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مر�ض النوزميا
الذي ي�صيب النحل البالغ فى طوائف نحل الع�سل
الطفيل امل�سبب للمر�ض:
مرض النوزيما من األمراض التى يسببها طفيل وحيد الخلية ( )Protozoaلنحل العسل االوروبي وقد يسبب
خسائر كبيرة لطوائف نحل العسل عند االصابة الشديدة .والمسبب المرضي هو .Nosema Apisويكون
الطفيل في نهاية دورة حياتة جراثيم بيضاوية الشكل مجهريه الحجم مقاومة للظروف الجوية وخاصة لدرجات
الحرارة المرتفعة أو المنخفضة وتعتبر هذه الجراثيم المصدر الرئيسي للعدوى في طوائف النحل

دورة حياة النوزميا:

 -1يمتل�ك الطفي�ل طورين يف دورة حيات�ه :الطور اجلرثومي املعدي والتي تنتقل اإلصابة بواس�طته والطور اخلرضي أو
التكاثري وهو طور غري معدي.
 -2عند ابتالع نحل العس�ل جلراثيم النوزيام ووصوهلا إىل جتويف املعدة ينفرد اخليط القطبي للجرثومة امليكروس�بوريديه
للمسبب املريض برسعة ىف التجويف شكل (.)1
 -3و يعمل اخليط القطبي عىل تثبيت نفس�ه يف اخلاليا الطالئية ملعدة نحل العس�ل لكي يسمح للامء ليدخل اجلرثومة قبل
انفراد اخليط شكل (.)1
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شكل ( :)1ختطيط لدورة حياة مرض النوزيام يف شغاالت نحل العسل.
 -4تنبت اجلراثيم خالل  30دقيقة عقب دخوهلا معدة احلرشة و يغادر الطور املتحرك ( البالنونت) خالل اخليط القطبي
املجوف من كبسولة اجلرثومة إىل داخل خلية النسيج الطالئي للعائل و بمجرد وصول الطور املتحرك إىل اخللية يفقد
قدرت�ه على احلركة و يتحول إىل طور متغذي و يزداد يف احلجم و يأخذ الش�كل البيىض أو الكروي و ينقس�م وتزداد
الربوت�وزوا يف الع�دد و يطلق على هذا املرحلة الطور التكاثري او اخلرضي (طور غير معدي) حيث تزداد يف العدد
و تنقس�م الحق�ا لتكون اجلراثيم مرة اخرى (الطور املع�دي) و الزيادة يف العدد يصاحبه ىف نفس الوقت انخفاض ىف
ختليق احلمض النووي ال  RNAىف خلية العائل.
ً
 -5نحل العس�ل ال يفرز إنزيامت اهلضم مبارشة ىف املعدة الوس�طى و لكن اخلاليا الطالئية للمعدة تس�قط دوريا ىف املعدة
الوسطى ثم تنفجر مطلقة حمتوياهتا و التي من بينها إنزيامت اهلضم و اخلاليا املصابة تنفصل أيض ًا و لكنها تنفجر لتطلق
اجلراثيم و هذا حيدث خالل  6إىل  10أيام من العدوى حتت درجة حرارة احلضنة العادية ( 533.8م).
 -6قد تصبح معدة الشغاالت بكامل طوهلا مصابة خالل  14 – 10يوم ًا.
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كيف تنتقل العدوى؟

 -1التغذية عىل غذاء ملوث بجراثيم النوزيام (عسل وحبوب لقاح وماء ملوث وغريها)
 -2النحل املصاب من خالل االتصال املبارش وتبادل الغذاء بني إفراد الطائفة أو عن طريق براز النحالت املصابة
كما وج�د أن تعرض النحل ألي ظروف تقلل من نش�اطه وتزي�د ازدحامه داخل اخللية تؤدى إىل تزاي�د العدوى ،وتزداد
اإلصابة بالنوزيام ىف أواخر الشتاء و أوائل الربيع ثم تقل اإلصابة تدرجيي ًا و توجد بدرجة بسيطة ىف أواخر الصيف.

