بررسی و توصیف روش تشخیص اسپور بیماری نوزما در چندین زنبورستان استان ایالم
ابراهیم بابااحمدی*

چکیده

بیماری نوزما زنبورهای بالغ ،ناشی از قارچ  Nosema sppاست .یک عامل فرصت طلب بوده که در داخل سلول ،اسپور تشکیل
داده و با خروج از سلول به طور فزاینده گسترش مییابد و به عنوان یک پاتوژن مهم حشرات شناخته شده است .نوزما یکی از
جدیترین بیماریهای قارچی زنبوران عسل بالغ است که در تمام دنیا وجود دارد و توسط دو گونه نوزما آپیس و نوزما سرانا ایجاد
میشود و به هر سه زنبور موجود در کندو سرایت میکند .هدف از این تحقیق توصیف نحوه تشخیص نوع اسپور بیماری نوزما که
ناشی از توسعه این بیماری است که در چندین زنبورستان استان ایالم صورت گرفت .در این تحقیق ،نمونه زنبور بالغ از تعدادی
زنبورستان ،توسط ظرف شیشهای محتوای الکل  07درصد گرفته شد و به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه
ایالم ارسال گردید .در نتیجه با کمک میکروسکوپ ،اسپور نوزما ،بزرگ  ،بیضوی ،سفید و روشن و یکنواخت مشاهده شدند .تعداد
اسپور در زنبور عسل با استفاده از فرمول ویژه شمارش و تعیین گردید  .داروی رایج در گذشته فوماژلین بوده است .لذا فوماژلین در
ایران کاربرد و از گسترش و توسعه نوزما جلوگیری مینماید.
واژههای کلیدی :نوزما ،انگلی ،زنبور عسل ،تشخیص

استادیار گروه میکروبیولوژی و بافت شناسی ،دانشکده پیرادامپزشکی ،دانشگاه ایالم
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مقدمه
نوزما یکی از شایعترین بیماریهای زنبوران بالغ است و

بیماری مقدار زیادی اسپور در سلولهای بافت پوششی

نوزادان زنبور عسل هرگز به این بیماری مبتال نمی-

رود ها مشاهده میشوند ( .)4اصولی را به منظور

شوند .به عنوان قارچ طبقه بندی شده است .در

کاهش و جلوگیری از ظهور بیماری نوزما وجود دارد و

مناطقی که دارای زمستان طوالنی است ،این بیماری

باید در نظر گرفت .در پاییز کندوها را با جمعیت زیاد

شیوع بیشتری دارد ،زیرا زنبوران در چنین مناطقی

و ملکه جوان و بارور برای گذرانیدن زمستان آماده کرد.

