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 Research Paper (Beneficial Insects: Viruses)  (فيروسات: حشرات نافعةبحـوث )
 

  لفيروس الجناح المشوه وتحديد القرابة الوراثية التوصيف الجزيئي
 في سوريةالمنتشر الذي يصيب نحل العسل 

 
 1وأحمد محمد مهنا 1هشام أديب الرز، 2،1همام شعبان برهوم

 ؛ A.M.Mouhanna@gmail.com، البريد اإللكتروني: كلية الزراعة، جامعة دمشق، سوريةقسم وقاية النبات، ( 1)
 .مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية، كلية الزراعة، جامعة دمشق، سورية( 2)

 

 الملخص
الذي يصيب نحل  لفيروس الجناح المشوه وتحديد القرابة الوراثية التوصيف الجزيئي. 2017 .هشام أديب الرز وأحمد محمد مهنابرهوم، همام شعبان، 

 .163-155(: 3)35، مجلة وقاية النبات العربية .في سوريةالمنتشر العسل 

بدت إصابة جميع العينات التي أ آحادي الخطوةالنسخ العكسي تفاعل عملية أظهرت نتائج حيث خلية نحل تنتشر في ثماني محافظات سورية،  240شملت الدراسة 
 395 و 195 تينللقطع الوراثية أظهرت شجرة القرابة .أية أعراضيظهر عليها بالنسبة للعينات التي لم  %55، و%100بنسبة بفيروس الجناح المشوه أعراض إصابة 

 على التوالي.قاعدي،  زوج 395و 195 تينلقطعل %100-98.7و %100-97.9في حدود  عالية هاكانت نسبة التطابق بينو  ،العزالت السورية ًا بينتقارب قاعدي زوج
أدى إلى اختالف في األحماض لفيروس العزالت السورية ل زوج قاعدي من مجين 195القطعة المضخمة بحجم  اآلزوتية فيقواعد تتابع التبين وجود اختالفات في  كما

 .زوتيةاآلالقواعد  تتابعمع بعضها بالرغم من وجود اختالفات في متشابهة أحماض أمينية شفرت إلنتاج  زوج قاعدي فقد 395القطعة  . أما فيالناتجة منها األمينية
 وبين العزالت العالمية. العزلة السورية في سورية، إضافة للتقارب الوراثي العالي بين الدراسة االنتشار الواسع لفيروس الجناح المشوه أظهرت هذه

 سورية. : فيروس الجناح المشوه، نحل العسل، شجرة القرابة،كلمات مفتاحية

 

 1المقدمة

 
 تحدثالممرضة التي  والمسبباتالعسل للعديد من اآلفات  نحلعرض يت

اآلن  حتىأمراض النحل الفيروسية. تم ، منها اتخسائر في المستعمر 
، 15، 7) في العالم يصيب نحل العسلفيروسًا  24توصيف كشف و 

من  Deformed wing virus (DWV)فيروس الجناح المشوه يعد  .(27
اية ألول مرة في اليابان في بدأكثر فيروسات النحل انتشارًا حيث سجل 

 يتمت فإال أن دراسة كامل جينوم الفيروس  ،الماضيثمانينات القرن 
 متعددة السطوح بقطر الفيروس متناظرة ماتي(. جس22) 2006عام 

  ssRNA+ (7 ،22.) الحمض النووي الريبيعلى  تحتوي نانومتر  30
  Iflavirus والجنس Picorna-like ضمن فيروساتالفيروس صنف 

 . )24، 23من إطار قراءة مفتوح واحد )والتي تتميز بجينوم مكون 
اإليطالية والتي يصل طول مجينها كالعديد من السالالت  لهذا الفيروس
 اآلزوتيةقواعد ال. يتشابه تتابع (22) ةزوتيقاعدة أآالف  10إلى نحو 
هما  Iflavirusمع فيروسين آخرين تابعين للجنس  DWVلفيروس 
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 1 الفاروا المدمر وفيروس Kakugo virus (KV) كاكوجو فيروس
Varroa destructor virus 1 (VDV-1) (17 ،22). 

