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 תקציר

 .Aבשנים האחרונות חלה החמרה ניכרת בתופעת התמוטטות של כוורות דבורת הדבש )

mellifera פתוגניים ( המשמשת מאביק לכשליש מכלל הגידולים החקלאים בעולם. לווירוסים

לדבורת הדבש תפקיד חשוב ביותר בדעיכת כוורות וקריסתם. וירוס השיתוק החריף הישראלי 

(IAPV הוא אחד מהגורמים שנקשרו לתופעות של קריסת כוורות. לאחרונה גילינו חומר בעל )

בתנאי  IAPVהמעכב ביעילות רבה את התרבות הנגיף   AV1פעילות אנטי וויראלית חזקה 

 ינו במחקר הנוכחי היו:. מטרותמעבדה

 .IAPV-בכווריות מודבקות ב  AV1בחינת הפעילות האנטיוויראלית של  -א

 על אוכלוסיית הדבורים בכווריות.  AV1הערכת השפעת הטיפול הממושך של  -ב

ות דמכווריות המ-במיני בתנאי שדה IAPV-כנגד ה AV1להשגת מטרותינו בדקנו את יעילותו של 

השפעתו על אוכלוסיית הכוורות לאחר הדבקה בווירוס )איכותית  כוורות מסחריות. למדנו את 

וכימתנו את רמות הווירוס   וכמותית(. בדקנו את הישרדות הכוורות לאחר ההדבקה בנגיף

 איכותיים וכמותיים. RT-PCRבעזרת מבחני 
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 קיץ ופעם בתנאי חורף.-על מנת לקבל תמונה עונתית ערכנו את הניסויים פעם בתנאי אביב

בקיץ היה גבוה באופן  AV1-ומטופלות ב IAPV-וז ההישרדות של הכווריות המודבקות באח  

משמעותי מהכווריות המודבקות בנגיף בלבד.   בניסוי החורף לא היה ניתן לחזור על התוצאה 

ושתי קבוצות המודבקות בנגיף שרדו באותה מידה.  מאזן אוכלוסיות הדבורים הבוגרות בקיץ 

עם  IAPV-ואמת למגמה זאת אבל מאזן הוולד בין הקבוצות המודבקות בובחורף הראה מגמה ת

לא הראה הבדלים משמעותיים.  לא הובחנה ירידה מועדפת או שונה של  AV1-או בלי טיפול ב

-בניסוי האביב והחורף בכווריות המודבקות בנגיף המטופלות ב IAPVכמות העתקי הגנום של 

AV1  בהשוואה לכווריות מודבקות לא מטופלות. למרות הצלחתו של החומר להגן על הכווריות

 משמעית בין תוצאה זאת לירידה בכמות הנגיף.-בניסוי האביב, לא נמצאה התאמה חד

בטיפול כנגד   AV1לכן, ניסויי השדה לא מאפשרים לקבוע באופן חד משמעי את יעילותו של  

IAPV. 
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 תקציר

 .Aבשנים האחרונות חלה החמרה ניכרת בתופעת התמוטטות של כוורות דבורת הדבש )

mellifera )לווירוסים פתוגניים  משמשת מאביק לכשליש מכלל הגידולים החקלאים בעולם.ה

וירוס השיתוק החריף הישראלי . תפקיד חשוב ביותר בדעיכת כוורות וקריסתםלדבורת הדבש 

(IAPV)  לאחרונה גילינו חומר בעל  .לתופעות של קריסת כוורותהוא אחד מהגורמים שנקשרו

בתנאי  IAPVהמעכב ביעילות רבה את התרבות הנגיף   AV1 פעילות אנטי וויראלית חזקה

 מטרותינו במחקר הנוכחי היו: .מעבדה

 .IAPV- ב מודבקות בכווריות AV1 של האנטיוויראלית הפעילות בחינת -ג

  בכווריות. הדבורים אוכלוסיית על AV1 של הממושך הטיפול השפעת הערכת -ד

ות דמכווריות המ-במיני בתנאי שדה IAPV-כנגד ה AV1להשגת מטרותינו בדקנו את יעילותו של 

הכוורות לאחר הדבקה בווירוס )איכותית  אוכלוסיית השפעתו על  כוורות מסחריות. למדנו את