مدت بیشتری در کندو به سر میبرند و نمیتوانند از

محل خشک و آفتابگیری ،بدون رطوبت برای استقرار

آن خارج شوند ،ولی در مناطق خشک و معتدل این

کندوها در زمستان انتخاب کرد که این محل نباید

بیماری کمتر مشاهده میشود ( .)1این بیماری قارچی

بادگیر باشد .به اندازه کافی گرده گل و عسل برای

است به نام نوزما که در داخل سلول های جدار روده

زنبوران در کندو گذاشته )  12 -1١کیلو گرم برای هر

میانی زنبور عسل رشد و تکثیر کرده و آنها را به

کندو) شود و در صورت کمبود عسل در کندوها ،در

اسهال مبتال میکند .اسپورهای نوزما به وسیله آب و

پاییز باید زنبوران به اندازه کافی تغذیه شوند .قابهای

مواد غذایی وارد دستگاه گوارش زنبوران میشوند (.)2

آلوده را که منبع آلودگی و انتشار مجدد بیماری در

تعدادی از زنبوران کارگر که شدیداً آلوده هستند ،در

بین کندوهای سالم است ،در صورت ضدعفونی با بخار

اطراف کندو به پشت افتاده و در حالی که حرکات

اسید استیک دوباره میتوان استفاده کرد .بخار اسید

ضعیفی انجام داده ،قدرت پرواز خود را از دست می-

استیک اسپورهای نوزما را از بین برده ولی به گرده گل

دهند .زنبوران آلوده به این بیماری قدرت پرواز ندارند و

و عسل موجود در قا ها صدمهای وارد نمیآورد .برای

نمیتوانند پرواز کنند .بی نظمی و بی قراری وجود دارد

تهیه اسید استیک  ٪ ٠7یک قسمت آب را با چهار

و تعدادی از زنبوران با عالیم فلجی و شکمهای باد

قسمت اسید استیک مخلوط و مورد استفاده قرار می

کرده و نیشهای بدون رفلکس در اطراف کندوها وجود

دهند ( .)١برای ضدعفونی قابها ،طبقات محتوی قاب

دارند .زنبوران مبتال به علت پر بودن روده از مدفوع،

را روی کندویی قرار داده و بین هر طبقه یک قطعه

بزرگتر از زنبوران سالم بوده و براق و چرب به نظر

نمد و یا پنبه را که در اسید استیک خیس خورده ،قرار

میرسند .لکههای اسهالی بر روی تخته پرواز و قابها و

میدهند .در روی آخرین طبقه نیز یک قطعه نمد یا

ضعیف شدن سریع کلنی از این عالیم است .معموالً

پنبه خیسانیده شده در اسید استیک ،باید قرار داده

ملکه جزِء آخرین قربانی های کندو است ( .)3برای

شود .کندو و طبقات را در محلی سایهدار قرار داده و

تشخیص و رؤیت بیماری میتوانیم شکم زنبور را فشار

تمام منافذ از جمله دریچه پرواز کندو را مسدود می-

دهیم و نیش آن را گرفته بیرون آوریم تا روده و معده

کنند و مدت یک هفته آن را به حال خود باقی گذاشته

همراه نیش از بدن خارج شود .چنانچه رودهها به رنگ

تا بخار اسید استیک کلیه اسپورهای نوزما را از بین

قهوهای یا کمی قرمز باشند دلیل بر سالمتی ،ولی در

برد .در موقع کار با اسید استیک باید دقت شود که

زنبوران بیمار در اثر اجتماع اسپورهای نوزما ،به رنگ

اسید به صورت و چشمها پاشیده نشود و درصورت

سفید شیری دیده میشود .در تشخیص آزمایشگاهی

تماس دست یا بدن ،آن را با آب شست تا ایجاد
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سوختگی نکند .پس از اتمام کار و قبل از استفاده

شکر استفاده کرد .همچنین از آپی مایسین نیز میتوان

مجدد از قابها باید به مدت  4٠ساعت آنها را تهویه

در معالجه بیماری استفاده کرد .میزان باالی ذخیره

کرد و برای تهویه قابها کافی است که نمد یا پنبه

پروتئین در بدن زنبوران در پائیز ضرورت دارد ،در این

خیس شده در اسید استیک را از بین طبقات برداشته و

صورت میتوانند با نوزما مبارزه کرده و شرایط سخت

دریچه کندو را باز و در آن را برداشت ( .)6چون

زمستان را سپری نموده و پروتئین کافی برای زاد و

اطراف کندوها آلوده میشوند ،خاک اطراف کندوها را

ولد زنبور در بهار خواهند داشت .زنبوران با میزان پائین

باید با نفت زیر و رو مخلوط کرد تا اسپورهای موجود

ذخیره پروتئین بدن در پائیز ،معموالً زمستان گذرانی

در صورت استفاده از عسل

خوبی نداشته به نوزما حساس و دچار تلفات بهاره شده

کندوهای بیمار برای تغذیه زنبوران ،آن را با هم حجم

و یا در پرورش بهاره ضعیف خواهند بود ( .)٠هدف

خود با آب مخلوط کرده و در  67درجه سانتی گراد به

پیشگیری و کنترل نوزما با استفاده از روش های

مدت یک ساعت قرار داده شود ( .)0برای معالجه

بیولوژیک و سالم سازی کلنی ها از این آلودگی انگلی

کندوهای بیمار باید از فومیدل ب  1مخلوط با شربت

بود.

