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چکيده

بيماري لوك آمريكائي یکی از مهم ترين بيماري باكتريائي زنبور عسل بوده كه در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع ،ميتواند

موجب تلفات ش�دیدی درزنبورس�تان ها می گردد .عامل بیماری باس�یل گرم مثبت اس�پور داری بنام Paenibacillus larvae

م�ی باش�د .این باس�یل کاتاالز منفی بوده واس�پورآن بس�یار مقاوم می باش�د .مطالعه حاضر طی س�ال ه�ای 1385 - 1386در
زنبورستان های  15شهرستان ،استان آذربایجان شرقی انجام گردید .در این بررسی تعداد  100زنبورستان و از هر زنبورستان تعداد
 5كندوي زنبورعس�ل بطور تصادفی انتخاب ش�دند .نتایج این بررسی نش�ان دادکه :از مجموع  100زنبورستان استان ،فقط از سه
زنبورستان باکتری  B.larvaeجدا گردید و نتایج بررسی های آنتی بیوگرام به ترتیب از حساسیت این باکتری ها به :به تتراسیکلین،
اکسی تترا سایکلین ،سولفاديميدين ،تایلوزین ،جنتامايسين ،استرپتومايسين و پني سيلين را نشان داد.
كلمات كليدي :لوک آمریکایی ،Paenibacillus larvae ،مقاومت آنتی بیوتیکی ،زنبور عسل
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Study on prevalence and antibiogram of American foulbrood in honey bee hives of east Azarbaijan province
between 2007-2008
By: N.Razmaraee, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Northwest Branch (Corresponding Author; Tel:
+989143971243), Babaee H. Pharmacology Faculty of Medical Sciences University, Tabriz, Moradi M. and Moharmi
M., Razi Vaccine and Serum Research Institute Karaj. Khalili F. Razi Vaccine and Serum Research Institute Northwest
Branch Foroughi L. Medical Sciences University of Tabriz, Aras International Branch.
American foulbrood disease (AFB) is one of the most important bacterial diseases of honey bee can be caused severe
losses in apiaries. AFB caused by Paenibacillus larvae a Gram positive and spore-forming bacterium. This study was
taken placed in 15 area of east Azerbaijan province of IRAN between 2006-2007 years. In this study, 500 bee hives
were randomly selected from 100 apiaries. Standard Bacteriological tests was performed to isolate Paenibacillus larvae
Identification and Antibiogram tests were done on approved isolates. The results of this study revealed that, three
apiaries were infected by Paenibacillus larvae and they were sensitive to the Oxytetracycline, Tetracycline, Doxycycline,
Sulphadimidine, Taylosin, Gentamicin, Streptomycin and Penicillin respectively. Finally, it was demonstrated that the
rate of AFB in apiaries of east Azerbaijan province is low and isolated bacteria were sensitive to the most antibiotics.
Keywords: Bacillus larva, American foulbrood, Antibiogram, Honey bee, MYPGP agar