ر أن أكثفيروسات النحل و  انتشارإلى في سورية اشير مؤخرًا 
صابة ناتجة عن اإلاألعراض الفيروسية انتشارا على حشرات النحل كانت 

الفيروسات التي تصيب  وأكثر الذي يعد أحد أهمDWV (25 )فيروس ب
 في اً ر أو ضمو  اً تشوهحيث تبدي الحشرة المصابة  ،انتشاراً  العسلنحل 

ور ما يموت بعد ظه غالباً النحل المصاب . البطنفي  اً انتفاخو  األجنحة
اإلصابة، والنحل عديم األعراض من الممكن أن يكون حاماًل للفيروس 

 .(30، 22، 11)أقل من النحل ذو األعراض الواضحة  بدرجةولكن 
، 5، 4 ،3، 2، 1) سابقةدراسات  استكمال إلى بحثال اهدف هذ

 وباألخص األكثر انتشارا فيفيروسات النحل  مدى انتشار لمعرفة (25
التباين في سورية، إضافة لتحديد مدى  DWVفيروس  العالم ومنها

ية اآلزوتقواعد التتابع دراسة عبر  DWV منالوراثي بين العزالت السورية 
بين ة الوراثيبهدف تحديد القرابة من جينوم الفيروس  مختلفةواقع لم

 العالمية.اإلقليمية و  السالالت والعزالتوغيرها من السورية  العزالت
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 هوطرائق بحثالمواد 
 

 عيناتالجمع 
في محافظات دمشق وريفها، حمص، منتشرة الحل االمن عدد منفحص تم 

خالل  (1 جدول) حماة )الغاب(، السويداء، القنيطرة، طرطوس والالذقية
-2014أعوام من  كتوبر/أوتشرين أول /مارسالفترة الواقعة بين آذار

 عراضاأل كانت تبدي عينة 180جمعت  خلية نحل. 240شملت ، 2016
لة، ، ارتجاف الشغاتشوه في األجنحةالقدرة على الطيران،  مالتالية: عد

ابة عليها إص ويرقات حشراتاالسوداد، الصلع، عذارى بلون اسود ميتة، 
أما عينات  نحل ميت أمام الخلية.و  ،بالفاروا، نحل زاحف أمام الخلية

وضعت العينات ضمن . عينة 60لم تبد أية أعراض فبلغت التي النحل 
اآلزوت السائل ب وغمرت مباشرةاإلغالق  ةمل محكم 15 أنابيب سعة

 .االستعمالس لحين ° 70-حرارة  على حفظتوبعد وصولها للمخبر 
 

 استخالص الـحمض النووي الريبي
حشرة من كل عينة بشكل عشوائي، وتم مجانستها باستخدام  15 تاختير 

 مل من المحلول الفوسفاتي1 المطحنة واآلزوت السائل، ثم اضيف
دقيقة، أخذ  15دورة/دقيقة لمدة  5000المنّظم. أجري التثفيل على سرعة 

ميكرولتر من الرائق العلوي واستخدم الستخالص الحمض  140بعدها 
 QiagenQIAamp® Viral المنتج من شركة كياجين النووي طقم أدوات

RNA Mini Kit (No. 52904) ة. حفظالصانعتعليمات الشركة ل اً وفق 
 .س لحين االستخدام° 70-حرارة  ندالحمض النووي المستخلص ع

 

 .مواقع جمع عينات نحل العسل في سورية. 1 جدول
Table1. Locations of collected honey bee samples from 

Syria. 
 

 Region المنطقة

 عدد خاليا النحل
No. of hives 

 أعراض إصابة
symptomatic 

infection 

دون أعراض 

 إصابة
asymptomatic 

infection 

 Damascus 33 10 دمشق

 Rif Dimashq 22 8 ريف دمشق

 Quneitra 10 5 القنيطرة

 Homs 18 7 حمص

 Hama 17 7 حماة

 Suwayda-sA 13 5 السويداء

 Tartous 30 8  طرطوس

 Lattakia 37 10 الالذقية

 Total 180 60 المجموع

 
 تفاعل النسخ العكسي 

 لمتعددا النسخ العكسيالبوليمراز التسلسلي مع  اختبارنفذ 
Multiplex RT-PCR المنتج من شركة  طقم أدوات مباستخدا 

 ، Qiagen One-Step RT-PCR kit (No. 210210) كياجين
  Alpha مصنعة من قبل شركةوالمتخصصة ال ن من البادئاتازوجو 
  'DWV-F1: 5'TTTGCAAGATGCTGTATGTGG3 ماه
ن تاالل 'DWV-R1 :5'GTCGTGCAGCTCGATAGGAT3و
 RNA-dependent RNA polymerase من مورثة قطعةضخمان ت

(RdRp)  (31) زوج قاعدي 395بحجم  '3القريبة من النهاية ، 
  'DWV-F2: 5'CTTACTCTGCCGTCGCCCA3 و
ن اذلال 'DWV-R2: 5'CCGTTAGGAACTCATTATCGCG3و

 195بحجم  '5القريبة من النهاية  L proteinمن مورثة  قطعة يضخمان
استخدم المدور و  ميكرولتر 50بحجم نهائي تفاعل التم  (.13) زوج قاعدي
جدول الموصى به )البرنامج  وفق Cleaver CSL Gradient الحراري 

2). 
 

