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  Review Paper (Etiology: Beneficial Insects)   )حشرات نافعة: مسببات( ةـدراسة مرجعي 
  

  في العالم دراسة مرجعية ألكثر فيروسات نحل العسل انتشاراً 
  

  الحاج عمر ميسرو  أحمد محمد مهنا
  AhmadMouhanna@gmx.netقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة دمشق، سورية، البريد االلكتروني: 

 

  الملخص
  مجلة وقاية النبات العربية، في العالم. دراسة مرجعية ألكثر فيروسات نحل العسل انتشاراً  .2013 .الحاج عمر ميسرو  أحمد محمد، مهنا
31)1(: 1-9. 

تهاجم فيروسات  .العالميى المستوى لباحثي ومربي النحل عل التي تهاجم نحل العسل وتسبب مشاكل كبيرةالمسببات المرضية  من أهمتعد األمراض الفيروسية 
ذكور وملكات نحل اللعامالت و من ايرقات، العذارى والحشرات الكاملة ال النحل الطبقات المتعددة في خلية النحل كما تهاجم أطوار الحشرة المختلفة مثل البيوض،

صحة الحشرة وتؤدي إلى  فيلكنها تؤثر  ،واضحة على الحشرات المصابة اً أعراض تسببعلى الرغم من أن الفيروسات عادة ما تتطفل كإصابة مستترة وال  العسل.
ومنذ ذلك التاريخ تم التسجيل  ،. عرفت الفيروسات ألول مرة كمسبب مرضي يصيب نحلة العسل من بداية القرن الماضيتقصير مدة حياتها تحت ظروف معينة

 عطاء فكرةإونود بهذه الدراسة المرجعية . يروسات تم تصنيفها والبعض منها لم يصنف حتى اآلنبعض من هذه الف ،فيروسًا تصيب نحل العسل 18عالميًا ألكثر من 
  .في العالم انتشارهااألعراض التي تسببها وأماكن  ،لهانقمن حيث طرائق  عن أهم األمراض الفيروسية التي تصيب نحل العسل

  .نوزيما، فاروا، العسل نحل فيروس، كلمات مفتاحية:
  

  المقدمة
  

تعد تربية النحل أحد فروع االستثمار الزراعي المهمة من خالل ما 
تنتجه خلية النحل من منتجات ذات أهمية اقتصادية وغذائية أهمها: 

شمع النحل  ،Propolisالعكبر  ،الغذاء الملكي ،حبوب الطلع ،العسل
كما يعد تأبير المحاصيل الزراعية ذات التلقيح ، Venomوسم النحل 
طة النحل أكثر قيمة من مجموع قيمة منتجات نحلة االخلطي بوس

حقق فائدة حقيقية للبيئة. أثبتت تفتربية النحل  ،العسل بعشرات المرات
من األزهار الحشرية التلقيح تعتمد في تلقيحها على  %80التجارب أن 

أزهارها في نحل العسل وأن زيادة إنتاجها يرجع إلى تأبير نحل العسل 
)52(.  

سائر الكائنات الحية تتعرض للعديد من اآلفات نحلة العسل ك
حيث تعد  ،الممرضة التي تحدث خسائر كبيرة في المستعمرة كائناتوال

أكثر المسببات المرضية خطورة من حيث  أمراض النحل الفيروسية
 أهم 1 جدول ويوضح .الخسائر االقتصادية التي تسببها للنحالين

 .المستوى العالمي ل علىالتي تصيب نحل العساألمراض الفيروسية 
في هذه الدراسة سيتم عرض العديد من الدراسات السابقة حول 

لفيروسات الفيروسات الستة األكثر انتشارا في العالم يليها باقي ا
  اآلخرى.

 

  Deformed wing virus (DWV(  يـروس الجناح المشوهف
 Icosahedral متساوية األبعادفيروس ال سيماتج - الصفات العامة

particles  تتكون من ثالثة بروتينات بنيوية اً نانومتر  30 هاقطر ،

Structural Proteins )69(  وتحوي الحمض النووي الريبي وحيد
ويتشابه  Iflavirusينتمي الفيروس لجنس  .ssRNA+ السلسلة الموجب

حيث يتكون الجينوم فيها ، Picornavirus جنسإلى حد ما مع أفراد 
   Open Reading Frame (ORF)واحد  من إطار قراءة مفتوح

العديد من السالالت الفيروسية، إال أن  DWVلدى فيروس ). 79 ،69(
آالف  10نحو  إلى مجينهاصل طول ييطالية والتي اإلأهمها الساللة 

مع  DWVلفيروس نيكليوتيدات ال تتابعيتشابه  ).69( ةكليوتيديو ن
 Kakugo virusروس هما في Iflavirusن تابعين للجنس يخر آفيروسين 

(KV)  وفيروسVarroa destructor virus 1 (VDV-1) )54 ،55 ،
69.( 

 

أعراض  DWV سبب فيروس الجناح المشوهي -اإلصابة أعراض 
تتمثل بانكماش وتجعد والتي  إصابة واضحة على النحل المصاب