مقدمه

اي��ن بيماري وابس��ته به فصل خاصی نمی باش��د .عامل بيماري نوعی
باسیل اسپوردار بنام  Paenibacillus larvaeمي باشد .اسپور این باسیل
بسيار مقاوم اس��ت ( .)22،19تنها میزبان این باسیل ،الروها و شفیره های
زنبوره��ای کارگر می باش��ند( .)7آلودگی از طریق غذای آلوده به اس��پور
بیماری ،به الروهای سالم منتقل میشود و اغلب ناقالن بیماری ،زنبور های
جوان پرستار یا زنبورهایی که حجره ها را تمیز نموده و الشه تلف شده ها را
به خارج از کندو منتقل می کنند ،می باشند( .)14در برنامه های پیشگیری
و کنت��رل این بیماری باید به انتق��ال عمودی آن نیز توجه نمود ( .)15این
بیماری از کشورهای مختلف دنیا گزارش شده است ( . )27 ،16 ،11برای
تش��خیص این بیماری می توان از روش های مولکولی بس��یار دقیق مانند
 ،PCRاستفاده نمود (.)25
برخی ازگزارش��ات بیم��اری در زنبورس��تان های کش��ور عبارتند از:
گزارش بیماری در س��ال  1373توس��ط عراقی در استان آذربایجان غربی
( ،)4عقیلی و همکاران در س��ال 1380از اس��تان چهارمحال بختیاری ()6
و عظیم��ی و همکاران در  1386از اس��تان هم��دان ( )5وگزارش آلودگي
زنبورس��تان هاي نواحي شمالي استان تهران توسط یوسفی و همکاران در
سال 1386مي باشد(.)8
در معده الرو زنبور ،فرم اس��پور به فرم باس��یل تبدیل می ش��ود .رشد
باس��یل در بدن الروها موجب ایجاد بیماری شده و و تلفات در کندو شروع
می ش��ود و موجب مرگ الروها در مرحله پيش ش��فيرگي می گردد( .)3
س��رعت انتشار بیماری متناس��ب با تعداد الروهای مرده می باشد و زمانی
که بیماری در کندو گسترش یافت وتعداد الروهای مرده افزایش پیدا کرد
دیگر زنبورها از بیرون کشیدن آنها صرف نظر می کنند و از طرفی چون بر
جمعیت کندو افزوده نمی شود کندو ضعیف شده و از بین می رود)4(.
اسپور بیماری در مقابل نور آفتاب ،خشکی ،حرارت ،سرما و ضدعفونی
های عادی و عمل ضدعفونی عسل بسیار مقاوم است ( .)29در اثرآلودگي،

(پژوهشوسازندگی)

الروه��ا در مرحله پيش ش��فيره اي م��رده ،به رنگ قه��وه اي درآمده و در
نهايت خشك مي شوند و به صورت يك پوسته در مي آيند كه حذف آنها
از س��طح شان ها كار مشكلي است .معموالً در اين بيماري پوشش محدب
س��لول ها فرورفته شده وپس از پیشرفت بیماری س��وراخ مي گردد .یکی
دیگر از عالئم مش��خصه این بیماری بوی خاصی است که از سلول آلوده به
مش��ام می رسد .این بو ممکن اس��ت تا یک متری کندویی که درب آن را
برداش��ته اند استشمام شود( .)2 ،1وقتي چوب كبريتي درون سلول حاوي
شفيره فاسد شده وارد شود اين شفيره به ميزان چند سانتي متر چون ماده
لزجي كش مي آيد (.)4