וכימתנו את רמות הווירוס   וכמותית(. בדקנו את הישרדות הכוורות לאחר ההדבקה בנגיף

 איכותיים וכמותיים. RT-PCRבעזרת מבחני 

 קיץ ופעם בתנאי חורף.-על מנת לקבל תמונה עונתית ערכנו את הניסויים פעם בתנאי אביב

בקיץ היה גבוה באופן  AV1-ומטופלות ב IAPV-יות המודבקות באחוז ההישרדות של הכוור  

בניסוי החורף לא היה ניתן לחזור על התוצאה  מהכווריות המודבקות בנגיף בלבד. משמעותי 

ושתי קבוצות המודבקות בנגיף שרדו באותה מידה. מאזן אוכלוסיות הדבורים הבוגרות בקיץ 

עם  IAPV-ן הוולד בין הקבוצות המודבקות בובחורף הראה מגמה תואמת למגמה זאת אבל מאז

לא הובחנה ירידה מועדפת או שונה של  לא הראה הבדלים משמעותיים. AV1-או בלי טיפול ב

-בניסוי האביב והחורף בכווריות המודבקות בנגיף המטופלות ב IAPVכמות העתקי הגנום של 

AV1  בהשוואה לכווריות מודבקות לא מטופלות. למרות הצלחתו של החומר להגן על הכווריות

 משמעית בין תוצאה זאת לירידה בכמות הנגיף.-בניסוי האביב, לא נמצאה התאמה חד

בטיפול כנגד   AV1לכן, ניסויי השדה לא מאפשרים לקבוע באופן חד משמעי את יעילותו של  

IAPV. 
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  מבוא

 .A) ת התמוטטות של כוורות דבורת הדבשונות חלה החמרה ניכרת בתופעבשנים האחר

mellifera )לווירוסים פתוגניים  [.1]משמשת מאביק לכשליש מכלל הגידולים החקלאים בעולם ה

 וירוסים RNAשלושה    .[2-4]לדבורת הדבש תפקיד חשוב ביותר בדעיכת כוורות וקריסתם 

(, וירוס השיתוק IAPVוירוס השיתוק החריף הישראלי )נקשרו לתופעות של קריסת כוורות: 

פתרונות  ואמצל ץנחו. לכן, [8-5] (DWV)( ווירוס עיוות הכנפיים ABPVהחריף של הדבורים )

יעילים לטיפול בפתוגניים הללו להתמודדות יעילה עם תופעות דעיכה וקריסת כוורות.  לאחרונה 

המעכב ביעילות רבה את התרבות הנגיף  AV1  גילינו חומר בעל פעילות אנטי וויראלית חזקה

IAPV   נגיפי מעכב התרבותם של וייתכן שגםRNA  נוספים פתוגניים לדבורים. הגילוי הזה נרשם

גן על הדבורים הו IAPV-כב את התרבות היעלדבורים אחרי ההדבקה  AV1מתן  [.9ארעי ]כפטנט 

 :בתנאי מעבדה המודבקות

הישרדות של הדבורים שנחשפו  0מהדבורים שרדו את ההדבקה הוויראלית לעומת % %90-כ  

  .(במיקרוכווריות דבורים בוגרות) ולא טופלו IAPV-ל

במיניכווריות המכילות את  בתנאי שדה IAPV-כנגד ה AV1בדקנו את יעילותו של במחקר הנוכחי 

 3000-ה עד כעיכולה להגי אוכלוסייתן  בשיאש, בכוורת כל דרגות ההתפתחות של הדבורים

  :ות כוורות במכוורות מסחריותדמומ פרטים בכוורת

את אוכלוסיית הכוורות לאחר כלומר הערכנו  השפעתו על מלכה, פועלות וזחלים למדנו את-

 הדבקה בווירוס.