 .التفاعل المتسلسل للبوليمراز مع النسخ العكسي المتعددبرنامج . 2 جدول
Table 2. Program of one-step multiplex RT-PCR. 
 

 Stage      المرحلة

 الحرارة/الزمن
Time/ 

Temperature 

عدد 

 الدورات
No. of 

cycles 

 النسخ العكسي
Reverse transcription 

 س°50/دقيقة 30
30 min./50˚C 

1 

 ،تحطيم أنزيم النسخ العكسي

 صل الفو البوليمرازتنشيط أنزيم 
Destruction of reverse 

transcriptase, activation 

of HotStarTaq and 

denaturation 

 س°95 دقيقة/ 15
15 min./95˚C 

1 

 الفصل
Denaturation 

 س°94 /ثانية  30
30 sec./94˚C 

35 
 االلتحام

Annealing 
 س°55 /ثانية  45

45 sec./55˚C 

 االستطالة
Extension 

 س°72 /ثانية  45
45 sec./72˚C 

 االستطالة النهائية
Final Ext. 

 س°72دقائق /  7
7 min./72˚C 

∞ 

 
 

 (ةكليوتيديو ي)الن آلزوتيةا قواعدال تتابع ودراسة توثيق النتائج
 هالمةالمتعدد على  من تفاعل النسخ العكسي اتميكروليتر  5 ترحل

لرحالن اجهاز  في بروميد اإليثيديومعلى وي تتح والتي %1.5األغاروز 
ووثقت النتائج  Tris-acetate-EDTA (TAE) 1Xمحلول و الكهربائي 
أعيد ترحيل كامل . MicroDOC Systemباستخدام جهاز بتصويرها 
مة أخرى على هال اإليجابية للعينات المتعددالنسخ العكسي منتج تفاعل 
حيث  ها،ل اآلزوتيةقواعد ال تتابع تحليل وتحديدبهدف  %1من اآلغاروز 
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 تيةاآلزو قواعد المن  ونقيتاآلغاروز،  اقتطعت الحزم المطلوبة من هالمة
قراءة تحليل و لاستخدم  تحليل.لل بعدها جاهزةالعينة لتصبح  الحرة والبادئات

 BlastN/Nucleotide blast وهيعدة برامج  اآلزوتيةقواعد تتابع ال

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov ) المستخدم في مطابقة التتابعات
نك الوراثي في الب الموجودةلألسس اآلزوتية بين العزالت المحلية والعالمية 

اكوجو كفيروس وتيدي ليكلو النيالتتابع م استخدإضافة ال ،(3)جدول 
(Kakugo virus (KV(KC786224) (32)،  الفاروا المدمر فيروسو-
1 (VDV-1)Varroa destructor virus-1 (DQ385500( )26 )

، DWVنظرًا لقرابتهما مع فيروس  (Out group)كمجموعة خارجية 
ية للعزالت المحلية والعالم الذي يقوم بمحاذاة التتابعات MEGA 7وبرنامج

 Bootstrap مؤشر ب قيماوحس (21) وراثيةالمختارة ورسم شجرة القرابة ال
(16 .) 
 
 

البنك الوراثي في رسم شجرة المستخدمة من العزالت العالمية  .3 جدول

 .القرابة الوراثية
Table 3. Global isolates from Genbank used for drawing the 

phylogenetic tree. 
 