در خاک از بین بروند.

مواد و روش کار
در این مطالعه تحقیقی از مواد و وسایلی مثل آب

انتخاب و تعداد اسپور در آنها شمارش میشد ،تصویر .1

مقطر ،ضد عفونی ،کاله زنبورداری ،کاردک ،دودی،

اسپورهایی که روی خط پایین و راست هستند ،شمرده

برس زنبور ،پیپت ،پنس ،هاون چینی ،سرنگ  2١سی

نمیشدند ،المل ،میکروسکوپ بیولوژی ،بطری شستشو،

سی ،قطره چکان ،الم هماسیتومتر (دارای  2١مربع

کاغذ بهداشتی ،پاکت کاغذی برای نمونه گیری الزم

بزرگ است که هر کدام دارای  16مربع( کوچک

بود و استریل و خشک کردن تمام تجهیزات ضروری

هستند ١ .مربع بزرگ را در  4گوش و یکی در وسط

بود.

تصویر 0

تعداد نمونه
با توجه به گسترش این بیماری و فرصت طلب بودن
آن ،در مرحله اول از زنبورستانهایی که فرم بالینی یا
تلفات در آن وجود داشت ،نمونه گیری صورت گرفت .از

هر زنبورستان آلوده ١ ،کندو و از هر کندو  37زنبور
بالغ اخذ گردید.
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نحوه ارسال به آزمایشگاه
پاکتهای کاغذی قبل از نمونهگیری آماده شدند و

الزم از جمله بستن کامل درب نمونهها و پیشگیریهای

آدرس محل  ،مشخصات زنبورستان و کندو روی پاکت

الزم جهت جلوگیری از تخریب نمونهها به عمل آمد .از

نمونه ثبت شد .پس از ثبت مشخصات نمونههای اخذ

جمله نمونهها با یخ به آزمایشگاه ارسال شدند.

شده در داخل پاکتهای مربوطه گذاشته شد .اقدامات
روش نمونه گیری
یک روز مناسب و زمانی که زنبوران پرواز داشتند در

آلودگی الم هماسیتومتر ضد عفونی شده ،مورد استفاده

نظر گرفته شد .دریچه پرواز لحظاتی بسته شد تا

قرار گرفت .محلول با استفاده از یک پیپت زیر المل

زنبوران صحرا رو ،جلوی محل ورود تجمع کردند .با

قرار گرفت (تصویر  .)2اتاقک زیر المل پر شد و از پر

کاردک مخصوص  37زنبور بالغ در پاکت های کاغذی

شدن بیش از حد و ایجاد حباب هوا جلوگیری شد و

قرار داده شد .نمونه ها در همان روز به آزمایشگاه

برای انجام این کار حداقل  2تا  3دقیقه زمان الزم بود

دانشگاه ایالم ارسال شدند .برای تشخیص نوزما زنبوران

و با عدسی  477در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار

بالغ مورد مطالعه قرار گرفتند .قسمت شکمی  37زنبور

گرفتند .سپس اسپورهای موجود در  ١مربع بزرگ و

بالغ را به همراه  37سی سی آب در هاون چینی ریخته

پراکنده ( ٠7مربع کوچک) مشاهده شدند( .تصویر  3و

و ساییده شدند .هاون و دسته هاون به طور کامل ضد

 .)4برای نمونه برداری از ظروف پالستیکی دهان گشاد

عفونی شدند .یک قطره از محلول را برداشته در هر

استفاده شد و زنبورها با احتیاط از داخل هر کندو و از

بخش الم هماستومتر ریخته و با یک المل پوشانده شد

روی شانهای زنبور عسل در داخل بطریهای

و به طور یکنواخت توزیع گردید .برای تعیین میزان

پالستیکی در محلول الکل  70درصد قرار داده شدند.
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تصویر 2