  .את רמות הווירוסכימתנו -

 לאחר ההדבקה בנגיף. מתנו את הישרדות הכוורותיכ-

 קיץ ופעם בתנאי חורף.-עונתית ערכנו את הניסויים פעם בתנאי אביבעל מנת לקבל תמונה 

 מטרות המחקר

 .IAPV- ב מודבקות בכווריות AV1 של האנטיוויראלית הפעילות בחינת -א

    .בכווריות הדבורים אוכלוסיית על AV1 של הממושך הטיפול השפעת הערכת -ב

 פירוט עיקרי הניסויים ותוצאות המחקר

 שיטות וחומרים 

  בכווריות AV1בחינת הפעילות האנטיוויראלית של   -   
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באביב העמדנו  IAPV-כנגד הדבקת הכוורת ב  AV1על מנת לבדוק את יעילות הטיפול של -

 פועלותוולד ו, ()מלכות אחיות כווריות מורכבות ממלכה-מיניארבעה קבוצות של  (אפריל)

  .RT-PCR (10-12) מקור המלכה והאומנות נבדק להעדר וירוסים בעזרת  .(1א תמונה )

כללה  כל קבוצהלאחר הפריית המלכות ותחילת ההטלה הכווריות הועברו לאתר הניסוי. 

העתקים  910על ידי מתן הווירוס )  IAPV-ב הודבקו שתי קבוצות כווריות.  21-כ בתחילתה

-AV1  75uM [1-מהן טופלה ב תחאו (40%סוכרוז  גנומים של וירוס מנוקה למיליליטר 

 בהמשך, .[דיהידרוכלוריד מטוקסיאקרידין-2-(מטילבוטילאמינו-1-דיאתילאמינו-4)-9-כלורו

לא  קורתיבלורביעית  AV1-ב תומטופל לביקורת לא מודבקת שימשהשלישית  צהקבו

  מודבקת ולא מטופלת. 

 באופן הבא:   הוערךשל הכוורות ואוכלוסייתן המצב 

 .כל כמה ימים כפי שמצוין בתבנית זרימת הניסויים )ראה בהמשך(בדקו נהכווריות - 

מדידה של איכות וכמות הדבורים והוולד על ידי צילום דיגיטלי של כל חלה משני  הצעוב 

ן צילום מיוחד שהותאם לגודל קפק מתו. לשם כך החלות קטנות לכוורית( 4הצדדים )

על מנת לצלם את החלה, כל כוורת נפתחה וכל חלה נפרדת נלקח  . (1 )תמונה  החלות

. החלה המצולמת (2א-ו 1)תמונות מס'  [צילום דבורים בוגרות]לצילום משני צדדיה 

עד שצולמו כל החלות משני הצדדים. לאחר  לקופסת מעץ מיוחדת שנבנה לניסוי הוחזרה

. בסוף התהליך המשני צדדיעל מנת לצלם את הוולד  כל חלהממכאן הדבורים נוערו 

. ניתן דגש מיוחד לא לפגוע במלכה במהלך החלות הוחזרו באופן מסודר לכוורת

וכן מספר  Image analysis [13]סרקו בעזרת תוכנת של נהצילומים . המניפולציות

פשר להעריך יאזה  הדבורים אומתו על ידי ספירת הדבורים בתמונה בהתאם לצורך. 

עקבנו אחר ולהשוות בין אוכלוסיית הדבורים והוולד בקבוצות הטיפולים השונות. כמו כן 

 אנליזה   להבחין בתמותת דבורים בתוך ומחוץ לכוורת.היה אם ניתן ו ותיהישרדות הכוור

 .jmp12סטטיסטית נעשתה בעזרת התוכנה 

דבורים שנדגמו  25נבדקו מתוך  10) בוגרות דבורים דגמנו IAPV-לבדיקת רמת ה - 

ב אחרי ההדבקה הוויראלית קעל מנת לע ולפני תחילת הניסוי ובמהלככל פעם( 

מני הדגימה מוצגים בסרגל זרימת הניסויים זוהשפעת הטיפול על רמת הווירוס. 

  DWV,ABPVווירוסי דבורים אחרים  IAPVהדבורים נבדקו לנוכחות  בהמשך.

Black queen cell virus) BQCV, (Varroa destructor virus-1) VDV-1 ) במבחני 

RT-PCR [12 ,10]רסמנו קודם כפי שפ .IAPV    כמתואר קודם כאופן כמותיגם נבדק 

[10]. 
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דוגמת צילום חלה . באתר הניסוי ומתקן הצילום.  בקבוצת כווריות  .א -1תמונה 

 במהלך הניסוי 

 

 א

 ב
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. צילום לספירת וולד. ב .. אבשני מועדיםדוגמה של צילום וולד מאותן חלות :  2תמונה 

 צילום לספירת דבורים בוגרות.  נא לשים לב שהחלות מסומנות לצילום. 