 Country الدولة

لمدخل رقم ا
Accession 

number 

 حجم القطعة
Fragment 

size (bp) 
 المرجع

Reference 

 Jordan KT591843 195 19  األردن

 Lebanon KT591923 195 19  لبنان

 Egypt KT591890 195 19  مصر

 Tunisia KT591907 195 19  تونس

 Germany JF346639 195 14  ألمانيا

 France JF346638 195 14 فرنسا

 Greece JF346622 195 14  اليونان

 Spain JF346624 195 14  اسبانيا

 Italy JF346628 195 14  إيطاليا

 Holland JF346612 195 14  هولند

 Switzerland JF346616 195 14 سويسرا

 Turkey FJ011106 395 29  تركيا

 UK DQ434900  بريطانيا
DQ434901 
DQ434921 
DQ434925 
DQ434952 

395 8 

 Uruguay DQ364631 395 6  أورغواي

 Greece KP165136 395 28  اليونان

 USA KT004425 395 & 195 12 أمريكا

 1-فيروس الفاروا المدمر
Varroa destructor 

virus-1 

NC_006494 395 & 195 26 

 فيروس كاكوجو
Kakugo virus 

KC786224 395 & 195 32 

 

 

 النتائج
 

 المشاهدات الحقلية
 احفةز  أفراد بشكلخلية الأفراد النحل المصاب أمام  مالحظةبسهولة  أمكن

أجنحة  ذات أنها أو أجنحتها،تشوه ليس لها القدرة على الطيران بسبب 
ا مخبريا هلولدى تحلي القدرة على الطيران هاليس لبمظهر طبيعي لكن 

 .(1 )شكل DWVأثبت إصابتها بفيروس 
 

 النسخ العكسي تفاعل 
 لمتعددا النسخ العكسيأظهرت نتائج تفاعل البوليمراز التسلسلي مع 

mRT-PCR  أن معظم العينات التي ابدت أعراض إصابة كانت ايجابية
من العينات التي  %55. كما أن %100بنسبة  DWVومصابة بفيروس 

ن الحزمتيلم تبد أية أعراض إصابة كانت أيضًا موجبة، حيث ظهرت 
فيروس ما يؤكد وجود وهذا زوج قاعدي بشكل واضح  395و 195

DWV دد المتعالنسخ العكسي  نتائج ترحيل تفاعل 2. ويظهر الشكل
 عينة أبدت أعراض إصابة وثماني عينات لم تبد أية أعراض، 18لـ

 والالذقية )شكل حيث لم تظهر الحزم في إحدى عينات دمشق وطرطوس
 ب(.-2

 

 التالوراثية للعز  القرابةوتحديد درجات تتابع القواعد اآلزوتية دراسة 
 DWVمن فيروس السورية

اي  DWVإصابتها بفيروس  تثبتمن كل محافظة واحدة  عينة تاختير 
ريف دمشق، السويداء، القنيطرة، حمص، حماه، طرطوس ، من دمشق
ي القطعتين ف تحليل لمعرفة وتحديد تتابع القواعد اآلزوتيةأجري  والالذقية.

 شجرة القرابةزوج قاعدي ووفقا لذلك رسمت  395و 195 المضخمتين
 أظهرت Maximum Likelihood (ML) (20.)وفق طريقة  الوراثية

( أن 3 )شكلزوج قاعدي  195للقطعة  الوراثية المرسومة شجرة القرابة
مت انقسحيث مع بعضها إلى حد ما، ة تقاربكانت مالعينات السورية 
 عيناتال C1 األولالعنقود ضم ، نيرئيسيعنقودين شجرة القرابة إلى 

، المجموعة من السويداء، القنيطرة، حماه، حمص، دمشق وريف دمشق
وتراوحت نسبة  C2العنقود الثاني فشكلتا طرطوس والالذقية  اعينتأما 

 .%100-97.9التشابه بين العينات السورية 
زوج  395لقطعة االمبنية على الوراثية شجرة القرابة أما بالنسبة ل

د عنقودين رئيسيين ضم العنقو العينات ضمن  فتوزعت ،( 4)شكلقاعدي 
السويداء، القنيطرة، حماه، حمص، العينات المجموعة من  C1األول 

 وبلغتعينات طرطوس والالذقية  C2دمشق وريف دمشق والعنقود الثاني 
 .%100-98.7نسبة التطابق 
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 .Figure 1. Some symptoms of Deformed wing virus infection الجناح المشوه.أعراض اإلصابة بفيروس بعض من  .1شكل 

 
 .لم تبد أية أعراضعينات  =ب(أعراض إصابة. ) أبدت عينات =(أ). المتعددالنسخ العكسي تفاعل نتائج  .2 شكل

Figure 2. Results of one-step mRT-PCR. (A)= symptomatic samples, (B)= asymptomatic samples. 
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لعزالت زوج قاعدي ل 195القطعة المبنية على شجرة القرابة  .3شكل 

 .DWVالسورية من فيروس تشوه األجنحة 
Figure 3.The phylogenetic tree based on the fragment 195 

bp of Syrian DWV isolates. 
 

