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WPHOWADZENIE

Jadem pszczelim, jako s.ulbslJag;tJcjąobdarzoną specyficznymi własnoś-
ciami lecznlezyrni, interesowano się od bardzo dawna. W medycynie
ludowej jad pszczeli znajduje jeszcze OIbeCnieszerokie zastosowanie, jako
lek pomagający przy qierpieniach igośćcowych (reumatycznych), chociaż
żądlenia pszczół nie są ,,przyaemnymi" zabiegami dla człowdeka. Pierw-
szymi paeientami, '~rzy przeilronali się o j€jgo własnościach leczniczych;
byili pseczelarze - ludzie pracujący stałe z pszczołami i narażeni 'naj-
więcej na żądlenie. Napodsrt;awie licznych obserwacji przekenali się oni,
że chociaż żądlenie pszczół powoduje bolesny obrzęk, w miejscu ukhicia,
a czasami nawet gwałtownezeburzeąta ogólne w organizmie, to jednak
w końcowym efekcie łagodzi bóle reurnatyeane. .

APARAT ~ĄDŁOWY PSZCZOŁY. ORAZ WYTiWARZANIE JADU
Ptl'Zy~:rzyjmysię teraz pseezołe-robotmcy, producentce interesującego

nas leku. Jad pszczedi wytwarsany jest przez dwa gruczoły położone
•w końcowej części odwłoka pszczoły. Gruczoł wi~y ma kształt długiej,

rozwidlonej na końcu rUTiki,u podstawy zaś rozszerzającej się w Zlbiorn:ilk.
Jego wydzielina ma odczyn kwaśny. Gruczoł ten jest swoistym narządem,
spotykanym tylko u owadów błonoekrzydłyeh M'i grupie żądłówek. Drogi
gruczoł, mniejszy, ma kształt wydłużonego worka, a jego wydzielina
posiada odczyn lei1clrozasadowy, toteż gruczoł ten .nosi nazwę gruczołu
ailikaJ.icznego.Jest on odpowiedrukiem tzw. "gI'lUCzoibukitowego", jaki
spotyka się u owadów należących do różnych gJI1Up.Pierwotnie przypu-
szczano, że jad stanowa mieszaninę cieczy produkowanej przez oba
gruczoły, Jak dowiodły najnowsze badania" wydzielina gruczołu zwanego
alkalicznym nie wchodzi w Slkład ijadu pszczelego. Służy ona prawdo-
podobnie do zwtiJ2JanliapowierzohniSltykiu niekJtórych części aparatu żąd-
łówego i do neuitra'lJizowa:mapoeostałych na nich resztek jadu.
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Żądlenie ma preebieg następujący:' pszczoła podginę Odwłok, rozwiera
jego koniec, oW'YSlUwającesię na zewnątrz żądło wbija się w skóręwroga.
WÓvreLBB zaczyn\8lją dzialłać IIiięśnde przesuW'aJjąee kolejno ku tylowi raz
prawą, raz lewą ~ę. SZICZeCinkicofają się do polorżenia pierwot-
nego wskrutek sprężystości ich łiwkowatyoh części. Zadziory na szczecin-
kaeh wrierno-illiwiadąwyciągnięcie ich ze skóry użądlonego wroga, toteż
przy oofariiu się SflJC!Zeci!rE.jednej następuje zagłębienie się w ,skórę
szczecinki pnzeciwtnej strony i sztyletu rynienki. Gdy żądło urt:krriew' ela-
stycznej skórze cizlowieka IIlJb, zwierzęcia ikręgowego, całyaparat żądłowy,
związany z .eiałem p5Z(.'ZOłytylko cienkimi blonamJi odrywa się i pózo-
~1:aJjew ~kbI"Ze.Wraz z aparatem żądłowym zOSil:aljąwyciągnJięte z od-
włOlka gIl"UC7JOlyjadowe. Ulega też oderwaniu osI1:aotru.męzeł nerwowy
odwłoka, kiero1ący ruchami żądła, w następstwie czego ruch szczecinek

, nie ustaje, "Żądło nadal zagł~bia się, [ednoceeśnie zaś aparat żądłowy
wprowadza do rynienki wi~e ilości jadu (4). Pszczoła po oderwaniu

•aparatu żądłowego przeważnie 'zaraz ginśe, 1WInieik,tórychpreypadkach
może [ednak żyć jeszcze kilka dni.

