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چکیده:
ــلولی  ــل س ــب داخ ــت طل ــای فرص ــپوریدیاها انگله میکروس
اســپورزا هســتند کــه بطــور طبیعــی قــادر بــه آلــوده نمــودن 
کلیــه بــی مهــره گان بالاخــص حشــرات و همچنیــن مهــره داران 
ــن و  ــی از مهمتری ــس یک ــند. نوزموزی ــی باش ــان م ــه انس از جمل
ــان  ــر جه ــغ در سراس ــل بال ــای زنبورعس ــاری ه ــایعترین بیم ش
ــا در  ــی از نوزم ــای مختلف ــه ه ــه گون ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب اس
زنبورعســل موجــب بیمــاری مــی گردنــد و شناســایی گونــه 
مســبب بیمــاری باعــث تدویــن اســتراتژی مناســب مبــارزه 
ــاری  ــل بیم ــی عام ــایی مولکول ــور شناس ــه منظ ــذا ب ــردد ل ــی گ م
ــرداری از  ــه ب ــه نمون ــدام ب ــتان اق ــتان کردس ــس در اس نوزموزی

ــتفاده از روش  ــا اس ــپس ب ــد و س ــتان گردی ــتان اس 100 زنبورس
ــا  ــه ه ــاری در نمون ــن بیم ــل ای ــایی عام ــه شناس ــدام ب PCR اق
گردیــد. نتایــج بدســت آمــده از ایــن تحقیــق نشــان داد کــه 
ــه  ــتان ب ــتان کردس ــده در اس ــایی ش ــای شناس ــه نوزم ــا گون تنه
روش مولکولــی گونــه نوزمــا   ســرانه مــی باشــد و در نمونــه هــای 
آزمایــش شــده اثــری از دیگــر گونــه هــای نوزمــا مشــاهده نشــد، 
ــود  ــان نم ــوان اذع ــی ت ــده م ــت آم ــج بدس ــه نتای ــه ب ــا توج ــذا ب ل
ــه نوزمــا   ســرانه عامــل بیمــاری نوزموزیــس در  کــه محتمــلًا گون

ــد.  ــی باش ــتان م ــتان کردس ــای اس ــتان ه زنبورس
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مقدمه:
کـم  و  پرفایـده  کارهـای  از  یکـی  زنبورعسـل  پـرورش 
و  بـوده  مرسـوم  ایـران  در  الایـام  قدیـم  از  کـه  باشـد  مـی  خـرج 
هـم اکنـون نیـز در بسـیار از نقـاط کشـور رواج دارد و قدمـت آن 
از  انـد. نوزمـا گونـه ای  بابلیـان دانسـته  از زمـان سـومریان و  را 
میکروسـپوریدیا ها اسـت کـه از مهمتریـن عوامـل بیماریزایی در 
حشـرات محسـوب می گـردد. این گونـه دارای دو زیر گونـه نوزما 
 .)Razmaraii et al., 2013( سـرانه و نوزمـا آپیـس مـی باشـد
سـلولی  داخـل  اجبـاری  هـای  سـلولی  تـک  میکروسـپوریدیاها 
هسـتند کـه قـادر به تولیـد اسـپورمی باشـند، میکروسـپوریدیاها 
بـا دارا بـودن 160 جنـس و بیـش از 1300 گونـه از لحـاظ طبقـه 
بنـدی متعلـق بـه شـاخه میکروسـپورا مـی باشـند و تقریبـًا نیمی 
 Keeling( هسـتند  حشـرات  شـاخه  از  میزبانـی  دارای  آنهـا  از 
گـروه  از  جدیـد  بنـدی  طبقـه  در  میکروسـپوریدیاها   .)2009
 Adl et al.,( پروتوزئواهـا بـه گـروه قارچهـا منتقـل گردیـده انـد
2005(.  آلودگـی کندوهـای زنبورعسـل بـه ایـن میکروارگانیسـم 
هـا تاثیـرات منفـی زیـادی دارد از جملـه باعث کاهـش طول عمر 
زنبورعسـل، کـم شـدن راندمـان تولیـد مثلـی ملکـه و همچنیـن 
)Razmaraii et al., 2013(. در  تولیـدات کندوهـا مـی گـردد 
طـول 10 سـال گذشـته افزایـش شـدیدی در میـزان عفونت های 
از کشـورهای مختلـف جهـان  میکرسـپوریدیایی در زنبورعسـل 
Higes et al., 2010, Martín-Hernán-(  گـزارش شـده اسـت
dez et al., 2007(  بطـوری کـه در همـه ایـن گزارشـات افزایـش 
مـرگ و میـر کلنـی هـای زنبـور عسـل و کاهـش شـدید تولیـد در 

