponente v hemolimfi ali tkivih. 
Trehaloza je zelo nereaktiven sladkor, ki je izjemno stabilen v velikem razponu pH, 
temperature, slanosti in osmotskih vrednosti. To so razlogi, da je trehaloza v visokih 
koncentracijah prisotna kot glavni sladkor v hemolimfi žuželk. Zaradi svojih značilnosti 
ima trehaloza določene pomembne funkcije pri žuželkah in drugih živalskih skupinah. Je 
vir energije, ima funkcijo krioprotektorja, kar pomeni, da omogoča hemolimfi, da ostane 
tekoča pri temperaturi pod lediščem pri žuželkah. Prav tako sodeluje pri mehanizmu 
tolerance za anoksijo in deluje kot proteinski stabilizator pri stresu (osmotski, oksidativni, 
temperaturni) (Nation, 2002; Ohtake in Wang, 2011) 
 

 
Slika 3: Trehaloza 
 
Prehrana čebel 
 
Ogljikovi hidrati so glavna gonilna sila čebel, saj jih prejmejo z nektarji, ki vsebujejo 4% 
do 60% sladkorjev, odvisno od vrste rastline in stanja v okolju. Glavni sladkorji nektarjev, 
mane in medu so glukoza, fruktoza in saharoza. Pri sistematični predelavi nektarja v panju 
saharoza razpada v svoja sestavna dela, glukozo in fruktozo. Za potebe po ogljikovih 
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hidratih odraslih čebel nektar, mana in med vsebujejo dovolj sladkorjev, vendar pa tudi 
cvetni prah in čebelji kruh vsebujejo ogljikove hidrate. Čebele so pri poskusnem 
laboratorijskem krmljenju z glukozo, fruktozo, saharozo in maltozo najraje sprejele 
saharozo, ki je idealen in čebelarjem dostopen vir za krmo. Na jesenski zalogi, ustvarjeni iz 
precejšnje količine saharoze, čebele tudi dobro prezimujejo. Vodno raztopino saharoze se 
uporablja v različnih koncentracijah, pogosto v razmerju sladkor : voda 2 : 1 ali 1 : 1 
(Senegačnik, 1998). 
 
Metabolizem sladkorjev pri čebeli ter energijske zahteve letanja žuželk 
 
Metabolizem je seštevek vseh kemijskih reakcij, ki potekajo v organizmu. Pri katabolizmu 
potekajo reakcije, ki razgrajujejo molekule in pri tem se sprošča energija obratno pa velja 
pri anabolizmu. Najbolj izrazite in nenadne potrebe po energiji pri žuželkah nastopijo z 
letenjem, ko se v sekundah porabijo energijsko bogati fosfati, ki so na voljo v telesu. 
Energija pa mora biti na razpolago hitro ter za dolgo obdobje nadaljnjega letenja. Trahealni 
sistem žuželk ima sposobnost priskrbeti kisik do mitohondrijev tudi med letanjem in 
žuželke tako ne trpijo pomanjkanja kisika med to aktivnostjo. Posledica učinkovitosti 
trahealnega sistema in hitrega prenosa glicerol-3-fosfata, ki regenerira NAD+ za uporabo v 
glikolizi (slika 4) je pretvorba vse metabolne glukoze direktno v piruvat. Ta gre direktno v 
mitohondrij, kjer se v procesih celičnega dihanja pretvori v velike količine energije. 
Mitohondriji letalnih mišic so specializirani za podporo visokih stopenj metabolizma, saj 
so izredno veliki in tudi nesimetrični. Regulatorni mehanizem, ki omogoča velike 
spremembe med mirovanjem in letom še ni dobro poznan, a kot kaže, to omogočajo visoke 
koncentracije katabolnih encimov v letalnih mišicah, veliko število mitohondrijev in 
visoke stopnje elektronov v dihalni verigi (Thompson in Suarez, 2003). 
Večina odraslih žuželk potrebuje hrano za aktivnosti, še posebej letenje je energijsko 
intenzivno, saj zahteva hitro aktiviranje energijskih zalog, transport le teh in transformacijo 
v energijo (ATP). Letenje žuželkam omogoča, da se hitro in obširno razširijo ter si iščejo 
nova območja za naselitev. Prav tako jim letanje omogoča, da iščejo nove in redko 
razširjene vire hrane in iščejo potencialne partnerje (Nation, 2002). Pri teh aktivnostih 
poleg enostavnih sladkorjev glukoze (slika 4) in fruktoze v hemolimfi porabljajo tudi 
trehalozo. Ta disaharid je pomemben vir energije in variira z aktivnostjo ter sezono. 
Predvsem za zimsko aktivne in tudi neaktivne žuželke je pomemben sestavni del 
hemolimfe (Vanin, 2008). Dokazano je, da se med in po letenju nivo trehaloze v hemolimfi 
pri žuželkah zniža (Friedman, 1985). Pri nenadnem znižanju temperature pa se 
koncentracija trehaloze poveča, podobno kot se to zgodi pri osmotskem stresu ali 
toplotnem šoku (Stojkovič, 2008). 
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Slika 4: Možne poti glukoze absorbirane iz črevesa  
(Nation, 2002) 
 
Čebela med kontinuiranim letom porabi do 2400 cal/g mišic/h (Weis-Fogh, 1952 – povzeto 
po Nation 2002). To je precej več kot pri kolibrijevem lebdečem letu, ki znaša 215 cal/g 
mišic/h in je ena izmed najvišjih metaboličnih hitrosti poznanih med vretenčarji.  
Žuželke so sposobne uporabiti več različnih substratov za gorivo med letenjem, energija pa 
se vedno sprosti kot univerzalna metabolična valuta, ATP. Verjetno je v tipični žuželki 
nivo ATP v letalnih mišicah zadosten le za 1 sekundo leta. Fosfagenske rezerve argininskih 
fosfatov so zadostne za 2 do 4 nadaljnje sekunde letanja in se lahko hitro porabijo za 
sintezo ATP (Nation, 2002). Metabolizem določenih dodatnih substratov in sinteza novih 
ATP molekul se mora začeti v prvi ali drugi sekundi, če se let želi nadaljevati. Vse žuželke 
najprej metabolizirajo ogljikove hidrate in nekaj prolina v primarnem Krebsovem ciklu pri 
vzletu. Nekatere, kot so dvokrilci ali določeni kožekrilci, vzdržujejo letenje le dokler so 
ogljikovi hidrati razpoložljivi za metabolične procese, medtem ko metulji, kobilice in 
številne druge žuželke lahko hitro preklopijo na metabolizem lipidov še preden zmanjka 
ogljikovih hidratov. Nekatere žuželke metabolizirajo tudi aminokislino prolin (slika 5) kot 
glavni vir goriva za letenje (Nation, 2002). Čebele za letenje uporabljajo izključno 
ogljikove hidrate iz črevesja oziroma hemolimfe, ne pa iz zalog v maščobnem telesu. A v 
ekstremnih razmerah, kot so nižje ali višje temperature v okolici, pa je za proizvodnjo 
trehaloze pomemben glikogen, skladiščen v maščobnem telesu. Posledica je povečanje 
koncentracije trehaloze, kot tudi glukoze, kar vodi v znižanje koncentracije glikogena 
(Arrese in Soulages, 2011). Predvidevamo, da čebele v ekstremnih razmerah iz 
maščobnega telesa izkoriščajo tudi aminokislino prolin. Poteka glukoneogeneza, proces 
nastajanja glukoze iz substratov, ki niso ogljikovi hidrati. 
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Dva pogosta rezervna ogljikova hidrata pri žuželkah sta disaharid trehaloza in polisaharid 
glikogen. Trehaloza je ponavadi v velikih količinah prisotna v hemolimfi, saj se lahko hitro 
hidrolizira v dve glukozni molekuli, ki se porabita v mišicah ali drugih tkivih (slika 4, 5 in 
6). Glikogen skladiščen v maščobnem telesu in črevesnem tkivu se mora hidrolizirati v 
glukozne enote s pomočjo glikogen fosforilaze, ki se nato pretvorijo v trehalozo, ta pa se 
transportirana po hemolimfi do aktivnih tkiv (slika 4 in 5). Hemolimfa, maščobno telo in 
črevesno tkivo (slika 4 in 5) so glavni viri shranjenih ogljikovih hidratov, čeprav se majhne 
količine trehaloze in glikogena pojavljajo tudi v mišicah (slika 5). Letalne mišice žuželk 
vsebujejo glikogen, a so premajhne, da bi ga skladiščile veliko zato mora biti za vztrajno 
letenje dovedeno dodatno gorivo v letalne mišice (Steel, 1961, 1980, 1985; povzeto po 
Nation, 2002). 
 
Rezerve ogljikovih hidratov v dobro hranjenih žuželkah iz skupin dvokrilcev ali 
kožekrilcev ponavadi zadostujejo za kontinuiran let od 30 min do 2 ur, odvisno od vrste, 
velikosti maščobnega telesa, ki občutno variira pri različnih žuželkah, in vsebine trehaloze 
v hemolimfi (Nation, 2002). Ko je potrebna energija, je trehaloza ponavadi prvi metabolit, 
ki se porabi, saj se pri reakciji hidrolize na molekulo trehaloze sprostita dve molekuli 
glukoze. Trehaloza je glavno skladišče sladkorja pri žuželkah in v hemolimfi različnih vrst 
žuželk se je nahaja od 200 mg do 1,5 g na 100 mL hemolimfe. Dodatne zaloge trehaloze se 
nahajajo v mišičnih celicah in celicah maščobnega telesa. Trehaloza se skokovito 
sintetizira iz glukoze po absorpciji iz želodca in njena pot gre v več smeri, kar je prikazano 
na sliki 4. A glukoza kot taka ni shranjena pri žuželkah in običajno ni prisotna v večji 
količini v hemolimfi. Skokovita sinteza absorbirane glukoze v trehalozo ohranja zelo nizek 
nivo glukoze v hemolimfi, absorpcija glukoze pa se zgodi brez energijsko potrebnega 
membransko transportnega mehanizma. Ta proces se imenuje olajšana difuzija in tudi ko je 
nivo glukoze v črevesu nizek, se glukoza vseeno efektivno absorbira (Nation, 2002). 
Trehaloza je pomembna prilagoditev žuželk, ki aktivno letajo. Ogromna stopnja porabe 
ogljikovih hidratov za letalne mišice in neučinkovit cirkulacijski sistem hemolimfe, ki 
obdaja in zajema mišice, zahteva prisotnost zelo visokih nivojev goriva v hemolimfi. 
Pomen trehaloze se kaže v razliki njenih koncentracij pred, med in po letu v hemolimfi 
oprsja žuželk, ki uporabljajo ogljikove hidrate kot glavni vir energije (Friedman, 1985; 
Nation, 2002). 
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Slika 5: Metabolična shema prikazuje poti ogljikovih hidratov v letalnih mišicah čebel 
Acetil-KoA, acetil koencim A; ADP, adenozin difosfat; ATP, adenozin trifosfat; CIT, 
citrat; CITO, citosol; DHAP, dihidroksiaceton fosfat; F1P, fruktoza 1-fosfat; F6P, fruktoza 
6-fosfat; FDP, fruktoza 1,6-bifosfat; GAP, gliceraldehid-3-fosfat; G3P, glicerol 3-fosfat; 
G6P, glukoza 6-fosfat; GLUT, glutamat; HCO3

-, bikarbonatni ion; H, nikotinamid adenin 
dinukleotid; alfa-KG, ketoglutarat; MITO, mitohondrij; OKSA, oksaloacetat; PROL, prolin 
(po Storey, 1985 – povzeto po Nation, 2002; Reyes-DelaTorre, 2012; Harvey, 2011). 
 
Slika 6 prikazuje biosintezno pot trehaloze in glikogena. Trehaloza je zahteven sladkor za 
sintezo pri žuželkah, ker zahteva več encimov, korakov in vložek visoke energije fosfatov 
iz ATP. Takoj po absorpciji iz črevesa se glukoza predela v glukozo-6-fosfat ob encimu 
heksokinazi in ATP porabi. Za sintezo trehaloze sta potrebni dve molekuli glukoze, za kar 
je potreben vložek dveh molekul ATP. Večja izmenjava energije pa ni potrebna pri 
transformaciji fosfatne skupine v 1-ogljikovo enoto glukoze. Encim pirofosforilaza 
katalizira sintezo uridin difosfat glukoze (UDPG) iz glukoza-1-fosfata in uridin trifosfata 
(UTP). Trehaloza-6-fosfat sintetaza katalizira formiranje trehaloze-6-fosfata iz glukoze-6-
fosfata in UDPG, in sprosti se UDP. Regeneracija UTP za prihodnje reakcije zahteva 
encimsko katalizno fosforilacijo uridina difosfata (UDP) z ATP, torej še en ATP je 
potreben za sintezo trehaloze. Končno trehaloza-6-fosfat sintetaza odstrani fosfatno 
skupino iz trehaloza-6-fosfata, da nastane trehaloza. Sinteza trehaloze je delno regulirana z 
negativno povratno zanko, pri čemer prosta trehaloza zavira trehalozo-6-fosfat sintetazo in 
tako deluje kot zaviralec procesa. Z upočasnitvijo nove sinteze trehaloze, ko je njena 
koncentracija visoka in je le malo potreb po energetski oskrbi, negativna povratna zanka 
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domnevno pomaga premakniti sintezo glukoze v glikogen (Chiang H. L. in Schekman R., 
1992). Preveč fruktoze povzroči, da ostane več FDP in posledično več F6P, kar povzroči, 
da ostane več neporabljene G6P, ki se sintetizira v glikogen. Za sintezo 1 mola trehaloze iz 
glukoze so potrebni 3 moli ATP, po drugi strani pa se pri hidrolizi trehaloze ne sprosti nič 
ATP. Zakaj torej žuželke uporabljajo to energijsko potratno pot, medtem ko mnogo drugih 
organizmov skladišči sladkor v obliki glikogena? Odgovor ni povsem jasen, a ena od 
možnosti je, da je šel selekcijski pritisk v smer pomena velikih rezerv takojšnjega vira 
energije v hemolimfi, ki so na voljo, da vzdržujejo energijske zahteve vztrajnega letenja, in 
morda selekcija v smeri redukcije osmotskega efekta raztopljenih nutrientov v hemolimfi. 
Tudi že prej omenjene lastnosti in številne funkcije pojasnjujejo široko prisotnost trehaloze 
v organizmih kljub visokim stroškom sinteze (Nation, 2002; Reyes-DelaTorre, 2012; 
Harvey, 2011). 
 
Kot prikazuje slika 4 in 5 je pot do sinteze trehaloze mogoča tudi iz celic maščobnega 
telesca (lipidne zaloge), ki ima podobno funkcijo kot jetra ter maščobno tkivo pri 
vretenčarjih. Pot stimulirajo hipertrehalosemični hormoni (HTH) pod vplivom žleze 
corpora cardiaca in posledica je zmanjšanje vsebnosti fruktoze 2,6-bifosfata v celicah 
maščobnega telesa ter s tem povečanje koncentracije trehaloze. Trehalozo v hemolimfi ali 
letalnih mišicah hidrolizira encim trehalaza, katerega dejavnost je regulirana v letalnih 
mišicah. Če bi želeli izmeriti pravi nivo trehaloze v hemolimfi ali tkivih, bi morali 
poskrbeti za inaktivacijo ali čim večje zmanjšanje trehalazne aktivnosti med zbiranjem 
tkiva in procesiranjem (Nation, 2002). Večina žuželk ima visok nivo trehalaze v hemolimfi 
in v celicah maščobnega telesa (Slika 5). Sklepamo, da inaktivacija encima v  hemolimfi ni 
potrebna, saj je encim večinoma v neaktivni obliki. 
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Slika 6: Biosintezne poti formiranja trehaloze in glikogena iz glukoze 
UDP, uridin difosfat; UTP, uridin trifosfat (po Nation, 2002) 
 