Nadmienić również należy, że wydzielenie jadu rozpoczyna się u mło-
dych ~ł następnego dma po ich 'wygryzieniu się. Pszczoły bardzo
młode w zasadzie nigdy nie żądlą, a przy użądleniu wprowadzają do
ranki bardzo mało jadu. Porodudoojagru.crołów 1adJowych WZI'3Stawraz
z wiekiem pszczoły, osiągając n'ajwiększe natężenie 1WI15-20 dniu życia,
a więc w chwili, gdy młoda robotnica zostaje wartowniczką wejścia. Po
tym okresie mrt:ensy'wnośćwydzielania jadu maleje, a woreczek jadowy
ulega degeneracji. Przekonano się także, że pszczoły pokoleń wiosennych
produkują najwdększą ilość jadu. Następnie, wrae ze zin,ianamd pór roku,
ilość wydzielanego jadu ulega systematyczeemu obniżaniu i na jesieni
osiąga swój majniższy poeiom, na którym utrzymuje się przez całą zimę,
alby na wiosnę znów gwałItow;jUewzrosnąć (2).

Przy prodJuloojiijadu ps7JaZeilegopożywienie odgrywa bardzo ważną
, '

rolę. Pożywienie węglewodanowe nie sprrzY!jaOIbfitemu jego wydzielenśu,
podczas gdy przy odrżywiaJIliubiaJlkowympszczoła prod:u~uje go naj,więced.
W woreczku jadowym zawiera pszczoła przeciętnie ca 0,3 Ing jadu.
Komarów i Epsteln (:26) wykazali, że od jednej pseczoły otrzymać można
średnio 0,085 mg jadu.

METODY OTRZYMYWANIA JADU PSZCZELEGO

Pierwotnie jako za/bieg lecim!i.czy.SJbosowanożądlenie przez przystawia-
nie pseezół. Jednakże za:bieg ten jest obecnie uważany 'za 'niehi.gieniczJny,
pomeweż istnśeje m.or'.diIwoBć·pierwotnego lub wtórnego zaJkażenoia
iW miejscu użądlenia: Mogą również wynikać trudności Vi doeowaniu jadu,
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ponieważ myte do zabiegu pszczoły w ~et.iności Od różnych czynników
wydziełają TÓŻne,jego ilO\ŚlC;:L Obecnie stosuje się zetbrany jad w formie
czystej, wzglęc:łnaew. postaci prsygoeowanych z' niego preparatów. Cho-
ciaż :istnieje wiele sposobów otrzymywania jadu,. to jednak tylko' nie-
Moce z nich mają praktyeene znaczenie, ponieważ poowaladą na otrzy-
mamie stosunkowo dużych jego ilości. Za~ebowaarie na [ad pszczeli do
celów leczrtiJc.zychjest obecnie duże, diaJtego też istnieje konó.ecznoŚć
zbierania go od. rniłionów pszczół. W l:iJteratuł'ZespoIikać można opisy
różnych metod otrzymywania jadu pszczelego.

Według lekospisu homeopatycznego (40) wsypuje się żywe pszczoły do
flaszJk:i i uśmierca je zalewając 60% alkoholem. Alkohol wlewa się
w iUości.wagowo podwójnej w stosunku do użytych pB'7lCZÓł.Z kolei roz-
ciera się pszczoily w porcelanowym moździerzu, dodaje dalszych 8 części
60% alkoholu i całość pozostawia na 14 dni, od czasu do czasu wstrzą-
oojąc naczyniem. ObrzyntalIlą w ten sposób nalewkę sączy się beż wy-
ciskania i mianuje. '

Najprostsza metoda otreymywania jadu pszczelego polega na. uchwy-
ceniu pszczoły palcami Iub pincetą za skrzydła (4, 26). Zabiegiem tym
podrażma się psz&ołę; która wysuwa żądło i wypuszcza małą kropelkę
jadu. KIOOIpel!kętę zbiera się następnie na $kieŁko zegarkowe le..llbbibuię
filtracyjną. Otrzymany w ten sposób jad można przechowywać przez
dłJuższy Okres ezasar w ~eiksyilmtone nad chlorkiem wapnia, MOOna. też
zbierać jad zanurzając koniec żądła z kropelką jadu w wodzie, w· której
dobrze się on rozpuszcza.