�أ�ضرار مر�ض النوزميا:
أ�وال :ال�ضرر الذي ت�سببه النوزميا ل�شغاالت نحل الع�سل:

 -1تضعف الشغاالت و يقرص عمرها و يضمر غدد الغذاء امللكي فيها و يقل نشاطها
 -2تتحول الشغاالت املصابة إىل شغالة حقلية مبكر ًا نتيجة لضمور غدد الغذاء امللكي فيها مما يؤدى إىل زيادة وزهنا وقلة
نشاطها.
 -3الشغاالت املصابة تكون غري قادرة عىل التشتية مما قد يؤدي إىل موت الطائفة.

ثانيا :ال�ضرر التي ت�سببه النوزميا مللكات نحل الع�سل:

 -1تتلف مبايض امللكات فيقل إنتاجها من احلضنة و حتدث كثري من حاالت اإلحالل.
 -2تفقد امللكة وظيفتها من وضع البيض خالل  15 - 10يوم ًا بعد ابتالعها للجراثيم.
 -3يف حال�ة اإلصاب�ة املتقدمة ال يفقس البيض الذي تضعه امللكة و يذبل فيتعذر عىل الش�غاالت تربية ملكة جديدة حتل
حمل امللكة املريضة.

ثالثا :ال�ضرر التي ت�سببه النوزميا للطائفة:

 -1تضعف الطوائف املصابة تدرجيي ًا وينخفض إنتاج وتربية احلضنة وحمصول العسل.
 -2قد متوت الطائفة ىف حالة اإلصابة الشديدة.

ا ألعرا�ض املميزة ملر�ض النوزميا:
ً
إرادي�ا عىل األقراص
 -1تك�ون بط�ون الش�غاالت املصابة منتفخ�ة نتيجة تراكم الفضالت ىف املس�تقيم ،خي�رج الرباز ال
فيتلوث الغذاء كام أن النحل يتربز بمجرد خروجه من اخللية بالقرب من مدخل اخللية وتس�مى هذة الظاهرة بإس�هال
النحل شكل ()2
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 -2عدم تشابك األجنحة وامتداد البطن ىف النحل املصاب.
 -3زح�ف النح�ل ىف اخلالي�ا و خارج اخلاليا عىل احلش�ائش
القريبة من الطوائف املصابة وعدم قدرهتا عىل الطريان.
 -4عن�د فح�ص بط�ون الش�غاالت بإخ�راج قنواهت�ا اهلضمية
بامللق�ط فتكون معدة احلشرات املصابة منتفخ�ة خالية من
التحزي�زات و لوهن�ا أبيض مش�وب بالرمادي و عند ش�دة
اإلصابة تصبح س�وداء ق�ذرة و قد تضم�ر فتصبح كاخليط
األس�ود .بينما تكون مع�دة احلشرات الس�ليمة ذات لون
قرنفيل حممر و هبا حتزيزات واضحة شكل (. )3

ت�شخي�ص مر�ض النوزميا:
 -1الفحص امليكروسكويب للتأكد من اإلصابة:
 هت�رس بطون بع�ض الش�غاالت او قنواهت�ا اهلضمية أواملعدة فقط ىف قليل من املاء املقطر.
 تأخ�ذ قطره م�ن الس�ائل عىل رشحي�ة زجاجية بواس�طةإبره.
 تفحص الرشحية حتت امليكروسكوب عىل قوة  1000أو  500عىل األقل . فإذا كانت املعدة مصابة تظهر اجلراثيم البيضاوية الش�كل لؤلؤية اللون بطول  6 – 4ميكرون و عرض من 4 – 2ميكرون شكل (.)4
 للتحميل املس�تديم تضاف صبغة نجروسين فيصبح كل الوس�ط باللون البنفس�جي ما عدا اجلراثيم فتظل بيضاءالمعة.
 -2يمكن الكشف عن النوزيام دون قتل الشغاالت أو امللكات و ذلك بفحص املواد الربازية .فيمكن أن تؤخذ العينة من
الطائفة وذلك بوضع رشحية زجاجية قرب مدخل اخللية ثم كشط املواد الربازية املوجودة عليها وخلطها باملاء و عمل
حتضري من املعلق الناتج.
 -3عن�د وض�ع امللكات املتوقع إصابتها ىف أطباق برتي صغرية أو أنابيب زجاجية و السماح هل�ا باحلركة ىف حرية عادة ما
تتربز خالل س�اعة و براز امللكة يظهر كقطرات رائقة لس�ائل عديم اللون و يمكن نقله عىل رشحية زجاجية بواس�طة
ماصة دقيقة أو أنبوبة شعرية ثم يوضع غطاء زجاجي عىل الرباز ثم الفحص بالعدسة عالية التكبري.
شكل ( )2براز النحل عىل اجلدار اخلارجي للخلية النحل
من أهم مظاهر اإلصابة بالنوزيام
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تقدير كثافة العدوى:

ش�كل( :)3يوض�ح الف�رق بين أمع�اء النح�ل الس�ليم
(السفلية) وأمعاء النحل املصاب بالنوزيام (العلوية)

-1
-2
-3
-4
-5

يمكن تقدير كثافة العدوى بتقدير متوسط عدد اجلراثيم املشاهدة
ىف  10حقول ميكروسكوب عشوائية تبع ًا للتقدير اآليت:
 -1ىف حالة وجود اقل من جرثومة واحدة ىف احلقل معنى ذلك
ال يوجد عدوى او العدوى قليلة جدا.
 -2من  20-1جرثومة ىف احلقل معنى ذلك العدوى خفيفة.
 -3م�ن  100 -21جرثوم�ة ىف احلق�ل معنى ذل�ك العدوى
متوسطة.
 -4م�ن  500-101جرثومة ىف احلقل معن�ى ذلك العدوى
متوسطة اىل شديدة.
 -5اكث�ر م�ن  500جرثوم�ة ىف احلق�ل معن�ى ذل�ك الع�دوى
شديدة.

الوقاية و العالج من مر�ض النوزميا:
أ�و ًال :عمليات النحالة ودورها فى تقليل العدوى:

جيب توفري ملكات جيدة خصبة بالطوائف تنتج عدد ًا وفري ًا من الشغاالت صغرية السن خاصة ىف اخلريف.
التغذية اجليدة لطوائف النحل ببدائل املواد الكربوهيدراتية و الربوتينات و املعادن و الفيتامينات.
اختيار املنحل بحيث يكون ىف مكان جيد التهوية مشمس و أن يكون به مصدر مائي نظيف متجدد.
املتابعة املستمرة لطوائف املنحل وفحصها بصفة دورية ومتابعة الطوائف املصابة.
توازن قوة طوائف النحل ملنع الرسقة والتى تساعد عىل نقل املرض.

ثاني ًا :املقاومة الطبيعية للنوزميا:

تعتمد قدرة الطائفة ىف مقاومة العدوى بالنوزيام عىل كثافة النحل و قدرهتا عىل تربية احلضنة والتخلص من النحل املريض.
مثل هذه العوامل تتأثر بالوقت من العام و الطقس وحالة الطائفة الغذائية .
 -1يمكن تقليل العدوى بالنوزيام ىف الطوائف املشتاه بوضع اخلاليا ىف أماكن حممية من الرياح و معرضة ألشعة الشمس
فرتة طويلة من النهار أيام الشتاء.
 -2للتش�تية ختتار الطوائف القوية ذات امللكات النش�يطة و التي هبا خمزون من العسل و حبوب اللقاح حتى تنشط مبكر ًا
ىف تربية احلضنة ىف الربيع.
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ثالث ًا :مقاومة النوزميا فى طرود النحل احلديثة:
.1
.2

.3
.4
.5

يمك�ن تقليل الع�دوى بالنوزيما ىف الطرود بتعبئ�ة الطرود
من طوائف قوية خالية من النوزيام.
وج�د أن املض�اد احلي�وي فيوميجيلين Fumagillin
ال�ذي ينتجه فطر اسبرجيلس فيوميجات�س Aspergillus
 fumigatusذات تأثير فعال ىف القض�اء عىل النوزيام .يباع
ه�ذا املضاد احليوي حتت االس�م التج�اري فيوميديل -ب
.Fumidil – B
ويمك�ن تغذي�ة الط�رود بمحل�ول س�كرى مرك�ز حيت�وى
مركب فيوميديل -ب ملدة ثالثة أس�ابيع متصلة مع إضافة
حبوب لقاح للطرد .
تطهري اإلط�ارات التي تس�تخدم للطرود لتس�كني الطرود
وذلك بتدخينها بأبخرة محض اخلليك.
تطهير صنادي�ق أو أقف�اص الطرود املس�تعملة بوضعها ىف
ماء يغىل ملدة مخس دقائق أو بغسلها بامء جارى .