 صغر حجم الجسم وتغير اللون في أفراد نحل العسل البالغ،، األجنحة
عدم وضوح اآللية التي يمكن أن تحدث بها هذه التشوهات الرغم من ب

في المراحل  الفيروس اكتشف وجود .الشكلية على الحشرات المصابة
إصابة  إال أن ،بما في ذلك البيوض واليرقات والعذارى التطورية األخرى

ؤدي إلى التشوه والموت ت اؤدي إلى موتها لكنهال تالعذارى بالفيروس 
 .عن هذه العذارى المصابة تنتجلمنبثقة حديثاً والتي المبكر للحشرات ا

مرحلة متأخرة بالفيروس فإنها في أما إصابة أفراد نحل العسل البالغ 
غير مشوه، لكن يعتقد بأن الفيروس يمكن أن  تبدو ذات مظهر طبيعي

  .)66، 34، 18( سبب الموت المبكر لهذه الحشراتي
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ً ل نحل العسأھم فيروسات ب قائمة .1 جدول   .المسجلة عالميا
Table 1. List of the most important honey bee viruses in the world. 
  

 العائلة/الفصيلة
Family  

 الجنس
Genus  

 الحمض النووي
Nucleic acid 

 االسم المختصر
Short name 

 االسم العلمي
Scientific name 

   االسم العربي
Arabic name

Iflavirus RNA DWV  غير محدد Deformed wing virus  فيروس الجناح المشوه  
Iflavirus RNA غير محدد SBV Sacbrood virus  تكيس الحضنة فيروس 

Dicistroviridae Cripavirus RNA BQCV Black queen cell virus فيروس خلية الملكة السوداء 
Dicistroviridae غير محدد RNA ABPV Acute bee paralysis virus س شلل النحل الحادفيرو 
Dicistroviridae غير محدد RNA KBV Kashmir bee virus فيروس نحل كشمير 

RNA غير محدد غير محدد CBPV Chronic bee paralysis virus فيروس شلل النحل المزمن 
RNA غير محدد غير محدد IAPV I-Acute paralysis virus فيروس الشلل الحاد بفلسطين 
RNA محدد غير غير محدد TSBV Thai sacbrood virus فيروس تكيس الحضنة التايلندي 
RNA غير محدد غير محدد SPV Slow paralysis virus فيروس الشلل البطيء 
RNA غير محدد غير محدد BVX Bee virus X فيروس النحل X 
RNA غير محدد غير محدد BVY Bee virus Y  فيروس النحلY 

Dicistroviridae  محدد غير  RNA CWV Cloudy wing virus فيروس الجناح الغائم  
RNA  غير محدد  غير محدد BBV Berkeley bee virus فيروس نحل بيركلي  
RNA  غير محدد  غير محدد ABV Arkansas beevVirus فيروس نحل أركانسس  
RNA غير محدد غير محدد EBV Egypt bee virus فيروس نحل مصر 
DNA FV غير محدد غير محدد Filamentous virus الفيروس الخيطي 

Iridoviridae Iridovirus DNA AIV Apis iridescent virus الفيروس القزحي 

  
 DWVمستعمرات النحل بفيروس  إصابةلوحظ أن  - ق االنتقالائطر 

 ،)Varroa destructor )8 غالبًا ما تترافق مع اإلصابة بطفيل الفاروا
بأن أكاروس الفاروا ناقل فعال المخبرية ية و تشير الدراسات الحقل إذ

حيث يكتسب  ،)84، 78، 77، 74، 39، 32(لفيروس الجناح المشوه 
كما أظهرت  ،األكاروس الفيروس من النحل المصاب لينقله للسليم

 طفيليات الفاروا المجموعة منكل في  DWV الدراسات وجود فيروس
وجد  وكذلك ،)87 ،45( %100بنسبة  المناحل التايالندية والفرنسية

مصابة المناحل الالمجموع من  لمن النح %69 % و90الفيروس في 
ينتقل الفيروس . )88 ،31على التوالي ( ،ي بريطانيا وبولندابالفاروا ف

الذكور والشغاالت المنبثقة من  إلىعموديًا من الملكات و الذكور 
 سجل ثحي ،)92 ،50(البيوض غير الملقحة والملقحة على التوالي 

 )91( في السائل المنوي المأخوذ من ذكور النحل DWVوجود فيروس 
  ).46( للملكة وفي البيوض المعقمة سطحياً وفي األنابيب المبيضية 

  
ألول مرة من نحل  DWVعزل فيروس   -التوزع الجغرافياالنتشار و 

في مختلف أنحاء العالم باستثناء  وينتشر حالياً  )18العسل في اليابان (
كا يكا الشمالية، أمر ي، حيث سجلت اإلصابة في أوروبا، أمر الياستر ا

كما سجلت  ،)51، 9، 2( ، آسيا، وفي الشرق األوسطفريقياأالجنوبية، 
 ).18في الصين ( Apis ceranaاإلصابة على نحلة العسل الشرقية 

 DWVفي منطقة الشرق األوسط سجل وجود فيروس الجناح المشوه 
 ل من األردن واإلمارات العربية المتحدةفي ك في مستعمرات النحل