Komarow i Epstein (26) opracowa1i metodę opartą na wypreparowaniu
pincetą aparatu żądłowego. Na szkiebku zegarkowym wyciska się zawar-
tość woseezka jadowego i jad wysusza. Opracowano także ,i inne metody,
polegające na, umieszczeniu wypreparowanego aparatu żądłowego w.· wo-
dzie, do które] jad będzie dyfundował przez ścianki woreczka jadowego ..•
W ten sposób otreymuje .się, wodne roztwory gotowe do natychnuasto-
wego użycia (26). .

Inna metoda. polega na usunięciu żądła z odwłoka pincetą i umieszcze-
niu go w 96% alkoholu etylowym w. celu' koagulacji białek. Następnie
odfiltrowuje się alkohol. a zebrane na sączlW żądła SlUSlZyw temperaturze
50° i starannie uciera na drobny proszek, Przed zastosowaniem w lecz-
metwie [adpszceeli ekstrahuje się z proszku odpowiednim rozpuszczalni-
kiem. Również Fasscender (6) podaje metodę, polegającą na rozcieraniu
aparatu żądłowego i wyekstrahowanar jadu roztworem soli fizjologicznej,
a następnie lW)'ltlrącani'Ugo jako pikryndanu: Osad pikrynianu rozpuszcza
się vi acetonie. .~

Powyższe metody polegają wdęc na wypreparowaniu aparatu żądłowe-
go (co nie jest korzystne, gdyż ,~ga Za/biciapszczoły) lub na żądleniu
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określonego podłoża. Wprzypadiro metedy żądleniowej opracowano różne
sposoby odnośnie pooudzania pszczół do kłucia, jak i pI"Zygotowiiaia i wy--
bOO'lU podroża. Podłorże powinno być tak spreparowane, aby do niego
Mnsiąikal tylko jad, a pszczoły nie gmęty, jak toma miejsce po użądlenśu
człowieka lub zwierzęcia. Jako środe!k~jący ps2;crroly do żądlenia
stosuje się .meohanfeeny uci.sik., prąd ełektryczny, eter, chloooforrn, pary
aJikoholru; jak również ciepłe powietrze. '

W celu otrzymania wiekszych preparatywnych i'lOŚlCli jadru, opracował
w Związku Radzieckim akaderrnk M. B. Krol metodę narkotyzacji
pszczół. Metoda ta polega na umie.s.zczaa1!iludużej idości psrz.ozół w słioju
szklanym, przykryrym bdJbułą, którą skrapia się chloroformem 'Lu:,beterem.
Pary tych rozpuszczalmków podrażniały zamknięte pszeeoły, 00 zmuszało
de do wydzielania jadu: Po znarkotYzowamu pszczółwdewa się dosloja
wodę destylowaną w celuepłukania ze ścianek. oraz z ciał pszczół wy-
dzielonego jadu. Popłuczyny -odeedza się, otrzymJUljąc ciecz posiadającą
zabarwienie żóbto-brunatne, na skutek zaoieczyszczeń .miodem, ekskre-
mentarni pszczół i innymi .produktarrti zmajdującymi się na ich ciele.
Pszczoły Obsuszone na słońcu liuJb w cieplym.Pomi~u szybko budzą
się z uśpienia. Metoda ta ma tę zaletę, że :ginie stosunkowo mało
pszczół - większość wraca do uli (26).' W celu usunięcia z otrzymanej
cieczy cukrów, poddaje sią roztwór dializie i odparowuje wodę. Pozostałość
mama przechowywać w stanie suchym bez specjalnej straty aktywności
przez .kiJlka miesięcy. W ten sposób .od tysiąca ~ZK:IZół' ~muje się
50-70 midigramów jadu, zawierającego nieznaczną domieszkę miodu.

WŁASOIWOśCI ORAZ SKŁAD CHEMICZNY JADU PSZCZEL,EGO'
~.