 .)Nabian et al., 2011( مناطـق مشـابه قابـل تامـل اسـت
 Zander( شد  شناسایی   1909 سال  در  آپیس  نوزما  گونه 
1909( . نوزما آپیس گسترش جهانی دارد )Nixon 1982(. این 
اهمیت  دارای  و هوای معتدل  با آب  مناطق  در  میکروارگانیسم 
زیادی است )Furgala & Mussen 1978( و در خصوص نقش 
آن در کاهش شدید تولید کندوهای زنبور عسل در این مناطق 
 Fries et al., 1984, Moeller( دارد  وجود  زیادی  گزارشات 
1962( که نشان دهنده آلوده شدن کندو در فصل زمستان است 
)Fries 1988( و اهمیت بیماری زمانی بیشتر می شود که ملکه 
نیز به این بیماری مبتلا گردد )Farrar 1947(. دلایل متعددی 
وجود  آپیس  نوزما  به  مبتلا  کندوهای  تولید  کاهش  خصوص  در 
دارد از جمله: کاهش طول عمر زنبوران  -عسل کارگر مزرعه ای 
)Wang & Moeller 1970( ، کاهش ظرفیت زمستان  گذرانی 
بهار بسیار کند  بیماری توسعه کندو در فصل  و درصورت شدت 

.)Farrar 1942( خواهد بود
اسهال خونی یک فاکتور مهم در گسترش نوزما آپیس در کندو 

است )Bailey & Ball 1981(  هر چندبطورمعمول نوزما عامل 
ایجاد اسهال خونی در کندو نیست )Bailey 1967(. تاثیر نوزما 
تولید  کاهش  باعث  پرستار  زنبوران   شیری  غدد  روی  بر  آپیس 
 Furgala( غذا و در نتیجه کاهش پرورش لارو زنبوران خواهد شد
Mussen 1978 &(. شناسایی اولیه نوزما سرانه در زنبور عسل 
آسیایی در سال 1996 اتفاق افتاد )Fries et al., 1996( لیکن 
انتقال نوزما سرانه از زنبورعسل آسیایی به زنبورعسل اروپایی در 
چند سال اخیر اتفاق افتاده است )Klee et al., 2007( بطوریکه 
از  اروپایی  کشورهای  از  تعدادی  در  سرانه  نوزما   2005 سال  در 
و شناسایی شد  ژنتیکی جداسازی  به روش  اروپایی  زنبورعسل 
 .)Higes et al., 2006, Martín-Hernández et al., 2005(
بررسی های انجام شده نشان داده است که تلفات زنبوران  عسل 
ناشی از نوزما سرانه در مقایسه با نوزما آپیس بسیار بیشتر است 

 .)Paxton et al., 2007(
در حـال حاضـر بیمـاری نوزمـا ناشـی از نوزمـا سـرانه در هـر 
 Giersch et al., 2009, Higes et al.,( پنـج قـاره وجـود دارد
 2009a, Klee et al., 2007, Martín-Hernández et al.,
علایـم    ، گیرشناسـی  همـه   متفـاوت  الگوهـای  وجـود   .)2007
شناسـی و بیماریزایـی باعـث شـده اسـت ایـن بیمـاری بعنـوان 
مطـرح  زنبـورداری  صنعـت  در  بهداشـتی  عمـده  مشـکل  یـک 
 Martín-Hernández et al., 2009, Paxton et al.,( باشـد 
2007(. علایـم ناشـی از نوزمـا سـرانه کـه باعـث ایجـاد بیمـاری 
نوزمـای خشـک مـی شـود کاملًا بـا علایـم بیمـاری نوزما ناشـی از 
نوزمـا آپیـس متفـاوت اسـت )Faucon 2005( ، همیـن تفـاوت 
در علایـم باعـث شـده اسـت کـه بیماریهای ناشـی از جنـس نوزما 
بـر اسـاس علایـم کلینیکـی بـه دو دسـته تقسـیم گـردد : نوزمـای 
ناشـی از نوزمـا آپیـس، نوزمـای تیـپ A و نوزمای ناشـی از نوزما 
  .)COLOSS 2009( گفتـه مـی شـود C سـرانه، نوزمـای تیـپ
بـا توجـه بـه عـدم وجـود هـر گونـه اطلاعاتـی در خصـوص گونـه 
مسـبب بیمـاری نوزمـا در اسـتان کردسـتان در این تحقیـق که به 
سـفارش اداره کل دامپزشـکی استان کردسـتان انجام شده است 
مقـرر گردیـد بـه روش مولکولـی بیماری نوزمـا در اسـتان مطالعه 
و گونـه یـا گونـه هـای  دخیـل در بیماری نوزمـا شناسـایی گردند.

