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 ملخصال

. الثانيكثر انتشارًا في العالم:الجزء األ لفيروسات نحل العس. دراسة مرجعية ل2016هشام أديب الرز وأحمد محمد مهنا. برهوم، همام شعبان، 
 .166-156 (:3)34، مجلة وقاية النبات العربية

ال بد من فهم آلية اإلصابة الفيروسية بشكل جيد والذي سيساعد على وضع  تهالتخفيف من خطورلوصحة نحل العسل، لتشكل الفيروسات تهديدًا كبيرًا 
مقالة لالمرجعية مكملة تأتي هذه الدراسة  .الماضية األربعة. ازدادت المعلومات حول فيروسات نحل العسل في العقود تهااستراتيجيات فعالة وسليمة بيئيًا لمكافح

كما  .على المستوى العالمي انتشارهاأهم األمراض الفيروسية التي تصيب نحل العسل من حيث طرائق نقلها، األعراض التي تسببها وأماكن سابقة حول مرجعية 
 أهم ما تم التوصل إليه مؤخرًا في دراسة مختلف جوانب فيروسات نحل العسل. هذه المقالة تلخص

 فاروا، نوزيما، استراتيجيات مكافحتها.، نحل العسل، اتفيروس مفتاحية:كلمات 
 

 1المقدمة
 

االهتمام بالفيروسات كمسبب رئيس ألمراض نحل العسل في  ئدُب
 وذلك نتيجة لخسائر كبيرة في مستعمرات نحل  األخيرةاآلونة 

وانهيار المستعمرات فقدان الزمة تمالعسل وهذا ما أطلق عليه اسم 
Colony Collapse Disorder syndrome (CCD).  غالبًا ما تكون

ظاهرة على مستوى الفيروسية لنحل العسل غير  أعراض اإلصابة
بالرغم و .النحل كافة منتجات فيالمستعمرة، ولكنها ذات تأثير سلبي 

من أن تربية نحل العسل تشكل ركنًا أساسيًا في النظام الزراعي 
والبيئي، إال أنها لم تحظ باالهتمام كما هو الحال في النشاطات 
 الزراعية األخرى، ولهذا السبب فقد أدرجت أمراض نحل 
 العسل ضمن قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

World Organization for Animal Health (OIE)اآلنحتى ، و 
بين و هانحل العسل، أو التفاعل بينفيروسات المعلومات حول  تعتبر

 .(31نحل العسل في الطبيعة قليلة نسبيًا )
، 11فيروسًا يصيب نحل العسل ) 24حوالي مؤخرًا  عّرف

التي تحدد التتابع  mass sequencingتقانة  باستخدام( 62، 37
من شغالة  المستخلص( RNAو DNA) المجينكليوتيدي لكامل يوالن

يتطابق جزء كبير من هذه الفيروسات  .(64، 40، 33، 32النحل )

                                                           
1 1 http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-034.3.156166 
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حيث وجد تقارب كبير  ،مع الفيروسات الموصفة بالطريقة التقليدية
بين العديد من هذه الفيروسات لدرجة اعتبر بعضها كأعضاء من نوع 

فيروسًا  18-16األمر الذي قلل من عدد الفيروسات إلى  ،واحد
الخصائص الفيزيائية والبيولوجية  2 و 1ن الجدوالحقيقيًا. يلخص 

 المعروفة حتى اآلن. أشير في دراسة فيروسات نحل العسل ل
 أعراض االصابةشرح ونتقال، إلاطرائق تحديد توصيف،لسابقة 

( وهي فيروس 1انتشارًا )أكثر الفيروسات العالمية وجود وأماكن 
، فيروس تكيس Deformed wing virus (DWV)الجناح المشوه 

، فيروس خلية الملكة السوداء Sacbrood virus (SBV)الحضنة 
Black queen cell virus (BQCV) فيروس شلل النحل الحاد ،

Acute bee paralysis virus (ABPV) فيروس نحل كشمير ،
Kashmir bee virus (KBV)فيروس شلل النحل المزمن ، 

Chronic bee paralysis virus (CBPV) .مقالة تأتي هذه ال
خر ما تم آسابقة وتهدف لتزويد الباحثين بمقالة استكمااًل لالمرجعية 

التوصل إليه من معلومات حول فيروسات نحل العسل ولتكون بمثابة 
 نقطة انطالق للبحث في المستقبل.

 

  Cloudy wing virus غائمفيروس الجناح ال
في  CWVغائم جزيئات فيروس الجناح ال اكتشفت - الصفات العامة

 مستخلص حشرات كاملة حفظت من أجل دراسة فيروسات النحل

في شفافية  ًاواضح ًااألخرى حيث أبدت هذه الحشرات انخفاض
الحشرات السليمة  بعد إصابةأيام بضعة األجنحة، حيث ماتت خالل 
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في أجنحة النحل البالغة )ظلمة( الفيروس ظهور دكانة يسبب  (.18)
تكون أجسام هذه الدكانة ناتجة عن  الشديدة. وذلك في حال االصابات

العضلية، والتي تسبب جزيئات الفيروس بين األلياف من لورية لب
عادة ما يتوضع الفيروس  (.11) الموت في حال االصابات الشديدة
حيث وجد أن المستخلص من هذه  في رأس وصدر األفراد المصابة،

في غائم تجاه مصل فيروس الجناح ال ًاقوي تفاعاًلاألنسجة أعطى 
المستخلصات المأخوذة من أعطت بينما  ،المناعياختبار االنتشار 

فيروس اكتشف في بريطانيا  (.7) ًاضعيف تفاعاًلبطون هذه الحشرات 
لكن وجد أن هذه  من مستعمرات النحل، %15في غائم الجناح ال

ليس هناك نه أمن  الرغمالعام، على النسبة تختلف بشكل كبير خالل 
 فيروسيعتبر  (.15) دورة حدوث فصلية واضحة لهذا الفيروس

مع الفيروس المرافق لشلل النحل المزمن من أصغر  الغائم الجناح
جزيئات الفيروس تكون  العسل، حيثالفيروسات المعزولة من نحل 

 (.62)ًا نانومتر 17 قطر متعددة السطوح ذاتكروية 

 

 (.37)ملخص لبعض الخصائص الفيزيائية لفيروسات نحل العسل المعروفة  .1 جدول
Table1. Summary of the available physical and chemical properties of the known honey bee viruses (37). 
 