)38 ،59.( 

 

  Sacbrood virus (SBV)فيروس تكيـس الحضنة 
 فيألول مرة  SBVمرض تكيس الحضنة وصف  - الصفات العامة

 1917عامنه لم يعز أن يكون مسببه فيروسًا إال في أإال ، 1913 عام

 ماتجسي .)26( 1964 عام ولم يتم تحديد الفيروس إال في ،)90(
 مع عدم وضوح فيدائرية  ،، غير مغلفةاً نانومتر  28فيروس ذات قطرال

 على الريبيالحمض النووي  حويي .)68، 41، 10( التفاصيل السطحية
من  SBVيعّد فيروس تكيس الحضنة و  ،وحيد ORFإطار قراءة مفتوح 

الكامل  وتيدييالنيكلتسلسل ال أولى فيروسات نحل العسل التي تم معرفة
بروتين متعدد  ينتج، ةوتيدينيكل 8832والذي يبلغ  للمجين

)(Polyprotein جسيمات الفيروس  .حمض أميني 2858 مكون من
، 25( مكونة من ثالثة بروتينات بنيوية مختلفة من حيث وزنها الجزيئي

تلك  SBVيشبه جينوم فيروس  .)17، 14( )كيلو دالتون 31.5و 28
زوتية نسبة القواعد اآلمن حيث  Rhinovirusesالخاصة بفيروسات 

يعد . )76، 72، 14( 37-39% الجوانين والسيتوزين والتي تتراوح مابين
من أحد الفيروسات الحشرية التي يطلق عليها اسم  SBV فيروس

هذا التشابه يعود للخصائص  ،Picornavirus-likeشبيهات البيكورنا 
 SBV لدى فيروس .)75( مجين الفيروس الموجودة فيالبيوفيزيائية 
الممثلة لكامل  Rothamsteadساللة نذكر من أهمها:  ،عدة سالالت

في اكتشف وجود ساللة جديدة ، كما )56( السلسلة الجينومية للفيروس
أطلق عليها  1982 في تايالند عام Apis. ceranaنحلة العسل الشرقية 

الذي اكتشف وجوده ، (TSBV) اسم فيروس تكيس الحضنة التايالندي
فيروس و  TSBVفيروس  مصلية بين هناك عالقة قرابة. الهندأيضًا في 

SBV  17( ةفيزيوكيميائيمن الناحية الختلف عنه يولكنه.(  
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كًال من الحضنة والحشرات  SBVيهاجم فيروس  - اإلصابةأعراض 
تكون أكثر  ينالكاملة لنحل العسل، إال أن اليرقات التي بعمر يوم

 ة يسبب هذا الفيروس أي). ال34عرضة لإلصابة بهذا الفيروس (
 نه غالبًا ماأند إصابته لألفراد البالغة، إال أعراض إصابة واضحة ع
اليرقات المغذاة بالغذاء الملوث . )19، 11( يسبب لها الموت المبكر

بالفيروس يتغير لونها إلى األصفر الشاحب بعد ختم العين السداسية 
قدم اإلصابة تصبح مع تو وذلك نتيجة لتضاعف الفيروس فيها. ، عليها

اليرقة جلدية المظهر وتعجز عندها عن التحول لعذراء نتيجة لعدم 
جلد اليرقة المصابة  ئيمتلو و هذا  القديم، الكيوتيكلقدرتها على هضم 

الفيروسية. تبدو اليرقات المصابة عند  سيماتبسائل غني بماليين الج
اليرقات  تجف ).34إزالتها من الخلية على هيئة كيس مليء بالماء (

الميتة فيما بعد فتبدو على هيئة قشور داكنة اللون، سهلة اإلزالة من 
 .وهذا ما يميزها عن مرض عفن الحضنة األمريكي العيون السداسية

عدد من وجود  يالحظ عند فحص األقراص في حال اإلصابة الشديدة
مة ، والمنتشرة بصورة غير منتظالعيون السداسية المفتوحة جزئيًا أو كلياً 

  ).86( بين عيون الحضنة المغلقة ضمن إطار الحضنة الواحد
  

االنتشار األولي للفيروس عندما تصاب يحدث  - ق االنتقالائطر 
ا إزالة اليرقات بالعدوى أثناء محاولته Nurse bees العامالت الحاضنة
 ،الفيروس في غددها البلعومية جسيماتحيث تتراكم  المصابة بالمرض،
كن أن تنشر الفيروس في الخلية أثناء إطعام اليرقات هذه العامالت يم

على مفرزاتها الغدية، أو من خالل عمليات التبادل الغذائي مع أفراد 
مفرزات غدد العامالت  مع الفيروس كما يمكن أن ينتقل النحل األخرى.