2.1.7 Nosemavost pri čebelah 
 
Obstajajo številne bolezni čebel (virusne, bakterijske in glivične), paraziti (pršice), plenilci 
(medvedi, ptice, človek) in drugi škodljivci (hrošči, vešče), ki imajo negativen vpliv na 
produktivnost in preživetje čebel (van Engelsdorp in Meixner, 2010). Med evolucijo je 
čebela razvila sposobnost obvladovanja vseh bolezni in škodljivcev (Meglič, 2004). 
Nosemavost je ena izmed najbolj razširjenih bolezni medonosnih čebel, ki lahko zaradi 
različnih vplivov postane akutna in lahko postopno vpliva na odmiranje družin v jeseni in 
pozimi ter zmanjša donos medu (Eckert, 2008; Jenko – Rogelj, 1998). 
Nosemavost povzroča nosema, plesen iz skupine mikrosporidijev, ki tvori spore, ki se 
razvijajo znotraj epitelnih celic srednjega črevesa gostitelja. Okuži lahko različne 
gostitelje, od žuželk pa vse do sesalcev (Adl in sod. 2005). Predhodno poznanega parazita 
evropske medonosne čebele, Nosema apis (Zander, 1909), je izpodrinila azijska Nosema 
ceranae (Fries in sod., 1996), ki se je razširila iz svojega prvotnega gostitelja azijske 
čebele, (Apis cerana). Tako Nosema ceranae  parazitira evropsko in azijsko medonosno 
čebelo (Higes in sod. 2006). Spore noseme naseljujejo srednje črevo čebel, matice in 
trotov, vendar slednji redkeje obolevajo kot delavke in matice (M. Jenko – Rogelj, 1998). 
V prebavnem traktu čebele omogoča zaščito peritrofična membrana, ki jo proizvaja vrhnja 
plast celic ali epitelij srednjega črevesa, vendar razmnoževalni ciklus noseme poteka v 
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epitelnih celicah srednjega črevesa čebele. Začetni in končni stadij razvojnega kroga 
Nosema apis predstavlja ovalna spora, dolga 5,0 do 6,0 in široka 2,5 do 3,0 µm. Zaradi 
neprepustne hitinske ovojnice, ki spore obdaja, so te zelo odporne proti temperaturnim 
spremembam in razkužilom. V mrtvih čebelah spora preživi 5 do 6 tednov pri sobni 
temperaturi oziroma v zmerno toplem poletju in jeseni, pri temperaturi 60°C se spore v 
medu ali vodi v 10 minutah uničijo. Najugodnejša temperatura za razmnoževanje je 30 do 
35°C. V srednjem črevesu čebele spora poči pod vplivom črevesne vsebine in sproži 
polarno nit. Iz spore izstopi ameboidna klica, ki prodre v epitelne celice, se razvija, deli in 
spremeni v meront. Le ti se razmnožujejo na račun gostiteljeve celične citoplazme. 
Napadene epitelne celice so napolnjene z razvojnimi oblikami zajedavca, ki se spremenijo 
v sporonte in sporoblaste. Ko postanejo življenjske razmere neugodne, se spremenijo v 
trajno invazijsko obliko – sporo. Celoten razvoj je razmeroma kratek in traja 5 do 6 dni. 
Del spor, sproščen iz celice, se pomeša med iztrebke in tako izloči iz čebeljega organizma. 
Preostali del se ponovno aktivira pod vplivom črevesnih sokov in povzroči samookužbo. 
Povzročitelj se v čebeljem črevesu hitro razmnožuje, tako da je v dveh tednih po invaziji v 
njem lahko že 30 do 50 milijonov spor, pozneje tudi več kot 500 milijonov spor na čebelo.  
Ovalna telesca (spore noseme) v srednjem črevesju odrasle čebele je prvi odkril Donhoff 
leta 1857 v Nemčiji (Eckert, 2008; Jenko – Rogelj, 1998; Higes in sod., 2006; Mayack in 
Naug, 2009; Jurić, ČZS). Nosema napada predvsem epitelne celice srednjega črevesa in 
tako imajo spore idealno lego za črpanje glukoze in fruktoze, posledica česar je zmanjšana 
sinteza trehaloze. Zaradi motenega delovanja črevesa oziroma slabšega izločanja prebavnih 
sokov ter slabšega vsrkavanja hranilnih snovi so bolne čebele nenehno lačne, 
neprebavljena hrana pa se kopiči v črevesu, ker se ne more očistiti, kar so z umetnim 
okuževanjem dokazali tudi Hernandez in sod. (2011). V skrajnem primeru epitelij razpade 
in čebela umre zaradi razlitja črevesa. Naug in Gibbs (2009) ugotavljata, da so bile v 
poskusu okužene čebele bolj odzivne na sprejemanje sladkorja kot neokužene. Pozimi in 
poleti porabijo okužene čebele tudi od 25–40 % več hrane. Poleti je zmanjšan donos medu, 
ker ga čebele porabijo zase, jeseni se zaloga hrane hitro zmanjšuje, pozimi pa v okuženi 
družini zmanjka hrane. V panju se mlade čebele okužijo s čiščenjem iztrebkov bolnih 
čebel, čeprav se v normalnih razmerah ne iztrebljajo v panjih. V primeru hude nosemavosti 
opažamo iztrebljanje po okvirjih, satju in stenah panja. Okužene čebele, ki dalj časa ne 
izletavajo na čistilni izlet, imajo zelo povečan zadek in do dvakrat večje srednje črevo, 
mlečno bele do svetlorumene barve, s tanko steno in skoraj brez mišičnih zožitev. Poleg 
tega z nosemo okužene čebele začnejo izkoriščati svoje maščobno beljakovinsko telo, 
spremeni se jim sestava hemolimfe, zato je njihova življenjska doba poleti krajša za 10 do 
40 %, pozimi pa za 20 do 80 %. Tako se v daljšem mrzlem zimskem obdobju pri hudi 
obliki okužbe lahko pojavi množično odmiranje čebel. Če čebelji organizem, katerega 
odpornost je zaradi nosemavosti zmanjšana, pozimi napadejo še različni virusi, je 
umrljivost čebel lahko še večja. Bolezen pospešijo negativni zunanji dejavniki, kot so hitre 
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temperaturne spremembe, slaba paša, zazimitev čebeljih družin, dolge meglene zime brez 
toplih dni za čistilne izlete, slabe čebelje družine, neustrezna tehnologija, neredna 
zamenjava satja, prepogosti posegi v panj, nepravočasna zamenjava matic, okužbo čebel z 
nosemo ugotavljamo na podlagi navzočnosti spor pri mikroskopskem pregledu vsebine 
črevesja. Material za preiskavo so mrtvice čebel, ki jih naberemo na podnici panja, ali 
obolele čebele z izraženimi bolezenskim stanji. (Higes in sod., 2006; Mayack in Naug, 
2009; Alenka Jurić; M. Jenko – Rogelj, 1998). 
Čebelarstvu povzroča nosemavost veliko gospodarsko škodo, ne samo s tem, da umirajo 
družine, saj tudi pri obolelih družinah te hitreje izgubljajo čebele nabiralke, kar se kaže v 
manjšem donosu in slabšem preskrbovanju čebelje zalege (Jenko – Rogelj, 1998). V 
Sloveniji so potrdili prisotnost povzročitelja Nosema cerana povsod po državi, ni pa še 
raziskano, v kolikšni meri ta bolezen prispeva k odmiranju čebeljih družin. Po podatkih 
veterinarjev se nosemavost v težji klinični obliki pojavlja v posameznih primerih, spore 
povzročitelja bolezni pa so prisotne v večjem deležu laboratorijsko preiskanih vzorcev 
čebel. Za zdravljenje nosemavosti sicer ni na voljo registriranih zdravil, je pa možno 
nosemavost učinkovito preprečevati z ustrezno higieno čebelarjenja in ustreznimi 
apitehničnimi ukrepi (Kozmus in sod., 2011). 
 

2.2 KROMATOGRAFIJA 
 
Kromatografija je separacijski proces, s katerim ugotavljamo število in koncentracijo 
komponent v zmesi in z uporabo standardov tudi njihovo identiteto. Temelji na separaciji 
posameznih komponent vzorca, ki se jih zazna z ustrezno detekcijo. Posamezne 
komponente se ločijo med seboj zaradi različne porazdelitve med stacionarno in mobilno 
fazo, zato molekule na svoji poti vzdolž kolone stalno prehajajo med obema fazama. 
Porazdelitev poteka na osnovi različnih fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti snovi v 
vzorcu. Pri kolonski kromatografiji se uporablja kolono (cev) napolnjeno s stacionarno 
fazo oziroma trdno ali tekočo snovjo, mobilna faza pa ne sme biti topna v njej. Različne 
količine snovi, ki eluirajo iz kolone, so zaznane s specifičnimi detektorji. Signali so podani 
kot kromatografski vrhovi, celotna krivulja pa predstavlja kromatogram. Različnim 
komponentam pripadajo površine pod posameznimi vrhovi in z merjenjem ploščine pod 
kromatografskim vrhom lahko izračunamo koncentracijo iskanega analita (Žorž, 1991; 
Perkavac, 1969; Kregar, 1996; Brodnjak Vončina, 2006).  
 
HPLC – tekočinska kromatografija visoke ločljivosti 
 
Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC) je najbolj pogosto razširjena in 
uporabljena analitsko separacijska tehnika. Razlog za takšno razširjenost metode je njena 
visoka stopnja ločljivosti, učinkovitost, izredna občutljivost in avtomatiziranost. S to 
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vsestransko analitsko tehniko je mogoče natančno določiti količino analita v snovi, kar je 
bistvenega pomena za industrijo in znanost. Pogosto se uporablja za analizo zdravil, 
biomolekul, polimerov, organskih in ionskih spojin (Skoog, 1997; Dong, 2006). 
 
Osnovni deli HPLC sistema so: rezervoar z mobilno fazo, črpalka, injektor, kolona, 
detektor in instrument za zapis signala (Žorž, 1991). Najenostavnejši sistem HPLC je 
shematsko prikazan na sliki 7. 

 
Slika 7: Sistem za tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti 
(Žorž, 1991) 
 
Najpomembnejši procesi separacije se dogajajo v koloni. Najpogosteje je izdelana iz 
nerjavečega jekla ter zaprta in zatesnjena s posebnimi elementi, notranja površina pa je še 
posebno dobro obdelana in inertna. Notranji premer standardne kolone meri 1-8 mm, 
dolžina 7,5-25 cm in velikost delcev stacionarne faze 3-10 µm, kar je pogojeno s 
pritiskom, ki je potreben za pretok topila (mobilne faze) skozi kolono. Za analizo samo je 
ugodno, da jo izvajamo vedno pri enaki temperaturi, ponavadi je to sobna temperatura. 
Temperatura med analizo večinoma niha, zato je priporočljivo kolono termostatirati 
(Moreno-Arribas in Polo, 2003; Skoog in sod., 2004; Žorž, 1991). 
 
Črpalka dovaja vzorec raztopljen v mobilni fazi (v našem primeru NaOH/H2O) skozi 
injektor v kolono. Zagotavljati mora enakomeren in konstanten pretok mobilne faze skozi 
kolono, saj je od tega odvisna natančnost analize. Nekatere črpalke imajo vgrajene tudi 
mikroprocesorje, kar omogoča programiranje analize (časovno nastavitev poteka gradienta, 
pretoka in delay-a) ter ponovitve nastavljivih sekvenc, kar je pomembno pri delu z 
avtomatskimi vzorčevalniki (Žorž, 1991). 
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Z dozirnimi iglami ali brizgami se vzorec vnaša v injektor, ta pa ga dovaja v kolono 
naenkrat v čim manjšem tekočinskem segmentu, ki je definiran in ponovljiv. V primerih, 
kjer je potrebno kontinuirano obratovanje analitskega HPLC sistema in kjer so prisotne 
velike serije vzorcev, se uporablja avtosamplerje. To so avtomatizirani injektorji, ki 
omogočajo avtomatsko doziranje različnih volumnov (Žorž, 1991). 
 
Po ločitvi na koloni so komponente zaznane s pomočjo detektorja. Detektor meri 
spremembo neke fizikalne količine, ki jo povzroči prehod komponente skozi merilno 
pretočno celico, kot električni signal. Ta se s pomočjo računalnika pretvori v analogni 
oziroma digitalni zapis, kot je kromatogram. Za kvantitativno merilo jemljemo višino vrha 
oziroma njegovo površino (Žorž, 1991). 
 
HPAEC-PAD, (angl. high-performance anion-exchange chromatography with pulsed 
amperometric detection) ali anionsko izmenjevalna tekočinska kromatografija visoke 
zmogljivosti s pulzno amperometrično detekcijo je oblika tekočinskega kromatografskega 
sistema, ki je bila razvita v povezavi z elektrokemijsko detekcijo, kar je zelo primerno za 
ločevanje ogljikovih hidratov. Njihove analize v hrani so pomembne, saj predstavljajo 
primarni vir energije in se v prehrambeni industriji v veliki meri uporabljajo kot 
tehnologija za pridobitev fizikalno-kemijskih značilnosti nekaterih proizvodov ter nadzor 
kakovosti nekaterih živil. Ionsko izmenjevalna kromatografija temelji na izmenjavi ionov 
na stacionarni fazi in je primerna za ločbo anorganskih ionov, kationov in anionov. Pri 
visokih pH, torej v kislem mediju, so ogljikovi hidrati delno ali v celoti ionizirani, kar je 
pogoj, da se lahko ločijo z anionsko izmenjevalnim mehanizmom. Klasična silicijeva 
kolona torej ni primerna zaradi visokega pH, nevtralni ali kationski delci vzorca pa eluirajo 
v matriks. Pulzno amperometrična detekcija je osnovana na meritvi toka, ki nastane pri 
oksidaciji sladkorjev na površini zlate elektrode pri povišanem pH. Tok, ki se pri tem 
proizvaja, je sorazmeren koncentraciji ogljikovih hidratov, ki se nato zaznajo in 
kvantificirajo (Dionex Corporation, 2004; Christian, 1994; Corradini in sod. 2012; Koleša 
in Planinec, 2013). 
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3 MATERIALI IN METODE 
 
Vzorčili smo hemolimfo čebel kranjske sivke (Apis mellifera carnica) iz dveh panjev ob 
Biološkem središču v Ljubljani. Praktični del naloge je obsegal kvantitativno določanje 
različnih sladkorjev v vzorcih hemolimfe čebel kranjske sivke iz zimske gruče. Hemolimfo 
čebel smo vzorčili od 30.12.2013 do 19.2.2014 približno enkrat tedensko, vedno sredi 
dneva, ko so bile temperature najvišje. Uporabili smo že preizkušeno metodo vzorčenja 
hemolimfe (Božič in Woodring, 1997), ki je primerljiva z opisano v The Coloss BeeBook 
(Hartfelder in sod., 2012). Za določanje posameznih sladkorjev v hemolimfi čebel smo 
uporabili anionsko izmenjevalno tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti s pulzno 
amperometrično detekcijo. V The Coloss Beebook je opisana encimska metoda, ki je prav 
tako primerna (Hartfelder in sod., 2012). 
 

3.1 UPORABLJENE KEMIKALIJE, POTROŠNI MATERIAL IN 
LABORATORIJSKA OPREMA 

 

3.1.1 Vzorčenje hemolimfe 
 
Laboratorijska oprema: 
- lupa 
- zamrzovalna skrinja 
- hladilnik 
 
Droben laboratorijski material: 
- ekshavstor 
- stiroporna podlaga 
- igla 
- pinceta 
- cevka 
- 0,5 μL steklene kapilare (Drummand 
scientific company) 
- 1 μL mikropipete (Blaubrand® 

intraEND) 

- plastične ovalne posodice 
- pokrovček z luknjicama 
- vreča s cevko 
- stiroporna škatla z ledom in vodo 
- epice 
- žlička 
- laboratorijska steklovina

 
Kemikalije: 
- destilirana voda 
- interni standard – 150 mg rafinoze/100 mL destilirane vode vode 
- 80 mM NaOH 
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3.1.2 Priprava in izvedba poskusa z inkubatorjem 
 
Laboratorijska oprema: 
- grelec 
- termometer 
 
Droben laboratorijski material: 
- kletke (12x10x7 mm) 
- epice 
- voda 
- injekcijska brizga 

- saharoza 
- stiroporna škatla 
- posoda 
- karton 

 
Kemikalije:  
- hrana = 50% vodna raztopina saharoze  
 

3.1.3 Določanje sladkorjev s HPLC  metodo 
 
Laboratorijska oprema: 
- analitska tehtnica (ABT 100-5 M, Kern&Sohn GmBH) 
- centrifuga (Select Bio Products, Select vortexer) 
- sušilnik 
- HPLC – tekočinski kromatograf Midas type 830 s kvarterno črpalko, avtomatskim 
podajalnikom vzorcev in elektrokemijskim detektorejm. 
 
Droben laboratorijski material: 
- vijale s pokrovčki 
- pipete 
 
Kemikalije: 
- 400 mM NaOH 

Delovni kromatografski pogoji: 
 
- kolona: HPLC analitska kolona - anionsko izmenjevalna kolona RCX-10, proizvajalca 
Hamilton, dolžina 250 mm, širina 4,1 mm, velikost delcev 7 μm 
- mobilna faza: 

- mobilna faza A: 400 mM NaOH 
- mobilna faza B: H2O 
- gradient: predstavljen v Preglednici 1: 
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Čas 

(min) 
Pretok 

(mL/min) 
Topilo A 

(% 400 mM NaOH) 
Topilo B 
(% H2O) 

0-15 1 15 85 
15-25 1 30 70 
25- 1 15 85 

Preglednica 1: Gradient topil v mobilni fazi 
 
- detekcija – profil detektorja:  

- 150 mV, 450 ms 
- -150 mV, 30 ms 
- 600 mV, 30 ms 
- -200mV, 90 ms 

- 350 ms zakasnitev zajemanja 
- naboj 20 μС 

- volumen injiciranja 20 µL 
- temperatura avtomatskega vzorčevalnika: 4°C 
 
Priprava raztopine standarda: 
 
Umeritveno krivuljo naredimo vedno, kadar imamo večje število vzorcev s širokim 
koncentracijskim razponom. Pripravimo in analiziramo raztopine standardnih sladkorjev z 
znanimi koncentracijami, ki pokrivajo ves interval pričakovanih koncentracij. Raztopine 
standardov smo pripravili tako, da smo ustrezno količino določenega sladkorja raztopili v 
50 mL vode in sicer; 62,4 mg glukoze, 68,0 mg fruktoze, 65,2 mg trehaloze in 67,9 mg 
saharoze. Za umeritveno krivuljo prve serije smo injicirali volumne: 5, 10, 15, 20, 25 in 30 
µL, ter pri drugi seriji: 2'5, 5, 10, 15, 20, 25 µL. 
 

3.1.4 Štetje spor noseme 
 
Laboratorijska oprema: 
- Hemocitometer (Neubauerjeva komora) 
- svetlobni mikroskop (Zeiss) 
- program za fotografiranje 
- homogenizator 
 
Droben laboratorijski material: 
- pincete 
- škarjice 
- steklena palčka 

- epice 
- pipete 
- kapalke 
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Kemikalije: 
- 70% raztopina etanola 
- metilensko modrilo 
- destilirana voda 
 

3.2 FIZIKALNO-KEMIJSKE METODE  
 

3.2.1 Vzorčenje hemolimfe 
 
V času od 30.12.2013 do 19.2.2014 smo vzorčili in analizirali 131 vzorcev hemolimfe 
čebel iz zimske gruče dveh različnih panjev in sicer 79 vzorcev hemolimfe čebel panja 1 
(P1) in 52 iz panja 2 (P2). Vzorčili in analizirali smo vsebnost treh različnih sladkorjev, 
glukozo, fruktozo in trehalozo v hemolimfi. Vrednosti koncentracij posameznih sladkorjev 
so predstavljene v preglednicah. Čebele iz okuženega panja (P1) so zbolele za nosemo in 
so bile zato večino časa v predprostoru stavbe namenjene čebelarskim opravilom, saj smo 
želeli žive obdržati čim dlje. Čebele iz neokuženega panja  (P2) so bile zdrave in njihov 
panj je bil postavljen zunaj. Čebele obeh panjev so bile hranjene z medom in dodatno s 
sladkorno raztopino glukoze in fruktoze v razmerju 1:1. 