 

 
 

زوج قاعدي  395شجرة القرابة الوراثية المبنية على القطعة . 4شكل 

 لعزالت السورية من فيروس تشوه األجنحة.ل
Figure 4. The phylogenetic tree based on the base sequence 

of 395 bp fragments of Syrian DWV isolates. 

 

 

وغيرها من  DWVلفيروسدرجة القرابة بين العزالت السورية تحديد 
 لهذا الفيروس العزالت العالمية 

( 3 جدول) DWVفيروسلـ العالميةو  السورية لعزالتلشجرة القرابة رسمت 
 ملةية المحتالوراث القرابةح يوذلك لتوض اآلزوتيةقواعد ال تتابعبناًء على 
ربما و أدق  بشكل يةالفيروسالعزالت تعريف وهذا يساعد على  فيما بينها

تحديد مصدر العدوى الفيروسية فيما إذا كانت سالالت جديدة أو مدخلة. ل
والقطعة  (5)شكل  زوج قاعدي 195أظهرت شجرة القرابة الوراثية للقطعة 

 DWVعزالت فيروس بين تقاربًا وراثيًا  (6)شكل  زوج قاعدي 395

لمعظم  زوتيةاآلالقواعد  تتابعلعبر التطابق العالي وذلك العالمية والمحلية 
ى مستوى عل العزالت الذي انعكس بتقاربها جغرافيًا ضمن شجرة القرابة

ن ، وفي بعضها اآلخر لم يكفي معظم الحاالت المجاورة لبعضها انالبلد
فمثاًل تقاربت العزالت السورية مع العزلة األمريكية  .هذا التقارب واضحاً 

(KT004425 ( والعزلة البريطانية )4( )شكلDQ434952 ) (، 5)شكل
( JF346639( مع األلمانية )KT591807العزلة التونسية )تقاربت و 

 KV كال الفيروسين وضعأما بالنسبة للمجموعة الخارجية فقد (. 4)شكل 
 زوج قاعدي 195القطعة تباين كمجموعة خارجية عند دراسة  VDV-1و
 في VDV-1 (DQ385500)فيروس وضع ت(، في حين 5 شكل)

وتقارب زوج قاعدي،  395فقط عند دراسة القطع  المجموعة الخارجية
معظم قيم كانت (. 6ل شك) DWVمع عزالت فيروس  KVفيروس 
لقلة  وذلك نتيجة (%50أقل من ) منخفضه Bootstarp مؤشر مقياس

 DWV بين معظم عزالت فيروس اآلزوتيةقواعد ال اتتتابع بينالتباينات 
 .%50األكبر من وقد أكتفي بعرض القيم  المحلية والعالمية

 
 

 
 

 

 195قطعة الالمبنية على تتالي القواعد في  الوراثية شجرة القرابة .5 شكل

. قيم مؤشر Maximum Likelihood (ML)وفق طريقة زوج قاعدي 

Bootstrap  ≥50%. 
Figure 5. The phylogenetic tree based on the base sequence 

of the 195 bp fragment according to Maximum Likelihood 

(Bootstrap ≥ 50%). 
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ي البنك فعالميًا لفيروس الجناح المشوه  سجلت العزالت السورية
دمشق  زوج قاعدي: 195للقطعة  التالية األرقامعطي لها وأ الوراثي 

KX530464 ريف دمشق ،KY327819 السويداء ،KY327821 ،
، KY327820، حماه KX530465، حمص KY327822القنيطرة 
زوج  395أما للقطعة  .KX530466، الالذقية KX530467طرطوس 

، ريف دمشق KX530468دمشق  قاعدي فقد اعطيت األرقام التالية:
KY327830 السويداء ،KY327826 القنيطرة ،KY327829 حمص ،
KX530469 حماه ،KY327825 طرطوس ،KX530470 الالذقية ،
KX530471. 