Ciężar właściwy jadu wynosi 1,1313. Wysycha on stosunkowe szyibko
tracąc ca 70% swej ~Iflgi. Suchy jad ma wygląd przezroezystej masy •.
preypominające] gumę arabską. Rozpuszcza się on łatwo w wodzie
i wkwasaJCh, a nie jest rozpuszczalny w alilrohoou, W stanie suchym
wytrzyrrusje ogrzewanie przez 10 dnł w 100°, me tracąc me -ha swej
toksyczności. .!

(

Składem chemicznym gadu pszczelego zaczęto interesować się stosun-
kO'WlQ niedawno, bo dropiero od. ()k:oło 50 lat, chociaż jiUŻ w 1781 roku

. .
profesor anatomii F. Fontana (26) zaoooerwowaa,że jad. pszczeliskłada się

. z suhsltanlClji o odczynie kwaśnym. Badama :te, trudne i mozolne nie
dawały p9CZątkOWOwyraźnych efektów, dopiero w ostatnich 10 latach
posunęły się znacznie naprzód dzięki zastosowaneu nowoeeesnego .sprzetu
oraz najnowszych .metod badawczych (Il1Ii.IkJroSilropelektronowy, chroma-
tografia biibułowa oraz elekrt:trofor~za). .
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Składniki jadu pseczelego o odczynie kwaśnym me były dt.'iclaąmej
badane; wiadomo, jednak, re :zmaJjdujesię tam łcwas mrówkowy, solny,
padmitynowy i ortofosforowy. Talk, np. kIWaSmrówkowy stanowa za-
ledwie 0,001% jadu. Nowsze badania wykazały, że jad pszćzeli jest
prawdopodobnie amfoteryczny (25), może reagować jak kwas lJUb zasad-i,
Interesującedane dostarczyły również badania biochemieeneoraz farma-
kodynamiczne, podjęte w cew stwierdzenia działania różnych dawek jadu
~a organizm ludzki i zwderząt doświadczalnych. Należy nadmienić, że sa-
me tylko badania chemiczne jadu pszczelego, Sułbst:anoji złożone], biolo-
gticzm:ieczynnej, posiadającej siiJnedziaJ:aJIl!iefiz,jolog1iC"ZlI1e,nie są wystar-
czające. Powinny', być one uzupełnione wspomruanymi badaniami farma-
kodynamieznyrni.

Najnowsze badania elektroforetyczne (25, 34) jadu pszczelego wyka-
zały, że ,S(ldadasię om z frakcji 'oodc.zYn:iekrwaśnyrn i zasadowym. Skład-
nik kwaśmy barwi się pod wpływem nirnhydryny słabo, nieznacznie,
wZlględnie nie barwi si~ woale. GłóWlnąjednak uwagę poświęcono bada-
niom składników o odczynie zasadowym.

H i s t a m i n a. W j2dzie pszczelim od dawna stwierdzono obecność
histaminy, powstałej przez dekarrboksylaoję histydyny. Histamina roz-
szerza naezymdai powoduje tym samym dbnlirżernieciśnienia krwi w ustro-
ju. Początkowo przypuszczano, że jest ona najważil.iejszym składnikiem
jadu psziCZelego,JlrZeIlronanosię jednak, żew jadzie Z!OOJjdująsię rów-
nież inne sJdadniki silnie drżialadące. Udowodniono, że jeśld ,Ziwierzęciu
doświadczalnemu wstrzykrue się uprzednio preparat amtyhisaaminowy.
znoszący działanie histeminy, a następnie pewną dawkę jadu pszczelego,
to jednak organizm silnie reaguje na zastrzyk jadu. Wynika stąd, że
działanie histaminy jako składnika jadu. jest niemaczne., Dowodzi to, że
histamina znajdująca się W jadzie nie jest obdarzona silnymi własnoś-
cłami farmakodynamicznymi (7, 32). Ackermann iMaJuer badali hista- .
minę ZOOIjdującąsię w jadzie pszczelim (1); Rozdzielali oru jarl pszczeli
kiwasem trójchłorooctowyrn i p:iJkIrynowymw celu chemicznej izolacji
i farmakelogicznyoh badań iPOS'ta6 wolmej ,hJistamirny. O zawaetości
histaminy w jadzie pszczelim w granicach 0,34-0,48% i mniejszych do-
nosi Slotta i B~rohelI't (39). E:leJctrofo:retYOZlnerozdzielanie na paskach
bibuły urnożhwiło im otrzymanie B flI'ak.ojiproteinowych, z których dwie
posiadały silne działanie histaminowe na. mięśnie gładkie, o ile nie byto
0iI10 hamowane przez antyhistaminę. Podobne działanie zaobserwowano
badając jad węży, a oddziaływanie tych dwóch :frnaroj!ina mięśnie jest
porównywane z działaniem j-adu grzechotnika oraz i kryst:aJl:ic2mejkrotok-
syny.
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B i a łka. Przy ~ocy elekJtroforęzy rosdzielono jad pszczeli na trzy
fra!kcje, a mianowicie il1<;L "f.ralkcję O"" ,,:fralroję I" i "frakcję II" (34). We
"frakcji O" nie' maO.eziono dotychczas,wtmancj~ p<Eiarlaljącej działeme
farmakodynamicene. I'ntei"esującymi n8JtomiaBlt~y się frakcje I i II,
należące do grupy sIkladn!ilkówo odczynie zasadowym."Frłlkoja I" M1lę-