إلى حبوب الطلع وبالتالي يمكن أن تنتقل إلى اليرقات أثناء تغذيتها 
عادة ما ترتبط اإلصابة  .)86( لفيروسعلى غذاء ملوث با

حيث اكتشف  ،بإصابة المستعمرة بأكاروس الفاروا SBVبفيروس
 الفيروس في أعداد كبيرة من حشرات النحل البالغة المصابة بالفاروا

يشير إلى الدور المحتمل لطفيل الفاروا في  وهذا ،)73، 37، 30، 9(
من أن ذلك لم على الرغم  في مستعمرات النحل SBV نقل فيروس

لوحظ أن هناك ارتفاع إضافة لذلك  .)87، 83، 45( يثبت تجريبياً 
 في فصلي الربيع والصيف SBV ملحوظ في نسبة اإلصابة بفيروس

وجد أن هناك ارتباط ايجابي كما  .)87، 21، 7( مقارنة مع الخريف
المصدر ففر األطوار الحساسة في المستعمرة، ابين نسبة اإلصابة وتو 

انبثاق وبالتالي  من حبوب الطلع والرحيق يشجع تربية الحضنةالوفير 
عتبر هذه األطوار أكثر حساسية لإلصابة مما ت حيثشغاالت جديدة 

أي أن  ،بهايوفر فرصة لمهاجمتها من قبل الفيروس وتضاعفه 
يعكس وبشكل غير مباشر  اإلصابةاالختالف الفصلي في نسبة 

  .لفة لإلصابة الفيروسيةاختالف في حساسية أطوار النحل المخت
  

بفيروس تكيس الحضنة  اإلصابةسجلت  - التوزع الجغرافياالنتشار و 
SBV  األمريكيةفي مختلف أنحاء العالم، إذ ّعرف في الواليات المتحدة 
  ) ومن بعد ذلك سجل وجوده في نحل العسل89( 1913في 

A. mellifera  في  .)51، 40، 2( األمريكيةفي عدد كبير من الواليات
يأتي بالمرتبة الثانية بعد فيروس  SBVانتشار فيروس  أن لوحظفرنسا 
DWV  في كل من أفراد نحل العسل 80و %86 إصابةبنسبتي %

المنطقة العربية سجل انتشار  في ).87البالغة والعذارى على التوالي (
في خاليا النحل  %8 بنسبةاألردن في  SBV فيروس تكيس الحضنة

في  SBVحين لم يسجل أي إصابة بفيروس  )، في59( المدروسة
   .)38العربية المتحدة ( اإلمارات

  

  Black queen cell virus (BQCV) فيروس خلية الملكة السـوداء
من  1977ألول مرة عام  BQCVعزل فيروس  - الصفات العامة
حيث اشتق  ).20ما قبل العذراء لملكة نحل العسل (طوري العذراء و 

د مناطق داكنة في جدران العين السداسية الحاوية اسم الفيروس من وجو 
فيروسات أكثر أحد  BQCVيعد فيروس  .)36( على العذراء المصابة

 ،الفيروسية متساوية األبعاد الجسيمات. )33، 2( أهميةنحل العسل 
على الحمض  الجسيمات، تحتوي تلك اً نانومتر  30لى إيصل قطرها 

والكبسولة البروتينية مكونة من  ssRNAالنووي الريبي المفرد السلسلة 
ها الجزيئية والتي تتراوح نتختلف في أوزاأنواع من البروتينات  ةأربع
، )71، 56( عدة سالالت BQCVلفيروس  كيلو دالتون. 6-34 مابين
  .)71( الممثلة لهذا الفيروسهي الساللة  فريقياأساللة جنوب  تعدحيث 

  

ور يرقات وعذارى تط في BQCVيؤثر فيروس  - اإلصابةأعراض 
ت تتميز اليرقا .خاصة في مرحلة العين السداسية المغلقةبالملكات، و 

أصفر شاحب دهني، حيث  هلون المصابة بأنها ذات جلد صلب قاسٍ 
فيروس مع أعراض اإلصابة بBQCV تتشابه أعراض اإلصابة بفيروس

يتضاعف الفيروس و  ،في اليرقات المصابة SBVتكيس الحضنة 
ة العذراء، حيث تتحول العذارى المصابة إلى اللون بسرعة في مرحل

إلى أيضًا الداكن ثم تموت بسرعة كما يتحول جدار عينها السداسية 
. لوحظ االنتشار الكبير للفيروس في الخاليا المخصصة اللون الداكن

). يمكن أن 70لتربية الملكات خالل فصلي الربيع وبداية الصيف (
نها عادة ال تبدي أي أعراض إصابة أتصاب العامالت بالفيروس إال 

 هعند ابتالعالبالغ خارجية. كما أنه ال يتضاعف الفيروس في النحل 
  الفيروس.  لجسيمات

  

بين انتشار اإلصابة  ارتباط حقليًا لوحظ أن هناك - ق االنتقالائطر 
التي ، Nosema apisبفيروس خلية الملكة السوداء واإلصابة بالنوزيما 

تساعد بدورها على انتشار الفيروس و لربيع والصيف فصلي افي تنتشر 
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وجد أن  كما). 15بكثرة في نحل العسل خالل هذين الفصلين (
كان أسرع في أفراد النحل المصابة بالنوزيما  BQCVتضاعف فيروس 