 الفيروسات
Viruses 

 Physical and chemical properties   والكيميائية الخصائص الفيزيائية

 الشكل
Shape 

 حجمال
Size 

 

 الغالف البروتيني
Capsid proteins 

الحمض 

 النووي
Nucleic 

acid 

 حجم المجين
Genome size 

 الفصيلة
Family 

Israeli acute paralysis virus 
 بفلسطينروس شلل النحل الحاد يف

IAPV السطوح ناظرمتعددمت 
Isometric polyhedral 

30nm 35-7-33-26kDa ssRNA ~9.5kb Dicistroviridae 

Aphid lethal paralysis virus 
 القاتل فيروس شلل المن  

ALPV متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

30nm 25-7-32-28kDa* ssRNA ~10kb Dicistroviridae 

Big sioux rivervirus 
 فيروس نهر سيو الكبير

BSRV متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

30nm 28-5-29-30kDa ssRNA ~10kb Dicistroviridae 

Varroa destructo rvirus-1 
 1-فيروس الفاروا المدمر 

VDV-1 متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

30nm 32-2-46-28kDa ssRNA ~10kb Iflaviridae 

Egypt bee virus 
 فيرو نحل مصر

EBV متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

30nm 30-2-41-25kDa ssRNA Not reported Iflaviridae 

Thai/Chinese sacbrood virus 
 فيروس تكيس الحضنة التايلندي/الصيني

TSBV متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

30nm 31-2-32-30kDa ssRNA ~9kb Iflaviridae 

Slow bee paralysis virus 
 فيروس شلل النحل البطئ

SBPV متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

30nm 27-2-46-29kDa ssRNA ~9.5kb Iflaviridae 

Chronic bee paralysis satellite virus 
 فيروس شلل النحل المزمن التابع

CBPSV متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

17nm 15kDa ssRNA (3x)~1.1kb unclassified 

Cloudy wing virus 
 فيروس الجناح الغائم

CWV متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

17nm 19kDa ssRNA ~1.4kb unclassified 

Bee virus-X 
 Xفيروس نحل 

BVX متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

35nm 52kDa ssRNA Not reported unclassified 

Bee virus-Y 
 Yفيروس نحل 

BVY متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

35nm 50kDa ssRNA Not reported unclassified 

Lake Sinai virus-1 
 1-فيروس بحيرة سيناء

LSV-1 Not reported Not reported 63kDa* ssRNA ~5.5kb unclassified 

Lake Sinai virus-2 
 2-فيروس بحيرة سيناء

LSV-2 Not reported Not reported 57kDa* ssRNA ~5.5kb unclassified 

Arkansas bee virus 
 فيروس نحل أركانساس

ABV متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

30nm 43kDa ssRNA ~5.6kb unclassified 

Berkeley bee picorna-like virus 
 فيروس نحل بيركلي الشبيه بالبيكورنا

BBPV متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

30nm 37-?-35-32kDa ssRNA ~9kb unclassified 

Varroa destructor macula-like virus 
 فيروس مدمر للفاروا الشبيه بالبقعة

VdMLV متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

30nm 24kDa* ssRNA ~7kb Tymoviridae 

Apis mellifera filamentous virus 
 بيوالفيروس الخيطي للنحل األور

AmFV خيطي 
Filamentous 

150x450nm 12x(13~70kDa) dsDNA Not reported Baculoviridae 

Apis iridescent virus 
 الفيروس القزحي للنحل

AIV متعدد السطوح متناظر 
Isometric polyhedral 

150nm Not reported dsDNA Not reported Iridoviridae 

 Predicted value *  متوقع*
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 (.38، 37ملخص لبعض الخصائص البيولوجية لفيروسات نحل العسل المعروفة ) .2 جدول

Table 2. Summary of the available biological properties of the known honey bee viruses (37, 38). 
 

 الفيروسات
Viruses 

  Life stage المرحلة العمرية  Transmission االنتقال

 Association المرافقة  Vertical أفقي Horizontal عمودي
 /األعراضاالصابة

Infection/symptoms الفصل Season 

 براز-فم
Oral-

Fecal 

 اتصال
Contact 

 هواء
Air 

 فاروا
Varroa 

 المبايض
Ovaries 

 بويضة
Semen 

 نطاف
Sperm 

 فاروا
Varroa 

 أكاروس
Acarapis 

 نوزيما
Nosema 

Malpigh-

amoeba 
 البيوض
Eggs 

 اليرقات
Larvae 

 العذارى
Pupae 

 البالغات
Adults 

 الربيع
Spring 

 الصيف
Summer 

 الخريف
Autumn 

IAPV + - ? + + ~ ? + ? ? ? +/- +/- +/~ +/+ + ++ ++ 
ALPV ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/? ?/? -/- +/? - +++ - 
BSRV ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/? ?/? -/- +/? - +++ ++ 

VDV-1 + - ? + + + ? + ? ? ? +/- +/- +/+ +/+ + ++ +++ 
EBV ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/? ?/? +/? +/~ ? ? ? 