d:ruje srzyibciej na elektroforetogramie. Stwierdzono, że składa sIę ona
z grupy SUlooltancjiprote:iJnOlwycho ciężatrze cząsteczkowym 33.000-35:000
(25), fuJjol<>tgOC7Jn:ieczynnych, złożonych z 14 amlnosrwasów, z których
żaden, z wyjątkiem ltry:p1:ofanui histydyny, nie zawiera siarki lub pierś-
cienia aromatycenego. Ta fmkcja jadu pseczelego posiada typowe włas-
ności hemolśtyeene, polegające na wywołaniu kurceenta się do połowy
czerwonych ciałek krwi, czemu nie towareyszy jednak ich rozpad.' Ulega
zmianie również ich zabarwienie, , kirwimilci stają się, mało elastyczne,
sztywne; ,okr~łe i st1nie załamujące światło, Badanda takich czerwonych
ciałek kIrwi przy pornocy miJklI'oskopuelektronowego MTJY1kazały,że błona
ich jest cieńsza i nie wykazująca budowy ~~alllllej.

Subsltancj e hemolizuj ące. Jednym ze składników ,;frakcji I"
jarlu pszczelego jest meldJttina (od greckiego słowa oznaczającego miód),
proteina Obdarzona s:idnymi własnościami farmakodynamicznymi. Należy
ona do nowej klasy substancji Wyka2Jujących aktywność' nie spotykaną
w grupie związków tego tYIPU:,w;yviołujeona zwiękseenie ciśnienia krwi,
ata~uje system nerwowo-mięśndowy oraz powoduje 'hemolizę (18). Punkt
Izoelektryczny melietiny madduje się przy pH powyżej 10. MelJiiliIDa
powoduje zwiększerne przepusrzczailino błon czerwonych ciałek krwi,
W!Illikan.iedo nich ZJWli~ów ..potasowych i utratę przez kPwlnki hemo-
globiny. Hemolityczne d2liałame melrttiny [est silniejsze niż lysołeeytyny
lulb d:iigitonillly.Przy hipatoIili, zwolnieniu procesów przemiany materii,
wyżej wymienione działenie objawia się s:i!lniej (22). O hemolitycznym
daiałaniu jadru pszczelego na krew ludzką oraz zwierząt doświadczalnych
donosi-również szereg innych- autorów (3, 16, 24, 31).

Hemolityczne własności jarlu pseeeelego są powodowane również przez,
lecytynazę, która,. w organizmie kręgowca przeksatałeając się w lizołe-
cytynę, powoduje roepad czerwonych ciałek: krwi (34). Według niektórych
autorów działanie hemolityczne jest charakterystyczne dla jadu pszczelego
w przeciwieństwie do jadu żmdi, który me powOOUijetego zjaawliska(34).
Wiłaści\v:ośćta mogłahy służyć zatem do ewenbuelnego rozróżnienia tych
dwóohtoksyn.