تصویر 9و4
تعداد اسپور در زنبور عسل با استفاده از فرمول شمارش

( x ١7777 .)9تعداد اسپور در  ١مربع بزرگ (٠7

و تعیین شد .محاسبه در زمانی صحیح است که برای

مربع کوچک) = تعداد اسپور در زنبور عسل

هر زنبور یک سی سی آب مقطر در نظر گرفته شود

نتایج
با توجه به آماده کردن تهیه مقاطع میکرسکوپی،

کلی در دو گونه آپیس و سرانا ،بزرگ ،بیضوی ،سفید و

اسپورها به صورت ریخت شناسی بین دو گونه ،به

روشن و یکنواخت (یا به گفته عام مثل هسته هندوانه)

سختی میتوان به تفاوت آنها پی برد و نشان دهنده

در تمام زنبورستانهای استان ایالم در اسفند  1396و

شکل مقاومت و گسترش بیماری هستند (تصویر  .)١اما

بهار سال 1390که نمونه گرفته شد( ،جدول)1 .

اسپور نوزما در زیر میکروسکوپ با ابجکتیو  477به طور

مشاهده شدند.
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تصویر 5
جدول .0 .میزان آلودگی در ماههای اسفند 0931و بهار سال 0931در زنبورستانهای استان ایالم
 %آلودگی

نام زنبورستان

جمع کلنی های بررسی شده

جمع کلنی های آلوده

زنبورستان 1

1١

0

46/66

زنبورستان 2

31

1٠

١٠/76

زنبورستان 3

24

10

07/٠3

زنبورستان 4

24

16

66/66

زنبورستان ١

24

1١

62/١7

زنبورستان 6

37

19

63/33

زنبورستان 0

2١

16

64

زنبورستان ٠

26

1٠

69/23

زنبورستان 9

16

13

٠1/2١

زنبورستان 17

24

10

07/٠3

زنبورستان 11

2٠

21

0١

زنبورستان 12

2١

19

06

زنبورستان 13

23

1١

6١/21

زنبورستان 14

26

16

61/١3

زنبورستان 1١

2١

10

6٠

زنبورستان 16

21

16

06/19

زنبورستان 10

1٠

13

02/22

زنبورستان 1٠

1١

9

67

زنبورستان 19

21

14

66/66

زنبورستان 27

2١

1١

67

زنبورستان 21

29

23

09/31

جمع

49١

334

60/40

میانگین

23/١0

1١/97

60/4١
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برای انجام تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی با واحد بین

مقیاس زیر سطح آلودگی را با توجه به میانگین تعداد

المللی  SENASAاز روش شمارش سلول که توسط

اسپور در هر زنبورستان عسل معین شد:

 Williams GRاصالح شد ،استفاده کردیم (.)16
 .1سطح آلودگی ضعیف؛ از  ،١77اسپور در هر زنبورستان عسل
 .2میانگین سطح آلودگی متوسط ،بین  ،١77تا  ،1،777اسپور در هر زنبورستان عسل
.3

سطح آلودگی باال بیش از  ،1،777اسپور در هر زنبورستان

بحث
با توجه به نتایج به دست آمده ،بیماری نوزما را به طور

مرحله ،در بخش انتهایی روده بزرگ ،پروتئین اسپور را

کلی مورد بحث قرار میدهم و از توصیف جداگانه گونه

هضم و تجزیه میکردند و میکروارگانیسم را که در

آپیس و سرانا صرف نظر میکنم ،و مورد تشخیص

داخل ،کیستیک بود ،آزاد میکنند و بر روی بافت

تفریقی قرار ندادم و فقط اسپور نوزما مورد مشاهده قرار

پوششی روده ثابت میشد و در آنجا به تکثیر خود ادامه

گرفت و کدامیک از دو اسپور است؟ عذرخواهی میکنم.