Vsak dan, ki smo ga izbrali za vzorčenje, smo to opravili v delu dneva, ko je bilo 
najtopleje. Čebele smo z ekshavstorjem pobrali z roba gruče v panju in jih dali v plastične 
lončke. Nato smo pred vzorčenjem hemolimfe vsako posebej na kratko uspavali s CO2 
(Božič in Woodring, 1997) ali jih dali v stiroporno posodo z ledom in vodo. Nato smo iz 
rane na oprsju pri odščipnjenem krilcu s kapilaro s punktiranjem odvzeli 0,5 μL 
hemolimfe, pri kasnejših vzorčenjih pa 1 μL po metodi (Božič in Woodring, 1997; 
Hartfelder in sod., 2012). Hemolimfo smo iz kapilare izpihali v epico, v kateri je bilo 99 
μL internega standarda, ter jo shranili v zamrzovalni skrinji pri -30°C do nadaljnje analize. 
Kasneje smo vzorce hemolimfe odmrznili, dodali 400 μL 80 mM NaOH in jih 
centrifugirali pri 2000 obratih 10 minut. Nato smo odpipetirali vzorce iz epic v steklene 
viale in takoj zaprli. Raztopino smo analizirali z visokotlačno kromatografijo (HPLC). 
Analize koncentracij ogljikovih hidratov v hemolimfi žuželk je so osnova za številne 
fiziološke in metabolne študije (Beenakkers in sod., 1984; Florikin and Jeuniaux, 1974; 
Wyatt, 1967). Vzorčenje hemolimfe je primerljivo z opisanim v The Coloss Beebook 
(Hartfelder in sod., 2012). 
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3.2.2 Priprava in izvedba poskusa z inkubatorjem 
 
Izvedli smo tudi poskus z inkubatorjem in primerjali dobljene rezultate koncentracij 
sladkorjev v hemolimfi čebel obeh panjev. 
Na dan 5.2. smo z ekshavstorjem polovili 20 čebel iz vsakega panja Vsako skupino smo 
posebej dali v leseno kletko, ki ima eno od sten stekleno. Na vrhu sta bili odprtini, v katere 
smo vstavili epico z vodo in hrano, injekcijsko brizgo s 5 mL 50% raztopine saharoze. 
Pripravili smo preprost inkubator, v katerega smo postavili obe kletki s čebelami. 
Inkubator je bila stiroporna škatla, v katero smo postavili posodo polno vode, termometer 
in obe kletki s čebelami. V posodo z vodo smo dali grelec, ki je grel vodo in tako se je 
ohranjala vlažnost v škatli. Primerna vlažnost za čebele je približno 80%, temperatura 
zraka pa 27°C, kar je podobno kot pri poizkusu Mayack in Naug (2010). Čebele smo 
pustili v tako pripravljenem inkubatorju 48 ur, vmes pa po 24 urah preverili stanje 
temperature, vlažnosti in količino porabljene hrane. Po 48 urah smo čebele polovili v 
lončke in jih dali na ledeno kopel (led z vodo), da so otrpnile. Vsaki čebeli posebej smo 
vzorčili 1 µL hemolimfe s kapilaro, vzorce in tudi čebele smo nato shranili v zamrzovalno 
skrinjo pri -30°C.  

 

3.2.3 Določanje sladkorjev s HPLC metodo 
 
Z visokotlačno tekočinsko kromatografijo lahko ločimo posamezne sladkorje v vzorcih 
hemolimfe čebel in kvantitativno ovrednotimo vsebnost glukoze, fruktoze, trehaloze (Leta 
in sod., 1996). Uporabili smo anionsko izmenjevalno tekočinsko kromatografijo visoke 
ločljivosti s pulzno amperometrično detekcijo. 
 

3.2.4 Mikroskopsko štetje spor noseme 
 
Priprava vzorcev za štetje spor noseme: Čebele, katerim smo vzorčili hemolimfo, smo 
shranili v zamrzovalniku. Nato smo jih odmrznili in iz vsake izolirali črevesje, tako da smo 
s pinceto prijeli za končni del zadka in povlekli ven celotno črevo.  
 

  
Slika 8: Čebela in izoliran prebavni trakt 
A – srednje črevo, B – tanko črevo, C – rektum, D – del želnega aparata  
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Srednji del črevesa smo prenesli v epico, kjer smo ga macerirali v 0,5 mL 70% alkoholne 
raztopine z dodano kapljico metilenskega modrila. Spore noseme smo pri posamezni 
delavki šteli s hemocitometrom (po Cantwellu, 1970), pred tem pa vsako vsebino epice 
homogenizirali na stresalniku. Iz suspenzije spor smo s pipeto odvzeli majhno količino 
vzorca in ga prenesli pod krovno steklo hemocitometra. 
 

 
Slika 9: Hemocitometer z obarvanim vzorcem 
 
 

 
Slika 10: Hemocitometer – Neubauerjeva komora 
(Oliver, 2011) 
 
 
3.3 ZBIRANJE IN ANALIZA PODATKOV 
 
3.3.1 Postopek zbiranja podatkov 

Sladkorje kvantitativno ovrednotimo glede na primerjavo površin vrhov standardov in 
vzorcev. Pri preračunanju upoštevamo tudi dejansko maso odvzetega vzorca hemolimfe in 
faktor razredčitve. Rezultate za posamezne sladkorje podamo v µg/µl. Standardne 
raztopine znanih koncentracij nam dajo umeritveno krivuljo z enačbo y = a * x + b, kjer je 
x koncentracija določenega standarda sladkorja, a naklon premice, b presečišče premice z 
osjo y in y površina pikvrha (Nozal in sod., 2005). 
 
3.3.2 Statistična analiza rezultatov 

Rezultate fizikalno-kemijske analize vzorcev hemolimfe smo statistično obdelali s 
pomočjo računalniškega programa Microsoft-Excel. 
Dobljene rezultate smo statistično obdelali in ovrednotili z naslednjimi statističnimi 
parametri: povprečna vrednost (x̄), mediana (Me), standardna deviacija (SD), koeficient 
variacije (KV), Pearsonov koeficient korelacije (R), koeficient determinacije (R2), F-test 
(Levenov test), T-test, Hi-kvadrat test. 
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Povprečna vrednost ali aritmetična sredina  
To povprečje je najpogosteje uporabljena srednja vrednost. Izračunamo jo tako, da vsoto 
vseh vrednosti enot (xi) v statistični množici delimo s številom enot (n) (Nemec, 2000). 
Povprečje je vrednost, za katero velja: če bi bili vsi podatki enaki, bi bili enaki povprečju 
(Košmelj, 2007). 

         ...(3) 
 
Mediana (Me) 

Mediana razdeli ranžirno vrsto na dva dela. Polovica vrednosti je manjših od mediane ali 
njej enakih, polovica pa večjih od mediane ali njej enakih. Relativni rang za mediano je 0,5 
(Košmelj, 2007). 

 
Standardni odklon ali standardna deviacija 

Standardni odklon je pozitivna vrednost kvadratnega korena iz variance (s2), enačba (4). 
Varianca je osnovna mera razpršenosti podatkov okoli aritmetične sredine in je povprečje 
kvadratov odklonov posameznih vrednosti od aritmetične sredine. Izračunamo jo po enačbi 
(5) (Adamič, 1989). 

         ...(4)  

         ...(5) 
 
 
 

 

Koeficient variacije ali variabilnosti (KV) 

Absolutne mere variacije, kot sta varianca in standardni odklon, za primerjavo variiranja 
več statističnih spremenljivk z različnimi povprečnimi vrednostmi, običajno niso primerne. 
Objektivno primerjavo takšnih statističnih spremenljivk nam omogoča koeficient 
variabilnosti. Izračunamo ga po enačbi (6) tako, da standardni odklon delimo z aritmetično 
sredino in to izrazimo v odstotkih (Adamič, 1989). 
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        ...(6) 
 
Linearna regresija:  

Regresija je prilagajanje ustrezne matematične funkcije empiričnim podatkom. To funkcijo 
imenujemo regresijska funkcija. Lahko je enostavna (npr. linearna), lahko pa bolj 
kompleksna. Ocena regresijske premice je: y = a*x + b 

 

Pearsonov koeficient korelacije (R) 

Koeficient korelacije je merilo stopnje povezanosti med opazovanima spremenljivkama, ki 
sta naključni, med seboj povezani, vendar ne nujno odvisni ena od druge. Zavzema lahko 
vrednosti med -1 in +1. Vrednost +1 oz. -1 dobimo, če gre za največjo pozitivno (vrednost 
ene spremenljivke narašča z vrednostjo druge) oz. negativno (vrednost druge pada) 
korelacijo. Enak je razmerju med kovarianco (cxy), ki jo izračunamo po enačbi (7) in 
zmnožkom standardnih odklonov obeh spremenljivk x in y (SDx in SDy), kot je prikazano 
v enačbi (Adamič, 1989). 

        
 ...(7) 
 

        ...(8) 
 
 
Koeficient determinacije (R2) 

Koeficient determinacije je merilo povezanosti in izraža odstotek variabilnosti odvisne 
številske spremenljivke (y), ki je pojasnjen z regresijskim modelom ene ali več neodvisnih 
številskih spremenljivk (x). V primeru linearnega regresijskega modela je koeficient 
determinacije enak kvadratu Pearsonovega korelacijskega koeficienta (Košmelj, 2007). 

 
F – test (Levenov test homogenosti variance) 

S pomočjo Levenovega testa ugotavljamo ali so variance v vseh obravnavanih statističnih 
vzorcih enake, torej ali so vzorci homogeni. Prednost testa je manjša občutljivost na 
morebitna odstopanja podatkov od normalne porazdelitve in je zato primeren tudi ko  za 
obravnavano spremenljivko ne moremo privzeti normalne porazdelitve. 
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Ničelna hipoteza Levenovega testa pravi, da ni razlik med variancami med vrstami, torej 
da med spremenljivkami ni povezave. Alternativna hipoteza pa pravi, da med vsaj enim 
parom varianc obstaja statistično značilna razlika. Vrednost statistične značilnosti, ki nam 
jo da test, pove, katera izmed domnev je pravilna. Vrednost statistične značilnosti, ki je 
manjša od stopnje tveganja 0,05, vodi k sprejetju alternativne hipoteze, vrednost večja od 
0,05 pa k potrditvi ničelne hipoteze. V primeru, da vzorci niso homogeni, ne moremo 
nadaljevati z analizo variance (Adamič, 1989). 
 

T – test 

Uporabljamo za testiranje značilnih razlik med dvema naboroma podatkov in temelji na 
primerjavi povprečij. Če je vrednost izračunanega t večja od preglednicarične t vrednosti, 
sklepamo, da so podatki iz dveh značilno različnih populacij. 

Čeprav obstaja več domnev o podatkih (normalnost, homogenosti variance), ki morajo biti 
izpolnjeni preden uporabimo t-test, je slednji dovolj robusten, da so te domneve lahko 
kršene v razumni meri in ne vplivajo na veljavnost testiranja (Lehner, 1979). 
 
Hi-kvdrat test 

Test se uporablja s podatki v obliki frekvenc (to je s številom ponavljanja). Hi-kvadrat 
preizkus hipoteze neodvisnosti je statistični postopek, ki ga uporabimo, kadar imamo dve 
atributivni spremenljivki. Ena spremenljivka nam razdeli vzorec na dve ali več podskupin. 
Hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti nam pove, ali se med različnimi podskupinami 
vzorca pojavljajo statistično pomembne razlike glede druge spremenljivke. Omogoča nam 
posploševanje iz reprezentativnega vzorca na osnovno množico, kar je možno, kadar se v 
vzorcu pojavljajo statistično pomembne razlike oz. kadar stopnja tveganja za posplošitev ni 

večja od 5% (Lehner, 1979; Terminološki slovar, 2009). Če je vrednost izračunanega ᵡ
2 

večja od vrednosti v preglednici, lahko sklepamo, da je med spremenljivkama pomembna 
korelacija (Lehner, 1979). Vse hipoteze bomo preverjali na 5% (P=0,05) stopnji tveganja. 
 
 
 

3.3.3 Analiza vzorcev čreves na število spor noseme 
 
Pripravljen vzorec čreves čebel smo pregledali na prisotnost in število spor noseme. S 
pomočjo Neubauerjevega hemocitometra in svetlobnega mikroskopa smo pri 400x 
povečavi pregledali vsebino črevesa. Iz homogeniziranega vzorca smo odpipetirali nekaj 
kapljic in jih injicirali na hemocitometer. V 16ih kvadratkih (najmanjši osnovni enoti), ki 
so na sliki C obarvani vijolično, smo prešteli spore in nato izračunali njihovo število v eni 
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čebeli. Pri tem smo upoštevali volumen najmanjše enote hemocitometra in volumen 
suspenzije spor v epici. 
 

   
Slika 11: Prikaz štetja spor noseme v celicah Neubauerjevega hemocitometra 
Od leve proti desni: Prikaz mrežnega dela na hemocitometru; Približan prikaz osrednjega 
dela mreže za štetje (Oliver, 2011); Vijolično obarvana polja osrednjega dela mreže, ki 
prikazujejo naš način štetja spor noseme.  
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4 REZULTATI 
 

4.1 Poskusna panja in okuženost z mikrosporidijem Nosema spp. 
 
Na dan 31.1.2013 smo ugotovili, da imajo čebele iz P1 v črevesju spore mikrosporidija 
Nosema spp. Od tega dne dalje smo v vseh čebelah, katerim smo vzorčili hemolimfo, šteli 
spore noseme. Rezultati so prikazani v preglednici 2. Za katero vrsto noseme gre, Nosema 
apis ali Nosema ceranae, je težko določiti. Glede na to, da so predhodne študije pokazale, 
da je N. apis izpodrinila N. ceranae, predvidevamo, da je slednja vrsta po vsej verjetnosti 
prisotna pri čebelah iz P1. Ker tega ne moremo trditi 100%,  bomo v nadaljevanju 
uporabljali zapis Nosema spp. oziroma nosema. 
Okužene čebele so imele svetlo rjavo obarvan ventrikulus, neokužene pa temno rjavega. 
Sliki 12 in 13 prikazujeta celoten prebavni trakt, ki smo ga izolirali vsaki čebeli. Slika 12 
prikazuje prebavni trakt čebele okužene z nosemo, katere hemolimfo smo vzorčili 
3.2.2014. Slika 13 pa prikazuje prebavni trakt neokužene čebele in njeno hemolimfo smo 
vzorčili 19. 2. 2014. 
 

 
Slika 12: Prebavni trakt okužene čebele P1 
 

 
Slika 13: Prebavni trakt neokužene čebele P2 
 
Sliki 12 in 13: A – medni želodček, B – srednje črevo, C – tanko črevo, D – rektum, E - del 
želnega aparata 
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Slika 14 prikazuje del vzorca srednjega črevesa čebele iz P1 na hemocitometru pod 400x 
mikroskopsko povečavo. S pomočjo merilca, lahko izračunamo približno velikost spor 
noseme, ki v dolžino merijo približno 5μm in v širino 2,5μm. 

 
Slika 14: Vzorec srednjega črevesa čebele iz P1 na hemocitometru pod 400x povečavo 
 
Preglednica 2: Primerjava števila spor Nosema spp. pri čebelah iz poskusnih družin v 
zimskem obdobju 2014. 

 
Datum 

vzorčenja 
čebel 

Povprečno 
število spor v 

najmanjši enoti 
hemocitometra 

Povprečno število 
spor Nosema spp. x 106 (v 

milijonih) na čebelo 

Interval 
(povprečno število spor noseme 

na čebelo v milijonih) 

31.1. P1 12,53 25,05 16,12 – 38,37 
3.2. P1 11,86 23,71 14,00– 34,25 
5.2. P1 10,48 20,95 14,25 – 24,87 
5.2. P2 0 0 0 

7.2. P1I Ž 8,39 16,78 13,50 – 21,00 
7.2. P1I M 11,01 22,02 7,125 – 38,75 
7.2. P2I Ž 0 0 0 
19.2. P2 0 0 0 

P1- čebele okuženega panja, P2 – čebele neokuženega panja 2, P1IŽ –čebele panja 1 po 
poskusu z inkubatorjem - žive, P1IM – čebele okuženega panja 1 po poskusu z 
inkubatorjem - mrtve, P2IŽ - čebele neokuženega panja 2 po poskusu z inkubatorjem - 
žive, Interval – minimalna in maksimalna vrednost (število spor noseme na čebelo v 
milijonih). 
  
Preglednica 2 prikazuje povprečno število spor Nosema spp. v različnih datumih vzorčenja 
hemolimfe čebel iz obeh panjev. Spore noseme smo šteli v vzorcih čreves čebel P1 in P2, 
ter ugotovili, da čebele iz P2 niso okužene, saj v njihovih črevesih ni bilo spor noseme. Pri 
čebelah P1 se je število spor noseme v času od 31.1. do 5.2. zmanjševalo.  

spora 
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7.2. smo vzorčili čebele iz panja 1, ki so bile 42 ur v inkubatorju pri temperaturi 27°C. V 
tem primeru je bilo število spor pri čebelah P1 vzorčenih 5.2. skoraj za 1/5 večje kot pri 
čebelah P1 vzorčenih 7.2. 
Vrednosti so bile nepričakovano najvišje v januarju, ko je bilo število spor na čebelo 25,05 
milijonov. Nato se je število do 3.2. znižalo na 23,71 milijonov spor na čebelo in 5.2. jih je 
bilo še manj in sicer 20,95 milijonov. Število spor se je torej v 5 dneh znižalo približno za 
16%. Opazno se je znižalo število spor tudi v primeru, ko so bile čebele izpostavljene 
optimalnim pogojem v inkubatorju s stalno temperaturo 27°C pri 80% vlažnosti ozračja. 
Število spor noseme je bilo 16,78 milijonov na čebelo, pri čemer se je število spor znižalo 
iz povprečne vrednosti 22,02 milijonov, torej razlika je bila 5,24 milijonov spor na čebelo, 
kar je več kot prej v 5 dneh. Število spor noseme pri živih okuženih čebelah P1 po poskusu 
z inkubatorjem je bilo manjše kot pred poskusom. Pri mrtvih čebelah je število spor višje 
kot pri živih čebelah po poskusu z inkubatorjem. Prikazali smo tudi intervale, torej 
minimalno in maksimalno vrednost (število spor noseme na čebelo v milijonih) za 
posamezen datum vzorčenja. 
 

4.2 Priprava metode za analizo sladkorjev s  tekočinsko kromatografijo 
visoke ločljivosti 

 
Na osnovi kromatogramov standardov sladkorjev smo s pomočjo računalnika razbrali 
površino kromatografskega vrha določenega standardnega sladkorja. To smo vnesli v 
enačbo umeritvene krivulje in izračunali koncentracijo posameznega sladkorja v 
določenem standardu. Iz podatkov površin in koncentracij smo naredili linearni regresijski 
model, s čimer smo se prepričali, da je analitika potekala dobro. Uporabili smo regresijski 
model in na podlagi tega ocenili regresijski model za premico, ki gre skozi koordinatno 
izhodišče (b=0). Rafinoza je bila dodana v vzorčevalno raztopino kot interni standard.  Pri 
izračunu je nismo uporabili zaradi velike variabilnosti  kromatografskega vrha pri tako 
dolgem retencijskem času, kot ga ima rafinoza. 
 