روش کار
نمونـه بـرداری: بـا همـکاری معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی 
سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان لیسـت زنبورداریهای فعال اخذ 
و برابـر لیسـت تعـداد زنبورسـتان لازم انتخـاب و پـس از مراجعـه 
 Bokaie et al.,( برابر دسـتورالعمل سـازمان دامپزشـکی کشـور
2014( اقـدام بـه اخـذ نمونـه از زنبـوران کارگـر 100 زنبورسـتان 
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گردیـد. نمونـه هـا بعـد از کـد گـذاری تـا زمـان انجـام آزمایش در 
دمـای منفـی 20 درجـه سـانتیگراد نگـه داری شـدند. 

تحقیقـات  بخـش  آزمایشـگاه  در  هـا:  نمونـه  سـازی  آمـاده 
بیماریهای زنبورعسـل، کرم ابریشـم و حیوانات وحشـی موسسـه 
تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی ابتدا مراحل آماده سـازی 

نمونـه هـا بـه ترتیـب ذیـل انجـام گردید:
1- از هـر نمونـه تعداد 20 عدد زنبورعسـل شـمارش و قسـمت 
شـکمی زنبوران جدا و به همراه  10 سـی سـی آب مقطر اسـتریل 

کامـلًا لـه  گردید و یـک محلول هموژن تهیه شـد.
2- محلول هموژن از میان گاز اسـتریل فیلتر شـد و سـپس در 

میکروتیوب های 1/5 سـی سـی جمـع آوری گردید.
3-  میکروتیـوب هـای حـاوی نمونـه بـه مدت  5 دقیقـه و  484 

g  سـانتریفیوژ گردید. 
4- بخـش شـفاف رویـی بـه کمـک سـمپلر برداشـته شـده و بـه 
یـک میکروتیـوب جدیـد  منتقـل و مشـخصات بـر روی آن درج 

گردید.
بـه مـدت 30 دقیقـه   g بـا 6000  5- میکروتیـوب هـا مجـددًا 

شـد. سـانتریفیوژ 
6- مایـع رویـی دور ریختـه شـد و بـه رسـوب حاصل کـه حاوی 
اسـپور اسـت 1 میلـی لیتـر آب مقطـر اسـتریل اضافـه و بـه کمـک 

سـمپلر بـه آرامـی مخلـوط تـا رسـوب در آب حـل گردد.
7- یـک قطـره از رسـوب هـر نمونه بـر روی لام قرار داده شـد و 
بعـد از پوشـش آن بـا لامـل، با بـزرگ نمایی 400 اسـلاید بررسـی 
گردیـد تا بـا مشـاهده میکروسـکوپی وجود اسـپور تعییـن گردد. 
و  بررسی  ترتیب  بدین  آماده سازی شده  نمونه های  کلیه   -8

نتایج ثبت شد و سپس برای مراحل بعد به یخچال منتقل شد. 

آمـاده سـازی نمونـه هـا بـرای اسـتخراج DNA : بـا اسـتفاده 
DNA هـر  ازکیـت شـرکت تکاپوزیسـت نسـبت بـه جـدا سـازی 
نمونـه اقـدام شـد، جـدا سـازی DNA شـامل چنـد مرحلـه بـود 
آمـاده  نمونـه  از  میکرولیتـر   200 مقـدار  ابتـدا  اول  مرحلـه  در 
K و 180 میکرولیتـر  پروتئینـاز  بـا 20 میکرولیتـر  سـازی شـده 
بافـر تخریـب بوسـیله همـزن برقی بخوبـی مخلوط و بـه مدت 15 
دقیقـه در حمـام آب گـرم 56 درجه سـانتیگراد قرار داده شـد. در 
مرحلـه دوم بـه محلول بدسـت آمـده 200 میکرولیتر بافـر اتصال 
اضافـه شـده و پس از اختلاط کامل بوسـیله همـزن برقی به مدت 
10 دقیقـه در حمـام آب گرم 70 درجه سـانتیگراد قرار داده شـد. 
در مرحله سوم به محلول ساخته شده 200 میکرولیتر اتانول 
به ستون  برقی  به وسیله همزن  از اختلاط  اضافه گردیده و پس 
تخلیص منتقل گردید و به مدت 1 دقیقه در g 8000 سانتریفیوژ 
گردید، سپس بافر شستشو به میزان 500 میکرولیتر اضافه شده 
شد،  انجام  سانتریفیوژ    g  8000 در  دقیقه   1 مدت  به  مجددًا  و 
به  میکرولیتر   500 میزان  به   2 شماره  شستشوی  بافر  ادامه  در 
محلول نمونه اضافه  و به مدت 1 دقیقه در g 14000 سانتریفیوژ 
 100 میزان  به  سازی  رها  بافر  مرحله،  آخرین  در  و  شد  انجام 
سانتریفیوژ   g  13000 در  دقیقه   1 مدت  به  و  اضافه  میکرولیتر 
که  باشد  می  نمونه   DNA حاوی  آمده  بدست  محلول  و  گردید 
برای انجام مراحل بعد آزمایش PCR در دمای منفی 20 درجه 