مواد و روش ها

با ف��رض آلودگ��ي  50درصدی زنبورس��تان هاي اس��تان آذربایجان
ش��رقی و با اس��تفاده از فرمول آماري محاس��به تعداد نمون��ه ها از فرمول
( n=z2p (1-pتعيي��ن گرديد d2 .تعداد  100زنبورس��تان در كل اس��تان
انتخ��اب گردی��د و در ه��ر زنبورس��تان از تع��داد  5کندو نمون��ه برداری
گردی��د .نمون��ه ها در خالل س��ال ه��ای 1385و  1386طی دو س��ال از
زنبورستان های  15شهر از استان آذربایجان شرقی جمع آوری شد .برای تعيين
زنبورس��تان هاي مورد نظ��ر ،از جدول اعداد تصادفي اس��تفاده ش��د و از
هر زنبورس��تان تع��داد  5كندو به ص��ورت كام ً
ال تصادفي م��ورد بازديد و
نمون��ه ب��رداري قرار گرفت و با تكميل پرسش��نامه ،اطالعات مربوط به هر
زنبورستان که شامل اطالعات کافی در مورد زنبوردار و وضعيت زنبورستان
جمع آوری گردید و بعد از انجام آزمايشات الزم نتايج حاصله در فرم هاي
مربوطه ثبت شد .پس از تعيين كندوهاي مورد بازرسي ،ا زهر كدام از آنها
چهار نمونه به شرح زير گرفته شد.
 -1زنبور بالغ :تعداد  40عدد زنبور عسل بالغ را از روي قاب هاي حاوي
الرو و شفيره برداشته و در ظروف مناسب جمعآوري شد.
 -2الرو و ش��فيره :از هر كندو حدود  25س��انتي متر مربع سلول هاي
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مومي حاوي الرو و شفيره را با تيغه اسكالپل بريده و در ظرف نمونهگيري
مناسب به آزمايشگاه انتقال داده شد (ترجيحاً از قاب هائي انتخاب ميشوند
كه حاوي تعدادي سلول خالي در كنار سلول هاي سربسته ميباشند).
 -3عس��ل :از هر كندو حدود  25سانتي متر مربع از سلول هاي مومي
سربسته حاوي عسل را با تيغه اسكالپل برش داده و در ظروف نمونهگيري
مناسب به آزمايشگاه انتقال داده شد.
 -4گرده گل :از هر كندو حدود  25س��انتي متر مربع از س��لول هاي
مومي حاوي گرده گل را با تيغه اسكالپل برش داده و در ظروف نمونهگيري
مناسب به آزمايشگاه انتقال داده شد.
پس از انتقال نمونهها به آزمايش��گاه در اسرع وقت آنها را به شيوه زير
آماده نموده و در محيط كشت مناسب كشت داده شد(.)18
 نمونههاي زنبور بالغ :زنبوران بالغ زنده را قبل از آزمايش توسط مادهبيهوش كننده ،كش��ته و براي از بين بردن اس��پور باكتري هاي سطح بدن
آنها ،آنها را در الكل متانول انداخته تا ضدعفوني ش��وند .س��پس تعداد 30
عدد زنبور را در  10ميليليتر آب مقطر اس��تريل له كرده و با اس��تفاده از
يك تكه توري يا تنريب آنها را صاف كرده و در داخل ويال هاي شيش��هاي
ریخته شدند.
 الرو و ش��فيره :تع��داد  20-30ع��دد الرو و ش��فيره را در داخل 10ميلي ليتر آب مقطر استريل له كرده و طبق روش فوق عمل شد.
 عسل :عسل داخل سلول هاي مومي را صاف كرده و آنها را در داخلمق��داري آب مقطر اس��تريل حل نموده و طبق روش ه��اي قبل در داخل
ويال هاي شيشهاي ریخته شدند.
 گ��رده گل  :گرده گل را از داخل س��لول ه��اي مومي بيرون آورده ودر مقداري آب مقطر اس��تريل حل گرده و در داخل ويال هاي شيش��هاي
ریخته شدند.
برای از بين بردن باكتري هاي فاقد اس��پور از حرارت مرطوب استفاده
گردید با توجه به اينكه باكتري پنی باسيلوس الروا اسپور دار بوده و اسپور
آن قادر به تحمل دماي زير  100درجه ميباشد .لذا براي از بين بردن ساير
باكتريهاي فاقد اس��پور ،ويال هاي شيشهاي حاوي نمونههاي آماده شده را
در داخل حمام آب گرم  92درجه سانتيگراد به مدت  20دقيقه قرار داده،
بطوري كه آب روي ويال ها را پوشانده بود (.)28 ،19 ،18
برای كشت نمونهها محيط كش��ت  MYPGPآگار استفاده شد .بعد
از ريختن محيط ها در داخل پلیتهاي شيش��هاي و آماده شدن آنها براي
كشت ،با استفاده از سوآپ استريل يا ريختن چند قطره از محتويات هر يك
از وي��ال ها در روي پلیتهاي جداگانه و پخ��ش كردن آن در روي محيط
كش��ت اقدام به كشت نمونهها گردید .مش��خصات هريك از نمونهها و كد
زنبورس��تان پشت پلتها يادداشت ش��د .پلتهاي آماده شده در دماي 37
درجه س��انتيگراد به مدت  3روز قرار داده ش��دند( .البته بعد از  18ساعت
ميتوان باكتري هاي رش��د كرده را مش��اهده نمود ولي  3روز مدت زمان
مناسبي براي رشد كامل باكتري است (.)17
بع��د از س��ه روز ق��رار دادن پلیته��ا در داخل انكوبات��ور  37درجه
س��انتيگراد ت��ك تك آنها را ب��ه دقت مورد مش��اهده ق��رار داده و تعداد
كلنيهاي باكتري رشد كرده را به دقت شمارش كرده و در فرم هاي مربوط
به هر نمونه و زنبورستان ثبت شد .در مرحله بعد اقدام به رنگآميزي گرم
باكتري هاي رشد كرده نموده و هر يك از نمونهها به دقت بررسی شدند و
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نتایج مشاهدات ميكروسكوپی هر یک از پلیت ها ،ثبت گردید.
ب��راي حص��ول نتيج��ه قطع��ي از حض��ور يا ع��دم حض��ور باكتري
 ،Paenibacillus larvaeباكتري هاي مش��کوک از نظر باکتری فوق با
استفاده از تست های تفریقی گلوکز ،کازئین ،ژالتین ،اندول ،کاتاالز و سیترات
مورد بررسی قرار گرفتند .اين باكتري داراي تست هيدروليز گلوكز ،هيدروليز
كازئين ،ژالتين را هيدروليز ،اندول منفي 5،كاتاالز منفي ستيرات منفي است
(.)24 ،21 ،18
تست آنتيبيوگرام