TSBV + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/? +/+ +/- +/~ ? ? ? 
SBPV + - ? + ? ? ? + ? ? ? ?/? +/- +/- +/+ + + + 

CBPSV ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/? ?/? ?/? +/? + + + 
CWV ? ~ ~ - ? ? ? ~ ? ? ? -/- ~/- ~/- +/+ + + + 
BVX + ? ? ? ? ? ? ? ? - + -/- -/- -/- +/+ +++ + + 
BVY + ? ? ? ? ? ? ? ? + - -/- -/- -/- +/+ + +++ + 

LSV-1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/? ?/? +/? +/? ++ +++ ++ 
LSV-2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/? ?/? ~/? +/? +++ + + 

ABV ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/? ?/? ~/? +/? ? ? ? 
BBPV ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/? ?/? ?/? +/? ? ? ? 

VdMLV ? ? ? + ? ? ? + ? ? ? ?/? ?/? +/? +/? + ++ +++ 
AmFV + ? ? ? ? ? ? ? ? + ? -/- -/- -/- +/+ +++ + + 

AIV ? ? ~ ? ? ? ? ? ? ? ? -/- -/- -/- +/+ + ++ + 

  Unknown, ~ Uncertain, + Present, - Not present ? غير موجودة -، موجودة +، ؤكدةغير م، ~غير معروفة?

 

 

في تجارب أجريت لمعرفة قدرة الفيروس على  - طرائق االنتقال
معاملة سطحية لصدور الحشرات جراء إ االنتقال لوحظ عند رش أو

نقية من الفيروس أن الحشرات ماتت بعد  شبهالكاملة بمستحضرات 
في  (.18حيث تضاعف الفيروس فيها ) ،ًايوم 14-10احتجازها لمدة 

فمويًا على  الشغاالتالفيروس في التضاعف عند تغذية  أخفقحين 
 سفيرو أو عند حقن الحشرات والعذارى به.غذاء يحوي جزيئاته 

تلك خاصة بشائع الوجود في مستعمرات نحل العسل وغائم الجناح ال
أكثر انتشارًا فيروس البأن  Ball (22)المصابة بالفاروا حيث أوضح 

في المستعمرات المصابة بالفاروا عنه في المستعمرات غير المصابة 
من عينات  %45كما اكتشف وجود الفيروس في  في بريطانيا،

جعل الباحثين يعتقدون ما هذا  .(26بريطانيا )الفاروا المفحوصة في 
ناقل لهذا الفيروس، لكن الدور ب يسهمبأن أكاروس الفاروا قد 

فيروس غير مرتبط بمستوى الالمالحظات الالحقة أوضحت أن 
فيروس أخرى النتشار دراسة في وجد  . كما(27)االصابة بالفاروا 

لندا أن الفيروس نفي الدانمارك والنروج والسويد وف غائمالجناح ال
صابتها إواسع االنتشار في جميع مناحلها بغض النظر عن مستوى 

الرغم من هذا االنتشار الكبير للفيروس فانه لم يترافق مع . وببالفاروا
األسباب التي أدت الى الزيادة ن إف، وبالتالي (58انهيار المستعمرات )

في المملكة المتحدة منذ  غائمفيروس الجناح البالملحوظة في االصابة 
اكتشف وجود  (.27)مازالت غير معروفة  أكاروس الفارواوصول 

الفيروس في الحضنة غير المصابة بالفاروا لهذا يعتقد أن اليرقات 
يمكن أن تأخذ الفيروس من مفرزات الغذاء من الحشرات الكاملة 

ن أن كما وجد أن اليرقات يمك .المصابة أو أن الفيروس ينتقل عموديًا
تكمل تطورها وتنبثق كحشرات كاملة لكن هذه الحشرات تموت أبكر 

كما وجد أن لدرجة الحرارة دور في  (.7) من مثيالتها السليمة
في العذارى الحاملة إلصابة  غائمفيروس الجناح التحريض تضاعف 

حرض تضاعف الفيروس تجريبيًا عن طريق نقل  (، فقد6كامنة )
 عندعذراء في طور العيون البيضاء من مستعمرتها و تحضينها 

من  بينما تطورت مجموعة ،لمدة عشرة أيام س˚ 33درجة حرارة 
بشكل طبيعي الى  س˚ 20درجة حرارة  ندحضنت ع هانفسالعذارى 

يعتبر ال  .أعراض اصابة شديدةيظهر عليها حشرات كاملة دون أن 
تم  حيث اإلمراضية،من الممرضات الشديدة  غائمفيروس الجناح ال

من الحضنة  %80-30اكتشاف الفيروس بكميات كبيرة في 
لكن وجد أن الخاليا التي  ،(7) على مدار العاموالحشرات الكاملة 

 (.23) معظم أفرادها مصابة بالفيروس تصبح خاملة وتموت فيما بعد
 

 Slow bee paralysis virus البطيءفيروس شلل النحل 
البطيء بالمصادفة أثناء  النحل شللعزل فيروس  - الصفات العامة

، Xللقيام بمسح حقلي عن فيروس النحلالتجارب المخبرية جراء إ
 أنها تموتوجد عند حقن الحشرات الكاملة بمحضر للفيروس حيث 
مية لمدة من شلل في زوج األرجل األما بسبب معاناتها ًايوم 12بعد 

سمي هذا الفيروس بالشلل البطيء تمييزًا له . يوم أو يومين قبل موتها
جزيئات  .CBPV (7) والمزمن ABPVعن فيروسي الشلل الحاد