ما م المعدة الوسطى للحشرات الكاملة لنحل العسل التي تهاجم ،)16(
 كما ،BQCVة بفيروس يرفع من حساسية الجهاز الهضمي لإلصاب

كانت مصابة  BQCVوجد أن أفراد نحل العسل المصابة بفيروس 
كما  ،)21( 1979 مسبقًا بالنوزيما وذلك في كل من انكلترا وويلز عام

% من المستعمرات 75بين المسح الحقلي لبعض مناحل النمسا أن 
وعلى  .)BQCV )37المصابة بالنوزيما كانت مصابة أيضًا بفيروس 

 BQCVمن االرتباط االيجابي القائم ما بين اإلصابة بفيروس  الرغم
ك اهن أن واإلصابة بالنوزيما والمالحظ من خالل المشاهدات الحقلية

اآللية التي تقوم بها مزيد من التجارب لتأكيد ذلك ولمعرفة  إلى حاجة
 BQCVأن فيروس يعتقد كما  .BQCV النوزيما بتفعيل ونقل فيروس

الغدية للعامالت المصابة عند  اإلفرازاتكات عبر ينتقل لحضنة المل
يعتقد بأن طفيل إضافة لذلك ). 16تغذية الحضنة على هذه المفرزات (

ف ااكتش فقد دعم، )14(في نقل هذا الفيروس  اً الفاروا يلعب دور 
في طفيليات الفاروا المجموعة من أماكن تربية النحل  BQCVفيروس

أعطت نتائج  الالحقةأن األبحاث  في تايالند هذا االفتراض في حين
وجود الفيروس في أي من طفيليات الفاروا  عن مخالفة حيث لم يكشف

  .)87(المختبرة 
  

سجل الفيروس في  - التوزع الجغرافي واألهمية االقتصاديةاالنتشار و 
، 2( فريقياأكا الوسطى، أوروبا، استراليا، آسيا، يكا الشمالية، أمر يأمر 
هو السبب األساسي في موت وفناء  BQCV وجد بأن فيروس .)51

بفيروس  اإلصابة. كما سجلت )6( يرقات ملكات النحل في استراليا
BQCV  بنسبة عالية بين أفراد النحل البالغة مقارنة باألجيال غير

). 87نه بالخريف (عالبالغة كالعذارى مثًال وفي فصلي الربيع والصيف 
وال  )59في األردن ( BQCV في حين لم تسجل أي إصابة بالفيروس

  ).38( العربية المتحدة اإلماراتفي 
  

  Acute bee paralysis virus (ABPV)لل النحـل الحـاد ـفيروس ش
 لمجموعة ABPVشلل النحل الحاد ينسب فيروس  - الصفات العامة

الريبي ذات الحمض النووي  Picorna-like الشبيه بجنس بيكورنا
يتكون  ABPVن جينوم فيروس أ م منبالرغ .األحادي السلسلة الموجب

بالشبيه أطول من تلك النموذجية الخاصة  هوف ةكليوتيديو ن 9500من 
جين م)، كما يختلف الةكليوتيديو ن Picorna-like )7500 بجنس بيكورنا

بتنظيمه عن التنظيم الخاص بتلك المجموعة. لهذا  ABPVلـ الفيروسي 
موعة أخرى من تصنيف فيروس شلل النحل الحاد في مج اقترح

Picorna-like ، الفيروسات التي تصيب الحشرات و تعرف باسم
 Cricket paralysis-like viruses الشبيهة بشلل صراصير الليل

 Dicistroviridaeصنف مؤخرًا في عائلة  الفيروس نأإال  ،)58(
)43(.  

متعدد األدنين  ABPVفيروس شلل النحل الحاد جينوم 
Polyadenylated )28 ،29(،  القراءة  إطاراتيمتلك اثنين من

البروتينات غير  ينتج ORF1: (ORFs)المفتوحة 
 Nonstructural proteins  )RNA-dependent RNAالبنيوية

polymerase، Helicase وProtease بينما ،(ORF2 ثالثة  ينتج
نتج كما ي ،كيلو دالتون 24و  33 ،35حجمها بروتينات بنيوية رئيسية 

 القراءة المفتوحة وإلطاريهذا  .كيلو دالتون 9.4 حجمهطًا بروتينًا بسي
فيروس ل ).58المتعددة ( غالفدور آخر يتمثل في نسخ بروتينات ال

ABPV  :عدة سالالت، نذكر من أهمهاRothamsted ،Hungary 1 ،
Poland 1 57، 29، 28( وغيرها.(  

  

اكتشف الفيروس في كل من الحضنة والحشرات  - أعراض اإلصابة
في الحشرات الكاملة السليمة  يوجدعادة ما و  لكاملة لنحل العسل،ا

اإلصابة ترافق تفي الصيف حيث أنه من النادر أن  خاصة ظاهريًا،
، 12( مع أعراض واضحة أو موت للنحالت المصابة ABPVبفيروس 

وت قبل أن تختم العين السداسية أما اليرقات المصابة فإما أن تم. )21
الفيروسية أو أن  الجسيماتليرقة لكميات كبيرة من ذلك حال ابتالع او 