سانتیگراد نگهداری گردید.
از  روش  ایـن  انجـام  بـرای   : پلیمـراز  ای  زنجیـره  واکنـش 
بـرای    16S rRNA )=SSU Rrna( اختصاصـی  پرایمرهـای 
 OIE(گردیـد اسـتفاده  سـرانا  نوزمـا  و  آپیـس  نوزمـا  شناسـایی 

 .)2013

PCR جدول 1( مشخصات پرایمرهای استفاده شده جهت آزمایش

Primer sequence(5`-3`)

CGTTAAAGTGTAGATAAGATGTT

GACTTAGTAGCCGTCTCTC

GCTTGTCTTTGACGTACTATG

GACTTAGTAGCCGTCTCTC

 

fwd

rev

fwd

rev

Name

N. ceranae

N. apis

Fragment size(bp)

218

321

ایـن مرحلـه بـا اسـتفاده از کیـت تولیدی شـرکت تکاپوزیسـت 
و طبـق دسـتورالعمل کیـت انجـام گردیـد. برنامه اسـتفاده شـده 
بصـورت یـک سـیکل 94 درجـه سـانتیگراد بـه مـدت 2 دقیقـه، 
سـپس 10 سـیکل 94 درجه سـانتیگراد بـه مـدت 15 ثانیه،61/8 

درجـه سـانتیگراد بـه مـدت 30 ثانیـه و 72 درجـه سـانتیگراد بـه 
مـدت 45 ثانیـه و 20 سـیکل 94 درجـه سـانتیگراد بـه مـدت 15 
ثانیـه، 61/8 درجـه بـه مـدت 30 ثانیـه و 72 درجـه بـه مـدت 50 
ثانیـه و در انتهـا یـک سـیکل 72 درجـه بـه مـدت 7 دقیقـه بـود 
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مثبـت  کنتـرل  از   PCR آزمایـش  انجـام  بـرای   .)OIE 2013(
نوزمـا سـرانه و نوزمـا آپیـس و کنتـرل منفـی مـورد اسـتفاده در 
آزمایشـگاه رفرانـس بخـش تحقیقـات بیماری های زنبور عسـل، 
ابریشـم و حیوانـات وحشـی موسسـه تحقیقـات واکسـن و  کـرم 

سـرم سـازی رازی اسـتفاده گردیـد. 
بـر   PCR واکنـش  در  موجـود  هـای  پروتئیـن  الکتروفـورز: 
اتیدیـوم  آن  بـه  کـه   %2 آگارز  ژل  روی   مولکولـی   وزن  اسـاس 
برومایـد اضافـه شـده بـود به صـورت بانـد رسـوب نمودنـد و روی 
و  مشـاهده  باندهـا  لومیناتـور  ترانـس  بنفـش  مـاورای  دسـتگاه 

گرفتـه شـد. از ژل عکـس  سـپس 

بحث و نتیجه گیری: 
از 100 زنبورسـتان اسـتان  بررسـی نمونـه هـای تهیـه شـده 
از  انجـام گردیـد در روش اول  بـه  دو روش  )جمعـًا 870 کنـدو( 
رسـوب شـیرابه تهیـه شـده از قسـمت شـکمی زنبورهـا  بعـد از 
بزرگنمایـی  در  میکروسـکوپ  زیـر  در  قطـره  یـک  سـانتریفیوژ، 
400 مـورد بررسـی قـرار گرفت و نتایج نشـان داد کـه 31 درصد از 
نمونـه هـا حاوی اسـپور نوزما بودنـد. در روش دوم کلیـه نمونه ها 
بـه روش تشـخیصی  PCR اسـتاندارد مورد بررسـی قـرار گرفتند 
و در 34 درصـد نمونـه هـا بانـد پروتئینـی مربـوط بـه نوزما سـرانه 
باندهـای  از  اثـری  هـا  نمونـه  از  و در هیچیـک  گردیـد  مشـاهده 
بـه اسـتناد  پروتئینـی  نوزمـا آپیـس مشـاهده نشـد. در نتیجـه 
ایـن تحقیـق مـی تـوان اعـلام نمـود  بـه احتمـال زیـاد تنها سـویه 
مسـبب بیماری نوزما در زنبورسـتان های اسـتان کردسـتان گونه 

نوزمـا سـرانه می باشـد.