 
 واألحماض تتابعات القواعد اآلزوتيةت على مستوى االختالفادراسة 
 األمينية

لقطعة لتبين عند دراسة االختالفات على مستوى تتابعات األسس اآلزوتية 
حمضًا أمينيًا، وجود اختالفات  64التي ترمز إلنتاج و زوج قاعدي  195

 مينيةاألحماض األنوع  في تتابعات األسس اآلزوتية أدى إلى اختالف في
  12الحمض األميني بالموقعين نوع اختالف ب 7 . يبين الشكلالمشفرة

مكان Y (Tyrosine )الحمض األميني تيروسين توضع ، فقد 19و 
 ،والالذقية القنيطرة، السويداءعزالت  ( فيHistidine) H الهيستيدين

I (Isoleucine ) ايزولوسينمكان V (Valine )والحمض األميني فالين 
 .الالذقيةو  وسطرط عزلتيفي 

شفرت فقد زوج قاعدي  395المجين الفيروسي بحجم  أما قطعة
تطابقت هذه األحماض األمينية مع بعضها و حمضًا أمينيًا،  131إلنتاج 
اآلزوتية  تتابع القواعدفي  السورية بالرغم من وجود اختالفات العزالتفي 

مكان األدنين  G لغوانينتوضع افقد  زوج قاعدي، 195مقارنة بالقطعة 
A حمص، حماة، عزالت في  138 في موقع األول ؛في ثالثة مواقع

 حمص، حماة للعزالت 198 في موقع والثاني ،الالذقيةو  طرطوس
القنيطرة، و  طرطوس، الالذقية للعزالت 330 في الموقع والثالث الالذقية،و 

 )شكل Cالسيتوزين مكان  T التايمينتوضع فقد  160-159أما الموقعين 
8.) 

 

 

 
 

 395طعة الق مبنية على تتالي القواعد فيالالوراثية شجرة القرابة  .6 شكل

. قيم مؤشر Maximum Likelihood (ML)وفق طريقة  زوج قاعدي

Bootstrap  ≥50%. 
Figure 6. The phylogenetic tree for the 395 bp fragment 

according to Maximum Likelihood (Bootstrap ≥ 50%). 

 

 
 

 
 

 .زوج قاعدي 195القطعة التي تنتج من  DWVلفيروس السورية  للعزالتاألحماض األمينية  تتابع. 7 شكل
Figure 7. Amino acids sequence of DWV Syrian isolates coded by the viral genome 195 bp fragment. 
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 .الناتجة عنها ةألمينيألحماض اوازوج قاعدي للعزالت السورية  395في قطعة المجين الفيروسي  اآلزوتيةقواعد ال تتابع. 8 شكل
Figure 8. Nucleotides sequence of the viral genome fragment 395 bp of the DWV Syrian isolates and the amino acids produced. 
 

 
 المناقشة

 
ن دو بولكن  جميع األطوار الحياتية لنحل العسل DWVيصيب فيروس 

انتشارًا على  النحل أكثر فيروسات من ويعد أعراض واضحة،ظهور 
. المعلومات المتوفرة عن فيروسات نحل العسل (15، 14مستوى العالم )

لفيروس  ارإلى انتشمؤخرًا  حيث أشيروالمنتشرة في سورية قليلة نسبيًا، 
DWV (25وفيروس شلل النحل الحاد ) Acute bee paralysis virus 

(ABPV) (4) .معرفة مدى انتشار فيروس إلى الدراسة هذه  هدفت
DWV  ،التباين الوراثي بين العزالت السورية تحديد مدى و في سورية

حيث .يفي البنك الوراث ةفر امتو ال العالمية واإلقليمية العزالتوغيرها من 
 تتابعالناتجة عن تحليل  Phylogenetic treeيعد استخدام شجرة القرابة 

ذا كفاءة في دراسة التباينات الوراثية لعزالت مختلفة من  القواعد اآلزوتية
، 9فيروس واحد، كما يمكنها تحديد أصل هذه العزالت ومراقبة انتشارها )

ن الباحثي المعوقات التي تواجهتفسير بعض  ، مما يساعد في(10
 النحل.والمختصين في تربية 

 سورية محافظات ثمانيفي  DWVأظهرت الدراسة انتشار فيروس 
حمص، حماه، طرطوس والالذقية(  القنيطرة،، السويداء، دمشق وريفها)

في العينات التي أبدت أعراض ظاهرية  %100 وصلت إلى بنسبة إصابة
من خالل و . أعراضأية  في العينات التي لم تبد %55لإلصابة و

اإلصابة ن تبين أوالتحليل المخبري للعينات المدروسة المشاهدات الحقلية 
هذا الفاروا و  أكاروسب اإلصابةترافقت بشكل كبير مع  DWVبفيروس 
القواعد  تتابعل تحليب (.18، 10)الوثيق بينهما رتبا  االإلى  قد يدل