براي اينكه از ميزان حساس��يت باكت��ري Paenibacillus larvae
جدا شده در برابر آنتيبيوتيك هاي رايج در زنبورداري ها اطمينان حاصل
گردد ،با كش��ت اختصاصي باكتري فوق در محيط MYPGPو استفاده از
ديس��ك هاي آنتيبيوتيكي ش��امل :تتراس��يكلين ،اكس��ي تترا سايكلين،
استرپتومايس��ين ،تايلوزين ،جنتامايسين و س��ولفاديميدين (شرکت پاتن
طب) تست آنتي بيوگرام مطابق دستور العمل شرکت سازنده انجام گرديد.
در نهايت با ثبت نتايج در جداول مربوط به تك تك زنبورستان هاي و
مقايسه آنها با يكديگر ،ميزان آلودگي زنبورستان هاي هر شهرستان تعيين
گرديد.

نتایج

از مجموع  100زنبورس��تان مورد مطالعه مربوط به  15شهرستان استان
آذربایجان شرقی ،تعداد  3زنبورستان به ترتیب مربوط به شهرهای چاریماق،
هریس ،کلیبر با باکتری  Paenibacillus larvaeآلوده بودند .ش��کل های
 2،3، 1و  4به ترتیب مربوط به رشد باکتری را در داخل محیط کشت ،حجره
های کندو های درگیر ،باکتری های رنگ آمیزی ش��ده و منظره کش آمدن
الروهای مبتالی مرده می باش��د آلودگي عس��ل دو مورد از سراب و هريس،
آلودگي موم دو مورد از كليبرو هريس و آلودگي الرو سه مورد مربوط به كلبر
و سراب و هريس و آلودگي زنبور يك مورد از كليبر گزارش گرديد که نتیجه
بررسی ها در جدول  1نشان داده شده است:

بحث

بيماري لوک آمریکایی همه س��اله خس��ارات زي��ادي را به صنعت
زنبورداری وارد مي سازد و نه تنها منجر به نابودي يك كلني شده بلكه
در صورت عدم تش��خیص و درمان س��ریع کندوهای مبتال می تواند به
سرعت در تمام زنبورستان گسترش یافته و ظرف مدت کوتاهی موجب
بروز تلفات شدید در تمام زنبورستان ها گردد.
استان آذربایجان شرقی با داش��تن تعداد  410/000کندوی مدرن
و ح��دود  198/000کندوی بومی یکی از بزرگترین س��ایت های تولید
و پ��رورش زنبور عس��ل و فراورده های آن می باش��د و یکی از باالترین
ارقام تولید عس��ل در کش��ور را داراس��ت .جداس��ازی اس��پور باکتری
 Paenibacillus larvaeاز س��ه زنبورس��تان که بترتیب در شهرهای
کلیب��ر ،هری��س و چاریماق انجام گردید .در ش��هر های فوق سیس��تم
زنبورداری بیش��تر بس��مت سیس��تم های س��نتی گرایش دارد وزنبور
داران بیش��تر ب��ه کمک تجربیات ش��خصی خود و یا س��ایر زنبورداران
مش��غول بکار در حرفه زنبورداری هستند با بررسی اطالعات موجود در