و  محیطـی  زیسـت  نقـش  عسـل  زنبـور  جهانـی،  سـطح  در 
محصـولات  از  بسـیاری  افشـانی  گـرده  در  را  مهمـی  اقتصـادی 
 . )Bradbear 2009( کشـاورزی و گیاهان وحشـی بازی می کند
صنعـت زنبـورداری در حـال حاضـر در جهـان با تهدیـدات جدی 
مواجه شـده اسـت بطوری که گزارشـات موجود موید ضرر و زیان 
1000-100 برابـر بیش از گذشـته اسـت، با وجود این گزارشـات، 
 ،)Higes et al., 2010( علـل ایـن پدیـده هنوز مشـخص نیسـت
امـا تصـور بـر ایـن اسـت کـه علـت ایـن موضـوع یـک فرآینـد چند 
وجهـی مـی باشـد کـه یکـی از وجـوه آن میکروارگانیسـم نوزمـا 
باشـد، میکروسـپوریدیایی کـه نقـش آن در از بیـن رفتـن کلنـی 
 Higes et al.,( اسـت  بحـث  مـورد  بشـدت  زنبورعسـل  هـای 
اسـتان  زنبورسـتان   100 آزمایـش  بـا  تحقیـق  ایـن  در   .)2013
کردسـتان )870 کنـدو( بـه روش مولکولـی تنهـا گونـه شناسـایی 
شـده نوزمـا سـرانه بـود و مقایسـه سـکانس نمونـه های اسـتان با 
سـکانس نمونـه های موجـود در بانک جهانی ژن،  شـباهت را در 

حـد 93 یـا 99 درصـد نشـان داد. 
محـدود  نوزمـا  غالـب  گونـه  خصـوص  در  اطلاعـات  ایـران  در 
مـی باشـد بـه طـوری کـه لطفـی و همـکاران تنهـا گونـه مشـاهده 
اسـتان  ارسـباران  منطقـه  در  میکروسـکوپی  روش  بـه  شـده 
 Lotfi(کردنـد اعـلام  آپیـس  نوزمـا  گونـه  را  شـرقی  آذربایجـان 
مشـاهده  روش  بـه  همـکاران  و  آرایـی  رزم   .  )et al., 2009
میکروسـکوپی میکروسـپوریدیای نوزمـا آپیـس را عامـل بیماری 
نوزمـا در زنبورسـتانهای شهرسـتان میانـه  )آذربایجـان شـرقی( 
مشـاوری   .)Razmaraii & Karimi 2010(کردنـد گـزارش 
آپیـس  نوزمـا  بـا روش مشـاهده میکروسـکوپی  نیـا و همـکاران 
اعـلام  شـمالی  خراسـان  اسـتان  در  نوزمـا  بیمـاری  عامـل  را 
نمودنـد)Moshaverinia et al., 2012(. رزم آرایـی و همکاران 
بـه روش مولکولـی گونـه نوزمـا سـرانه را بعنـوان عامـل بیمـاری 
 Razmaraii et(نوزما در اسـتان آذربایجان شـرقی اعـلام کردنـد

  .)al., 2013
نبیـان و همـکاران گونـه نوزمـا سـرانه را تنهـا گونـه موجـود در 
 Nabian(زنبورسـتان هـای اسـتان مازنـداران گـزارش کـرده انـد
et al., 2011(. مدیرروسـتا و همـکاران اعـلام کردنـد که بررسـی 
مولکولـی 41 نمونـه مثبـت نوزمـا از اسـتانهای تهـران، گیـلان، 
تـا   2004 سـالهای  طـی  کـه  والبـرز  قزویـن  شـرقی،  آذربایجـان 
2013 جمع آوری شـده ، نشـان داده اسـت که تنها سـویه مسبب 
 Modirrousta(بیمـاری در ایـن اسـتانها گونه نوزما سـرانه اسـت
et al., 2014(. محمدیـان در بررسـی نمونـه هـای 17 اسـتان 
کشـور بـه طـور همزمـان بـه روش مولکولـی گـزارش کـرده اسـت 
کـه در کلیـه اسـتان هـای مطالعـه شـده فقـط گونـه نوزمـا سـرانه 

