


� مر�ض االميبا الذي ي�سيب النحل البالغ فى طوائف نحل الع�سل

مر�ض االميبا

المسبب المرضي:
يس���بب مرض االميبا في نحل العس���ل الطفيل وحيد الخلية Malpighamoeba mellificae )مالبيجوموبا 
ميليفيكا( وس���مي بهذا االس���م النه يصيب أنابيب ملبيجى فى الجهاز اإلخراجي لنحل العسل البالغ ويسبب تلف 
أنابيب ملبيجى. واالميبا عبارة عن حيوان أولى يعرف بالحميات وتتحرك باألقدام الكاذبة، وهى ميكروسكوبية 

وحيد الخلية.
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دورة حياة االميبا:

1-  تبتلع شغاالت نحل العسل حويصالت األميبا عند تناوهلا لغذاء أو ماء ملوث.
2-  تنبت احلويصالت ىف القناة اهلضمية الوس�طى )املعدة( ثم هتاجر االميبا مبارشة اىل أنابيب ملبيجى والتي توجد بني 
املع�ي الوس�طى واملعي اخللفي للقن�اة اهلضمية ىف النحل والتي تق�وم بنقل الفضالت اإلخراجية م�ن الدم إىل خارج 

جسم النحلة.
3-  لوحظ أن الفرتة من ابتالع ش�غاالت النحل للحويصالت احلية إىل انتقاهلا إىل أنابيب ملبيجى تبلغ  18- 20 يومًا، 
حيث يبلغ متوس�ط عدد احلويصالت  نحو 1100 حويصلة للش�غالة الواحدة املصابة بعد 15 يومًا من تغذية النحل 

عليها إىل جانب األشكال اخلرضية و األشكال ذات االسواط و مل يسجل هلا تكاثرًا جنسيًا.
4-  تتغذى االميبا عن طريق األقدام الكاذبة بني او داخل اخلاليا الطالئية ألنابيب ملبيجى.

5-  بع�د ابت�الع احلويصالت بحوايل  18 إىل 28 يوما تكون العديد من اخلاليا الطالئية ألنابيب ملبيجى قد اس�تهلكت 
بس�بب تغذي�ة االمبيبا عليه�ا وتكون احلويصالت اجلديدة قد تم تكوينها لتخرج خلارج اجلس�م ملوث�ًة لغذاء الطائفة 

ومسببًة العدوى مرة اخرى.
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شكل )1(: انابيب ملبيجي  وهبا حويصالت االميبا

ميبا: اأعرا�ض مر�ض االأ

يالح�ظ أن أع�راض اإلصابة بمرض االميبا مش�اهبة ومتداخلة 
مع أعراض اإلصابة بمرض النوزيام. 

1- يصيب امل�رض أنابيب ملبيجى ، حيث يتكاثر فيها و يكون 
األط�وار اخلرضي�ة و اجلراثي�م )احلويصالت( املس�تديرة، 

حتى تتلف هذه األنابيب و خترج اجلراثيم مع الرباز.
2- متتل�ئ جتاويف معظ�م أنابي�ب ملبيجى ىف النح�ل املصاب 
بحويص�الت ش�فافة بيضية الش�كل فتنتفخ ه�ذه األنابيب 

قلياًل وتصبح زجاجية املظهر سهلة الكرس.
3- يالحظ انتفاخ بطون الشغاالت املصابة كام ىف حالة اإلصابة 

بمرض النوزيام.
4- عدم قدرة النحل املصاب عىل الطريان.

ميبا: ت�شخي�ض مر�ض االأ

يمكن إجراء التشخيص عن طريق ترشيح الشغالة وفحص أنابيب ملبيجى حتت امليكروسكوب للبحث عن وجود 
احلويصالت التي تظهر بش�كل ش�به مس�تدير ويبلغ قطر احلوصل�ة من 5 إىل 8 ميكرون و يمك�ن رؤيتها ىف أنابيب 

ملبيجى املصابة.

يمكن فحص أنابيب ملبيجى معمليا بإتباع الطريقة التالية:
1-  تنزع أنابيب ملبيجى بعيدا عن القناة اهلضمية بمساعدة زوج من املالقط الدقيقة.

2-   توضع األنابيب عىل رشحية زجاجية مع قطرة ماء.
3-  تغطى بغطاء رشحية مع الضغط اخلفيف للحصول عىل سطح مسطح للفحص امليكروسكويب.

4-  يمك�ن مالحظة حويصالت االميبا باس�تخدام العدس�ة الش�يئية اجلاف�ة العالية التكبري ثم التحول إىل العدس�ة 
الزيتية للحصول عىل تفاصيل أكثر. 
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ميبا: اإنت�شار مر�ض االأ

تنتقل العدوى باالميبا عن طريق:
1- مصادر املياه امللوثة عند انتقال احلويصالت املوجودة ىف الرباز إليها.

2- الغذاء امللوث باحلويصالت عن طريق الشغاالت املصابة، حيث تنتقل احلويصالت اىل القناة اهلضمية الوسطى ومنها 
اىل أنابيب ملبيجى.

3- كام ينترش املرض بني شغاالت نحل العسل ىف الطائفة عن طريق احلويصالت التى خترج من الرباز و تلوث اإلطارات 
و ربام العسل و حبوب اللقاح املخزنة التى يستهلك منها النحل غذائه يوميا.

4- اإلصابه بمرض االمبيا تكون عالية ىف شهر أبريل ومايو مشابه ىف ذلك عدوى النوزيام.

اأ�شرار االميبا:

1-  غالبًا ما تصيب الشغاالت ونادرًا ما تصيب الذكور وامللكات.
2-  تأثري هذا املرض عىل طوائف النحل بس�يط حيث يندر أن يس�بب معدالت موت عالية أو خس�ارة كبرية و مع ذلك 

يسبب املرض انخفاض ىف قوة الطائفة و قلة اإلنتاج و قلة معدل التلقيح لألزهار.
3-  العدوى ممكن أن تكون خمتلطة مع النحل املصاب بجراثيم النوزيام و قد حيدثان معًا ىف فصل الربيع و هنا يكون التأثري 

سيئ عىل طوائف النحل.

طرق الوقاية والعالج:

مل توجد وسائل كياموية خاصة للعالج اإلصابة بمرض األميبا تم حتديدها ولكن تعتمد الطريقة أساسًا عىل تطهري أدوات 
النحال وإتباع الظروف الصحية مثل:

1- وجد أن نقل الطوائف املصابة إىل خاليا و إطارات نظيفة سبق تطهريها بأبخرة محض اخلليك ملدة أسبوع اعطت نتائج 
جيدة.

2- يمكن عمل كشط للرباويز والصناديق امللوثة وتعقيمها عن طريق اللهب 