 

  תוצאות

 קיץ-ניסוי האביב

 במרחק ,ומגודר )אתר המכון למטעים(ו באתר ניסוי מבודד צבהקבוצות של הכווריות הו ארבעת 

 כשחומת שווה במידה השכנות מהקבוצות רחוקה הייתה קבוצה כל  .משכנותיה מטר 250-כ של

כל קבוצה הכילה  .הקבוצות בין ההדבקה אפשרות את ומקטינה להפרדה תורמת ביניהן ברושים

שהחל ת( יכוורו 3-4עד לתחילת הניסוי ) כווריות בכל קבוצה לא שרדו יות אבל מספרכוור 12

על ידי מתן הווירוס בתמיסת  IAPV-ב הודבקו( 2-ו 1שתי קבוצות )קב'  .שבועיים לאחר הצבתם

אבל  לא מודבקת“לביקורת  שימשה 3קבוצה ו AV1-טופלה ב 2. קבוצה מספר 40%סוכרוז  

 :היו המחקר. שאלות control)" ) לא מודבקת בקורתל" 4קבוצה ו (AV1) ”מטופלת

 א  21.5 שניצילום   11.5צילום ראשון 

 ב
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 הישרדות את יאפשר הטיפול האם? שדה בתנאי בווירוס כווריות-מיני להדביק ניתן האם -

 ?הווירוס רמת על ישפיע זה האם ?היהאוכלוסי הרכב על ישפיע זה האם ?הכווריות

י לפני התחלת הניסוות יבכל הכוורנעשתה הערכה מדויקת של אוכלוסיית הדבורים  לשם כך

הדבורים נדגמו לנוכחות  ;תחילת הניסוי ובנוסף בעוד שלושה מועדים לאחר( 12.5.2015)

ין על ציר מצו  AV1-כאשר הטיפול ב . 1איור בהניסוי מתואר  זרימת .וירוסים במהלך הניסוי

 הזמן  בירוק.

 

 

 

 

 

 

 תרשים זרימת ניסוי האביב.  1איור 

לעומתם  מהכוורות שרדו 33%: רק  IAPV-ב תןהדבקנפגעו מבמהלך הניסוי נצפה שהכוורות 

.  הכוורות הלא מודבקות ביקורת AV1 -מטופלות במודבקות ושרדות של הכוורות ההי 16%

(control) והמטופלות ב-AV1  (3, בהתאמה )תמונה 12.5 -ו 16 %-שרדו  ב בלבד. 

 

 

ושל לעומת כווריות מודבקות ללא טיפול   AV1-וטופלו ב IAPV-שרדות מיניכווריות שנדבקו בי. ה3תמונה 

 מיניכווריות הביקורת המתאימות.
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רה .  ספיהתמונה בדקנו את הרכב אוכלוסיות הכוורות במהלך הניסוילהבנה יותר מעמיקה של 

של אוכלוסיית הדבורים הבוגרות בכל הכווריות הראתה הבדל משמעותי בין קבוצת הדבורים 

נמצא    :AV1 (IAPV+AV1)  -לבין הקבוצה המודבקת ומטופלת ב(IAPV) המודבקת בנגיף 

  IAPV-כוורית של הדבורים הבוגרות שהודבקו ב-הבדל מובהק בין האוכלוסייה הממוצעת למיני

. כך, ארבעים יום לאחר ההדבקה מספר (4תמונה ) AV1 -לבין אלה שבנוסף להדבקה טופלו ב

דבורים  800-לעומת כ 300 -היה של כמודבקת לא מטופלת הממוצע לכוורת הדבורים הבוגרות 

אוכלוסיית באתו פרק זמן    (.4תמונה )בהתאמה  ,AV1-ב מטופלותבכוורות המודבקות בנגיף 

 1000-של כהייתה   AV1-הדבורים הבוגרות בכוורות לא מודבקות ולא מודבקות מטופלות ב

 .(4תמונה פרטים )

 

 

לעומת   AV1-וטופלו ב IAPV-שנדבקו בכווריות -למיני. אוכלוסיית הדבורים הבוגרות הממוצעת 4תמונה 

עם שגיאה  mean-)ממוצע כווריות הביקורת המתאימות-כווריות מודבקות בנגיף ללא טיפול ושל מיני-מיני

 סטנדרטית(.