Slika 15 prikazuje linearno premico regresije med površino in količino standardnih 
raztopin sladkorjev glukoze, fruktoze in trehaloze. 
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Slika 15: Kromatogram standardne raztopine sladkorjev 
 
Rezultati regresijskega modela za vsak standardni sladkor prve serije so v obliki 
umeritvenih premic prikazanih v preglednici 3.  
 
Preglednica 3: Koncentracijsko območje, naklon in korelacijski koeficient (R2) za posamezne 
sladkorje v standardih (n=12) prve serije 

Sladkor 
Koncentracijsko 

območje 
(µg/µl) 

Naklon 
a1 

Korelacijski 
koeficient 

R2 

Glukoza1 0,062089552-
0,706415094 6,41E+05 0,994952019 

Fruktoza1 0,067661692-
0,647619048 3,41E+05 0,991368745 

Trehaloza1 0,064875622-
0,738113208 2,58E+05 0,986900363 
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Slika 16 prikazuje regresijske premice standardov v prvi seriji ter slika 17 v drugi seriji. 
 

 
Slika 16: Regresijska premica za standarde prve serije (n=12) 
 
Rezultati linearnega regresijskega modela in pripadajoče vrednosti R2 za posamezne 
sladkorje v standardih druge serije so prikazani v preglednici 4. 
 
Preglednica 4: Koncentracijsko območje, naklon in korelacijski koeficient (R2) za posamezne 
sladkorje v standardih (n=12) druge serije 

Sladkor 
Koncentracijsko 

območje 
(µg/µl) 

Naklon 
a2 

Korelacijski 
koeficient 

R2 

Glukoza2 0,062089552-
0,594285714 6,78E+05 0,992785579 

Fruktoza2 0,067661692-
0,647619048 3,75E+05 0,990029169 

Trehaloza2 0,064875622-
0,620952381 2,90E+05 0,989162332 
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Slika 17: Regresijska premica za standarde druge serije (n=12) 
 
Izražene vrhove standardnih sladkorjev pri določenem času smo primerjali z vzorci in 
ugotovili, da je med njimi prisoten neznan vrh pri času 7 minut, ki ga nismo znali določiti. 
Približno pri 14 minuti pa se ni pojavil vrh saharoze. Vendar pa je bil sladkor saharoza 
zaznan le pri eni čebeli in sicer vzorčeni 15.1. Kot smo opisali za standarde, smo prav tako 
iz kromatogramov vzorcev razbrali površino vrha in to vnesli v umeritveno krivuljo, kjer 
smo upoštevali še koeficiente standardov določenega sladkorja, ki smo jih razbrali iz 
regresijskega modela. 
Na slikah od 18 do 21 so prikazani kromatogrami vzorcev hemolimf vzorčenih 5.2.2014 in 
7.2. 2014. Na sliki 18 in 19 iz okuženih čebele P1 in na sliki 20 ter 21 iz neokuženih čebel 
P2. Kot lahko že iz kromatogramov sklepamo, so koncentracije sladkorjev v hemolimfi 
čebel P1 in P2 različne zaradi različno visokih kromatografskih vrhov in s tem različne 
površine in posledično koncentracije sladkorja. To smo kasneje tudi grafično prikazali in 
opisali. Opazimo lahko, da je v vsakem vzorcu prisoten tudi neznan kromatografski vrh 
neidentificirane snovi, ki je bila prisotna v vzorcih 5.2. Koncentracija neznane snovi glede 
na ostale sladkorje je bila 5.2. relativno višja kot pa 7.2.  
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Slika 18: Kromatogram vzorca hemolimfe čebele iz P1, 5.2.2014 
 
 

 
Slika 19: Kromatogram vzorca hemolimfe čebele iz P2, 5.2.2014 
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Slika 20: Kromatogram vzorca hemolimfe čebele iz P1, 7.2.2014 
 

 
Slika 21: Kromatogram vzorca hemolimfe čebele iz P2, 7.2.2014 
 
 

4.3 Koncentracije sladkorjev v hemolimfi glede na način vzorčenja in potek 
analize 

 
V tem delu so prikazani rezultati kemijske analize določanja vsebnosti različnih sladkorjev 
v 79 vzorcih hemolimfe čebel panja 1 (P1), z metodo HPLC, bolj natančno HPAEC-PAD. 
Podane so povprečne vrednosti teh sladkorjev, intervali oz. najmanjša in največja vrednost 
ter standardna deviacija. V vzorcih hemolimfe smo analizirali vsebnost treh sladkorjev: 
glukoze, fruktoze in trehaloze, poleg tega  je prikazana tudi odvisnost med posameznimi 
sladkorji.  
Pri začetnih vzorcih hemolimfe niso bili zaznani vsi preučevani sladkorji in vzrok za to je 
bila daljša časovna izolacija posamezne čebele v posodici brez hrane. Nato smo jih 
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omrtvičili z uporabo CO2. Čas ki sem ga porabila pri vzorčenju približno osmih čebel, je 
bil 1 ura. Torej približno 8-10 min sem potrebovala za vzorčenje hemolimfe ene čebele. 
Iz preglednic 5 in 6 lahko razberemo povprečno vsebnost različnih sladkorjev v hemolimfi 
okuženih čebel P1 vzorčenih v različnih dneh v času od 30.12.2013 do 7.2.2014. V 
preglednici 5 so navedeni rezultati, kjer smo uporabili CO2 in v preglednici 6, ki prikazuje 
rezultate ob uporabi ledene kopeli pri uspavanju pred vzorčenjem. Iz preglednice lahko 
razberemo povprečne vrednosti, standardne deviacije in intervale med minimalno ter 
maksimalno vrednostjo. Opazimo lahko, da so razlike med minimalnimi in maksimalnimi 
vrednostmi  sladkorjev zelo velike, največje pri fruktozi. Najvišje povprečne koncentracije 
so opazne pri trehalozi in najnižje pri fruktozi. Standardna deviacija je večja pri rezultatih, 
kjer smo uporabili CO2 in v primeru fruktoze je tudi večja od povprečne vrednosti. To 
pomeni, da so enote razporejene v velikem obsegu okoli aritmetične sredine. Največja 
standardna deviacija je bila prisotna pri trehalozi. 
 
Preglednica 5: Vsebnost različnih sladkorjev v hemolimfi čebel iz okuženega P1 (z uporabo CO2) 
po metodi HPLC z izračunanimi statističnimi parametri 
Datum/n 30.12. 2013/8 6.1.2014/8 13.1.2014/7 15.1.2014/8 20.1.2014/6 

Vrsta  
sladkorja 

x̄ 
±SD 

int. x̄ ±SD int. 
x̄ 

±SD 
int. 

x̄ 
±SD 

int. x̄ ±SD int. 

G 
6,23±
3,58 

2,68-
14,64 

8,76±
1,99 

6,25-
11,15 

5,39±
2,94 

1,94-
9,14 

8,77±
2,99 

4,19-
12,85 

3,57±1
,46 

1,28-
5,35 

F 
4,10±
5,95 

0,00-
13,66 

7,23±
3,82 

1,52-
11,31 

3,87±
4,04 

0,00-
11,94 

6,94±
3,44 

1,72-
11,40 

4,54±4
,07 

0,00-
11,80 

T 
5,70±
4,45 

0,11-
11,68 

11,85
±1,45 

9,67-
13,86 

3,20±
2,97 

0,00-
8,59 

9,84 
±6,66 

1,93-
21,81 

14,76 
±5,37 

7,64-
19,56 

G - glukoza; F – fruktoza; T – trehaloza; n - število vzorcev; x̄ - povprečna vrednost 
(μg/μl); SD – standardna deviacija (μg/μl); int. - interval – minimalna in maksimalna 
vrednost (μg/μl) 
 
Preglednica 6: Vsebnost različnih sladkorjev v hemolimfi čebel iz okuženega P1 (z uporabo ledu) 
po metodi HPLC z izračunanimi statističnimi parametri 

Datum/n 31.1.2014/12 3.2.2014/10 5.2.2014/11 7.2.2014/5 
Vrsta 

sladkorja 
x̄± 
SD 

int. 
x̄ ± 
SD 

int. 
x̄ ± 
SD 

int. 
x̄ ± 
SD 

int. 

G 
5,3± 
2,09 

2,73-
8,77 

5,76± 
2,25 

3,26-
10,02 

7,20± 
1,28 

4,84-
9,19 

2,31± 
2,42 

0,72-
6,52 

F 
7,5± 
3,27 

1,75-
15,11 

6,99± 
2,17 

4,05-
11,05 

8,90± 
2,09 

6,41-
12,23 

2,78± 
3,46 

0,13-
8,66 

T 
13,5± 
6,85 

5,57-
24,28 

10,83± 
6,77 

0,15-
24,23 

10,75± 
5,23 

2,96-
20,07 

8,62± 
6,08 

1,36-
14,92 
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G - glukoza; F – fruktoza; T – trehaloza; n - število vzorcev; x̄ - povprečna vrednost 
(μg/μl); SD – standardna deviacija (μg/μl); Int. – interval, minimalna in maksimalna 
vrednost(μg/μl) 
 
Slike 22-25 prikazujejo koncentracije vseh treh sladkorjev v odvisnosti od zaporednega 
časa vzorčenja hemolimfe posamezne čebele P1 za določen dan. Sliki 22 in 23 prikazujeta 
opisano odvisnost ob uporabi CO2 za uspavanje pred vzorčenjem, sliki 24 in 25 pa ob 
uporabi ledene kopeli. V primeru, ko smo čebele iz P1 uspavali z ledeno kopeljo in ne s 
CO2, so rezultati nekoliko drugačni, saj razlike med minimalno in maksimalno vrednostjo 
niso bile tako velike (sliki 22 in 23).  
 
Čebele pod zaporedno številko od 4-8 vzorčene 30.12. iz P1 so porabile vso fruktozo, 
hkrati pa so se znižale tudi koncentracije glukoze ter fruktoze in sicer približno za 2/3 
prvotne vrednosti. 

 
Slika 22: Koncentracije sladkorjev (µg/µl) v vzorčenih čebelah, 30.12.2013 
- okužen panj (P1), CO2 
 
Na primeru vzorčenja 6.1., kar prikazuje slika, lahko prav tako dokažemo, da so se 
koncentracije sladkorjev v hemolimfi nižale s časom oziroma zaporedno številko vzorčene 
čebele. Z izjemo koncentracije trehaloze, ki se ni znižala. 
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Slika 23: Koncentracije sladkorjev (µg/µl) v vzorčenih čebelah, 6.1.2014 
- okužen panj (P1), CO2 
 
Slika 24 prikazuje vzorčenje na dan 31.1., ko smo za narkozo uporabili ledeno kopel in jih 
tako uspavali za nekaj časa. V primerjavi s prejšnjima dvema slikama, lahko opazimo, da 
se koncentracija sladkorjev ni znižala v času vzorčenja od 1. do 12. čebele. Vmes pa so 
bila različna nihanja, zaradi individualnih lastnost čebel. 

 
Slika 24: Koncentracije sladkorjev (µg/µl) v vzorčenih čebelah, 31.1.2014 
- okužen panj (P1), ledena kopel 
 
Slika 24 prikazuje vzorčenje na dan 5.2., ko smo za uspavanje čebel uporabili ledeno 
kopel. V primerjavi s prejšnjo sliko, lahko opazimo, da se je koncentracija sladkorjev rahlo 
znižala v času vzorčenja od 1. do 12. čebele, a ne tako močno, kot pri uporabi CO2. Vmes 
pa so bila različna nihanja, zaradi individualnih lastnosti čebel verjetno zaradi razlik v 
fiziološkem stanju med posameznimi čebelami. 
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Slika 25: Koncentracije sladkorjev (µg/µl) v vzorčenih čebelah, 5.2.2014 
- neokužen panj (P2), ledena kopel 
 

4.4 Razlike v koncentraciji sladkorjev v hemolimfi med poskusnima panjema 
 
Poleg vzorčenja hemolimfe okuženih čebel P1 smo v začetku februarja vzorčili še 
hemolimfo neokuženih čebel P2. Rezultate smo primerjali in jih statistično ovrednotili tako 
za obe družini posebej kot tudi med P1 in P2.  
 
 

 
Slika 26: Minimalne in maksimalne temperature 
 
Na sliki 26 so prikazane minimalne in maksimalne izmerjene zunanje temperature v dneh 
od 30.12. do 19.2. (Vreme podrobneje, ARSO, 2013-2014). 
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Preglednica 7 prikazuje datume vzorčenja hemolimfe čebel iz okuženega P1, lokacijo 
panja, za katero smo se odločili na podlagi zunanje temperature, ki so prikazane na sliki 
26. Tabela poleg lokacije in temperature prikazuje tudi oblačnost, vlažnost, padavine in 
število vzorčenih čebel. V primeru, da je bil panj v predprostoru, je zapisana temperatura 
predprostora in v primeru, da je bil panj zunaj, je zapisana temperatura ozračja v času 
pobiranja čebel iz panja. Opazno je, da sta bili temperaturi v prvih dveh dneh enaki, nato 
so bile čebele s panjem zunaj, saj se je temperatura dvignila nad 10°C. Nato so sledili 
dnevi s približno enakomerno temperaturo v predprostoru, ker se je temperatura zunaj 
ponovno znižala pod 10°C. Čebele s panjem so bile v predprostoru, saj smo že na začetku 
opazili, da je družina šibka, konec januarja pa tudi ugotovili, da so okužene z 
mikrosporidiji Nosema spp. 
 
Preglednica 7: Datumi vzorčenj hemolimfe iz okuženega P1 ter lokacija panja in temperatura 
ozračja glede na dan in lokacijo 

Datum 
Lokacija 

panja 
Temperatura 

(°C) 
Oblačnost 

(%) 
Vlažnost 

zunaj 
padavine Št. vzorčenih 

čebel 
30.12. 2013 Predprostor 16 100 93 da 8 
6. 1. 2014 Predprostor 16 70 93 da 8 
13. 1. 2014 Zunaj 10 100 82 ne 7 
15.1. 2014 Zunaj 9,5 80 92 da (ploha) 8 
20 .1. 2014 Zunaj 10 97 97 da 6 
31. 1. 2014 Predprostor 9,0 100 96 da 13 
3. 2. 2014 Predprostor 8,0 100 67 da 11 
5. 2. 2014 Predprostor 8,0 100 96 da 12 
7. 2. 2014 Inkubator 27 93 84 da 7 
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Slika 27: Koncentracije sladkorjev in temperatura na dan vzorčenja (P1) 
- vzorčenje hemolimfe pri okuženih čebelah P1 od 30.12.2013 do 7.2.2014 z vzporednim prikazom 
temperature za vsak vzorčen dan; povprečje ± standardna napaka 

 
Na sliki 27 so grafično prikazani rezultati, v katere smo zajeli le izračune koncentracij 
vzorčene hemolimfe prvih čebel določenega dne. Tako smo se odločili, ker smo pri 
vzorčenju v teh dneh uporabljali ogljikov dioksid za uspavanje čebel. Rezultati 
koncentracij sladkorjev so namreč pokazali, da se je koncentracija sladkorjev v času od 
začetka do konca enega vzorčenja zmanjšala. Kasneje smo pričeli uporabljati ledeno kopel 
namesto ogljikovega dioksida, kar se je izkazalo za boljšo metodo in v rezultate zajeli vse 
vzorčene čebele. 
 
Slika 27 prikazuje koncentracijo posameznega sladkorja v obdobju od 30.12. do 7.2.2014 v 
hemolimfi okuženih čebel P1. Koncentracija trehaloze je bila vselej višja, kot pa 
koncentracija glukoze ali fruktoze. Rezultati opravljenih vzorčenj 13.1. izstopajo zaradi 
ravno obratnih vrednosti koncentracij sladkorjev kot pri ostalih vzočenjih. Izjema je tudi 
dan 7.2., saj smo vzorčili hemolimfo čebelam, ki so bile pred tem 42ur v inkubatorju. Oba 
omenjena izjemna datuma vzorčenja bomo razložili v nadaljevanju. Podobne koncentracije 
sladkorjev so opazne dne 30.12. in 6.1. v primerjavi z ostalimi dnevi. Ta dva dneva je bila 
tudi temperatura podobna. Koncentracija trehaloze se je v času od 30.12. do 31.1. višala in 
nato v februarju postopoma nižala. Opazili smo, bistveno manjšo razliko v koncentracijah 
med glukozo, fruktozo in trehalozo, kot v naslednjih dneh. Koncentracija trehaloze je bila 
namreč za največ 2 μg/μl višja od koncentracije ostalih dveh sladkorjev. Dne 13.1. se je 
ozračje čez dan segrelo na 10°C in okužene čebele s panjem so bile na ta dan zunaj in 
imele tudi prvi izletni dan. Ta dan je bil poseben glede trehaloze, saj se je njen nivo znižal 
do koncentracije 4 μg/μl, tako da sta bili koncentraciji glukoze in fruktoze višj, kar smo 
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izmerili le na ta dan. V naslednjih dveh vzorčenih dneh je bil panj postavljen zunaj. 15.1. je 
bila koncentracija trehaloze v hemolimfi skoraj trikrat višja kot prvi dan izletanja. 
Vzporedno s povišanjem koncentracije trehaloze se je na drugi dan po hladnem vremenu 
zvišala tudi koncentracija glukoze in fruktoze. Na dan 20.1., ko smo ponovno vzorčili 
hemolimfo, so bile čebele s panjem še vedno zunaj in lahko opazimo znatno znižanje 
glukoze in fruktoze v hemolimfi ter tudi rahel upad koncentracije trehaloze. V obdobju od 
25.1. do 5.2. so se minimalne temperature znižale pod ledišče. A vsa vzorčenja od 31.1. do 
5.2. so bila izvedena na čebelah ki so bile s panjem v predprostoru in zato niso bile 
izpostavljene temperaturam pod lediščem. 31.1. je opaziti rahlo višjo koncentracijo 
glukoze in fruktoze, v primerjavi s prejšnjim vzorčenjem,  medtem ko sta nivoja trehaloze 
zelo podobna. Od 31.1. do 5.2. se je nivo trehaloze nižal, nivoja glukoze in fruktoze pa 
postopoma višala. V februarju se je torej nivo trehaloze znižal, vendar se koncentracije 
niso približale najnižji, že omenjeni vrednosti iz 13.1. Na sliki 27 lahko odčitamo tudi 
razlike med koncentracijami posameznih sladkorjev v P1 pred in po poskusu z 
inkubatorjem (5.2. in 7.2.). Koncentracije sladkorjev so nižje, kot smo pričakovali glede na 
letni čas. V hemolimfi čebel P1, ki sem jih vzorčila 7.2., sta bili koncentraciji glukoze in 
fruktoze nižji kot v hemolimfi čebel 5.2. Na podlagi statistične analize lahko trdimo, da so 
razlike med dnevoma vzorčenja statistično značilne za omenjena sladkorja. Prav tako se je 
v teh dveh dneh rahlo znižala tudi koncentracija trehaloze, a ta razlika ni statistično 
značilna. Čebele iz P1 so v času bivanja v kletki v inkubatorju po 24 urah porabile 1,5ml 
50% saharozne raztopine in v nadaljnjih 24 urah le še dodatnih 0,5 ml. Število živih čebel 
se je v 48urah zmanjšalo iz 20 na 7, umrljivost je bila torej 65%. 
 