(پژوهشوسازندگی)
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پرسشنامه ها مشخص شد که در هر سه مورد این افراد ،دارای تحصیالت
پایی��ن بوده ،هیچک��دام از این افراد با دکترهای دامپزش��ک موجود در
منطقه ارتباط کاری نداش��ته ،از وسایل و جمعیت های سایر زنبورداران
براحتی و بدون کمترین رعایت اصول بهداش��تی اس��تفاده می نمایند و
براحتی بین این زنبورس��تان و سایر زنبورستان ها کندو های مستعمل
مبادله می گش��ت ( .)4 ،3 ،2با توجه به اسپور مقاوم این بیماری از یک
س��و و عدم آش��نایی این زنبورداران با اصول صحیح زنبورداری از سوی
دیگ��ر بروز ان��واع بیماری ها ،بویژه بیماری نوزما در این زنبورس��تان ها
دور از انتظار نبود .میزان تولید عس��ل در این زنبورس��تان ها در مقایسه
با میانگین تولید عس��ل در اس��تان در ازای هرکندو نیز پایین تر بود .در
س��ال 1373گزارش عراق��ی و همکاران در خصوص می��زان آلودگی در
زنبورستان ها در استان آذربایجان غربی  47درصد در نمونه های عسل
و  14درصد در نمونه های الرو وشفیره را شامل مي شد بود كه علت را
 ،اپیدمی بیماری در سال  1370می دانست که اسپور باکتری در منطقه
باق��ی مانده بود ( .)4البته از علل احتمالی دیگر باال بودن میزان آلودگی
در استان آذربایجان غربی ،می توان به داشتن مرز مشترک با کشورهای
ترکیه و عراق باش��د که احتمال ورود بیماری از کش��ورهای فوق وجود
دارد .عقیلی و همکاران در س��ال هاي  1377و  1378در اس��تان چهار
محال بختیاری آلودگي عسل  5/35و آلودگي الرو ها  1/8درصد گزارش
نمودند( ،)6در س��ال  1386در استان همدان  3درصد زنبورستان های
مورد مطالعه توس��ط عظیمی و همکاران ( )5گزارش گردید و در س��ال
 1386یوس��فی وهمکاران در استان تهران آلودگي الرو ها را  1درصد و
آلودگي موم ها را  0/ 5گزارش نموده است(.)8
گزارش بیماری در اس��تان همدان  3درصد زنبورس��تان های مورد
مطالع��ه و همچني��ن نمونه های آلوده مربوط به عس��ل و الروها بود در
حالي كه میزان آلودگی زنبورس��تان های تحت مطالعه در اس��تان چهار
مح��ال بختی��اری میزان آلودگی  5/35درصد عس��ل و می��زان آلودگی
الروها  1/8درصد گزارش گرديده اس��ت ( )6و در مطالعه یوسفی میزان
آلودگی موم و الرو در زنبورستان های تحت مطالعه غرب تهران (کرج و
ساوجبالق) به ترتیب  1درصد و 0/5درصد بود ( .)8نتایج بررسي حاضر
در اس��تان آذربايجان شرقي نش��ان دهنده آلودگی  2درصدی عسل2 ،
درص��دی موم 3 ،درصدی الروها و  1درصدی زنبورهای بالغ بودكه در
مقایس��ه با بررسی هاي انجام گرفته در اس��تان آذربایجانغربی و استان
چهار محال بختیاری پایین تر بود ولی با نتایج اس��تان همدان همخوانی
داش��ت ولی بیش��تر از گزارش آلودگی غرب اس��تان تهران بود .عراقي
علت باال بودن آلودگي در اس��تان آذربايجان غربي را مربوط به ،اپیدمی
بیماری در س��ال  1370می دانست که اس��پور باکتری در منطقه باقی
مان��ده بود ( .)4البت��ه از علل احتمالی دیگر باال بودن میزان آلودگی در
اس��تان آذربایجان غربی ،می توان به داش��تن مرز مشترک با کشورهای
ترکیه و عراق باش��د که احتمال ورود بیماری از کشور های فوق وجود
دارد .از عل��ل مهم ديگر مرب��وط به وجود اخت�لاف در نتايج می تواند
شرایط اقلیمی استان های مختلف ،مناطق کوچ زنبورستان ها ،همچنین
مقاومت نس��بی برخی از زنبورس��تان ها به بیماری ،همچنین مس��ائل
بهداشتی و مدیریتی زنبورستان ها باشد .نتایج آنتی بیوگرام از حساسیت
باکتری های  Paenibacillus larvaeجداشده ترتيب به تتراسیکلین،