Sohwenkert, Gastpar i Sedtz (38) śtwtierdziJli,że lh~yna i inne sub-
stancje antykoagulacyjne w warunkach doświadczalnych - in vitro -
powstreymuje działacie hemołśtycene jadru pszczelego na czerwone ciałika
krwi. ".
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Badania ~ynąmiC2ine. wykazały, że ~ld.ijQ,,~aloc;i t"jąpu,
pszczelego por\.VQdqją zwiększenje ciślnienia ", dzi.~ na &yętęm ~y-
niowy, nerwowo-mięśniowy i na 74~ie n,~ÓIW. :P~wOJlują. ~.

\, " . .'

raWłD!ież ~ mięśni. g~ Qraz· sys.toU~ ~. sęręą~y
(komora sercowa zatr~ymuje s.ię w a.tadium 'SIk.U.r~ a, ~~~ W. ~.-
dium ~). Należy róWlDież n,admrienić, że W:Y~i<iFe ~ą.
chemiczne i' famiailrodynama,c'zne POS'ZJC7;ególJhych.~.:ików ,~j~ ~"
jadu ~elego nie ZO\S,tałyj~e przeprowaPzone. We "DrakIC~~I" zn~j-
duje się również czynnik o właściwośclaęh podOiłmyoh, do kQ;I;ary ~Qi?,
n:iIlrotyny, którego działanie na zwór s~yjny górnY I (Go,'fl{llion c,ęrviąąlę
superius) ikota stwierdził Habermann, Małe ilości lądu. :pQW;ool.lj,ą W::"
drażnienia zwoju, duśe - jego porażenie.

E n z y TU s. "Fradroja U"(~ ~~e." j~pB~l •. i4ł,ad,ł.
się z 5-'ciu aminokwasów orarz;dwóch enzYiDil:Ów-bialAAw~y ~ ~.
}~ A.. Hiał~idaza jest enzymem aidtnie d:4.)ąc~m. ~lĄte' .
przy optymalnym dla med pH. W obecnych warunłw:h nie j~~. ~
rozdelelanie hialuronidazy od fosfolipazy A, można tylko rozłożyć hia-
luronidazę i otrzymaćcsyatą fos:foailpazę. F()$.fol:iJpaza A nie posiada 'wcale,
albo posiada najwyżej słabe włBB?o.ścitoik:sycz.nę, pclIWloou1e:Q:r:WjedI\ak
rozszeaepienie lecytyny na ldzp1ecytynę. 'i na k~ tlluszc:zpWY, n,ięn~~..,
eony. Lizolecytyna jest SI\Jl~ą toksyczną, z~je ona j~ z k91ei.
preez fos.foJUpazę B ~wyst~pUjącą wka7xłymżywym o.rg~ie) 1W.~

żona na składniki nietrujące dla 101SIbr0j;q~ lEtóre na$tęlpQie zos1;aIją.~. ru,ego.
wydalone: Fosfolipaza A hamuje mi.ędzyimymi dehY~ogeo;ulCję. (edwo-
dornienie) kwasu bursztynowego, ~~ <;lęhy~e.n~.y ,'pr~ 00 .

. powscym,uje ona oddyehande .tlą1~.~e ęrlZY!ńlów. ~j~u~~y~
się w jadzie ~l i innych zwierzqt jadow1tych. ich &jolo~ej rol~,
dzialaIlliu na ustrój zwierzęcy opiUIbllkQw&noszeregPfatC (5, 9, U, l~, 1~,
17, 19; 201 21, 23,~, 32, 33, 34, 3&, 36, 37). F~~ A PQw<ld~e
również inakJty,wację trombckinazy <~wanJi.e ~ęcią kIrwi) ha •..
muje dehydrogenację kwasu hwrs2ltynowego i atakuję inne dehydrogena-
zy - jest więc substancją WSltrzymuj,SlClł: ścinanie się żóRka jaja kurzego
pod wpływem ciepła (10,20). Na podstawie szeregu doświadczeń przekona~.
no się, że jad pszczeli' mnie' ~triylnać eiel})lną kOa9Ylaeję iółt~ jaja' już
w stężeniu 1: 100.000(20). Czyrl~ó tę mo2nli ~nleścUub~~ll7ęie. ognmi,..
czyć przez dodetek takich substancji ją.k.fl'\.lorilli, azqz:aWlan,eytTyllłąll lub
winian sodu,' hamujących miałam.e fQl$fa~y. Wezailie ~~
z żóbtkiem jaJja stwierdzono, ~ ciepl~a k08lg1Ułaoja ~ równiri WlJlny •..
mywana przez cynk i jony irmyoh ci~1C:Ih metŁatli. PmeklQIlall1o$ię rów-
ndeż, że tylkp Zn++ ina!ktywuje. jad pszceeli, podceas gdy jad kQbrV