Vrednosti rezultatov so prikazane v preglednici 8 in v primerjavi s preglednico 4 lahko 
opazimo, da so standardne deviacije manjše in primerljive z rezultati iz preglednice 5.  
 
Preglednica 8: Vsebnost različnih sladkorjev v hemolimfi neokuženih čebel iz P2 (z uporabo ledu) 
po metodi HPLC z izračunanimi statističnimi parametri 

datum/n 5.2.2014/12 7.2.2014/16 19.2.2014/24 
Vrsta 

sladkorja 
x̄ ± SD int. x̄ ± SD int. x̄ ± SD int. 

G 4,97±1,73 2,12-8,17 5,05±1,36 3,26-7,66 2,82±1,28 1,46-8,02 
F 4,84±1,84 0,62-7,17 8,50±1,82 5,76-11,90 4,35±1,74 2,60-10,99 
T 10,21±3,85 3,43-15,03 5,94 ±2,95 2,11-11,51 13,84±4,96 4,63-27,09 

G – glukoza; F – fruktoza; T – trehaloza; n - število vzorcev; x̄ - povprečna vrednost (μg/μl); SD 
– standardna deviacija (μg/μl); int. – interval, minimalna in maksimalna vrednost koncentracije 
(μg/μl) 
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Slika 28: Koncentracija sladkorjev (µg/µl) v hemolimfi (P2) 
– neokužene čebele P2, dnevi vzorčenj: 5.2.2014, n=12; 7.2.2014, n=16 in 19.2.2014, n=27; 
povprečje ± standardna napaka 
 
Slika 28 prikazuje razliko med koncentracijami posameznih sladkorjev v hemolimfi 
neokuženih čebel P2 pred poskusom (5.2.; 1,8°C) in po poskusu (7.2.; 27°C) z 
inkubatorjem ter koncentracije sladkorjev v hemolimfi čebel vzorčenih na dan 19.2., ko je 
bila zunanja temperatura 9°C. Neokužene čebele iz P2 so v času bivanja v kletki v 
inkubatorju pri temperaturi po 24 urah porabile 2,5 ml 50% saharozne raztopine, kar je bila 
polovica začetne količine in po 48 urah 3,8mL sladkorne raztopine. Poraba hrane je bila za 
1,8 mL večja od porabe pri čebelah iz P1, saj sta bili mrtvi le dve čebeli od dvajsetih, 
umrljivost je bila torej le 10%. Čebele iz P2 so bile bolj glasne in aktivne kot čebele v P1. 
V hemolimfi čebel iz P2, ki sem jih vzorčila 7.2., torej po 48 urah v inkubatorju, je bila 
koncentracija glukoze enaka kot 5.2., pri čemer pa se je zvišal nivo fruktoze, kar je ravno 
obratno kot pri čebelah P1. Koncentracija trehaloze pa se je v teh dveh dneh znižala. S 5% 
tveganjem lahko trdimo, da je koncentracija fruktoze neokuženih čebel P2 različna glede 
na dan (5.2. in 7.2.) vzorčenja. Enako so te razlike statistično značilne za trehalozo. Nivo 
trehaloze je bil 5.2. in 19.2. znatno višji od glukoze in fruktoze, kar ni bilo opazno v 
hemolimfi čebel v inkubatorju. Opazimo lahko, da je nivo trehaloze 19.2. precej višji kot 
5.2. in sicer za 40%, nivo glukoze pa nižji za polovico. V koncentraciji fruktoze ni bilo 
bistvenih razlik. 
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4.4.1 Primerjava rezultatov koncentracij sladkorjev v hemolimfi čebel okuženega 
panja (P1) in neokuženega panja (P2) 

 
S čebelami obeh panjev smo izvedli poskus z inkubatorjem in rezultati so prikazani kot 
primerjava koncentracij sladkorjev v hemolimfi čebel obeh panjev in sicer pred in po 
poskusu z inkubatorjem. Rezultate smo statistično analizirali in preverili tudi ničelno 
hipotezo s F in T-testi. Ugotovili smo nekatere statistično značilne razlike v koncentracijah  
sladkorjev med P1 in P2 za določen dan vzorčenja (5.2. ali 7.2.).  
V preglednici 8 so prikazane temperature okolice na določen datum vzorčenja in lokacija 
posameznega panja. Poraba hrane je bila v P2 za 1,8 mL večja od porabe pri čebelah iz P1, 
saj sta bili mrtvi le dve čebeli od dvajsetih, umrljivost je bila torej v P2 le 10%. V slednjem 
so bile čebele bolj nemirne in glasne kot pa v okuženem P1, kjer so bile manj aktivne. 
Vzorčenje hemolimfe je bilo zato veliko težje, saj je bila hemolimfa gostejša. 
 
Preglednica 9: Temperatura okolice in lokacija posameznega panja za določen datum vzorčenja 
(5.2. in 7.2.) 
Panj Datum Temperatura (°C) Lokacija panja 
P1 

5. 2. 2014 
8 Predprostor 

P2 1,8 Zunaj 
P1 

7. 2. 2014 27 Inkubator 
P2 

 

 
Slika 29: Primerjava koncentracij (µg/µl) posameznih sladkorjev v hemolimfi (5.2.2014) 
- čebele iz okuženega (P1) in neokuženega panja (P2), vzorčenje pred poskusom z inkubtorjem: 
5.2., n(P1)=12 in n(P2)=12; povprečje ± standardna napaka 
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Slika 30: Primerjava koncentracij (µg/µl) posameznih sladkorjev v hemolimfi (7.2.2014) 
- čebele iz okuženega (P1) in neokuženega panja (P2), vzorčenje po poskusu z inkubtorjem: 
7.2.2014, n(P1)=7, n(P2)=16; povprečje ± standardna napaka 
 
 
Sliki 29 in 30 prikazujeta razliko med koncentracijami posameznih sladkorjev v P1 in P2 v 
določenem dnevu vzorčenja in sicer pred/po poskusu z inkubatorjem (5.2./7.2.). 
Koncentraciji glukoze in fruktoze sta bili 5.2. višji v hemolimfi okuženih čebel P1. Prav 
tako lahko s tveganjem manjšim od 5%, da je ta razlika statistično značilna. 7.2. smo 
vzorčili hemolimfo čebel po poskusu z inkubatorjem in koncentracija trehaloze je bila za 
1/3 nižja pri neokuženih čebelah P2. Statistično smo potrdili tudi, da ni razlik v 
koncentraciji trehaloze 5.2. in prav tako ne 7.2. Nivoja glukoze in fruktoze pa sta bila tedaj 
višja pri neokuženih čebelah P2. A le za koncentracijo fruktoze lahko za oba panja s 5% 
tveganjem trdimo, da so razlike med čebelami okuženega (P1) in neokuženega (P2) panja 
statistično značilne. 
 

4.5 Povezanost koncentracij fruktoze, glukoze in trehaloze v hemolimfi 
 
Preglednici 10 in 11 prikazujeta vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta za 
analizirane parametre, ki smo jih določili s statističnim programom Excel za 131 vzorcev. 
S sivo barvo so označeni koeficienti, ki so statistično značilni pri 5% stopnji tveganja. 
Izračunani Pearsonovi korelacijski koeficienti nam povedo, kakšne so povezave med 
posameznimi neodvisnimi, analiziranimi parametri. Razvidno je, da so med posameznimi 
parametri zveze šibkejše ali močnejše. Povezave, ki so statistično značilne pri 5% stopnji 
tveganja so prisotne tako med sladkorji v hemolimfi čebel P1 in P2. Med spremenljivkami 
smo iskali zvezo, ki bo močna.  
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Našli smo 10 močnih povezav med spremenljivkami P1, ki so bile statistično značilne pri 
0,05 stopnji tveganja. Te povezave so bile naslednje: med fruktozo in glukozo, med 
trehalozo in glukozo, ter trehalozo in fruktozo. Močna zveza med fruktozo in glukozo je 
opazna pri vseh datumih vzorčenja P1, razen 30.12. in 6.1. Datuma 13.1. in 5.2. sta iz 
statističnega vidika posebna, saj je le tam prisotna pozitivna korelacija oziroma močna 
povezanost tudi med trehalozo in glukozo ter med trehalozo in fruktozo. Opazimo lahko, 
da je bila temperatura v teh dveh dneh nižja, kot v dneh pred tem, torej se je takrat po 
večdnevnem obdobju z višjimi temperaturami ozračje ohladilo za nekaj stopinj. Nizek 
Pearsonov koeficient a kljub temu značilna regresijska premica je bila opazna v zvezi med 
trehalozo in fruktozo 5.2. pri P1. Značilna regresijska premica pri nizkem Pearsonovem 
koeficientu je sicer bila prisotna tudi pri zvezi med fruktozo in glukozo 6.1. pri P1. Pri P2 
smo našli tri značilne regresijske premice, izmed katerih sta bili močni povezavi med 
fruktozo in glukozo 5.2. in 19.2. Tretja značilna povezava 7.2. med fruktozo in glukozo je 
bila šibkejša. Drugih značilnih regresijskih premic ni bilo. Najmočnejša korelacija med 
glukozo in fruktozo je opazna 7.2. pri P1 in sicer 0,99 ter 19.2. pri P2 in sicer 0,94. 
Temperatura okolice v inkubatorju 7.2. je bila 27°C. Prav tako nismo našli pozitivne 
korelacije med sladkorji ali razmerji sladkorjev glede na povprečno število spor noseme. 
 
Preglednica 10: Korelacijski koeficienti analiziranih parametrov P1 

P1 F z G T z G T z F T (°C) 
30.12.2014 0,35 0,67 0,03 16 

6.1.2014 0,52 0,35 0,04 16 
13.1.2014 0,77 0,84 0,76 10 
15.1.2014 0,88 0,69 0,31 9 
20.1.2014 0,73 0,07 0,41 11 
31.1.2014 0,89 0,35 0,32 11 
3.2.2014 0,87 0,02 0,32 10 
5.2.2014 0,77 0,61 0,75 8,7 
7.2.2014 0,99 0,74 0,79 27 

P1- čebele iz panja1, P2 – čebele iz panja2, G-glukoza, F-fruktoza, T-trehaloza, s sivo barvo so 
označeni koeficienti, ki so statistično značilni pri 0,05 stopnji tveganja. 
 
Preglednica 11: Korelacijski koeficienti analiziranih parametrov P2 

P2 F z G T z G T z F T (°C) 
5.2.2014 0,76 0,39 0,06 5 
7.2.2014 0,60 0,42 0,21 27 

19.2.2014 0,94 0,23 0,04 11 
P1- čebele iz panja1, P2 – čebele iz panja2, G-glukoza, F-fruktoza, T-trehaloza, s sivo barvo so 
označeni koeficienti, ki so statistično značilni pri 0,05 stopnji tveganja.   



57 
Rajbar, A. Sladkorji v hemolimfi pri čebelah v zimski gruči.  
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2014 

 

5 RAZPRAVA 
 
Naši rezultati meritev sladkorjev v hemolimfi so dali primerljive koncentracije glukoze, 
fruktoze in trehaloze, kot so jih ugotovili tudi v drugih raziskavah (Leta 1996, Wyatt 1967, 
Arslan in sod. 1986). Količina trehaloze je bila od vseh merjenih sladkorjev najvišja in do 
takšnih rezultatov so prišli tudi pri analizi sladkorjev v hemolimfi spomladanskih in 
jesenskih čebel (Božič, 1997). V raziskavi smo uporabili dva različna panja kot paralelki, a 
smo tekom vzorčenja ugotovili, da smo imeli eno čebeljo družino močno okuženo z 
nosemo.  
 

5.1 Okuženost čebel z mikrosporidijem Nosema spp. 
 
S Hi-kvadrat testom smo pokazali, da je bila odvisnost preživetja odvisna od panja - čebele 
iz P1, ki so bile okužene z nosemo, so imele večjo umrljivost. Število spor noseme se je v 
času od 31.1. do 5.2. zmanjševalo. Med čebelami iz P1 so umrle najprej tiste z večjim 
številom spor v črevesu, ker je tako črevo prej počilo zaradi razpada epitelnih celic, kar so 
ugotovili že Higes in sod. (2006). Predvidevamo, da so umirale najprej starejše čebele, ki 
so bolj dovzetne za okužbo. Dodatni možni vzroki za umiranje in na koncu smrt družine so 
lahko tudi virusi in Varroa (Oudemans, 1904). S Hi-kvadrat testom smo dokazali, da 
nosemavost vpliva na odmiranje čebeljih družin, saj so skoraj vse čebele okuženega panja 
v poskusnem inkubatorju pomrle. Zaradi propada celotne okužene družine P1, vzorčenje 
teh čebel po 7.2. ni bilo več mogoče.  
 
Barve čreves se večinoma skladajo s tistimi iz literature. Vidna je razlika med obarvanostjo 
in obliko prebavnega trakta okužene in neokužene čebele. Okužene čebele so imele svetlo 
rjavo obarvan ventrikulus, ki je bil tudi bolj razširjen (večji), neokužene pa temno rjavega. 
Znano je, da je pozna faza okuženosti vidna tudi po belkasti barvi črevesa (M. Jenko – 
Rogelj, 1998). Bolno črevo je razširjeno, mlečno bele barve ali svetlorumene barve, s 
tanko steno in ponekod skoraj brez mišičnih zožitev. Velikost spor se sklada z meritvami, 
ki jih je opravil Oliver (2011) in navaja, da so spore  dolge približno 5–7 μm in široke  3–4 
μm. 
Povprečne vrednosti števila spor noseme so bile nepričakovano najvišje v januarju, ko je 
bilo število spor na čebelo 25,05 milijonov, nato pa so se zniževale. Znižanje je 
najverjetneje posledica umiranja najbolj okuženih in starih čebel, o čemer govorijo tudi 
Smodiš Škerl, 2013, tako so ostale tiste, ki so imele malo manj spor v črevesu. 7.2. smo 
vzorčili okužene čebele P1, ki so bile pred tem 48 ur v inkubatorju pri temperaturi 27°C in  
ugotovili, da se je število spor noseme znižalo. Pri čebelah iz P1 je bilo 5.2. skoraj za ¼ 
več spor kot 7.2. pri čebelah iz  inkubatorja. Znatno znižanje števila spor na čebelo lahko 
pripišemo smrti bolj okuženih čebel in preživetju tistih z manj sporami. To potrjuje tudi 
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štetje spor pri mrtvih okuženih čebelah, saj so jim imele te precej več. Po vsej verjetnosti 
so bile okužene čebele starejše od manj okuženih, saj kot ugotavljajo Higes in sod. (2008), 
imajo starejše čebele večje število spor. Naše retultate lahko primerjamo z raziskavo 
Smodiš Škerl (2013), kjer so šteli spore noseme pri različnih družinah v različnih mesecih 
leta. Število spor v oktobru 2011 se je gibalo od 4,8 do 8,75 milijonov na čebelo. Marca 
2012 se je število spor povečalo in vrednosti so bile od 4,62 do 16,25 milijonov. Do 
meseca junija se je število spor pri dveh družinah zmanjšalo, pri dveh pa povečalo na 56 in 
72 milijonov spor noseme na čebelo. V našem primeru, ko smo vzorčili meseca januarja in 
februarja, so bile vrednosti nekaj vmes kot so jih v omenjeni raziskavi ugotovili med 
oktobrom in marcem, Pri nas je bila pri poskusu z inkubatorjem pri čebelah P1 smrtnost 
65%, kar se sklada z  nekaterimi izsledki tujih raziskav, predstavljenih na mednarodnem 
kongresu Apimondia  v Ljubljani leta 2003, saj se je povprečno število spor na čebelo 
gibalo med 15 in 25 milijonov. V raziskavah so pokazali, da lahko pozimi več kot 20 
milijonov spor na čebelo povzroči 61 % smrtnost, 10 do 20 milijonov spor 43 %, 1 do 10 
milijonov spor na čebelo pa 9 % smrtnost čebel (Jurić, ČZS). Testiranje koncentracij 
sladkorjev v korelaciji z okuženostjo z nosemo ni dalo rezultatov. To lahko povežemo s 
tem, da so imeli intervali povprečnega števila spor noseme na čebelo majhen razpon. To pa 
ne velja za razpon pri rezultatih štetja spor noseme pri umetnemu okuževanju in poskusu z 
inkubatorjem pri Mayack in Naug (2009). V okuženih čebelah so našli od  25 tisoč do 34 
milijonov spor na čebelo, kar je bistveno večji razpon intervala kot pri nas. 
 

5.2 Pogoji vzorčenja in poteka analize 
 
Naši rezultati glede koncentracij sladkorjev v hemolimfi so primerljivi z že objavljenimi. 
Wyatt (1967) je objavil rezultate trehaloze, glukoze in fruktoze v hemolimfi čebele s 
koncentracijami 6-12 μg/μl, 11-14 μg/μL in 8-10 μg/μL, Arslan s sod. (1986) omenja 
povprečne koncentracije 9,43 μg/μL za trehalozo, 6,00 μg/μL za glukozo in 6,44 μg/μL za 
fruktozo. V obeh primerih so bile vzorčene pašne čebele (delavke) in sicer v mesecu 
avgustu. Naši rezultati so primerljivi tudi s koncentracijami sladkorjev pri pašnih čebelah, 
ki so jih je izmerili Leta in sod. (1996): približno 16 μg/μL trehaloze, 15 μg/μL glukoze in 
8 μg/μL fruktoze. Saharozo so zaznali le v manjšem številu vzorcev, kar je podobno kot pri 
nas, ko je bila prisotna le v dveh vzorcih (okužene in neokužene čebele). Rezultati analize 
sladkorjev v hemolimfi čebel s HPTLC, ki ga je opravil Fell (1989), kažejo na rahlo višje 
koncentracije, kar je po vsej verjetnosti posledica vzorčenja v mesecu juniju, saj je to 
obdobje aktivne paše.  
 