، وذات حمض نووي ريبي نانومتر 30قطرها  متناظرةالفيروس 
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ثالثة يحتوي غالف الفيروس على و (ssRNA) السلسة وحيد
ساللتين متمايزتين  مجينتم معرفة التسلسل الكامل ل (.11) تبروتينا

 من فيروس الشلل البطيء على نحل العسل، طول الجينوم تقريبًا
9.5 kb  فيروس حيث صنف الجينوم ك ،قراءة مفتوح واحد إطاريملك
 ن هماالهذا الفيروس سالالت .Iflaviridae (35)عائلة  يتبع

Rothamsted  وHarpenden على مستوى  %84بنسبة  تتطابقان
على مستوى األحماض األمينية، على  %93وبنسبة كليوتيدات والني

 .(35جين )مالرغم أن االختالف موزع بشكل متباين على طول ال
 

قبل اكتشاف أكاروس الفاروا في بريطانيا كان  - طرائق االنتقال
 أصل من 4حيث تم اكتشافه في  ،فيروس الشلل البطيء نادر الوجود

لفاروا ا بأكاروسعينة نحل حية مأخوذة من خاليا غير مصابة  96
لكن بعد اكتشاف الفاروا في ، 1977و 1976وذلك خالل عامي 

في البطيء  النحل فيروس شللجنوب غرب بريطانيا تم اكتشاف 
مصابة مستعمرة  21من أصل  6حشرات النحل الميتة والحضنة في 

( أن االصابة بفيروس الشلل البطيء 22) Ball ما أوضحك .بالفاروا
الفيروس يمكن  بالفاروا، وأنفي الخاليا المصابة بشدة  توجدعادة ما 

أن يجد في الفاروا قبل شهرين من اكتشافه في حشرات النحل الميتة 
حيث تم اكتشاف فيروس شلل النحل  الحضنة.أو الحية وكذلك في 

(، 26)بريطانيا من عينات الفاروا المفحوصة في  %4البطيء في 
االزدياد المستمر في أعداد الحشرات الكاملة التي تعاني من  اهذ

 مفاجئاالصابة بالفاروا وفيروس الشلل البطيء يؤدي الى انهيار 
لوحظ ترافق االصابة كما (. 26)للمستعمرة في غضون أسابيع 

انهيار مستعمرات النحل في بريطانيا  معالبطيء  النحل فيروس شللب
(53.) 
 

فرة عن انتشار اهناك القليل من المعلومات المتو - االنتشار الجغرافي
سجل الفيروس في وقد  ،خارج بريطانياالبطيء  النحل فيروس شلل

 (35، 3سويسرا )سوما الغربية و ،فيجي ،بريطانيا
 

  Y النحل فيروس
ألول مرة من نحل عسل  Yعزل فيروس النحل  - العامةالصفات 

ذي ال بالغال نحلالفي بريطانيا حيث تم استخالص الفيروس من  ميت
على وشك الموت أو من مستعمرات على وشك الفناء في بداية كان 
، متناظرة متعددة السطوحجزيئات الفيروس  .(20) 1980ف الصي

الفيروس حتوي ي ،ريبيالنووي  ه،حمضنانومتر 35قطرها حوالي 
أية  دال توج kDa (20.) 50 حجمه بروتين واحدعلى غطاء من 

على الرغم من Xفيروس النحل وYالنحل فيروسبين قرابة مصلية 

الخواص الفيزيولوجية والحيوية وقدرتهما على  معظم فيتشابهما 
أن  كما وجد. هانفس العينةفي  وجودها وأحيانًا هنفسإصابة العائل 
في أوائل الصيف في حين أن تكون  Y النحل فيروسذروة ظهور 
. (20)الربيع تكون في الشتاء وبداية  Xل النح فيروسذروة ظهور 
مماثلة للصفات  Xو Y النحل لفيروسيالفيزيولوجية  ان الخصائص

 ا(، كم61وأقرباءه ) Nudaurelia beta virusالفيزيولوجية لفيروس 
ليس  نولك ،mammalian caliciviruses (55)فيروساتأنها مماثلة ل

 لدرجة كافية القتراح أي عالقة قرابة مع أي من المجموعتين.
 

بهذا  لإلصابة لم يعرف حتى اآلن أعراض - أعراض االصابة
 (.24الفيروس )

 
 السوداء الملكة خلية فيروسيشبه  Y النحل فيروس - طرائق االنتقال

BQCV من حيث مرافقته لطفيل النوزيما Nosema apis  وله واتباعه
شاهد ذروة االصابة في الربيع تحيث  عانفسدورة الحدوث السنوية 

 الملكة خلية فيروسعلى العكس من  (، لكن16) بداية الصيفو
يمكن أن يصيب الحشرات الفتية عند  Yفان فيروس النحل  السوداء

وجد أن حدوث اإلصابة يكون أكبر  فقط، لكنتغذيتها على الفيروس 
ن إ معًا.النوزيما  وعلى أبواغعند تغذية الحشرات على الفيروس 

طبيعة العالقة بين النوزيما والفيروس غير معروفة، لكن فيروس 
من حيث اقتصار تضاعف الفيروس  Xيشبه فيروس النحل  Yالنحل

حيث يعتقد أن الطفيل يمكن أن يقلل من مقاومة  ،على القناة الهضمية
خاليا المعدة لإلصابة أو يساعد على دخول الفيروس، وبدرجة أقل 

لوحظ من خالل التجارب  . كماالسوداء الملكة خلية فيروسمن 
يمكن أن يعزز التأثيرات المرضية  Yفيروس النحل  المخبرية أن