(پژوهشوسازندگی)

اکس��ی تت��را س��ایکلین ،س��ولفاديميدين ،تایلوزی��ن و جنتامايس��ين،
استرپتومايس��ين و پني س��يلين بود ك��ه اغلب منابع اين ام��ر را تاييد
م��ي نمايند ( .)5در صنعت زنبورداری مصرف آنتي بيوتيك ها عمدتاً بر
عليه بيماري هاي لوك آمريكائي و لوك اروپائي می باشد در کشورهای
اروپای��ی زنبورداران مجاز به اس��تفاده از آنتي بيوتي��ك های محدودی
می باش��ند .با ایج��اد محدودیت در عرضه و مص��رف آنتی بیوتیک در
زنبورس��تان ها و ارائه آموزش های علمی به زنبوردارا نمی توان از ایجاد
س��ویه های مقاوم باکت��ری در برابر آنتی بیوتیک ه��ا جلوگیری کرد و
همچنین باقی مانده آنتی بیوتیک در عس��ل به حداقل رس��اند .درتعداد
زيادي از كش��ورهاي اتحاديه اروپا مي��زان حداكثر باقي مانده مجاز آنها
مشخص نشده است ،كه بدين معني است كه اجازه مصرف به عسل هاي
واج��د باقي مانده آنتي بيوتيك ها داده نمي ش��ود .با اين حال تعدادي
از كش��ورهاي اروپائي از جمله سوئيس ،انگليس و بلژيك محدوده هائي
را تعيي��ن نموده ان��د كه در حد ت��ا  /05ميلي گ��رم در كيلوگرم براي
ه��ر گ��روه آنتي بيوتيك اس��ت .در آمریکا اکس��ی تترا س��ایکلین تنها
دارویی اس��ت که مجوز اس��تفاده برای پیشگیری و کنترل بیماری لوک
آمریکایی را در زنبورس��تان ها دارد ( .)26براساس گزارش  Alippiدر
س��ال  ،1996از تعداد  91مورد  Paenibacillus larvaeجدا ش��ده از
زنبورس��تان های کشور آرژانتین ،میزان مقاومت سویه های جدا شده به
اکس��ی تتراسایکلین  45درصد بود  Alippiو همکاران در سال 2005
عدم وجود مقاومت دارویی  Paenibacillus larvaeجداش��ده به آنتی
بیوتیک تایلوزین را گزارش نمودند ( .)10مطالعه دیگر درکش��ور برزیل
توسط  Bastosو همکاران تاثیر بسیار باالی آنتی بیوتیک های تایلوزین
و اکسی تتراسایکلین بر روی پنی باسیلوس الروا گزارش گردید (.)13
گزارش��ات زی��ادی از این بیماری در کش��ور ترکیه وج��ود دارد که
می توان به گزارش  kaftanogluدر سال ،كه  1986آلودگي  5درصدي
كن��دو هاي مورد مطالعه را نش��ان م��ي دهد ( Aydin .)20در س��ال
1999ك��ه آلودگي  14/14درصد از عس��ل هاي كندوهاي مورد مطالعه
را گزارش نمود ( .)12و در س��ال  Ozkirim 2002آلودگي  4درصدي
از اين باكتري را از عس��ل هاي مناط��ق مختلف تركيه را گزارش نموده
اس��ت ( .)23وجود مرز مشترک با این کش��ور و احتمال انتقال بیماری
از این طریق به کش��ور می تواند مطرح باش��د .به علت مشکالت مربوط
به کش��ت و آلودگی های محیط کشت با س��ایر باکتری های اسپوردار،
معموالً کار با این باکتری مش��کل است و با توجه به اسپور بسیار مقاوم
این باکتری بایستی که تمام محیط های کشت شده و وسایل آلوده قبل
از دورریزی و یا اس��تفاده مجدد ،اتوکالو ش��وند و در صورت عدم رعایت
موارد ذکر ش��ده احتمال انتشار بیماری در منطقه با منشاء آزمایشگاهی
وجود خواهد داش��ت به نظر می رس��د برای پیش��کیری از بیماری لزوم
آم��وزش صحیح زنبورداران در این رابطه و نظ��ارت و کنترل کوچ های
فصلی و ممانعت از کوچ زنبورداران به مناطق آلوده ( )29کشور می تواند
از مهم ترین راهکارهای مبارزه با این بیماری باش��د البته پایش سالیانه
بیماری در مناطقی از کشور که قبال این بیماری را داشته اند نيز بسيار
مفي��د خواهد بود و در انتها مطالعه مولكول��ي بيماري در جمعيت هاي
زنبورستان هاي كشور پيشنهاد مي گردد که می تواند راهکارهای عملی
را در پیشگیری و کنترل این بیماری محسوب می گردد.
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جدول  -1نتایج  Paenibacillus larveaجدا شده از زنبورستان های استان آذربایجان شرقی