 .)86( تنجو لتخرج كحشرات كاملة ذات إصابة كامنة
  

ينتقل الفيروس عن طريق مفرزات الغدد اللعابية  - ق االنتقالائطر 
أو ، للحشرات الكاملة عند تغذية اليرقات الفتية على مفرزات هذه الغدد

 أكاروسثبتت التجارب دور أكما  .)86( عند مزجها مع حبوب الطلع
، )30(الحضنة السليمة ل الفيروس إلى الحشرات الكاملة و الفاروا في نق

 دعم احتمال أنيالفاروا  أكاروساتفي  ABPVن اكتشاف فيروس أ إذ
باإلضافة  .)87، 45، 29( دور في نقل الفيروس كاروسلهذا األ يكون

 لإلصابة بفيروس اً محفز  اً إلى دور الفاروا كناقل يعتقد أنه يلعب دور 

ABPV ن اكتشاف كميات كبيرة من أحيث  ،في النحل المصاب
الفيروس في النحل المصاب أو الميت في المستعمرات المصابة بشدة 

أن اإلصابة بالفاروا ربما تحفز الفيروس  يعطي اإلحتمالبطفيل الفاروا 
، 53، 32( على التضاعف إلى كميات كافية لحدوث المرض والموت

حفز تضاعف الفيروس ببعض العوامل كما يمكن أن يُ  ،)67، 65
في  ABPV فيروس وجوداألخرى، حيث أظهرت بعض الدراسات 

، )87(النحل المأخوذ من مستعمرات لم تكتشف فيها أي إصابة بالفاروا 
حيث وجد أن تضاعف الفيروس يمكن أن يحفز إلى أن يصل إلى 

ن فوسفات البوتاسيوم تراكيز عالية عن طريق حقنها بمحلول موقي م
في الفاروا ليس الناقل الوحيد الذي يسهم  أكاروسيوحي بأن  مما، )65(

  .ABPVحدوث الوباء باإلصابة بفيروس
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سجل الفيروس  - التوزع الجغرافي واألهمية االقتصاديةاالنتشار و 
كا يكا الشمالية، أمر يفي أمر  A. melliferaألول مرة في نحل العسل 

 .)51، 2( ، أفريقيا، والشرق األوسطآسياا، استراليا، الجنوبية، أوروب
المرتبة الثانية من حيث االنتشار واألهمية  ABPVفيروسيحتل 

المسبب الرئيس  ABPVيعتبر فيروس و ). 37االقتصادية في النمسا (
النهيار مستعمرات نحل العسل المصابة بأكاروس الفاروا في كل من 

في . )67، 65، 53، 37، 32، 30، 29، 9(أوروبا والواليات المتحدة 
المرتبة الثانية  ABPVالمنطقة العربية احتل فيروس شلل النحل الحاد 

في حين لم تسجل  )،59في األردن ( %16بنسبة  DWVبعد فيروس 
  .)38العربية المتحدة ( اإلماراتأي إصابة بالفيروس في 

  
  Kashmir bee virus (KBV)فيـروس نحـل كشـميـر 

ألول مرة في  KBVاكتشف فيروس نحل كشمير  - عامةالصفات ال
عزل الفيروس ألول مرة و )، Apis cerana )20نحلة العسل الشرقية 

، الملقح تجريبيًا A. melliferaمن أفراد نحل العسل البالغ الغربي 
الموجودة في  A. ceranaأفراد نحل العسل الشرقي المريضة  مستخلصب

الغربية من الهند" والتي منها اشتق اسم  منطقة كشمير"المنطقة الشمالية
 الفيروس /مجينجينوموتيدي ليتابع النيكلأشار تحليل الت). 20الفيروس (

. )Cricket paralysis-like viruses )49 ،69ه لمجموعة ءانتما
حمضًا نوويًا  تحوي، اً نانومتر  30 حوالي ذات قطر سيمات الفيروسج

ببتيدات متعددة  ةينيًا مكونًا من أربعغالفًا بروتو  ريبيًا أحادي السلسلة
لدى  .)Major structural polypeptides )18 بنيوية رئيسية

 ساللة تعتبرو ، )62، 49( ساللة فيروسية 19أكثر من  KBVفيروس
 KBVفيروس  ).49الممثل الرئيس لهذا الفيروس ( بنسلفانيا األمريكية

كال  جدو يكما  .ABPVبفيروس ةً مراضيإ و  ةً ومصلية جيني عالقة اذ
بسرعة تضاعفهما فقط عند  انيمتاز و  ،كامنةإصابة بشكل الفيروسين 
يظهر اختبار االنتشار  .)5(لحشرات البالغة ل اللمف الدمويحقنهما في 

قرابة KBV المناعي أن الساللة الكندية واالسبانية أكثر سالالت فيروس
 سييظهر التحليل الجزيئي لفيرو كما  )،ABPV )1 مصلية بفيروس

KBV و ABPV (49)% 70 النيكلوتيدات بنسبة تماثل في تسلسل.  
  