 .(16) النوزيما لطفيل
 

الجنوبية،  أوروبا، أمريكاسجل الفيروس في  - االنتشار الجغرافي
 .(6، 3) نيوزيالنداأستراليا و

 
 Bee virus-X Xفيروس النحل 
برية أثناء األبحاث المخ Xعرف فيروس النحل  - الصفات العامة

عروف عن تاريخه شيء م الو، (14) ساأركانس نحل فيروسعن 
حيث تم استخالص  ،من الحشرات الكاملة عزلالطبيعي سوى أنه 

 كميات كبيرة من الفيروس من الحشرات المجموعة في فترة الشتاء
 ًانانومتر 35قطرها  ،متناظرة متعددة السطوحالفيروس  اتجزيئ .(7)
(14.) 
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أعراض  ظهوراإلصابة بهذا الفيروس سبب ت - أعراض االصابة
موتها لكنها عادة ما تسبب  ،حدوث االصابة طبيعيًاعند ذلك واضحة و

فيروس النحل ال يعتبر  (.16بشكل أبكر من مثيالتها السليمة مخبريًا )
X  هأن حيث، للنحلوال يعتبر قاتل سريع من الممرضات الشديدة 

أن الحشرات المعداة صناعيًا يمكن أن تبقى  لوحظ .يتضاعف ببطء
على قيد الحياة لعدة أسابيع لكنها عادة ما تموت أبكر من الحشرات 

ل يمكن أن يسبب الفيروس الموت السريع لشغاالت النح .السليمة
وألن الحشرات الفتية ال . M. mellificae وحيد الخليةبأيضًا المصابة 

فان خاليا النحل  ،تربى في الشتاء لتعوض الفاقد الناتج عن االصابة
 (.3المصابة يمكن أن تضعف وتموت في بداية الربيع )

 
ال تتضاعف عند حقنها  Xفيروس النحل جزيئات  - طرائق االنتقال

في الحشرات الكاملة أو عذارى نحل العسل، لكنها تتضاعف بسرعة 
 جزيئاته يعلى محلول يحتولحشرات المنبثقة حديثًا ا كبيرة عند تغذية

في تجربة  .س˚ 30درجة حرارة  ندوذلك فقط عند تحضينها ع
لم  ،خلية نحل 200أجريت في بريطانيا وامتدت ألربع سنوات على 

وموت النحل  Xفيروس النحل يالحظ أي ارتباط معنوي بين وجود 
وذلك على العكس من المتطفالت  ،في نهاية الشتاء وبداية الربيع

االصابة بين  ًاترافق تبين أن هناك(، لكن 16والممرضات األخرى )
في الخاليا الميتة  M. mellificaeبالفيروس مع االصابة بوحيد الخلية 

في تجربة أخرى لوحظ أن الحشرات التي غذيت  في نهاية الشتاء.
ماتت  M. mellificae ووحيد الخلية Xفيروس النحل على كل من 

الرغم من  اآلخر، علىأبكر من األفراد التي غذيت على أحدهما دون 
التي  هانفسالطريقة ب وحيد الخليةال يعتمد على  Xفيروس النحل أن 

يصيب على النوزيما حيث أنه  خلية الملكة السوداءيعتمد فيها فيروس 
في الحقل يمكن  .M. mellificae (14) النحل طبيعيًا حتى في غياب

والفيروس أن يترافقا وخصوصًا أن كليهما ينتقالن  وحيد الخليةل
حيث يمكن أن يدخال الى داخل جسم الحشرة أثناء  هانفسالطريقة ب

 (.24يف األقراص الملوثة بمخلفات الحشرات المصابة )عمليات تنظ
( 3وإيران )كندا  األرجنتين، أوروبا، استراليا،سجل هذا الفيروس في 
 .(5) كما سجل في نيوزيالندا

 
 Apis mellifera filamentousللنحل األوروبي  فيروس الخيطيال

virus 

المتحدة عرف الفيروس ألول مرة في الواليات  - الصفات العامة
اكتشف في أمريكا الشمالية وأوروبا وروسيا  (، كما30األمريكية )

يصنف ضمن . (15) ( كما سجل وجوده في نيوزيالندا24واليابان )
لكامل كليوتيدي يووقد تم معرفة التسلسل الن، Baculoviridaeفصيلة 

تحت رقم  GenBankمجين الفيروس وسجل في البنك الوراثي 

NC027925 (43). 
 

 ةالدهنياألنسجة في  الخيطي الفيروسيتضاعف  - أعراض االصابة
في حال وملكات، الشغاالت واليض للحشرات الكاملة من اوالمب

حشرات لل Hemolymphاللمف الدموي االصابة الشديدة يتحول 
المصابة الى المظهر األبيض الحليبي بسبب األعداد الكبيرة من 

هذه الجزيئات ذات حجم قريب من حدود دقة  .الفيروسيةالجزيئات 
المجهر الضوئي. لم تحدد أي أعراض أخرى لإلصابة بهذا الفيروس 

 ظاهريةكما أن الحشرات المصابة ال تبدي أي أعراض  ،(24)
 (.16واضحة )

 
عند حقنها جزيئات الفيروس يمكن أن تتضاعف  - طرائق االنتقال

عند  في حين لم تصب الحشرات المنبثقة حديثًا ،في الحشرات الكاملة
فيروس أكثر الأن جزيئات  ظبمفرده. لوحتغذيها على الفيروس 

نسبة ، كما وجد أن ذروة رة في األفراد المصابة بالنوزيماغزا
 ، والتيخالل الربيع وبداية الصيف %80فيروس كانت البصابة اإل

وهذا ما يتوافق مع دورة  ،خالل الشتاء %10أقل من لى إتنخفض 
هذا ما دفع العلماء على االعتقاد .(16) لنوزيماالحدوث السنوية ل