J' ,I
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1fJ!~~,>l~\~~![i\~1tł1{~f~i~';;,::,)' .{,f~;,'\::~
i~aktyWltllje :Mn++"CO+t, Ca++ iM~+' (l3.;U) Dópod0bnycll wyndJków

• oo~l'.edł.+me.ż, Jaeger, ba.~ąc, działanle sO:ij cynku jako antydotem na
drialMie Jilld'u pszczelego na tkankę OC'1Jllą ('27,,28).', " ..
. VstaloQllO; re, jad~eJi Całkowicie wstrzyihuje urt1en18ljące własności

. owrz~'$,łyMkom.órek. Udowodniono taIkrk, re c:iomięśniowe dawki jadu
, psZ;czelego wiłOŚQi'ódO,1-1,0~ wagi ciała powiększały uszeeurów

SekIieóję: gIm~lQWI nadnerczy (41). ' ,
',~ .ąy~~dwóch hi~owych ~ji jadu pszczelego Fischer

i J)Orler (8) WyOck~bnili przy pomocY !chromatogralliJi bitbulo:wej - dwu- '
wymiarowej szereg aminokwasów. W "fu'aikcji I" stwierdzono obecność
aJrginmy., lizyny, leucyny, izoleucyny, treolmy, kwasu glutaminowego,
,trYIPtolfanu i lQ.Lku .irmych 'aminokwasów, nie zawtier8Jjących S!iar,ki.
W',jrakcji II" znaieziono'~ wyrnienionymi aminclewasemś jeszcze

. 'memQlliInę, cystynę, 'fenydoałaninę, histydynę; tyrozynę i kLIka innych.
Nie stwierdzone;> obecności grup prostetycznych (niehiałkowychs.k:lładni-

l. ków białek 2llo2lonych).

WLASNO$CI BAKTERIO~OJCZE ~ "

Na '~taWie ~n bak.teriologkmych Mo/kazano, że 'wodny roztwór
,jaQJupszĆzel~o wsttężen:ilU1 : 50.00Q jest s.terylny. Interesujących danych
da;;~czy'iy badaniaiprzeprowadzone na ~bnoustrojaoh '('pantofelkach).
Okaooło się, że jad pszczeli w' stężenśu 1 : iO.OOOiAbiJja pantofelki mo-
rnentalnie.vw S'tężellllu 1 : 50.000 po 30 sekundach, podczas gdy Vf stężeniu
1 : 500.000 -- 1 :600~OOO stylIl1ll1llujeiOO rozmnażande (26). '

O hatń~j.ącym wpływie jadrupsz,czelego na włoskowiec i:&L.ycydonosi
~or' (~Ó). W stężeniu ipO~ej 100 jednostek pszczelich na 1 ml jad
działa ba/k:rt;ertiobójlCWna włoskowdec różycy,' a w mniejszym stężeniu
bak1terilOStatycznie. Stosówante jadu w forrnte użądleń .ptzy miejscowych
~eriiach różycą u ludzi;' przyczynilosię w niellctórych.'przypadkach

/' 'do' 'pI'Żerwania procesów chOlrdbowych.'. . ..

WLASNo'ŚCI LECZNICZE

Jak,już'WlSpoIl'hniano, l~ włas.nOOci jadu pseczelego były znane
w medycynie ..ludowej odbardzo dawna. Między iIIlnynri jadempszczelim
iWlYleci€rnizootaJ:iod podagry J(arol WieMrl i Iwan Groźny. W połowie
ubiegłego wlekuwteln [eszcze l€!karrzy zalecało ludziom chorym na prze-
wlekłe schorzenia ,góśćcowe(reuma..tyczne) jad pszczelt. Nadrmenić należy,
że gośćciec jest chorobą przeWlekłą, powodującą. czasową nieedolność do
p.tacy u bardzo wielru 'ludzi, z:wła1szczaw· wi.ekni starszym. 'I tak np~ Lu-