شکل  1( نتایج حاصل از الکتروفورز نمونه ها روی ژل آگارز

ــی،  ــرل منف ــس، 3: کنت ــا آپی ــرانه و نوزم ــا س ــت نوزم ــرل مثب ــر، 2: کنت : مارک
ــرانه  ــا س ــی نوزم ــت و منف ــای مثب ــه ه 4-6: نمون
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 .)Mohammadian 2017( مشـاهده شـده اسـت 
همزمـان  بطـور  تقریبـًا  سـرانه  نوزمـا  میکروسـپوریدیای 
داده  تشـخیص  اروپـا  و  آسـیا  در  ملیفـرا  آپیـس  زنبورعسـل  در 
شـد)Higes et al., 2007, Huang et al., 2007( و در حـال 
حاضـر یکـی از شـایعترین بیمـاری هـای زنبورعسـل در سـطح 
 Fries 2010, Higes et al., 2010, Huang(جهـان مـی باشـد
 et al., 2007, Martín-Hernández et al., 2012, Medici
et al., 2012(، عـلاوه بـر ایـن دلایلـی نیـز در خصـوص نقش این 
میکروسـپوریدیا در معظل جهانی از دسـت دادن کلنی ها مطرح 
 Higes( اسـت و ایـن ارتبـاط در کشـور اسـپانیا ثابت شـده اسـت
مطالعـات  از  برخـی   .)et al., 2010, Higes et al., 2009c
انجـام شـده در خصـوص ارتبـاط آلودگـی کلنـی های زنبورعسـل 
بـا سـندروم از دسـت دادن کلنـی هـای زنبـور  بـه نوزمـا سـرانه 
 Borneck(عسـل، شـرایط آب هوایـی را موثـر عنوان نمـوده انـد
 et al., 2010, Higes et al., 2008, Higes et al., 2009c,
Higes et al., 2006, Menaker et al., 2007( بطـوری کـه در 
شـرایط آب و هوایـی سـرد ایـن ارتبـاط متقابل رد شـده اسـت در 
حالـی که در شـرایط آب و هوایـی گرم و معتدل ایـن ارتباط مورد 
 Gisder et al., 2010, Stevanovic(تاییـد قـرار گرفتـه اسـت
et al., 2010(،  بنابـر ایـن شـرایط آب وهوایـی بـر فعالیـت ایـن 

میکروسـپوریدیا و گسـترش آن تاثیـر گـذار اسـت. 
تریـن  شـایع  نوزمـا  بیمـاری  کـه  نمـود  عنـوان  بتـوان  شـاید 
دارد  جهانـی  گسـترش  کـه  اسـت  اروپایـی  زنبورعسـل  بیمـاری 
و تقریبـا کشـوری یافـت نمـی شـود کـه در آن زنبـورداری وجـود 
داشـته باشـد و رد پایـی از ایـن بیماری نباشـد. دو گونـه نوزما که 
مسـبب این بیماری هسـتند از لحاظ شـدت بیماریزایی، علایم و 
همـه گیـری شناسـی با هم متفـاوت می باشـند و در صورت توجه 
بـه ایـن مـوارد امـکان تشـخیص آنهـا میسـر مـی باشـد. تفـاوت 
در الگـوی همـه گیـری شناسـی بیمـاری نوزمـای ناشـی از نوزمـا 
سـرانه در اروپـا ثابـت شـده اسـت )COLOSS 2009(، بطـوری 
کـه ایـن بیمـاری دارای دوره نهفتگـی طولانـی مدت بـدون علایم 
کلینیکـی واضحـی مـی باشـد کـه مـی توانـد منجـر به مـرگ کلنی 
گـردد)Higes et al., 2008( بـه همیـن دلیـل بـه آن لقب »قاتل 

خامـوش« داده شـده اسـت . 
علایـم ابتـلاء بـه نوزمـا سـرانه عبارتنـد از : طولانـی تـر بـودن 
دوره پـرورش در ماههـای سـرد، عـدم تناسـب لازم بیـن زنبوران 
پرسـتار بـا جمعیـت لاروهـای موجـود در کنـدو در ماههـای گـرم 
و  کنـدو  شـدن  ضعیـف   ، کنـدو  در  عسـل  تولیـد  کاهـش  سـال، 
کاهـش جمعیـت زنبـوران بالـغ صحـرارو و در نهایـت از بین رفتن 
 .)Higes et al., 2009b( اسـت  سـال   1/5-2 طـول  در  کنـدو 