و تشکیل اسپور بیشتری را میدادند و با تغذیه این

این نیاز به هزینه باالتری داشت.اولین مشاهدات نوزما

بافت پوششی ،به تخریب این بافت ادامه و باعث ایجاد

در قرن اول میالدی توسط زنبورداران طبیعی گزارش

تظاهرات این بیماری میشدند و به مرگ زنبور منجر

شد .این بیماری باعث مرگ زنبوران و خسارت زیادی

میگردید .اسپورها در طی چند روز تا پنج سال در

میشد و عامل آن را قارچ میدانستند تا این که در سال

دمای پایین میتوانند عفونی شوند .نوزما سرانا نشان در

 1970دکتر زاندر عامل آن را انگل تشخیص داد ،اما

تحقیقات مختلف ثابت کرد که در میزبان خود به شدت

براساس گزارش اخیر عامل واقعی آن قارچ است .نوزما

عمل میکند و به مراتب شایعتر از نوزما آپیس در زنبور

یک بیماری ،ناشی از حمله به روده زنبورهای بالغ

عسل ایجاد میشود ( .)11اگر مقدار پروتیین مورد نیاز

توسط میکروارگانیسمهای جنس نوزما است ،یکی از

زنبوران کمتر از  37درصد باشند در این صورت آنها

علل سندرم تخریب زنبورها و از دست رفتن کندوها ،به

عمر کمتری دارند و از بیماریهایی چون نوزما و لوک

شمار میرود ( . )17اسپورهای نوزما در تعداد کم ،در

اروپایی رنج میبرند و عسل کمی تولید خواهند کرد .در

اواخر زمستان و اوایل بهار در بسیاری از کندوهای

صورتی که زنبوارن آلوده به بیماری نوزما باشند و یا از

طبیعی و سالم حضور داشت و در حالت ضعف شدید

عسل تیره تغذیه نموده باشند ,با مدفوع خود کندوها را

کندو و کم جمعیت شدن آن به دلیل کمبود تغذیه و

رنگین میکنند .بیماری نوزما ،بر روی دستگاه گوارش

شهد ،غارت کندو ،کم جمعیت شدن و عوامل درجه

زنبوران بالغ به ویژه روده تاثیر میگذارد ،مانند بیماری

حرارت ،فوری گسترش پیدا میکردند .هنگامی که

دیسنتری در انسان است .این بیماری میتواند یک

اسپورها به وسیله یک زنبور بالغ و سالم مصرف میشد،

کندو را تضعیف کند و تولید عسل را بین  47تا ١7

آنها به روده بزرگ منتقل میشدند که در روده عصاره

درصد کاهش دهد ،حتی میتواند کندوی زنبورها را از

گوارشی به اسپورها حمله میکردند و در پایان این

بین برد .در واقع بیماری در زمستان و در بهار شایع
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است .پس از آنکه زنبورها از زندگی کندوی زمستانی

باالیی در کندو ،برای زنبورها در طول زمستان ،تهویه را

بیرون آمدند و تا زمانی که عالئم قابل مشاهده است و

بهبود می بخشد و میتواند بیماری نوزما را به طور

به دلیل عفونی شدن بیش از حد این بیماری درمان

نسبی از بین برد ( .)13زنبورها و ملکههای خود را می-

آن دشوار یا غیرممکن است ( .)12بعضی از عالئم

توان با آنتی بیوتیک تا حدی درمان کرد تا عفونت را به

بیماری نوزما در بهار ،مشاهده جمعیت کلنیهای آلوده،

حداقل رساند .داروهای خوراکی برای بیماری نوزما به

تجمع آنها به آرامی و شاید نه به طور کامل هستند.