Koncentracija trehaloze je bila večinoma višja, kot koncentracija glukoze ali fruktoze. 
Pričakovali smo, da bo nivo trehaloze v zimskem obdobju zelo visok, vendar smo hipotezo 
zavrgli. Predvidevamo, da so koncentracije sladkorjev, predvsem trehaloze, nizke zaradi 
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izčrpanosti, ki jo je povzročila okuženost z nosemo v okuženem panju (P1) in v obeh 
panjih predvsem zaradi daljšega neizletavanju na pašo, morda tudi okuženost z virusi. 
Morda pa je bila vzrok za nizko koncentracijo sladkorjev tako pri okuženih (P1) in 
neokuženih (P2) čebelah snov v hemolimfi, ki je nismo znali določiti. Pojavila se je v 
vsakem vzorcu in z določevanjem smo izmed možnih kandidatov izločili sorbitol in 
inozitol. Možni kandidati so še aminokisline, kot npr. prolin ali njihovi derivati ali 
glukozamin. Ne moremo pa izključiti možnost, da je na nepričakovano nizke absolutne 
vrednosti koncentracij sladkorjev lahko vplivalo tudi rokovanje z vzorci. 
 
Najvišje koncentracije sladkorjev so bile vzorčene prav v hemolimfi čebel v jesenskem 
času, kot sta ugotovila tudi Božič in Woodring (1997). Jeseni je bil nivo trehaloze nekoliko 
višji kot spomladi, medtem ko je bil nivo glukoze nižji jeseni. Nivo fruktoze pa je bil malo 
višji pri zrelih spomladanskih čebelah, kot pri jesenskih. V raziskavi sta tako potrdila, da 
letni čas vpliva na nivoje vseh treh omenjenih sladkorjev. Če primerjamo njihove 
koncentracije trehaloze z našimi iz zimske gruče, lahko ugotovimo, da je koncentracija 
trehaloze mnogo nižja v času zime. Nivoji glukoze pri zimskih čebelah so primerljivi z 
jesenskimi. Nivoji fruktoze pozimi pa so primerljive s tistimi pri zrelih čebelah v 
spomladanskem obdobju, kar kaže na podobno stopnjo prehranjevanja. 
 
V vzorcih hemolimfe posameznih čebel ni bila povsod zaznana fruktoza, kar deloma 
pripisujemo daljšemu vznemirjenju čebel pred vzorčenjem hemolimfe (vzorčenja od 30.12. 
do 15.1.). Za uspavanje smo v tem primeru uporabili CO2. Tako so čebele, katerim nismo 
vzorčili hemolimfe takoj, hitreje porabljale posamezne sladkorje zaradi aktivnosti. Lahko 
opazimo tudi, da je bila koncentracija glukoze v teh dneh višja, kot kasneje ob uporabi ledu 
za uspavanje. Počasno hlajenje pred vzorčenjem hemolimfe tudi zmanjša možnost 
hipertrehalosemije ali hiperglikemičnega efekta (Downer, 1979; Matthews in Downer, 
1973). Pri rezultatih, kjer smo uporabili CO2 za uspavanje, so razlike med minimalnimi in 
maksimalnimi vrednostmi sladkorjev zelo velike. Največje so bile pri fruktozi, saj je njena 
vsebnost odvisna od hranjenja in se ne more sintetizirati v telesu čebele. V času, ko so bile 
v posodicah, niso imele hrane in so porabljale fruktozo iz hemolimfe, nekatere celo vso. 
Prav tako je s časom padel nivo trehaloze, saj se je povečala potreba po glukozi, katere 
večja količina se je lahko hitro sintetizirala iz trehaloze. 
 
Slika 27 prikazuje koncentracije sladkorjev vseh vzorčenih dni. Koncentracija trehaloze se 
je pri okuženih čebelah P1 v času od 30.12.2013 do 31.1.2014 višala in se nato v februarju 
znižala. Opazili smo, da je pri prvih vzorčenjih bistveno manjša razlika v koncentracijah 
med glukozo, fruktozo in trehalozo, kot v ostalih dneh. A vzrok za to je lahko manjše 
število upoštevanih vzorcev hemolimfe pri prikazu grafov, saj smo izločili tiste, kjer so 
čebele zaradi vznemirjenosti že porabile večje količine sladkorjev. Koncentracija trehaloze 
je bila za največ 2 μg/μl višja od koncentracije ostalih dveh sladkorjev. Relativno stalna 
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raven sladkorjev v hemolimfi, ki je bila opazna dne 30.12. in 6.1. v primerjavi z ostalimi 
dnevi, je najverjetneje posledica homeostatske regulacije, ki strogo nadzira koncentracijo 
sladkorjev v hemolimfi čebel, kar omenja tudi Leta (1996). Lahko pa to pripisujemo tudi 
podobnim temperaturam v okolici in ne pretirano nizkim temperaturam, zato so bile bolj 
umirjene in niso pretirano porabljale zaloge sladkorjev. Nivoji fruktoze so primerljivi s 
tistimi pri spomladanskih čebelah plesalkah in sledilkah, kar nakazuje na podobno stopnjo 
hranjenja. Večja temperaturna sprememba bolj vpliva na spremembo koncentracije 
sladkorjev, kar je bilo dokazano v poskusu z inkubatorjem. Med vzorčenimi dnevi pa je bil 
datum 13.1. poseben zaradi nizkih koncentracij sladkorjev, predvsem trehaloze, kar 
pripisujemo večji aktivnosti v primerjavi s tisto v panju. Panj smo namenoma prestavili iz 
predprostora ven, ker so bile zunanje temperature višje od 8°C in posledično so čebele 
imele prvi čistilni izlet. Znižale so se koncentracije trehaloze, glukoze in fruktoze in slednji 
dve sta bili izjemoma višji od koncentracije trehaloze, ki se je znižala do 4 μg/μL. 
Dobljeno vrednost lahko primerjamo z rezultati, ki sta jih izmerila Božič in Woodring 
(1997) pri čebelah, ki so pobegnile z mlado matico. Pri njih je koncentracija trehaloze 
dosegla približno 5 μg/μL, kar  je bila posledica porabe zaradi aktivnosti pri pobegu z 
rojenjem, a so jo v eni uri počitka nadomestile za 5-kratno količino z regeneracijo iz celic 
maščobnega telesa in črevesja. Prav tako so imele čebele plesalke spomladi nižji nivo 
trehaloze kot počivajoče oziroma sledilke. Naše zimske čebele so z izletavanjem 13.1. 
porabljale trehalozo veliko bolj kot prej v panju. Na ta dan so imele tudi večjo možnost 
izločanja in posledično boljši apetit predvsem v naslednjih dneh. Kot sta dokazala Božič in 
Woodring (1997), je trehaloza bistven vir energije za vzdrževanje letanja in rezultat je 
znižana koncentracija tega sladkorja. Iz koncentracij sladkorjev 15.1. je razvidno, da so se 
čebele umirile in počivale, ter tako pridobivale na koncentraciji trehaloze. Njen nivo je bil 
izmed vseh vzorčenih dni najvišji in sicer 15 μg/μL. Koncentracija trehaloze v hemolimfi 
je bila namreč dvakrat višja kot na dan izletanja, saj je niso porabljale. Rezultate lahko 
primerjamo s študijo Božič in Woodring (1997), kjer sta raziskovala, kako vpliva 
sprememba vremena na koncentracijo trehaloze pri pašnih čebelah. Ugotovila sta, da so 
prvi dan po nekem obdobju slabšega vremena, imele čebele v hemolimfi nižjo 
koncentracijo trehaloze kot naslednji oziroma drugi dan po slabem vremenu. Nivo fruktoze 
je tudi na ta dan podoben nivojem plesalk in sledilk spomladi pri raziskavi Božič in 
Woodring (1997). Zaradi povečane koncentracije fruktoze 15.1. v primerjavi s prejšnim 
vzorčenjem, lahko trdimo, da so se poleg počivanja tudi hranile. Kot pojasnjuje Lorenzov 
hidravlični model, je za sprostitev instinktivnih napetosti, ki se akumulirajo in težijo k 
sprostitvi, potrebno delovanje ključnih zunanjih dražljajev (Hayes, 1994). Čebele so se z 
izletavanjem 13.1. lahko tudi iztrebljale in tako zadovoljile potrebo. To je sledilo v potrebo 
po hranjenju v naslednjih dneh in je razvidno iz povišanih koncentracij 15.1. Na dan 20.1. 
ko smo ponovno vzorčili hemolimfo, so bile čebele s panjem še vedno zunaj, kjer je bila 
najvišja temperatura 10°C. Opazimo lahko znatno znižanje glukoze in fruktoze v 
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hemolimfi ter tudi upad koncentracije trehaloze. Nivo fruktoze je primerljiv s počivajočimi 
čebelami spomladi v študiji Božič in Woodring (1997). Razlika v temperaturi med 13.1., 
15.1. in 20.1. ni bila velika (največ 0,5°C), a čebele niso izletavale zaradi padavin in 
posledično se niso iztrebljale. Zaradi hranjenja v prejšnjih dneh so imele polno črevesje in 
rektum, posledica je bila blokada hranjenja. Prav tako so zaradi okuženosti z nosemo 
slabše črpale hranilne snovi iz črevesa in zato porabljale založno trehalozo v hemolimfi, 
katere nivo se je znižal tudi v naslednjih dneh po 20.1. Zaradi napolnjenega črevesa in 
okuženosti, jih je pričelo tiščati in po vsej verjetnosti so imele diarejo ter nato več apetita. 
Obdobje od 31.1. do 5.2., ko smo vzorčili trikrat, so bile temperature v okolici stalne, saj 
so bile čebele s panjem v predprostoru. Koncentraciji glukoze in fruktoze sta počasi 
naraščali, trehaloza pa upadala. Razlaga za to je očitno hranjenje in morda aktivnost v 
panju zaradi rahlo nižje temperature. Med koncentracijami vzorčenj 20.1. in 31.1. ni 
bistvenih razlik v koncentraciji trehaloze, a zaradi hranjenja sta se koncentraciji glukoze in 
fruktoze zvišali, vendar sta bili vselej nižji od trehaloze. Absorbirana glukoza iz črevesa se 
porabi tudi za sintezo trehaloze. Dva dni kasneje (5.2.) so nekaj več pojedle, kar se je 
odražalo tudi pri rahlo višji koncentraciji fruktoze. Zunaj so bile temperature negativne, a 
to na njih ni bistveno vplivalo, saj so bile v predprostoru. Po vsej verjetnosti so imele 
diarejo in se tako tudi več hranile kot 3.2. in 7.2. Čebele so bile 7.2. v inkubatorju, kjer je 
povišana temperatura na njih delovala negativno, čeprav naj bi bila idealna. Ločitev od 
primarne družine jih je prav tako razdražila in utrudila. Razlog za znižanje koncentracije 
trehaloze seveda ni le v aktivnosti, vendar tudi v neiztrebljanju in posledičnem blokiranju 
hranjenja. Porabljale so založno trehalozo zaradi primanjkovanja enostavnih sladkorjev, 
kar navajata tudi Mayack in Naug (2010) in morda so bile zaradi višje temperature tudi 
bolj aktivne kot 5.2. S tveganjem manjšim od 5% lahko trdimo, da je temperatura v okolici 
vplivala na različne nivoje glukoze in fruktoze v hemolimfi. Pri okuženih čebelah P1 iz 
7.2., sta bili koncentraciji nižji. Nivo fruktoze je primerljiv s sledilkami spomladi kot tudi 
sledilkami in plesalkami jeseni v študiji Božič in Woodring (1997). Nivo glukoze pa je bil 
bolj podoben jesenskim v isti raziskavi. Statistične razlike za koncentracije trehaloze v 
hemolimfi okuženih čebel P1 pred in po poskusu z inkubatorjem niso značilne, saj se je 
nivo znižal za manj kot 1/5 povprečne vrednosti izmerjene 5.2. Višja temperatura jih je 
spodbudila k rahli aktivnosti, zato nižja raven trehaloze. 
 
Slika 28 prikazuje koncentracije sladkorjev v hemolimfi neokuženih čebel P2 treh 
vzorčenih dni, izmed katerih je 7.2. datum vzorčenja hemolimfe čebel iz inkubatorja. 19.2. 
je bila temperatura ozračja 11°C. Koncentracija trehaloze na ta dan je bila za 4 μg/μL oz. 
2/5 višja od koncentracije 5.2. Čebele so bile očitno manj aktivne 19.2., a v obeh vzorčenih 
dneh je koncentracija fruktoze enaka, kar nakazuje na podobnosti v hranjenju. Čebele 5.2., 
so bile na robu gruče izpostavljene temperaturam blizu ledišča, najnižja dnevna je bila pod 
lediščem. Predvidevamo, da so čebele 5.2. rahlo segrevale gručo v panju z drgetanjem in 
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tako porabljale trehalozo, 7.2. so bile aktivne zaradi visoke temperature v inkubatorju in  
19.2. niso izletavale niti segrevale gruče, saj je bila povprečna temperatura 9°C in 
temperaturna nihanja v dnevu niso bila velika. Izletavale pa so zagotovo 3 dni prej, ko je 
bilo zelo toplo (14°C) in so do vzorčenja že nadoknadile s sintezo trehaloze, ki je bila 
izmed teh treh primerjanih dni najvišja. Najnižja je bila namreč v inkubatorju 7.2., kjer so 
imele v povprečju tudi manj glukoze kot fruktoze v hemolimfi, kar smo dokazali tudi 
statistično. Morda to pomeni, da so glukozo porabljale za sintezo trehaloze, katere poraba 
je bila v inkubatorju veliko večja, saj so bile vidno bolj aktivne. Posledično so bile lačne, 
kar se odraža v višji koncentraciji fruktoze. Nivo fruktoze 5.2. je bil nižji, saj zdrave čebele 
P2 niso imele apetita, ker zaradi nizkih temperatur niso izletavale na iztrebljanje. Najmanj 
so bile aktivne 19.2., ko so se glede na nivo fruktoze hranile podobno kot 5.2. Če 
primerjamo datuma 5.2. in 7.2., se je nivo glukoze ohranil, kar smo potrdili tudi statistično. 
Koncentracija glukoze je odvisna tudi od sinteze iz telesnih rezerv kot so trehaloza, 
glikogen in maščobe. V našem primeru predvidevamo, da se je 7.2. porabljala za 
metabolne procese kot tudi sintezo trehaloze. Slednja se je porabljala, saj jih je razlika v 
temperaturi za 23°C spodbudila k večji dejavnosti. Koncentracija trehaloze se je namreč v 
teh dveh dneh znižala za 2/5 izmerjene povprečne vrednosti 5.2., kar smo potrdili tudi 
statistično. Čebele imajo namreč zmogljivost hitrega prilagajanja z indukcijo ustreznih 
encimov, ki so potrebni za pretvorbo prehrambnih sladkorjev v neposredno metabolne 
oblike (Bounias in Morgan, 1990). 
 

5.3 Možni vplivi okuženosti čebel na koncentracije sladkorjev v hemolimfi 
 
Družina P1 je bila vidno šibkejša in opazili smo, da so v črevesu prisotne spore 
mikrosporidija Nosema spp. Kot smo že omenili, se je koncentracija trehaloze od 31.1. do 
3.2. znižala iz 13,6 na 9,20 µg/µl, kar lahko pripišemo zimskemu obdobju in posledičnemu 
neizletavanju iz panja,  neiztrebljanju, blokiranju hranjenja ter znižanju nivoja trehaloze v 
hemolimfi in maščobnem telesu. Predvidevamo, da zaradi slabe absorpcije črevesa, 
dodatne potrebe po energiji niso dobile iz monosaharidov. Morda se je pojavil ta problem 
tudi zaradi noseme. Vendar pa smo povezavo med koncentracijo sladkorjev in številom 
spor noseme zavrgli z regresijskim modelom. Kljub nižanju nivoja trehaloze v teh dneh, se 
koncentracije niso približale najnižji, že omenjeni vrednosti 13.1. Torej spremembe v 
koncentracijah sladkorjev niso posledica temperaturnih razlik, ker jih skoraj ni bilo. A nivo 
fruktoze se je v teh dneh višal in možnost je tudi, da so imele diarejo. Ponovno so dobile 
več apetita ter bile tako tudi bolj dejavne. Z opazovanjem kletk lahko potrdim, da se niso 
pretirano iztrebljale, a nekatere so se in posledično imele več apetita. 
 
Primerjali smo tudi koncentracije sladkorjev čebel iz okuženega (P1) in neokuženega panja 
(P2). Koncentraciji fruktoze in glukoze sta bili 5.2. višji v hemolimfi okuženih čebel P1, 
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kar pomeni, da so se bolj hranile v primerjavi z zdravimi. Kot smo že omenili, so verjetno 
imele zaradi noseme in neizletavanja tudi diarejo, ter posledično večji apetit. V primerjavi 
z zdravimi čebelami, ki se niso iztrebljale v panju, zadrževale vsebino v sebi in imele 
blokado hranjenja ter zato nižji nivo obeh monosaharidov. Prekomerno hranjenje naj bi 
bila posledica nosemavosti in kot navajajo Higes in sod. (2007), Liu (1984) ter Mayack in 
Naug (2009) spore porabljajo enostavne sladkorje oziroma omejijo absorpcijo 
monosaharidov v hemolimfo. Mi smo torej izmerili ta presežek neporabljenih 
monosaharidov, ki so se uspeli absorbirati iz črevesja v hemolimfo. Vendar mislimo, da 
gre bolj za slabšo absorpcijo monosaharidov iz črevesja v hemolimfo kot pa porabo zaradi 
spor. Okužene čebele so morda lahko tudi nekaj glukoze pretvorile v trehalozo. Zdrave 
čebele niso veliko jedle in zato so črpale dodatno energijo iz založne trehaloze, kar se 
odraža v rahlo nižjem nivoju tega sladkorja. Morda pa so bile tudi malenkost bolj aktivne 
zaradi segrevanja gruče, saj so bile najnižje temperature v dnevu tudi negativne. Poudariti 
moramo, da temperatura okolice P1 in P2 ni bila enaka na ta dan, saj je bil okužen panj v 
predprostoru in posledično je bila temperatura višja za nekaj stopinj. Vrednosti 
koncentracij trehaloze v hemolimfi pri čebelah obeh panjev so bile podobne in za razliko 
od monosaharidov, za koncentracije trehaloze ni bilo statistično značilnih razlik. 
Koncentracije so bile srednje, glede na ostala vzorčenja, torej so porabljale založno 
trehalozo v P1 kot tudi v P2, kjer so bile morda tudi bolj aktivne. Glede na izračun porabe 
hrane in števila preživelih v inkubatorju so se hranile podobno. Vseeno pa razlike v 
koncentracijah glukoze in fruktoze med P1 in P2 niso tako zelo velike, a pričakovali smo, 
da bodo večje zaradi fiziološkega stanja okuženih čebel P1. 
 