كافة األطوار  KBVيهاجم فيروس نحل كشمير  - اإلصابةأعراض 
نه ينتشر بصورة عامة في أ، إال )61، 60( الحياتية لنحلة العسل

ظاهرية  إصابةالحضنة وأفراد النحل البالغة دون أن يحدث أعراض 
الفيروس أكثر فيروسات النحل شراسة  . يعتبر هذا)48، 7(واضحة 

تحت الظروف المخبرية وذلك لقدرته على التضاعف بسرعة كبيرة، فلقد 
النحلة يمكن  اللمف الدمويفيروسية في  جسيماتوجد أن حقن بضع 

فيروس  بجسيماتممزوج الغذاء ال .أيام ةأن يسبب موتها خالل ثالث

KBV لكاملة عند تغذيتها ال يؤدي إلى حدوث اإلصابة على الحشرات ا
وذلك ، ، لكن يعتقد أن الفيروس يهاجم النحلة من خالل الكيوتيكليهعل

  . )23(بالتماس المباشر بين النحالت المصابة والسليمة 
  

يتطفل كإصابة KBV على الرغم من أن فيروس - ق االنتقالائطر 
إال أن هذه اإلصابة يمكن أن تتحفز إلى  كامنة على نحل العسل

ن اإلصابة العالية إحيث  ،)24(تل بوجود طفيل الفاروا مستوى قا
بطفيل الفاروا تؤدي إلى شراسة عالية للفيروس في مستعمرات نحل 

ثبت تجريبيًا أن أكاروس الفاروا يعتبر الناقل أ كما، )64، 23( العسل
يكتسب األكاروس . )KBV )47 ،84الفعال لفيروس نحل كشمير 
بة بالفيروس لينقلها لألفراد السليمة عبر الفيروس من أفراد النحل المصا

التغذية، كما يكتسب األكاروس السليم الفيروس من األكاروس المصاب 
 هانفسمعًا في العين السداسية  االثنينبالفيروس وذلك عند وجود 

دور طفيل الفاروا وبوجود النحلة كوسيط. كما أكدت الدراسات الالحقة 
  .)84( حل العسلضمن مستعمرات ن KBVفي نقل فيروس

  

  نحلة العسل اكتشف الفيروس في - االنتشار والتوزع الجغرافي
A. mellifera ) حيث أن اكتشاف الفيروس في 23في استراليا (

لم يكن متوقعًا وذلك لخلو  A. melliferaمجتمعات نحلة العسل الغربية 
لهذا  األساسهذه القارة من نحل العسل الشرقي والذي يعد العائل 

على نحلة العسل  KBVتم اكتشاف عزالت من فيروس  روس.الفي
والواليات ) 1( ، اسبانيا)4، 3، 1( فيجيجمهورية الغربية في كندا و 
يعتقد أن الوجود غير المتوقع  .)63، 42( المتحدة األمريكية

كا يفي استراليا ونيوزيلندا يعود الستيراد النحل من أمر  KBVلفيروس
كما  .KBVن التي يستوطن بها فيروسالشمالية وغيرها من البلدا

 با وأسترالياو سجلت إصابة نحل العسل الغربي في العديد من دول أور 
قل انتشارًا مقارنة األ KBV يعّد فيروس نحل كشمير .)85، 51، 2(

، ففي فرنسا سجل الفيروس SBV، وDWV ،BQCVبفيروسات: 
KBV  العذارى  % بين5% بين أفراد النحل البالغة و 17بنسبة انتشار

 )59في األردن ( KBVفي حين لم تسجل أي إصابة بالفيروس ).87(
  .)38(العربية المتحدة  اإلماراتو في أ
  

 Chronic bee-paralysis virusفيـروس شـلل النحـل المزمـن 

(CBPV)  
كمسبب لشلل أفراد النحل  CBPVعرف فيروس  - الصفات العامة

أن أكاروس القصبات هو  أعتقد بعد أن، )25( 1963عام البالغة 
فيما بعد استخالص الفيروس تم  .المسؤول األساسي عن هذه األعراض

واعتبر كأحد أول  من حشرات النحل المصابة طبيعيًا بالفيروس،
ألول  CBPVعزل فيروس  .)27( الفيروسات المعزولة من نحل العسل
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جسيمات ). 27( 1968عام  مرة من نحل العسل في المملكة المتحدة
لها أشكال متعددة  (Anisometric)الفيروس غير متناظرة 

(Polymorphic)  وجميعها ذات  اً نانومتر  65و  55، 40 ،30بأطوال
الحمض النووي الريبي  تحوي ،)81(ًا نانومتر  20عرض يقارب 

كما ، )80(زوج قاعدي  1.35-0.35 ذات حجم السلسلةحادي األ
عادة ما  ).18( كيلو دالتون 2.5 هحجم تحتوي على بروتين بنيوي واحد

 Chronic paralysis virusمع تابع فيروسي  CBPVفيروس يترافق 

associate (CPVA) اً نانومتر  17قطرها  متساوية األبعاده جسيمات، 
غير قادر على التضاعف بمفرده في حال عدم وجود فيروس  وهو