رابع ًا :مقاومة النوزميا فى أ�نوية تلقيح امللكات:

ش�كل ( :)4فحص عينة من ب�راز النحل ميكروس�كوبي ًا
وتظه�ر فيه�ا جراثيم النوزيما بيضاوية الش�كل ذات لون
المع.

 -1تغذية انوية امللكات احلساس�ة للنوزيام عىل حملول س�كرى
معامل بمركب فيوميديل ب.
 -2إضافة أقراص حضنه عىل وشك خروج النحل منها لتقليل ظهور عدوى النوزيام.
 -3يمك�ن وق�ف العدوى بم�رض النوزيام ىف بنوك امللكات بتغذيتها عىل حملول س�كرى معام�ل بـمركب فيوميديل ب
عىل األقل ملدة شهر قبل ختزين امللكات ثم يتبعها تغذية أسبوعية عىل حملول سكرى معامل باملركب يرش عىل النحل
املتجمع ىف بنوك امللكات.
 -4تأخ�ذ الش�غاالت املرافق�ة للملكات ىف أقفاص إرس�ال املل�كات من طوائف قوي�ة ذات ملكات جي�دة تنتج حضنه
وشغاالت صغرية السن خالية من النوزيام.

خام�س ًا :تطهري أ�دوات النحل:

 -2تعريض أدوات النحل امللوثة لألبخرة املتصاعدة من محض اخلليك و جيب أن جيرى ذلك ىف بداية املوسم باستخدام
قطع�ة قماش أو قطع�ة تبلل بـ ⅛ جالون من محض خلي�ك  %80و توضع ىف قمة كل خلية ثم تك�وم اخلاليا جنب ًا إىل
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جنب و تغلق جيد ًا و ترتك ملدة أسبوع ثم هتوى جيد ًا ملدة يومان اىل أسبوع قبل االستخدام.
 -3استخدام اإلثيلني تراى أوكسيد كمدخن جاء بعد طريقة محض اخلليك لتطهري اخلاليا و أدوات النحالة من النوزيام.
و وجد أن  100ملجم من اإلثيلني تراى أوكسيد لكل لرت ملدة  24ساعة عىل 537.8م يعمل عىل قتل اجلراثيم امللوثة
إلطارات احلضنة و لكنها غري آمنة .

�ساد�س ًا :املكافحة الكيماوية ملر�ض النوزميا:

 -1تغذي�ة الطوائ�ف املش�تاه ىف اخلري�ف بفيوميدي�ل -ب
بمعدل  100ملجم لكل جالون حملول س�كرى (  2س�كر :
1ماء) يؤدى إىل عدم ظهور النوزيام ىف الربيع التايل و إذا قلت
اجلرعة عن ذلك قل تأثري املركب.
 -2يفي�د الفيوميديل -ب ىف علاج طرود النحل إذا غذيت
علي�ه عن�د تس�كينها بمع�دل  100ملج�م لكل جال�ون من
املحل�ول الس�كري (  ) 1 : 1و م�ن الضروري تغذية الطرد
بح�وايل  2جال�ون م�ن املحلول الس�كري املعام�ل إذا كانت
اإلصابة بالنوزيام عالية.
 -3يؤث�ر الفيوميدي�ل -ب عىل األط�وار املتكاث�رة للطفيل
داخل معدة النحل و ليس له تأثري عىل اجلراثيم املتكونة.
 -4يمك�ن خل�ط الفيوماجيلين م�ع الكربي�ت ىف املعامل�ة
املزدوجة للنوزيام و مرض تعفن احلضنة األمريكي.
 -5هن�اك ع�دد ًا م�ن امل�واد األخ�رى الت�ى تس�تخدم ىف
املكافحة الكياموية للنوزيام فيها بعض املضادات احليوية مثل
سلفاكوانوكس�يلني ، Sulphaquinoxalineاجلراميس�يدين
ش�كل ( :)5عبوة مركب الفيو ميديل-ب املس�تخدم لعالج  ، Gramicidineرانادين . Ranadin
 -6هن�اك مرك�ب آخ�ر فع�ال ىف مكافح�ة النوزيما يس�مى
مرض النوزيام ىف طوائف نحل العسل.
مريكورثيوسالس�يالت ايثي�ل الصودي�وم Sodium Ethyl
 Mercurithiosalicyteال�ذي يباع حتت أسماء جتارية خمتلفة
مثل نوزيامك  ، Nosemackمرثيوالت .Merthiolate