Primerjali smo tudi koncentracije sladkorjev v hemolimfi okuženih (P1) in neokuženih 
(P2) čebel, ki so bile vzorčene iz inkubatorja (7.2.). Čebele so bile izpostavljene enakim 
pogojem, vlažnosti in temperaturi. Po 48 urah se je število čebel P1 zmanjšalo za 65% in 
njihova poraba hrane je bila zato manjša kot pri zdravih čebelah P2. Čeprav bi nosemavost 
morala imeti učinek prekomernega hranjenja, lahko trdimo, da bi okužene čebele, če bi 
ostale žive, pojedle približno enako količino hrane kot zdrave. Po vsej verjetnosti so 
umirale predvsem starejše čebele, ki so bile bolj dovzetne za okužbo. Statistično značilne 
razlike so prisotne za fruktozo v hemolimfi čebel P1 in P2, pri vzorčenju iz inkubatorja 
(7.2.), ne pa za glukozo. Vzrok za nižjo koncentracijo fruktoze pri okuženih čebelah P1, je 
kot že omenjeno lahko tudi okuženost z nosemo, saj je absorpcija monosaharidov v 
hemolimfo slabša. Ti mikrosporidiji so na idealnem mestu za lizo epitelnih celic črevesa, 
da izkoriščajo glukozo in fruktozo (Higes in sod., 2007;  Liu, 1984). Pred tem so se 
prenajedale, kar je posledica nosemavosti, a se jim je nivo sladkorjev v inkubatorju znižal 
do omenjene vrednosti. Razlog za nižjo koncentracijo fruktoze je lahko tudi nižja stopnja 
hranjenja, saj so bile čebele že zelo slabotne, čeprav predvidevamo, da so jedle podobno 
kot zdrave. Morda so nosemave čebele porabljale tudi fruktozo v metabolnih procesih. V 
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takem hipoglikemičnem stanju je bilo razmerje sladkorjev drugačno in morda tudi 
posledice vpliva noseme. Naše čebele v inkubatorju so za razliko od inkubatorja pri 
raziskavi Mayack in Naug (2010) imele hrano ves čas na voljo, a so morda reagirale 
podobno. V inkubatorju so se zdrave čebele P2 očitno iztrebljale in posledično hranile. 
Vrednost fruktoze je podobna kot pri nosemavih čebelah P1 30.12., 6.1. in 13.1.  
Statistično smo ugotovili, da so tudi za trehalozo značilne razlike v koncentracijah med 
okuženimi in neokuženimi čebelami in slednje so imele nižjo raven trehaloze v hemolimfi. 
Porabljale so jo za aktivno potresavanje s krili v inkubatorju zaradi visoke temperature. 
Čebele okuženega P1 so imele po 48 urah višji nivo trehaloze kot zdrave, kar se je izkazalo 
enako po 18 urah v raziskavi Mayack in Naug (2010). Te čebele so bile v inkubatorju pri 
25°C in 70% vlažnosti, kar je zelo podobno našim razmeram. Ugotovili so, da zdravim 
čebelam, ki so jih prej do sitosti nahranili, v inkubatorju po 12 urah začne padati nivo 
trehaloze, ki ga tudi v kasnejših urah niso nadomestile s sintezo iz glikogena. Pri okuženih 
pa so dokazali, da se je v enakem primeru nivo trehaloze nižal, a po 18 urah so začele 
izkoriščati založni glikogen in nivo trehaloze se je zato rahlo zvišal. Tako je bil nivo 
trehaloze okuženih čebel po 24 urah višji kot pri zdravih. Vendar so po 24 urah prenehali z 
vzorčenjem, kar pomeni, da težje primerjamo z našimi rezultati, ker smo vzorčili po 48 
urah. Koncentracije trehaloze v tej raziskavi so bile višje najbrž zato, ker so bile čebele 
pašne, ni pa podatkov o tem, ali so bile zdrave čebele v inkubatorju aktivnejše od 
nosemavih. Vzorčenje okuženih čebel P1 po 7.2. ni bilo več mogoče, ker je propadla 
celotna družina. 
Ugotovili smo tudi, da statistične odvisnosti koncentracij sladkorjev s stopnjo izmerjene 
okužbe ni, vendar lahko trdimo, da je metabolizem čebel P1 in P2 različen. Mayack in 
Naug (2009) opisujeta, da so okužene delavke bolj ješče in ob neomejenem dostopu do 
hrane se preživitvena sposobnost ne razlikuje od neokuženih. Ker pa so bile naše čebele iz 
zimske gruče, so bile zato posledice nosemavosti drugačne. 
 

5.4 Medsebojne odvisnosti sladkorjev v hemolimfi 
 
S korelacijsko analizo smo ugotovili povezanost različnih parametrov (preglednica 10 in 
11). Najpogosteje ponavljajoča močna korelacija je bila prisotna med fruktozo in glukozo. 
Ena od razlag za to močno povezavo je lahko, da se hkrati z višanjem koncentracije 
glukoze, zviša tudi koncentracija fruktoze ali obratno, kar je posledica hranjenja ali 
nehranjenja. V panju so se hranile z medom, v katerem prevladujeta monosaharida glukoza 
in fruktoza. Najmočnejša korelacija med glukozo in fruktozo je bila pri čebelah P1 v 
inkubatorju, saj je bila temperatura 27°C in cirkulacija čebelje hemolimfe ter prebava sta 
hitrejši ob povišani temperaturi (Crailsheim, 1985a). Koncentraciji glukoze in fruktoze pri 
omenjenih čebelah sta bili najnižji. Za večino čebel je torej veljalo, da nizka koncentracija 
glukoze pomeni tudi nizko koncentracijo fruktoze, kar pojasnjujemo z blokado hranjenja. 
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Datuma 13.1. in 5.2. pri koncentracijah sladkorjev iz hemolimfe okuženih čebel P1 sta iz 
statističnega vidika posebna, saj sta le takrat prisotni tudi korelaciji med trehalozo in 
glukozo ter med trehalozo in fruktozo. Torej je za večino čebel iz P1 vzorčenih 13.1. in 
5.2. bila značilna povezava med trehalozo in glukozo ter med trehalozo in fruktozo. 13.1. 
je bilo toplo za ta čas in čebele so izletavale ven. Ob znižanju glukoze se je znižala tudi 
trehaloza, saj so bile aktivne. Nivo glukoze je bil sicer višji od trehaloze, saj so slednjo bolj 
porabljale pri aktivnem letenju. 5.2. je bila temperatura v predprostoru podobna kot pri 
vzorčenju dva dni nazaj. Možna razlaga povezave med glukozo in trehalozo 5.2. lahko 
razložimo na podlagi hranjenja. Čebele P1 v predprostoru pri temperaturi nad lediščem 
niso bile zelo aktivne in poraba založne trehaloze je bila podobna prejšnjim vzorčenjem in 
večja kot januarja. Več kot je bilo na razpolago glukoze v hemolimfi, več se jo je porabilo 
za sintezo trehaloze v maščobnem telesu in sledilo je zvišanje koncentracije v hemolimfi 
ter obratno.  
Pri čebelah P2 je bila prav tako močna korelacija med glukozo in fruktozo in sicer 19.2. 
Morda je na to vplivala malo višja temperatura okolice, čeprav pri poskusu v inkubatorju 
7.2., ko so bile temperature še višje, korelacija ni bila močna. To pomeni, da se pri idealni 
temperaturi in vlagi v inkubatorju neokužene čebele P2 povečini niso odzivale enako. V 
tem je bila opazna razlika med obema panjema, kar lahko povežemo z okuženostjo z 
nosemo. Vendar pa korelacije med P1 in P2 nismo statistično dokazali, kar pripisujemo 
visoki variabilnosti, visoki okuženosti čebel P1in premalo vzorčenih dni. Med čebelami P1 
in P2 glede korelacije med glukozo in fruktozo ni večjih razlik, nosema torej nima vpliva 
na to povezavo. Za povezavo med fruktozo in trehalozo nismo našli statistično značilnih 
korelacij, čeprav smo predvidevali, da fruktoza neposredno vpliva na trehalozo. 
Ugotavljali smo tudi statistične razlike med koncentracijami sladkorjev v hemolimfi med 
čebelami okuženega in neokuženega panja, ki smo jih vzorčili 5.2. Našli smo močni 
povezavi med fruktozo in glukozo pri čebelah v obeh panjih, kar smo že obrazložili. 
Statistično prisotne pa so bile razlike za glukozo med obema panjema in prav tako tudi za 
fruktozo. Kot smo že opisali, sta bili koncentraciji obeh monosaharidov pri okuženih 
čebelah višji zaradi povečanega hranjenja, saj so imele apetit po diareji. Zdrave pa se niso 
iztrebljale in tako imele blokado hranjenja. Rezultati koncentracij fruktoze v hemolimfi 
čebel iz inkubatorja (7.2.) pa so nekoliko drugačni, saj je njen nivo nižji pri okuženih 
čebelah. To lahko pripisujemo nižjemu vnosu hrane v inkubatorju in nosemavosti, saj so 
bile že utrujene. Koncentracije glukoze med panjema so bile podobne, koncentracija 
trehaloze pa je bila pri zdravih čebelah nižja, verjetno zaradi večje aktivnost v inkubatorju. 
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5.5 Sklepi 
 
Primerjali smo koncentracije sladkorjev med zimskimi in pašnimi čebelami jeseni kot tudi 
spomladi. Ugotovili smo, da imajo zimske čebele mnogo nižje nivoje trehaloze v 
hemolimfi. Zima pomeni daljše mrzlo obdobje brez paše in izletavanja, zato za čebele 
predstavlja napor in posledica so nizke koncentracije sladkorjev v hemolimfi. Zaradi 
neizletavanja si niso izčistile črevesa, zaradi česar je prišlo do blokade hranjenja in zato do 
nižjih koncentracij sladkorjev v hemolimfi. Porabo trehaloze je mogoče pripisati tudi 
porabi pri segrevanju zimske gruče in pri P1 tudi vplivu okuženosti z nosemo. Potrdili smo 
predhodne ugotovitve, da letenje in potresavanje s krili za segrevanje zimske gruče vpliva 
na znižanje koncentracije trehaloze. Zimske čebele so z izletavanjem na prvo pašo ter 
iztrebljanjem porabile trehalozo in druge monosaharide v hemolimfi. Slednje so v kratkem 
času ponovno pridobile s hrano in si tako zvišale nivo koncentracij sladkorjev. Le v 
primeru izletavanja je bil nivo trehaloze nižji od obeh monosaharidov, kar je bilo obratno 
pri vseh ostalih vzorčenih dneh pri nosemavih čebelah. Koncentracije fruktoze pri zimskih 
čebelah so primerljive predvsem z jesenskimi, kar nakazuje na podobno stopnjo hranjenja. 
Nivo glukoze pa je najbolj podoben jesenskim.  
Okuženost s sporami mikrosporidija Nosema spp. je vplivala na povečano umrljivost 
nosemavih čebel. Čeprav statistične odvisnosti koncentracij sladkorjev od stopnje 
izmerjene okužbe nismo ugotovili, lahko trdimo, da se metabolizem z nosemo okuženih in 
neokuženih čebel razlikuje. Ugotovili pa smo močno korelacijo med glukozo in fruktozo 
pri okuženih in zdravih čebelah. Ta povezava je posledica hranjenja predvsem s saharozo. 
Ugotovljeno povezavo med glukozo in trehalozo v okuženem panju lahko razložimo z 
metabolizmom, saj več kot bo glukoze v hemolimfi, več je bo na razpolago za sintezo 
trehaloze in obratno. Pri poskusu z inkubatorjem sta se koncentraciji glukoze in trehaloze 
znižali pri okuženih čebelah, saj so se hranile manj kot zdrave in bile tudi manj aktivne kot 
zdrave. Zaradi tega je bil nivo trehaloze pri zdravih čebelah nižji od nivojev glukoze in 
fruktoze. Zaradi okuženosti z nosemo so umirale predvsem stare in posledično bolj 
okužene čebele. Pravilno smo sklepali, da bo okuženost s sporami vplivala na znižanje 
koncentracije sladkorjev v hemolimfi čebel, vendar tako nizkih koncentracij sladkorjev v 
zdravih čebelah nismo pričakovali. Na to so lahko dodatno vplivale druge neznane okužbe 
ali neznana snov, ki je nismo znali določiti. Možnost je tudi, da nismo pravilno ravnali z 
vzorci. 
Jasna je torej indikacija, da so imele čebele iz obolelega panja drugačen metabolizem 
sladkorjev. Upoštevati moramo tudi variiranje koncentracij izmerjenih sladkorjev pri 
posameznih čebelah zaradi različne stopnje presnove. S korelacijskimi koeficienti 
standardov smo dokazali, da je metodika tekla dobro, a problemi so se pojavili predvsem 
pri manipulaciji z vzorci. Raziskovalno delo ni dalo vseh pričakovanih rezultatov, kar je 
tudi posledica mile zime in bolezni čebel. Zgodil se je preplet več dejavnikov, ki jih nismo 
pričakovali. 
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Predlogi za izboljšanje v nadaljnjih raziskavah: 
Pred vzorčenjem hemolimfe se je potrebno prepričati, da čebele niso okužene z nosemo ali 
virusi, ker to vpliva na metabolizem sladkorjev. Vzorčenje hemolimfe naj poteka izključno 
z uspavanjem z ledeno kopeljo ali pa je potrebno hemolimfo odvzeti v neposredni bližini 
panja. Za raziskavo hemolimfe zimskih čebel priporočam izbiro dveh panjev z Gorenjske, 
kjer je večja verjetnost, da bo zima bolj hladna. V nadaljnjih raziskavah bi morali narediti 
več vzporednih poizkusov na večjem številu kontrolnih čebel in spremljati dve do štiri 
različne družine skozi vse leto, kjer bi vzorčenje potekalo enkrat tedensko ali enkrat v dveh 
tednih, odvisno tudi od vremena. Priporočljivo bi bilo poizkusiti z načrtnim stimuliranjem 
in raziskovanjem ostalih parametrov (npr. glikogen). Večje mora biti tudi število vzorcev 
(najbolje 8 do 12) za posamezno družino na določen dan vzorčenja. 

6 POVZETEK 
 
Kranjska sivka (Apis mellifera carnica), je slovenska avtohtona podvrsta medonosne 
čebele, ki je gospodarsko zelo pomembna in tudi zaščitena. Je dobro fiziološko 
prilagojena, da preživi daljša zimska obdobja, kar je življenjskega pomena za celotno 
družino. Pri segrevanju zimske gruče v panju ima pomembno vlogo predvsem disaharid 
trehaloza, ki je v večji količini shranjen v hemolimfi. Z drgetanjem mišic in potresavanjem 
kril čebele segrevajo okolico in pri tem se porablja trehaloza. V zadnjem obdobju je moč 
opaziti povečan upad populacij kranjske sivke  kar pomeni grožnjo njenemu genskemu 
skladu. 
 
Zanimale so nas predvsem vrednosti glukoze, fruktoze in trehaloze v hemolimfi čebel iz 
zimske gruče, saj s tem lahko pojasnimo njihov metabolizem. Ugotovili smo tudi razlike 
med koncentracijami sladkorjev v hemolimfi zimskih in pašnih čebel. Hemolimfo smo 
vzorčili pri čebelah iz dveh različnih panjev od 30.12.2013 do 19.2.2014. Pred odvzemom 
hemolimfe smo čebele uspavali, najprej z uporabo CO2, pri kasnejših vzorcih pa smo jih 
dali v ledeno kopel. S kapilaro smo s punktiranjem iz rane na oprsju pri odščipnjenem krilu 
odvzeli 0,5 ali 1 μL hemolimfe, ki smo jo razredčili z internim standardom, kasneje pred 
analizo pa dodali 400 μL 80 mM NaOH. Za določanje sladkorjev v raztopini smo uporabili 
anionsko izmenjevalno tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti s pulzno 
amperometrično detekcijo (HPAEC-PAD). Izvedli smo tudi poskus, kjer smo čebele obeh 
panjev za 48 ur izpostavili idealnim razmeram v inkubatorju. Vse vzorce smo nato 
analizirali in statistično ovrednostili rezultate. Naknadno smo ugotovili, da je bila ena od 
obeh vzorčenih družin okužena z mikrosporidiji Nosema spp., kar je bil glavni vzrok za 
kasnejši propad celotne družine. Okuženost čebel z mikrosporidiji noseme smo ugotavljali 
z uporabo Neubauerjevega hemocitometra in svetlobnega mikroskopa. 
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Ugotovili smo, da je bilo čebele bolj primerno uspavati z ledeno kopeljo kot pa s CO2. Pri 
slednjem so bile dalj časa vznemirjene in tako porabljale sladkorje iz hemolimfe. Izmed 
merjenih sladkorjev v hemolimfi je bila koncentracija trehaloze v večini vzorcev najvišja. 
Potrdili smo, da je trehaloza pomemben vir energije za letenje, saj se je ob izletnem dnevu 
njen nivo zelo znižal, a so ga čebele kmalu nadomestile. Ko smo primerjali naše rezultate 
koncentracij trehaloze z že objavljenimi raziskavami ugotavljanja tega sladkorja v 
jesenskem in spomladanskem času, smo ugotovili manjše koncentracije trehaloze v 
zimskem obdobju, čeprav tega nismo pričakovali. Nivoja fruktoze in glukoze sta kljub 
različnemu metabolizmu primerljiva z jesenskimi čebelami. Nizke koncentracije 
sladkorjev v hemolimfi vzorčenih zimskih čebel si lahko razlagamo kot posledico 
neizletavanja ob nizkih temperaturah. To pomeni, da se takrat niso iztrebljale in posledica 
je bila blokada hranjenja. Po drugi strani pa so se nosemave čebele iztrebljale v panju, ker 
niso mogle zadrževati blata. Posledično ni bilo blokade hranjenja, zato so jedle več. Kljub 
temu pa se to ni odražalo v višji koncentraciji sladkorjev, saj je bila zaradi okuženosti 
črevesa s sporami, zmanjšana absorpcija sladkorjev v hemolimfo. S korelacijsko analizo 
smo ugotovili povezanost med sladkorji in ugotovili močno korelacijo med glukozo in 
fruktozo v obeh panjih. Povišanje glukoze vpliva na povišanje fruktoze, kar je posledica 
hranjenja. Pri poskusu z inkubatorjem smo pričakovali večje razlike v koncentracijah 
sladkorjev med panjema. Čeprav statistične odvisnosti koncentracij sladkorjev od stopnje 
izmerjene okužbe nismo ugotovili, lahko trdimo, da se metabolizem z nosemo okuženih in 
neokuženih čebel razlikuje. Zdrave čebele so bile v inkubatorju zaradi visoke temperature 
bolj aktivne in so zato imele nižji nivo trehaloze v hemolimfi od monosaharidov kot tudi v 
primerjavi z okuženimi čebelami. Iz koncentracij fruktoze je razvidno, da so se tudi več 
hranile od nosemavih. Višja temperatura v inkubatorju je usodno vplivala na 65% 
okuženih čebel, ki so v črevesu imele tudi več spor od preživelih. S štetjem spor v črevesih 
preživelih in mrtvih čebel smo dokazali, da so najprej umrle tiste, z večjim številom spor. 
Kasneje v mesecu marcu je, predvidevamo zaradi nosemavosti, propadla celotna družina. 
 