 AV1 -ומטופלות ב IAPV-בספירת הוולד חתום נמצא יותר וולד חתום בכווריות המודבקות ב

סטטיסטית  האבל ההבדל לא היה משמעותי מבחינבלבד,  IAPV-לעומת אילו המודבקות ב

 (.5)תמונה 

# 
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s 

Days post infection  
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לעומת כווריות   AV1-וטופלו ב IAPV-כווריות שנדבקו ב-מיניכמות תאי וולד החתום ב  .5תמונה 

 עם שגיאה סטנדרטית(. mean-)ממוצע כווריות הביקורת המתאימות-מודבקות בנגיף ללא טיפול ושל מיני

 

הכפלתו  על  עיכובקשורה ל  AV1-כווריות המטופלות בה לם העמידות לווירוס שלבחון עעל מנת 

דגמנו  . לשם כך,הווירוס הנמצא בדבורים בכוורת נמדדו מספר העתקי הגנום שלAV1 ידי  

  RT-PCRבעזרת  ו את מספר העתקי הווירוס בדבוריםדבורים מהכווריות במהלך הניסוי ובדקנ

  לערכים שנעו בין IAPVכווריות הראו כייל אנדוגני של  -לפני הדבקתם בווירוס המיני כמותי.

 42.8 x10-31.7 x 10   .)המודבקות הראו  כווריותהכל לאחר ההדבקה חמישה ימים )כל הקבוצות

לכוורית בורה דהעתקים ל 810לערכים של מעל  ותית במספר העתקי הווירוס לכוורתעליה משמע

שמונה ימים לאחר מכאן מספר העתקי הווירוס ירד לערכים שנעו (. למאי 16-עמודת ה, I)טבלה 

בכווריות  72.3x 10-ל 61.2x 10ושל  IAPV-בכוורות מודבקות ב 64.4x10-ל  x 10 55.2בין  

, I)טבלה  כווריות 3כל אחד משתי הקבוצות התמוטטו ב.  AV1-מודבקות בנגיף המטופלות ב

-ל 26.5x10בין בשלושה עשר ימים לאחר מכן מספר העתקי הנגיף היו  . למאי( 25עמודה 

51.1x10 29.2  בקבוצה הראשונה וביןx 10 53.2-לx10 טבלה  בקבוצה השנייה(I6-, עמודת ה 

 4ימי הדבקה  )פי  5בכווריות ירד לאחר עליה חדה לאחר  IAPV-כלומר מספר העתקי ה  .ליוני(

לוגים או יותר מהכמות האנדוגנית( ובהמשך הניסוי ירדה באופן מתמיד גם בכווריות המודבקות 

ההבדל היחידי שנצפה בין הקבוצות היה בסה"כ הכווריות .   AV1 -וגם במודבקות ומטופלות ב

 . IAPV+ AV1)-ה בקבוצת 3לעומת  IAPV-בקב' ה 1) שהתמוטטו

Days post infection  

# 
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 ומטופלות בכוורות המודבקות ללא טיפול IAPVגנומים של  םהעתקימס'  - Iטבלה 

  AV1-ב 

  ליוני 1 למאי 22 למאי 11 תאריך  

 

ימים לאחר 

   26 13 5 ההדבקה

 IAPVמס' העתקים גנומים  כוורת מס' טיפול
מתה 

 בתאריך

IAPV 5 6.15E+08   25-מאי 

IAPV 12 8.85E+08 3.79E+06 3.27E+03  

IAPV 16 1.23E+09 1.95E+06 7.90E+03  

IAPV 26 1.16E+09 6.55E+05 1.16E+05 01 ליוני 

IAPV 39 1.75E+09 4.38E+06 6.54E+02  

IAPV 45 6.48E+08   21-מאי 

IAPV 48 2.68E+08   27-מאי 

IAPV 51 2.68E+08 5.25E+05 1.65E+03 01 ליוני 

IAPV 60 8.42E+08 4.40E+06 1.70E+04 10-מאי 

      

IAPV+AV1 8 6.24E+08 1.25E+07 8.42E+04  

IAPV+AV1 14 2.21E+09 2.31E+07  0 ליוני 

IAPV+AV1 20 1.11E+06 1.11E+06 1.06E+06  

IAPV+AV1 22 4.32E+08 2.04E+06 3.19E+05  

IAPV+AV1 25 7.06E+08 7.76E+05 2.94E+04  

IAPV+AV1 32 6.19E+08   25-מאי 

IAPV+AV1 34 2.15E+10 1.27E+05 1.79E+03  

IAPV+AV1 42 6.99E+08   25-מאי 

IAPV+AV1 59 1.28E+08 3.17E+05 9.22E+02   

 