من أنه على الرغم  ،ة بالفيروس مع االصابة بالنوزيمابترافق االصاب
 ياة المجموعات المصابة بالنوزيمالم يكن هناك اختالف بين طول ح

فيروس اليعتبر  .فقط معًا مقارنة بالمصابة بالنوزيماوالفيروس 
الملكة السوداء  خليةأقل ضررًا من فيروس  AmFV الخيطي

 فيروساليعتبر  .النوزيماترافقان مع اللذان ي Y وفيروس النحل
أقل فيروسات نحل العسل ضررًا في بريطانيا بينما يقال أن الخيطي 

موت الشديد في مستعمرات الالفيروس الخيطي هو المسؤول عن 
وصلت نسبة االصابة بالفيروس الى أكثر من . (7) النحل في اليونان

من مستعمرات النحل في بريطانيا بينما كانت نسبة االصابة  50%
 .(25) على التوالي ،ي هولندا والمانيامن الخاليا ف %20 و 15%
 

 Egypt bee virusفيروس نحل مصر 
عزل ألول مرة من و، Iflaviridaeعائلة ضمن هذا الفيروس صنف 

ال يوجد قرابة مصر. الحشرات الكاملة لنحل العسل من 
أي من فيروسات النحل مع  سالفيروسيرولوجية بين هذا مصلية/

تحتوي على ، ًانانومتر 30قطرها  ناظرةمت هت(. جزيئا19المعروفة )
 تثالثة بروتينازيئات الفيروس تحتوي على . جحمض نووي ريبي

لم  نأيام، لك 8-7. تموت العذارى بعد حقنها بالفيروس خالل هيكلية
عزل الفيروس من  في حشرات النحل البالغة.كثاره إيستطع الباحثون 

 (.28) وفرنسا (،19حشرات النحل الميتة في مصر)
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 Arkansas bee virus ساأركنسفيروس النحل 
عندما حقنت حشرات سليمة س اسجل الفيروس ألول مرة في أركنس

أدى إلى ظاهريًا بمستخلص حبوب طلع مأخوذة من النحل الجامع 
أعراض خارجية  ةأي يتبددون أن  ،(14) يومًا 14موتها خالل 

فرة عن اهناك القليل من المعلومات المتو (.14واضحة للمرض )
خارج الواليات فيروس النحل أركنساس الذي لم يسجل حتى اآلن 

عزل  حيث، كاليفورنيا، كما اكتشف وجوده في مريكيةالمتحدة األ
جزيئات  (.50الفيروس من العذارى المصابة بفيروس النحل بيركلي )

 (.14) ريبي حمضه النووي، ًانانومتر 30 قطرها ،متناظرةالفيروس 
 

 Berkeley bee picorna-like بالبيكورنا الشبيه بيركلي نحل فيروس

virus  

. حتى األن بعائلة معينة أو حتى بجنس معينهذا الفيروس لم يصنف 
جسمًا شبيهًا  في كاليفورنياس اأثناء عزل فيروس نحل أركنس وجد

 بيركلي نحل فيروس أطلقوا عيه اسم مبهذا الفيروس من حيث الحج

ليس ، Berkeley bee picorna-like virus (BBPV)ا بالبيكورن الشبيه
ليس  .(50نحل العسل األخرى المعروفة )له قرابة بأي من فيروسات 

هناك معلومات متوافرة عن تأثيره على نحل العسل أو حتى اذا ما 
كان قادر على التضاعف في حال عدم مرافقته لفيروس النحل 

تحتوي و ًانانومتر 30ذات قطر  الفيروس اتجزيئ (.24) سانساأرك
 لم يسجل فيروس النحل بيركلي .(50) ريبي حمض نوويعلى 

 خارج الواليات المتحدة األمريكية.
 

  Thai sac brood virusفيروس تكيس الحضنة التايالندي

 عزل الفيروس ألول مرة من مستعمرات نحلة العسل الشرقية
Apis cerana يعتبر هذا الفيروس أكثر  .(2) 1976عام  في تايالند

 وفتكًافي آسيا انتشارًا الشرقي التي تصيب نحل العسل الفيروسات 
لكنه يملك  الحضنة،ذو قرابة شديدة بفيروس تكيس  هأن يعتقدو، (72)

 الفيروس قطرها اتجزيئ(. 24خصائص فيزيوكيميائية مختلفة )
على الرغم من قدرة  .(11) يريب حمضه النووي ،ًانانومتر 30

لم  اال أنه ،األوربيالفيروس على التضاعف مخبريًا في نحل العسل 
فيروس تكيس الحضنة التايالندي يعتبر  .مرضيةسبب بأية أعراض يت

 .(24واسع االنتشار على نحلة العسل الشرقي في جنوب شرق آسيا )
 

 Chronic bee paralysis satellite التابع المزمن النحل شلل فيروس

virus 
 في العام الفيروس من قبل العالم بيليهذا اكتشف  - الصفات العامة

حيث الحظ  ،فيروس شلل النحل المزمنأثناء التحري عن  1976
تختلف شكاًل عن  يةفيروسكبيرة من جزيئات  المصادفة أعدادبا

متناظرة صغيرة  كانتجزيئات فيروس شلل النحل المزمن حيث 
في بطن الحشرات  توجدما  ، عادةًانانومتر 17قطرها  الحجم

عالقة ية أ دال يوج بعد عزلها وتنقيتها بأنه تبين .(10) المصابة
 .(10) فيروس شلل النحل المزمنبينها وبين ة سيرولوجيمصلية/