Nizke koncentracije sladkorjev tako okuženih in neokuženih čebel so lahko posledica 
nepravilnega rokovanja z vzorci, neznane snovi v hemolimfi, ki jih nismo znali določiti, 
drugih okužb in premalega števila vzorcev. Z raziskovalnim delom nismo dosegli vseh 
pričakovanih rezultatov zaradi prepleta več dejavnikov, kot sta bili okuženost in mila zima. 
Naši rezultati so kljub temu pomembni in koristni pri nadaljnih raziskavah, ki jih je do 
sedaj na tem področju premalo. 
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7 PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUK V OSNOVNI 
ŠOLI IN GIMNAZIJI 

 
Analiza posodobljenih učnih načrtov za biologijo, kemijo in naravoslovje v osnovni šoli, 
ter biologijo za gimnazije je pokazala, da je izbrano tematiko, tj. ''Sladkorji v hemolimfi 
čebel'', najbolj smiselno umestiti v pouk kemije 9. razreda osnovne šole ter 1. letnik 
biologije na gimnaziji. 
V 7. razredu pri naravoslovju lahko v okviru Ločevanja zmesi povežemo znanje o papirni 
kromatografiji s tekočinsko kromatografijo. Kot primer uporabimo raziskovanja prisotnosti 
sladkorjev v hemolimfi čebel ali medu, ter to podpremo z uporabnostjo pridobljenih 
rezultatov. Pri pouku v 8. razredu lahko v učno uro umestimo pri obravnavi prebavnega in 
transportnega sistema v okviru vsebinskega sklopa ''Zgradba in delovanje človeka'' in sicer 
kot ponovitev. V 9. razredu lahko obravnavo ogljikovih hidratov v okviru vsebinskega 
sklopa ''Kisikova družina organskih spojin'' povežemo z diplomskim delom. Prav tako 
lahko pri pouku v 1. letniku splošnega gimnazijskega programa povežemo diplomsko delo 
z obravnavo celičnega metabolizma v okviru vsebinskega sklopa ''Zgradba in delovanje 
celice''. Tematika diplomskega dela ustrezala tudi pri obravnavi energijskih sistemov v 
istem sklopu. 
V 8. razredu lahko tematiko umestimo k uvodnemu delu razlage transportnega sistema, v 
katerega vključimo ponovitev prebavnega sistema skupaj z znanjem o boleznih in 
mikroskopiranja. Že pred učno uro pa je potrebno iz zamrznjenih z mikrosporidijem 
Nosema spp. okuženih čebel izolirati črevesje, iz katerih se pripravi alkoholno raztopino. 
Učna ura se prične z mikroskopiranjem, opazovanjem, ugotavljanjem in risanjem 
preparata, s čimer učenci učijo mikroskopiranja. Delo naj poteka v manjših skupinah. Nato 
učecem šele povemo, preparat česa smo jim dali in kako okuženost z nosemo na dolgi rok 
vpliva na čebele. Učenci zapišejo predpostavke o vplivih na prebavni in obtočilni sistem. 
Sledi ogled kratkega videa in komentiranje njihovih predpostavk. Nato si ogledamo shemo 
''Čebela in hrana'' ter se ustavimo pri transportnem sistemu in ga povežemo z obtočilnim 
sistemom človeka. Učenci s tako učno uro izbolšujejo sposobnosti v zastavljanju 
raziskovalnih vprašanj in hipotez. Poleg tega se učijo zbiranja podatkov in pisanja 
zaključkov na podlagi znanstvenih dokazov. Hkrati se učijo poročanja o poteku in 
rezultatih raziskovanja v pisni in ustni obliki. 
 
Pripravila sem učno pripravo za kemijo v 9. razredu osnovne šole (Priloga 1) in biologijo v 
1. letniku gimnazije (Priloga 2). Vključila sem shemo ''Čebela in hrana'' (Priloga 3) ter jo 
povezala s tematiko učnega načrta. 
 
Tema je vsekakor aktualna in zanimiva, saj lahko znanje o čebelah vedno povežemo z 
varovanjem okolja, ogroženostjo, biotsko pestrostjo in povezanostjo s človekom. 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Učna priprava za 9. razred osnovne šole 

PRIPRAVA na vzgojno-izobraževalno delo 
Predmet: Kemija Razred: 9 
Vsebinski sklop Kisikova družina organskih spojin 

Učna enota Ogljikovi hidrati (monosaharidi in disaharidi) 

Cilji 

Učenci: 
• na podlagi zgradbe prepoznajo ogljikove hidrate kot polifunkcionalne spojine. 
• se seznanijo z njihovim pomenom za življenje in gospodarstvo. 
• spoznajo in razumejo strukturni zapisi ogljikovih hidratov 
• spoznajo vire ogljikovih hidratov in njihov pomen v prehrambni verigi. 
• poznajo klasifikacijsko shemo ogljikovih hidratov, 
• poznajo dokazne reakcije reducirajočih sladkorjev (Tollens, Fehling). 

Učne oblike frontalno, skupinsko, v dvojicah, individualno 
Učne metode razlaga, pogovor, prikazovanje, demonstriranje praktičnih del, tekst, 

pisni del, eksperiment, avdio-video 
Učni pripomočki Tabla, slikovno gradivo (učbenik, prezentacija), delovni listi 
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- Učni načrt. Program osnovna šola. Kemija 
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vljeni_UN/UN_kemija.pdf]. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod 
RS za šolstvo, 2011. 
- Bukovec N., Dolenc D., Šket B. 2002. Kemija za gimnazije 2. 1. izdaja. 
Ljubljana, DZS: 272 str., ilustr. 
- Alenka Gabrič in sod. 2005. Kemija danes 2. Učbenik za 9. razred 
devetletne osnovne šole. 1. izd., 2. natis. Ljubljana, DZS. 
- Glažar S. A., Godec A., Vrtačnik M., Wissiak Grm K. S. 2005. Moja prva 
kemija 2. Delovni zvezek in zgoščenka. Ljubljana, Modrijan. 
- Glažar S. A., Godec A., Vrtačnik M., Wissiak Grm K. S. 2005. Moja prva 
kemija 2. Učbenik. Ljubljana, Modrijan. 
- Smrdu, A. 2004. Od molekule do makromolekule. Delovni zvezek za kemijo 
v 9.razredu osnovne šole. Ljubljana, Jutro. 

Potek učne ure 
UVOD (10min): 
 
Ogledamo si kratek video, ki prikazuje eksperiment (ali eksperiment izvedemo) in sicer 
reakcijo med ogljikovim hidratom (saharozo) in koncentrirano žveplovo kislino. Učenci si 
reagente, opažanja in ugotovitve zapišejo v zvezek. Nato jim na ppt projiciramo tri različne 
trditve od katerih morajo izbrati dve pravilni. Ugotovijo, da pri poskusu izhaja vodna para, 
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ki jo opazimo kot meglo, in da nastaja oglje, ki je ogljik. To dokazuje, da je bila začetna 
spojina sestavljena iz vodika, kisika in ogljika. Sledi zapis naslova ''Ogljikovi hidrati''.  
JEDRO (30min): 
 
Učenci nam pomagajo opisati začetni del sheme ''Čebela in hrana''. Namen je ponoviti 
pojem fotosinteza, njena vloga in ugotoviti katere sladkorje predvsem uživajo čebele. 
Izvedemo kratek eksperiment Umetni med (delovni zvezek str. 101). Učenci ugibajo, kaj 
so reagenti in produkti reakcije, ki jo nato zapišejo na tablo in v zvezek: 

Zapis reakcije (hidroliza): saharoza + voda 
�������/�����
�����������   glukoza + fruktoza 

Eksperiment povežemo s shemo ''Čebela in hrana'', ker v medenem želodčku čebele poteče 
enaka reakcija, ob prisotnosti encimov alfa-glukozidaza in glukoza oksidaza. 
Na tablo napišemo klasifikacijsko preglednico ogljikovih hidratov in med monosaharide 
uvrstimo glukozo ter fruktozo, med disaharide saharozo, prostor pustimo še za 
polisaharide. Nadaljujemo s pomočjo učbenika in učenci zapišejo strukturne formule obeh 
monosaharidov. Vzporedno pišemo na tablo in razložimo funkcionalni skupini obeh 
monosaharidov. Učenci preberejo kratek sestavek o glukozi in fruktozi v učbeniku. 
Medtem se mi dokončno pripravimo za še dva eksperimenta. Prvi eksperiment (delovni 
zvezek, str. 100) je Srebrovo zrcalo, kar je dokaz, da je glukoza reducent. S tem dokažemo 
prvo omenjeno funkcionalno skupino (aldehidno skupino) in uporabimo Tollensov reagent. 
Učenci v zvezek zapišejo reagente, pripomočke in opažanja ter iz delovnega zvezka 
izpišejo osnovno reakcijo oksidacije. 
Če je čas, izvedemo še dokazno reakcijo s Fehlingovim reagentom. Osredotočimo se na 
oligosaharide in prepišemo v zvezek reakcijo hidrolize saharoze (DZ str. 101) ter 
ponovimo, katere monosaharidne enote so povezane v molekuli saharoze. 
ZAKLJUČEK (5min) 
 
Sledi dokončen opis sheme in pomen ogljikovih hidratov v prehrani. 

Zapis in opis kemijske enačbe reakcije: Trehaloza  
���������
��������  2 Glukoza 

Omenimo polisaharida glikogen in melicitoza --> obravnavamo naslednjo uro 
 
 
Priloga 2: Učna priprava za 1. letnik gimnazije 

PRIPRAVA na vzgojno-izobraževalno delo 
Predmet: Biologija Letnik: 1 

Vsebinski sklop Zgradba in delovanje celice 
Učna enota Snovne in energijske pretvorbe v celici - Celični metabolizem 

Cilji 
 Učenci: 
• razumejo, da celice običajno energijo, ki se sprošča v presnovnih procesih, 
začasno shranjujejo v fosfatnih vezeh majhne energetsko bogate molekule (ATP). 



82 
Rajbar, A. Sladkorji v hemolimfi pri čebelah v zimski gruči.  
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2014 

 

• spoznajo, da je ATP v vseh živih bitjih neposredni vir energije za poganjanje 
bioloških procesov in razumejo, da celice obnavljajo ATP ob razgradnji organskih 
molekul (glikoliza, celično dihanje, alkoholno in mlečnokislinsko vrenje) 
• razumejo, da med celičnim dihanjem glukoza v citoplazmi razpade med procesom 
glikolize v manjše organske molekule, pri tem se obnovi majhna količina ATP; pri 
celičnih vrenjih anaerobno iz piruvata nastaneta mlečna kislina ali etanol 
• razumejo, da med aerobnim celičnim dihanjem piruvat v mitohondrijih razpade v 
ogljikov dioksid in vodik, ki se končno veže s kisikom v vodo; pri tem se na 
membrani mitohondrija obnovi večja količina ATP 
• razumejo, da v avtotrofnih organizmih druge oblike energije (svetloba) 
omogočajo obnavljanje ATP za sintezo organskih snovi 
• Na podlagi primerov povežejo energijske in snovne spremembe v presnovi celic z 
zgradbo in delovanjem organizma. 
Učne oblike Frontalno, skupinsko, individualno 
Učne metode Razlaga, pogovor, prikazovanje, tekst, grafični del, pisni del 

Učni pripomočki Tabla, slikovno gradivo (učbeniki, Powerpoint prezentacija) 

Literatura 

- Učni načrt. Gimnazija, Splošna gimnazija. 
[http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/pdf/ucni_n
acrti/UN_BIOLOGIJA_gimn.pdf]. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 
Zavod RS za šolstvo, 2008. 
- Stušek P., Podobnik A., Gogala N. 2001. Biologija 1, Celica. Ljubljana, 
DZS: 122. str. 
- Nation J. L. 2002. Insect Physiology and Biochemistry. USA, CRC Press 
LLC: 560 str. 
- http://ibk.mf.uni-lj.si/people/zakeljm/glikoliza.pdf 
- www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/ 

Potek učne ure 
UVOD (12min): 
 
Učenci po skupinah opisujejo različne dele sheme ''Čebela in hrana'' naglas pred tablo in s 
tem preverjamo predznanje (Organizem kot energijski sistem) ter ponavljajo sledeče 
pojme: avtotrofen, heterotrofen, citoplazma, kloroplast, mitohondrij,  fotosinteza, celično 
dihanje, katabolizem, anabolizem, ATP, aktivacijska energija, encimi, obtočilni sistem 
Zgodba ob sliki: Organizem za delovanje potrebuje energijo in ta se sprošča iz energijsko 
bogatih snovi. Enostavnejše med njimi, npr. sladkorje, maščobne kisline in aminokisline, 
lahko celice prevzemajo z aktivnim transportom neposredno iz okolja. Za to sicer 
potrebujejo energijo, vendar jo potem z razgradnjo teh molekul v celici sprostijo precej 
več. Večje molekule, npr. polisaharidi in beljakovine, ne morejo prehajati skozi membrano 
in celica lahko sprejema le njihove sestavne dele. Za to so potrebni encimi, ki razgradijo 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/pdf/ucni_nacrti/UN_BIOLOGIJA_gimn.pdf
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/pdf/ucni_nacrti/UN_BIOLOGIJA_gimn.pdf
http://ibk.mf.uni-lj.si/people/zakeljm/glikoliza.pdf
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kompleksne spojine v enostavnejše zunaj celic. Polisaharide razgradijo v monosaharide, 
(beljakovine v aminokisline) itd. Kadar pridobiva celica več enostavnih energijsko bogatih 
snovi, kot jih sproti porablja, nastajajo iz njih kompleksnejše, vendar organizmu lastne 
snovi, ki se kopičijo v celicah (glikogen, trehaloza). Celica uporabi svoje lastne rezervne 
snovi in jih z encimi razgradi v enostavnejše. Energijo iz večjih energijsko bogatih molekul 
lahko torej celica izkoristi šele, ko jih razgradi na manjše. 
JEDRO (25min):  
 
Povezujemo s shemo, kjer je mogoče. 

1. Preden celica lahko izkoristi molekule za sproščanje energije jih mora razgraditi na 
manjše enote. 

a. Snovi, ki imajo funkcijo celičnih založnih snovi (glikogen, trehaloza). 
b.  V katerih tkivih se glukoza uporablja kot gorivo? 

 
2. Energija se sprošča v oksidoredukcijskih procesih (iz vezi med C in H atomi, 

oksidant (kisik ali NAD+, reducent (glukoza) 
a. Kaj je pomembna prednost glukoze pred drugimi gorivi (maščobne kisline, 

aminokisline)? – shema učb. Celica, str. 79 
b. glukoza = reducent (video poskusa, da jih spomnimo) 
c. Večina energije se sprosti iz organskih molekul pri cepitvi vezi med 

vodikovimi in ogljikovimi atomi. Iz enostavnih energijsko bogatih molekul 
se odcepljata s pomočjo posebnega encima po dva vodika hkrati. Vežeta se 
na končni prejemnik, ki je pri večini organizmov kisik. Pri tem nastane 
voda, znaten del sproščene energije pa se izkoristi za celično delo. 

d. Kako se reoksidira NADH, ki nastane kot produkt aerobne glikolize? 
 

3. Energijski metabolizem (razgradnja glukoze – začetni del pri vseh današnjih 
celicah enak) 

a. Katere so osnovne značilnosti aerobne in anaerobne glikolize (neto 
reakcija!). 

b. trehaloza prisotna v letalnih mišicah --> se razgradi ob pomoči encima 
trehalaze v glukozo --> vstopa v glikolizo 

c. Za sproščanje energije iz glukoze in drugih energijsko bogatih molekul so 
se v celicah razvile posebne metabolne poti. Zato imenujemo ta del 
metabolizma energijski metabolizem. Že zelo zgodaj v razvoju živih bitij je 
morala dobiti glukoza vlogo osrednje energijsko bogate snovi, saj je za 
večino organizmov najvažnejši vir energije. Začetni del razgradnje glukoze 
je enak pri vseh današnjih celicah, od preprostih bakterij do kompleksno 
zgrajenih evkariontskih celic. Zato domnevamo, da se je ta metabolna pot v 
razvoju živih bitij pojavila že zelo zgodaj. V njenem začetnem delu poteka 
razgradnja sladkorja, kar imenujemo glikoliza. 
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d. shema – učb. Celica, str. 77 
 

4. glikoliza, celično vrenje, celično dihanje, aerobne in anaerobne metabolne poti 
• ATP 
• ponovitev zgrabe in funkcije mitohondrija 
• kakšni so mitohondriji pri žuželkah (veliki in številčni) 

ZAKLJUČEK (8min): 
 
- Kot zanimivost: Čebela med kontinuiranim letom porabi do 2400 cal/g mišic/h (Weis-
Fogh, 1952). Primerjajmo to z zabeleženo metabolično stopnjo kolibrijevega lebdečega 
leta, ki je 215 cal/g mišic/h in je ena izmed najvišjih metaboličnih hitrosti poznanih med 
vretenčarji.  
- O čebelah: njihov pomen in ogroženost 
 
 
Priloga 3: Shema ''Čebela in hrana'' 

 
 
 