CBPV )35.(  
  

اسي أفراد نحل بشكل أس CBPVيهاجم فيروس  - اإلصابةأعراض 
يتمثل النوع ). 13( من الشللنوعين مسببًا لها ، العسل البالغة

زحف األفراد على  ،النموذجي للشلل بارتعاش وارتجاف الجسم واألجنحة
واألجنحة  ،األرض لعدم قدرتها على الطيران، البطون المنتفخة

 اآلخر للشلل يتمثل بأفراد سوداء، ذات مظهر لماع،نوع المخلوعة. وال
الخلية من  إلىخالية من الشعر، والتي عادة ما تهاجم وتمنع من العودة 

قبل الحراس الموجودين على مدخلها. إن كال النموذجين موجودان 
حيث أن هذا االختالف في األعراض  ،بالمستعمرة نفسها وبالوقت ذاته

يعكس االختالفات الوراثية في حساسية أفراد النحل تجاه تضاعف 
  .)82، 68( الفيروس

  

أجريت عدة تجارب للتحري عن قابلية العدوى  - ق االنتقالائطر 
 جسيماتمن خالل : حقن  الفيروسية بفيروس شلل النحل المزمن

النحل، رش المستحضر الفيروسي هيموليمف (دم) الفيروس النقية في 
الفيروسية بغذاء  جسيماتعلى أجساد نحل العسل، أو عبر خلط مزج ال

 CBPV. أشارت النتائج إلى انتقال فيروس )22، 18(المستعمرة 
في حين لم  ،بسهولة عند رشه على سطوح أجسام نحل العسل

ٕالى مستوى كاف لحدوث المرض عند و يتضاعف الفيروس بسرعة كافية 
تقديم الفيروس إلى النحل عن طريق الغذاء. ونتيجة لذلك، فإن انتشار 

حل العسل الكثيفة، فيروس شلل النحل المزمن يكون ضمن مستعمرات ن
وذلك عبر التماس المباشر بين سطوح أجساد أفراد نحل العسل المحتكة 
ببعضها البعض، والذي يسهل انتقال الفيروس من األفراد المصابة منها 
لألفراد األخرى السليمة. هذا ومن المحتمل بأن العوامل األخرى المؤدية 

م في المستعمرة، هي لتقليل النشاط الغذائي، إلى جانب ظروف االزدحا
من أهم العناصر المؤدية النتشار وتفشي اإلصابة بفيروس شلل النحل 

أن  ت دراسة حقلية في فرنسا وتايالندأظهر . )CBPV )18المزمن 
في  CBPV جميع أكاروسات الفاروا المختبرة كانت خالية من فيروس

. )44(طفيل الفاروا الفيروس في  أخرى وجودحين أوضحت دراسة 
 إذا كان لطفيلما لتالي البد من إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة وبا

في نوعين CBPV اكتشف وجود فيروس أي دور بنقل الفيروس. الفاروا
 vagusمن النمل ( Camponotus  وFormica rufa(  وبالتالي قد

  ).44(يكون لهما دور في نشر الفيروس في بيئة الخلية 
  

اكتشف فيروس  - ألهمية االقتصاديةاالنتشار والتوزع الجغرافي وا
CBPV في أفراد النحل البالغة A. mellifera  في كل قارات العالم

واسع االنتشار في  CBPVفيروس  .)51، 2(كا الجنوبية يباستثناء أمر 
)، 21( فيها ير في مستعمرات النحلثبريطانيا، حيث سبب موت ك

هذا كما وجد  .فةينتشر في مناطق جغرافية مختل حيث في النمساكذلك 
% من المستعمرات التي تعاني من اإلصابة بالعديد 10بنسبة الفيروس 

من أقل  CBPVفي حين كان فيروس ).37من األمراض المختلفة (
% فقط من 4الفيروسات انتشارًا في المناحل الفرنسية حيث اكتشف في 

لم ففي المنطقة العربية أما  أفراد نحل العسل البالغة في المستعمرات.
وال ، )59في األردن (حتى اآلن، ال  CBPVتسجل أي إصابة بفيروس

  .)38(العربية المتحدة  اإلماراتفي 

 

Abstract 
Mouhanna, A.M. and M. Alhaj Omer. 2013. Review study for the most prevalent honey bee viruses in the World. Arab 
Journal of Plant Protection, 31(1): 1-9. 

Viral diseases are the most important pathogens that attack honey bees and cause serious concerns for researchers and beekeepers 
worldwide. Viruses attack the different developing phases and castes of the honey bees, including eggs, larvae, pupae, adult worker bees, 
adult drones, and queens of the colonies. Although bee viruses usually parasitize as latent infections and do not cause obvious symptoms, but 
they can dramatically affect honey bees health and shorten the lives of infected bees under certain conditions. Viruses were first identified as 
new pathogens infecting honey bees since the beginning of the last century. Since then, at least 18 viruses have been reported to infect honey 
bees worldwide. Some of them are classified to genus and family, whereas others are assigned to genera and some have not been classified 
yet. In this manuscript a general view about the most important viral honey bee diseases, their transmission, symptoms and prevalence in the 
world was given. 
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