سخ الن باستخدام )عينة واحدة من كل محافظة( لثماني عينات آلزوتيةا
لقطعتين ا الكشف عنعبر  DWVفيروس  وجودتبين  المتعددالعكسي 

شجرة القرابة .كما اظهرت اآلغاروز على هالمةزوج قاعدي  395و 195
 %100-97.9نسبة التطابق  بلغتفيما بينها، ف اً تقارب السورية للعزالت

على  زوج قاعدي، 395 و 195القطعتين عند دراسة  %100-98.7و 
 تقاربًا على مستوى البلدانالعالمية و السورية  العزالت أبدت التوالي.

وفي بعضها اآلخر لم يكن هذا  في معظم الحاالت المجاورة لبعضها
ضمن مستعمرات  DWVفيروس  وجود وهذا يشير إلى واضحًا،التقارب 
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النحل منذ فترة طويلة، وبأن تطوره جرى بشكل مستقل دون أن يكون 
 (.10انتقاله بين المستعمرات )وعبر البلدان( ذلك التأثير )لعملية 

 الالخارجية كلمجموعة اوضعت  ،ة شجرة القرابة الوراثيةدراسعند 
 195كمجموعة خارجية عند دراسة القطعة  VDV-1و KVالفيروسين 
فقط عند دراسة القطع  VDV-1توضع فيروس، في حين زوج قاعدي

نتج . DWVمع عزالت فيروس  KVوتقارب فيروس زوج قاعدي  395
ألمينية األحماض افي تغيير األزوتية قواعد التغييرات في تتابع ال عن

والتي تعد جزءًا من مورثة زوج قاعدي  195القطعة بوساطة المشفرة 
ي الموقعين فللفيروس  )البنيوية( التركيبيةوهو من البروتينات  Lالبروتين 

عة القطتشفير  عنالناتجة ثبات األحماض األمينية . كما أن 19و  12
تعد  والتي اآلزوتيةقواعد الرغم االختالف في تتابع زوج قاعدي  395

من و  تركيبي(،وهو بروتين وظيفي )غير  RdRpجزءًا من مورثة أنزيم 

د يمة في تولهي المستخد التركيبيةالمعروف في الفيروسات أن البروتينات 
المناطق التي تطرأ عليها تغيرات بشكل متواصل،  األجسام المضادة وهي

عد مناطق ت الوظيفيةالبروتينات قطع المجين التي ترمز إلى في حين أن 
ي عملية لل فختغيرات وحتى ألن أي تغير فيها سوف يؤدي إلى  ةمحفوظ

 (.10األخرى ) المورثات وظائفتضاعف الفيروس و 
 مجين التعمق في دراسة فإنالنتائج التي حصلنا عليها بناًء على 

 ثمن حي أمرًا البد منه وذلكيعد  المنتشرة في سورية DWVفيروسات 
لك جينوم الفيروس حيث يساعد ذ كاملأوسع تشمل  ةراستحليل ودالقيام ب

 األمر الذي في التزود بمعلومات أكثر دقة وداللة حول هذه التغيرات
تي تهدد الفيروسية الالباحثين على زيادة معرفتهم بأمراض النحل يساعد 

 صناعة النحل محليًا وعالميًا.

 
Abstract 

Barhoum, H.S., H. Adib Al-Roz and A.M. Mouhanna. 2017. Molecular characterization and phylogenetic analysis of 

Deformed wing virus that infects honey bees in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 35(3): 155-163. 
This study was based on the evaluation of 240 beehives distributed in eight Syrian provinces. Multiplex one-step RT-PCR confirmed 

the presence of Deformed wing virus in 100% of symptomatic hives and in 55% of asymptomatic hives. Phylogenetic analysis showed high 

homology among Syrian isolates that reached 97.9-100%, and 98.7-100% for both amplified fragments 195 and 395 bp, respectively. The 

variability of nucleotides sequence of the 195 bp fragment led to some variability in the amino acids sequences produced, whereas, the 395 bp 

fragment coded for identical amino acid sequences in spite of the variability in the nucleotide sequences among virus isolates. This study 

revealed that the Deformed wing virus is widespread in Syria, with high genomic homology between Syrian and global isolates. 

Keywords: Deformed wing virus, honeybee, phylogenetic tree, Syria. 
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