صورت پیشگیرانه ،با تغذیه فوماژیلین (یک آنتی

زنبورها ضعیف به نظر میرسند و ممکن است در اطراف

بیوتیک) در شربت قند در فصل پاییز و بهار خورانده

و جلوی کندو بلرزاند و بدون هدف ،سینه خیز حرکت

میشود .اول باید فوماژیلین –  Bرا به دو گالن شربت

کنند .کندو دارای مشخصه لکهای رنگ است ،که اشاره

قند اضافه کرد و به زنبورها در بهار خورانید (.)14

به رگههای مدفوع زنبورها است که به رنگ خردل

همچنین دو گالن را در پاییز به زنبورها با تغذیه

قهوهای در داخل یا بیرون کندو ظاهر میشود .بیماری

خورانید و تا حدی درمان نمایند .هر گالن اضافی شربت

نوزما را با انتخاب مکان های مناسبی برای کندو که

که به زنبورها خورانید میشود با دارو نباشد .در نتیجه

دارای جریان هوای خوب و منبع آب تازه و تمیز در

آلودگی در زنبورستانهای ایالم بر اساس ( جدول )1

دسترس زنبوران باشند ،تا حدوی درمان میشود.

باالتر از حد معمول است و این نشان دهنده کمی

اجتناب از رطوب ،شرایط سرد که میتواند بیماری نوزما

آگاهی در مبارزه با این بیماری است .در ضمن در

را تشویق و تحریک کند .کندو ها را در زیر نور

استان هیچ آزمایشگاهی جهت تشخیص بیماریهای

خورشید کامل یا نیم کامل قرار داد .ایجاد یک ورودی

زنبور عسل وجود ندارد (.)1١

کنترل و پیشگیری
تعدادی از عوامل خطرناک مانند درجه حرارت خفیف،
محیط های مرطوب ،عدم گلدهی یا عدم تعادل کلنی
ها است که از رشد آن حمایت می کنند .اما جدا از
این ،مفهومی که در زنبورستان باید درک شود ،یک
ایده اساسی از تمام بهره برداری از کندوها است :دوری
جستن از هرگونه عامل آلودگی ،از آنجا که آنها قادر به
حمل و نقل همه موجودات عفونی مانند باکتری ،
ویروس ها ،قارچ ها یا انگل ها از یک فرد به دیگری
هستند .زنبوردار باید از مکان های ریسک جلوگیری
کند و سعی شود که کندوهای ضعیف را تقویت کند و
آنها را از سرما محافظت نماید تعویض ملکه پیر ،و از
سوی دیگر ،فراموش نشود که کوچ به طرف شهد و
گلدهی جدید کمک می کند تا تغذیه را بهبود بخشد و
باعث افزایش رفتار بهداشتی زنبور عسل شود .نمونه-

برداری ساالنه از کندوها جهت تجزیه و تحلیل و
تشخیص این بیماری الزم است .داروی رایج در گذشته
فوماژلین بوده است .،این دارو یک آنتی بیوتیک ،فرم
فعال و آمیبی نوزما را از بین میبرد ولی بر اسپور نوزما
اثری ندارد .لذا فوماژلین از گسترش و توسعه نوزما
جلوگیری می نماید .کنترل نوزما با استفاده از سرکه
سیب در فرانسه مورد استفاده قرار گرفت و نتایج خوبی
داد و اکنون در ایران نیز استفاده می گردد .این کار با
استفاده از تهیه شربت متشکل از  2١درصد سرکه
سیب با  0١درصد شربت آب و شکر ( ١7درصد آب و
 ١7درصد شکر) میسر می باشد .از این مخلوط شربت
آماده شده ،میتوان یک استکان به هر کلنی خورانید.
درمان باید در ساعات فعالییت کندوی آلوده انجام شود.
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سپاسگزاری
 مخصوصا از آقای ابراهیم.از بیست و یک زنبوردار مستقر در کو ههای زاگرس ایالم کمال تشکر دارم که با بنده همکاری کردند
.موالیی که با ماشین جیب ولیز خود بنده را راهنمایی کرد
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