. أجزاء ةمقسم لثالثومجينه  ،لهذا الفيروس ريبيحمض النووي ال
شلل الرغم من عدم وجود أية عالقة سيرولوجية بينه وبين فيروس وب

كما  فإنه عادة ما يترافق معه في اإلصابات الطبيعية،، النحل المزمن
لذلك فانه  .ضاعف عند حقنه بمفرده داخل النحلعلى الت أنه غير قادر

 (.21لفيروس الشلل المزمن ) satelliteمن المحتمل أن يكون تابع 
ذو أهمية كأحد  التابعفيروس شلل النحل المزمن ربما يكون 

 .(11) ميكانيكيات المقاومة لنحل العسل ضد فيروس الشلل المزمن
الملكات منه في شغاالت نحل العسل  وجودًا فيكما لوحظ أنه أكثر 

النحل صابة إفي لترافقه مع فيروس الشلل المزمن  ة(. ونتيج18)
ليس هناك . (18) التابع يروس شلل النحل المزمنفطبيعيًا سمي ب

التابع،  فيروس شلل النحل المزمنومات مثبتة فيما يتعلق بانتشار معل
 .(69نيوزيالندا )الفيروس في د وجوأشارت إلى األبحاث  بعض لكن

 
 Apis iridescent virusفيروس النحل القزحي 

عادة ما و، Iridovirusجنس ، Iridoviridae فصيلةهذا الفيروس  يتبع
بشكل طبيعي  Iridovirusتصيب الفيروسات القزحية التابعة لجنس 

، غمدية األجنحة وحرشفية رات التابعة لرتب ثنائية األجنحةالحش
تم عزل فيروس النحل القزحي من عينات األفراد البالغة  .األجنحة

فيروس النحل على الرغم من تشابه  .من كشميرلنحلة العسل الشرقية 
المعزولة من  TIV مع الفيروسات القزحية األخرى مثل القزحي

Tipula spp.  وSIV  المعزولة منSeticesthis spp.، ذو  إال أنه
 (.17، 10) عنهمابعيدة مصلية عالقة 

 
 Clustering يسبب هذا الفيروس مرض التعنقد - أعراض االصابة

فيروس النحل  فيتضاع .(12) الشرقفي مستعمرات نحل عسل 
في نحل العسل عند حقنه في الحشرات الكاملة لنحلة العسل  القزحي

قزحية اللون  بللورية حيث يشكل تجمعات سيتوبالسميةاألوربية، 
 hypopharyngealخصوصًا في الجسم الدهني والغدد البلعومية 

glands ،كما يمكن أن يتضاعف . تتحول الى اللون األزرق الباهت
الحشرات الكاملة الفتية في جدار القناة الهضمية ألنابيب مالبيكي في 

على الرغم من أن . (10) مسببة تحولهم أيضًا الى اللون األزرق
تحت األوربي الفيروس قادر على التضاعف بسرعة في نحل العسل 

اال أنه لم يسجل هذا المرض وال الفيروس (،10الظروف المخبرية )
ال يتضاعف  في الطبيعة. بيواألورحتى اآلن على نحل العسل 
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 Galleriaالكبيرة الشمع  فيروس النحل القزحي عند حقنه في فراشة

mellonella لم يسجل . (10) على عكس الفيروسات القزحية األخرى
فيروس النحل القزحي حتى األن اال على نحل العسل الشرقي وذلك 

 (.24فقط في كشمير والهند الشمالية )
 

 ،KBVفيروس نحل كشمير  ،ABPVفيروس شلل النحل الحاد 
 I-ABPVفيروس شلل النحل الحاد بفلسطين 

 سالالت مختلفة متقاربة تتبع نوع واحدهذه الفيروسات الثالثة تعتبر 
أعراضًا ولكنها قاتلة على  اإلصابة بهذه الفيروسات ال تظهر .(36)

( وخصوصًا عند انتقالها عبر 70، 4مستوى األفراد والمستعمرات )
( والذي يعد الناقل 21 ،25) Varroa destructorأكاروس الفاروا 

أظهرت الفيروسات  .(66، 65، 39، 29النشيط لهذه الفيروسات )
( 11، 8قدرة عالية على قتل كل من العذارى )بعد الحقن( ) ةالثالث

-3( بمدة زمنية 52، 51، 45والنحل البالغ )بعد الحقن أو التغذية( )
 فيبعدد جزيئات فيروسية كافية، وهذا يؤثر سلبًا  لقاحأيام بعد اإل 5

تطور  أكاروس الفاروا حيث تمنع اإلصابة بإحدى الفيروسات من
العذارى، وصعوبة تحرر العذارى المصابة بالفاروا من نخروبها 

(. وعليه فإن االرتباط بين هذه الفيروسات وأكاروس الفاروا ما 67)
 تزال غير واضحة حتى اآلن.

 
 BSRVفيروس نهر سيو الكبير  ،ALPVالقاتل  فيروس شلل المنّ 

افق وير Dicistroviridaeعائلة ليتبع فيروس شلل المن القاتل 
الكبير  أما فيروس نهر سيو. (71، 48، 47انخفاض مجتمعات المن )

 Rhopalosiphum padiفيروس  عمفهو على درجة قرابة عالية 

virus (RhPV) (56)  يتبع لعائلة الذيDicistrovirus يستخدم و
 .(44) األوعية الناقلة عند النبات لالنتقال االفقي بين حشرات المّن

الفيروسين  بتراكيز منخفضه على مدار العام،  كالعن يمكن الكشف 
( عندما يتغذى النحل على 64مع ارتفاع بالتركيز في أواخر الصيف )