/
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kowskIi (1858 r.), 'Terc .(1888 r.), Ke:Lter (1914 r.),Langet (19i5 r.). sto- .
,sowali jad przx:zeli.Wi celach: lecznioz~z ~ymi ,wy~.':·(40).
Brauns (prObOsrz.ćzz Turyngfui), autor populamego w -,swoim czasie pod-:
ręcrmlfk.a o homeopatii, w 1835 r. don~ o poeytywnyeh wynikach, jakie
osiągnął lecząe rchoryęh czystym jadem pszczelim. Preparat otraymany
z jadu ~elego· nazwał. On ,,Apis,in". . .
, ~acje wykazały, że. k.rope1Jka'jadu wyd,zielona przez p3~-Z'9ły'nie

.preekracza 0,0125 mg, a uiżądlenie 1 dolO pszczÓł,powoduje U człowieka
tylko reakcję miejscową. - następuje lokalne zaezeewienienie skóry;' po-
jawiasię opuchnięcie, ból i swędzenie. Użądienśe 200""::"'300pc;ziCzół'po-
wodWjeOlbjawy zatrucia z ~ymyCzriyrniZalburzęniat'ni sercowo-
naceyniowymi '0Ir~ nerwowymi. Użą.dleme 500' lub więcej pszczół spo-
wodować może śmierć wskutek porażenia ośrodka óddechOlWlego.IStn.ieje

.więc cała gama objarwów począwszy ód jednego Ulkbucia (0,0125 mg Jadu)
aż do dawki śmiertelnej (6,25 mg jadu). PrzYlPadki śmierei JUdzi lub
zwierząt pcżądionych pr:zez pszczoły Zdarzadą się jednak dość rzadko.
W literatueze fachowej znaleźć można bardzodużo wzmianek Q wy lęCrze-
mu chorych jadem pszczelim lub' jego prep.arlł1tamrl..Międży innymi ey/tuje
szereg przykladÓiwiwyleczeri JOIjrJsz. Obecnie, ze Wzg!lędu navtrudneści •
w dozowaniu Jadu pSzczeleigowJproSIt~użądlenie,' sporządzono z niego
między i,nnYnn Vi Niemczech i w Z~ Radzieokimszereg preparatów.
Preparaty te mogą być w postaci roztworów, 'jak np. "Ap~n",,,Apicut·,, •

. .,Fo.rapiIn" (40), W postaci wysuszonej w ampuŃtaJC'h pod nazwą "Ap.isflrth-
ron" (2), -oraz VI postaci maści. Rrzy pomocy tych preparatów można
przeprowadzić skuteczne; a prey tym .małe: bolesne leczenie .. Leczenie ..
jadem stxll'lItLje się w przypadkach schorzeń reumatycznych mięśni, sta-. . w .
wóW, newralgii oraz ischiaseu, Jadem pszczelim również leczy się cho-

t _,' f"

roby alergiczne, np. katar sienny, pokrzywkę itp. '.Mylne natomiast jest
lllIIlierrumie, Ze jad pszczeli jest ~U'tecznym lekiem na wszystkie· ehoeoby,
iWlręCiZpr':zeciwnje,· przy takiclt schorzeniach jaik gn.xźlica.płJUc czy kości,
ÓUik!rzyca,nerc.zyca, lues, urż.ądlenm ps7JCZÓl me są wskazane. Należy' rów-
nież wspomnieć, .że dzieci, ~O!biety i atarcy są ~iej. Wra1l4w5: najad
niż mężeeyźni, natomiast aWkoholicy l~ znoszą użądlenia pszcZół .. Ko-
biety W ci~reagU(ją S!iJn!iejha użądlenia, są' narwet Ulane ptzypadki
poronień z tego powodu, Jest rzecząwiadomą, że u osób stosunkowo
często żądllonyohprzezpszt.zoły (ltilkasetukłiuć), wytwarza:ją,s4ę we'~
ciała odpornościowe. Po tym ,,mbiegu" ~e ciprawie nie rea~~,j~ż
więcej na jad, pszczela; .

Na zakończenie nadmienić należy, że specyfiki otrzymane z jadu ~~-
lego nie są umieszczone w lekospisie ~ego paiiSbwa, tym san;y.m ~nie
są one uznane Jako .leki farmatlropea1ne.· . .
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