ردیف

شهرستان

تعداد زنبور ستان

نتیجه بررسی

تعداد زنبورستان

(باالی  300کندو)

انتخاب شده

عسل

موم

الرو

زنبور

1

اهر

162

5

-

-

-

-

2

بستان آباد

31

4

-

-

-

-

3

تبریز

329

10

-

-

-

-

4

جلفا

66

4

-

-

-

-

5

چاریماق

8

3

-

-

-

-

6

سراب

147

7

+

-

+

-

7

شبستر

224

11

-

-

-

-

8

کلیبر

235

12

-

+

+

+

9

عجب شیر

90

4

-

-

-

-

10

مراغه

471

11

-

-

-

-

11

مرند

124

7

-

-

-

-

12

میانه

180

8

-

-

-

-

13

هریس

15

3

+

+

+

-

14

هشترود

22

6

-

-

-

-

15

ورزقان

17

5

-

-

-

-

جدول  -2نتایج  Paenibacillus larveaجدا ش�ده به تفکیک از عس�ل ،موم ،الرو و زنبورهای زنبورستان
های اس�تان آذربایجان ش�رقی نتایج این بررس�ی بیانگر آلودگی  2درصدی عس�ل ه�ا ،آلودگی  2درصدی
م�وم ه�ا ،آلودگی  3درصدی الروه�ا و آلودگی یک درصدی زنبورهای بالغ می باش�د و نتايج مربوط به آنتي
بيوگرام نش�ان داد که تفاوتی در میزان حساس�یت  Paenibacillus larveaجدا شده وجود نداشت و تمام
پنی باس�یلوس الرواهای جدا ش�ده از نقاط مختلف اس�تان به تريب به تتراس�یکلین ،اکسی تترا سایکلین،
سولفاديميدين ،تایلوزین و جنتامايسين ،استرپتومايسين و پني سيلين حساس بودند.

ردیف

شهرستان

15

نتیجه بررسی
عسل

موم

الرو

زنبور

1

هریس

+

+

+

-

2

چاریماق

+

-

+

-

3

کلیبر

-

+

+

+

(پژوهشوسازندگی)

بررسی میزان آلودگی کندوهای ...

شکل  - 4منظره كش آمدن الروهاي مبتالي مرده

شکل  -1پرگنه هاي  Paenibacillus larveaدر محيط كشت

تقدیر و تشکر

بدینوس��یله از زحم��ات بیدریغ جناب آقای مهندس نومی ،مس��ئول
ام��وردام اس��تان آذربایج��ان ش��رقی وکارشناس��ان محت��رم ام��ور دام
شهرس��تان ه��ای مختلف اس��تان و همچني��ن كارشناس��ان بخش هاي
زنبورعس��ل و ميكروب شناسي موسس��ه تحقيقات واكسن و سرم سازي
رازي تش��کر و قدر دانی می ش��ود که جز با همکاری ،همدلی و مساعدت
این عزیزان انجام تحقیق میسر نبود.
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