بـه دو فـرم  آلـوده ای  بیـن رفتـن چنیـن کندوهـای  از  مکانیـزم 
اسـت در فـرم اول در فصـل سـرد بیـش از 50 درصـد از جمعیـت 
کنـدو بصـورت تلـف شـده در یک سـمت کندو مشـاهده می شـود 
و میانگیـن تعـداد اسـپور بـه ازای هـر  زنبـور بیـش از 10 میلیـون 
مـی باشـد و در صـورت یافتـن ملکـه آلودگـی آن نیز محرز اسـت، 
در فـرم دوم مـرگ کنـدو در اوایـل بهـار اتفـاق مـی افتـد و تعـداد 
میانگیـن اسـپور بـه ازای هـر زنبـور عسـل کمتـر اسـت و معمـولًا 
ملکـه بـه بیمـاری مبتـلا نشـده اسـت، در ضمـن در ایـن دو فـرم 
نسـبت بیـن زنبـوران پیـر و جوان در فصول سـال متفاوت اسـت. 
در اوایـل بهـار نسـبت زنبـوران عسـل جـوان آلـوده بـه غیـر آلوده 
کاهـش مـی یابـد در نتیجـه باعـث تاخیـر در آلودگـی ملکـه مـی 

 .)Higes et al., 2010( گـردد 
بـروز یـک بیماری ناشـی از یک ارتبـاط پیچیده مابیـن اضلاع 
سـه گانـه اپیدمیولوژی عامـل بیماری، میزبان و شـرایط محیطی 
مـی باشـد. در حیوانات اهلی، میزبان بشـدت تحـت تاثیر عوامل 
 .)Higes et al., 2013( شـرایط نگهـداری و مدیریت مـی باشـد
میزبـان یکـی دیگـر از اضـلاع سـه گانه بـروز هـر بیماری اسـت که 
تفـاوت هـای میزبانـی منجـر به تفـاوت شـدت بیماری مـی گردد 
سـنین  زنبـوران  از  اسـتفاده  آزمایشـگاهی  تحقیقـات  در  مثـلًا 
مختلف منجر به اخذ نتایج متفاوت شـده اسـت که نشـان دهنده 
تاثیـر عوامـل مرتبـط با میزبـان بر نتایج کسـب شـده از تحقیقات  
 Higes et al., 2007, Martín-Hernández et( شـده اسـت 
نـوع  ارتفاعـی،  اثـرات  از جملـه  al., 2009(. شـرایط محیطـی 
گیاهـان منطقـه و مدیریـت زنبورسـتان بشـدت روابـط انگلـی را 
تحـت تاثیـر قـرار مـی دهنـد بطـوری کـه در کشـور اسـپانیا تاثیـر 
درجـه حـرارت بـر روی گسـترش گونـه نوزمـا سـرانه ثابـت شـده 
اسـت و در حـال حاضـر وضعیـت آلودگی کلنـی های زنبور عسـل 
در سراسـر جهـان بـه گونـه هـای مختلـف نوزمـا از الگـوی آب و 
 Martín-Hernández et( هوایـی متفاوتـی تبعیـت مـی نماینـد
al., 2012(. مطالعـات انجـام شـده در مناطقـی کـه هـر دو گونـه 
نوزمـا شـایع بـوده انـد نشـان داده اسـت کـه گونـه نوزما سـرانه در 
مناطـق گرمتـر )مناطقی با آب و هوای مدیترانه ای( شـایع اسـت 
و شـیوع گونـه نوزمـا آپیـس در مناطقـی بـا آب و هـوای معتـدل 
بیشـتر اسـت، و ایـن موضـوع در زمـان ورود زنبـوران مهاجـر بـه 