كمية فيها تكون  خالل الفترة التي( الندوة العسلية )مفرزات المّن
 كان  إذاالرحيق منخفضة. من غير الواضح حتى اآلن فيما 

 طته. أشاراينتقالن بوسهذان الفيروسان يصيبان النحل أو 
Lommel  ن إلى يالفيروس إحدىقرابة  إلى احتمالية( 50)وآخرون

 Berkeley bee picorna-like بالبيكورنا الشبيه بيركلي نحل فيروس

virus كليوتيدي بعد.يووالذي لم يحدد تتابعه الن 
 

فيروس  ،kakugoجو وكافيروس ك ،DWVفيروس الجناح المشوه 
 EBVفيروس نحل مصر ،VDV-1الفاروا المدمر 

 ،بعضها مع بعض ربعةاألهذه الفيروسات هناك عالقة تربط بين 
( وسالالت آخرى من 41، 40جو )وكاأن فيروس نحل كلوحظ حيث 

وجودها مع ارتفاع السلوك يترافق ( 68فيروس تشوه األجنحة )
العصبي للنحل بالرغم من أن سالالت نحل العسل ذات الطابع 

الالت سالطبيعي أقل إصابة بفيروس الجناح المشوه من الالعصبي 
 في(. كما أن فيروس الجناح المشوه يؤثر 63) هادئذات الطابع ال

(. 46لحشرات الكاملة )لسلوكية نحل العسل من حيث التعلم والذاكرة 
فهو يتشابه وراثيًا مع فيروس الجناح  1-أما فيروس الفاروا المدمر

على ، (59ارتبطا بأكاروس الفاروا منه من النحل )المشوه ولكنه اكثر 
ن يتضاعفان ضمن أكاروس الفاروا كما ييروسأن كال الف من الرغم

 ينكما أن تركيز الفيروس .(74، 73، 60هو الحال ضمن النحل )
كما تم الكشف  ،(74، 42انسجة نحل العسل )جميع في ا عكان مرتف
الكاروس الفاروا فيها  دوجوفي المناطق التي لم يسجل هما عن وجود

 ةطبيعياتحادات إلى وجود  (57) وآخرون Mooreأشار . (54)
Natural recombinants بينهما وعليه فإن الفيروسين يظهران تعايشًا 

 speciesضمن النحل وأكاروس الفاروا كجزء من نوع معقد 

complex (34 ،42 ،54 ،57 أما فيروس نحل مصر فهو يرتبط .)
ولم يسجل له حتى اآلن أي  ،فيروس الجناح المشوهمصليًا مع 

 (.19عراض سواء على النحل البالغ أو العذارى أو اليرقات )أ
 

فيروس تكيس الحضنة التايلندي  ،SBVفيروس تكيس الحضنة 
TSBV 

تظهر أعراض اإلصابة بفيروس تكيس الحضنة بعد بضعة أيام من 
 األصفرالشاحب، إلى لون اليرقة ختم العين السداسية، حيث يتغير

 عن عندها وتعجز المظهر جلدية اليرقة تصبح اإلصابة تقدم ومع
 بماليين غني بسائل المصابة اليرقة جلدئ ويمتل .لعذراء التحول

 الخلية من إزالتها عند المصابة اليرقات تبدو. الفيروسية الجسيمات
(، ولكن لوحظ أن النحل 49، 9) بالماء مليء كيس هيئة على

يعاني من نسبة موت كبيرة بسبب تكيس  Apis ceranaاآلسيوي 
 الحضنة والناتج عن اإلصابة بساللة فيروسية قرابتها الوراثية 
 عالية مع فيروس تكيس الحضنة الذي يصيب النحل األوربي 

Apis millifera ،للدول التي سجلت فيها  وسميت هذه الساللة تبعًا
فيروس تكييس الحضنة التايلندي، فيروس  على غرار ألول مرة

أو الكوري  Chinese-SBV (CSBV)تكيس الحضنة الصيني 
Korean.  إن إصابة الشغاالت بهذه السالالت تؤدي إلى توقفها عن

تغذية الحضنة وتبدأ بالتغذي على حبوب الطلع إضافة إلى جمعها 
هذه  .(13فقط )بوقت مبكر عن الحالة الطبيعية وقد تجمع الرحيق 

األعراض قد تكون تغيرات إيجابية تقوم بها الشغاالت للحد من 
 (.11انتشار فيروس تكيس الحضنة )
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فيروس بحيرة  1 (Lake Sinai Virus-1) -بحيرة سيناء فيروس
 2 (Lake Sinai Virus-2) -سيناء

خالل  Mass Sequencingتم الكشف عن الفيروسين باستخدام تقنية 
(. 64اجراء مسح لمستعمرات النحل في الواليات المتحدة األمريكية )

يتقارب الفيروسان وراثيا بشكل كبير، وقد صّنف مجينهما مع فيروس 
ضمن فصيلة مستقلة تقع بين فصيلتي  CBPVشلل النحل المزمن 

Nodaviridae وTombusviridae1-. لوحظ أن فيروس بحيرة سيناء 

 ، ويجد على مدار العام2-فيروس بحيرة سيناءأكثر انتشارًا من 
فيوجد  2-ويزداد تركيزه في بداية الصيف، أما فيروس بحيرة سيناء

بتركيز عالي في نهاية الشتاء لينخفض تركيزه طيلة العام. هناك 
 Yمع فيروسي نحل  2-و  1-تشابه كبير بين فيروسي بحيرة سيناء

وتيني وحجم المجين، من حيث شكل الغالف البر، على التوالي ،Xو
الغ دون وجود أي واالنتشار خالل العام، إضافة إلى إصابة النحل الب

 .(2و 1 ولاجدال) أعراض ظاهرية
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