 .)Fries 2010(چنیـن مناطقـی بایـد مد نظـر قـرار گیـرد
اثـرات زیسـت محیطـی در رقابـت بیـن دو گونه نوزمـا آپیس و 
نوزمـا سـرانه تاثیـر داشـته اسـت بطـوری کـه در بسـیار از مناطق 
جهـان گونـه نوزمـا سـرانه تنهـا گونـه شناسـایی شـده در زنبـور 
 Chen et al., 2008, Chen & Huang(اسـت بـوده  عسـل 
2010, Klee et al., 2007, Martínez et al., 2012, Modir-
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بـه  جهـان  مناطـق  از  برخـی  در  لیکـن   )rousta et al., 2014
دلیـل وضعیـت خـاص آب و هوایـی غالبیت بـا نوزما آپیس اسـت 
)Budge et al., 2010, Gisder et al., 2010(. بررسـی هـای 
اخیـر در سـطوح مختلـف )فـردی، کلنـی، زنبورسـتان، کشـور، 
نژادهـای مختلف زنبورعسـل( و همچنین تجزیـه و تحلیل دلایل 
شـیوع گونـه هـای نوزما در جهان نشـان داده اسـت کـه هیچگونه 
جایگزینـی بیـن دو گونـه نوزما سـرانه و نوزما آپیـس در جهان رخ 
نـداده اسـت)Martín-Hernández et al., 2012( فقـط نوزمـا 
سـرانه گونـه غالـب در طـول سـال و شـیوع نوزمـا آپیـس تابع یک 
الگـوی اپیدمیولوژیـک خـاص )شـیوع در بهـار و پاییـز( یـا بطـور 
کلـی تـر در فصـول سـرد مـی باشـد و ایـن تئـوری در گذشـته نیـز 
Bermejo & Fernández 1997, Pajue-(  بیـان شـده اسـت
lo et al., 2008( و تحقیقـات اخیـر انجـام شـده در آمریـکا نیـز 
 .)Runckel et al., 2011(ایـن موضـوع را تاییـد نمـوده اسـت
بسـیاری از تحقیقـات انجـام شـده در خصـوص بیمـاری نوزمـا و 
تعییـن میـزان شـیوع آن در فصـل بهـار کـه زمـان شـدت بیماری 
 Bailey 1955, Martín-Hernández(اسـت انجام شـده اسـت
et al., 2009( و ایـن دقیقـا مترادف با زمانی اسـت که فقط نوزما 
آپیـس بعنـوان عامـل بیمـاری نوزموزیـس در کنـدو یافـت مـی 
گـردد، عاملـی که معمولًا در مناطق گرمسـیری و نیمه گرمسـیری 
فعالیـت نـدارد)Martín-Hernández et al., 2009( در حالـی 
کـه نوزمـا سـرانه در تمـام طـول سـال و در عرضهـای جغرافیایـی 
 Martín-Hernández( مختلـف در کلنـی قابـل تشـخیص اسـت

 .)et al., 2007, Martín-Hernández et al., 2012
نتیجـه گیـری: مطالعـه در خصوص گونه های مسـبب بیماری 
نوزمـا در کشـور محـدود مـی باشـد و برخـی از ایـن مطالعـات بـه 
بـه  توجـه  بـا  اسـت  شـده  انجـام  میکروسـکوپی  مشـاهده  روش 
تفریقـی  تشـخیص  گونـه  دو  ایـن  اسـپور  بسـیار  هـای  شـباهت 
آزمایشـگاهی آنها با مشـاهده میکروسـکوپی بسـیار مشـکل و در 
مـواردی غیـر ممکن اسـت)Fries et al., 2006( لـذا باید در این 

خصـوص از روش هـای مولکولـی کمـک گرفـت. 
بررسـی مطالعـات منتشـر شـده در ایـران مویـد ایـن مطلـب 
اسـت کـه تحقیقاتـی که با اسـتفاده از روشـهای مولکولی مبادرت 
بـه بررسـی عامـل بیمـاری نوزمـا نمـوده انـد میکروسـپوریدیای 
گـزارش  ایـران  از  بیمـاری  ایـن  عامـل  بعنـوان  را  سـرانه  نوزمـا 
کـرده انـد  و تحقیقـات بـر اسـاس مشـاهده میکروسـکوپی نوزمـا 
آپیـس را بـه عنـوان عامـل بیمـاری معرفـی کـرده انـد و تاکنـون 
از  آپیـس  نوزمـا  مولکولـی  شناسـایی  خصـوص  در  گزارشـی 
زنبورسـتانهای ایـران وجـود نـدارد. با توجـه به گزارشـات فراوان 
شـدن  جایگزیـن  خصـوص  در  جهـان  کشـورهای  از  بسـیاری  از 
گیـری  همـه  علایـم   در  تغییـر  و  آپیـس  نوزمـا  بـا  سـرانه  نوزمـا 
 Higes et al., 2006, Klee et al., 2007,(شناسـی بیمـاری
 ،)Martín-Hernández et al., 2007, Paxton et al., 2007
و تحقیقـات انجام شـده در ایران محتمل اسـت کـه عامل بیماری 
نوزمـا در ایـران نیـز نوزما سـرانه باشـد هر چنـد تاییـد قطعی این 

موضـوع نیـاز بـه تحقیقـات بیشـتری دارد.
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Abstract
Nosema disease is the most important adult bee disease but is mostly by beekeepers as there are no 

characteristic obvious symptoms. Hence, Nosema disease is also referred to as "the silent killer". The aim of 
the present study was to determine the molecular identification of Nosema spices in Kurdistan province of 
Iran. 100 samples were collected from apiaries )870 hives( of Kurdistan. Samples were examined by a light 
microscope and polymerase chain reaction )PCR( assay. The light microscope was used for determination of 
the presence of Nosema spores in all of the collected samples. PCR assay based on 16S ribosomal RNA has 
been used to differentiate between Nosema apis and Nosema ceranae. Only Nosema ceranae was found in 
all samples, indicating that this species present in Kurdistan.
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