.  VDV-1 -ו ABPV  DWV ,BQCV ,SBV ,CBPVקה נוכחותם של וירוסים אחרים: דבנוסף, נב

בכמה דוגמאות, הן נבדקו  DWV-ו ABPVהראה בנד חזק כמו במקרה של  RT-PCR-כאשר ה

 410א היה בסביבות צבכל המקרים מספר העתקים של הווירוסים הנ"ל שנמ.  PCR-qRT-גם ב

 )תוצאות לא מובאות(. ופחות

מספר הדבורים הבוגרות בין ברור ההבדל ה שאוליבדיון על תוצאות הניסוי העלנו את ההשארה 

בע מכך שהדבורים נ IAPV+AV1-ו IAPV קבוצות בואחוז הכווריות ששרדו את הווירוס 

היו  2בקבוצה  ,בנוסף .בקבוצה הראשונה והשנייה מתו מחוץ לכוורת ולא ליד הפתח מודבקותה

הערכים הדומים ניתן להסביר את  לכןיותר דבורים בכוורת עמידות לווירוס כתוצאה מהטיפול. 

 בקבוצה הראשונה כך: תוצושתי הקבבדבורים שנדגמו בשל העתקים גנומים של הווירוס לכוורית 

המטופלת נשארו  ובקבוצהרק דבורים עם מספר העתקי גנומים ויראליים נמוך בכווריות נשארו 

בפרקי זמן  נלקחו. בנוסף ייתכן שהדגימות בכווריות יותר דבורים בריאות כתוצאה מה טיפול
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 הקבוצותשתי כל אחת מבשלא אפשרו לעקוב אחרי הדינמיקה של ההדבקה שארוכים מדי 

חורף ולדגום את הדבורים לווירוס בפרקי הוחלט לחזור על הניסוי ב. בהתאם לזאת הייתה שונה

  זמן קצרים יותר.

 חורףניסוי 

, 10.12.2015-שון נעשה באוהצילום הר דנו ארבע קבוצות באותו האתרמבדומה לניסוי האביב הע

  .2זרימת הניסוי מתוארת באיור  יומיים לפני ההדבקה בווירוס. 

 

 

 

 

 

 

 

 תרשים זרימת ניסוי החורף.  2איור  

 

, בכוורות מודבקות בווירוס IAPV-ב תןהדבקנפגעו מות יהכוורמ % 40-כש מצאנובניסוי זה 

וכנ"ל  AV1-מטופלות בומהכווריות הלא מודבקות   -40%כו, - 12%כ AV1 -ומטופלות ב

 (. 1מכווריות הביקורת )תמונה 

 

לעומת כווריות מודבקות בנגיף ללא   AV1-וטופלו ב IAPV-שנדבקו בכווריות -. הישרדות מיני1תמונה 

 כווריות הביקורת המתאימות.-טיפול ושל מיני
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 הבדל משמעותי בין שלא היה הבורים הבוגרות בכל הכווריות הראתספירה של אוכלוסיית הד 

(.6)תמונה  כל קבוצות הניסוי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וטופלו  IAPV-כווריות שנדבקו ב-מיניב. אוכלוסיית הדבורים הבוגרות הממוצעת לכווריות 6תמונה 

מודבקות כווריות הביקורת המתאימות -לעומת כווריות מודבקות בנגיף ללא טיפול ושל מיני  AV1-ב

 עם שגיאה סטנדרטית(. mean-)ממוצע AV1-ומטופלות ב IAPV-ב

 

בהמשך הערכנו את כמות הוולד בכווריות . בניסוי זה הוערך הוולד בשיטה הקלאסית שספרה 

מספר תאים חתומים לחלה במקום לצלמה לאחר ניעור הדבורים, דבר שהיה כרוך באיתור 

וכליאת המלכה במהלך הצילומים של הוולד, התערבות שהייתה יכולה להפריע לתפקודה התקין 

הבדל משמעותי בין כל  שגם כאן לא היה ראתהמות הוולד הכת כהערשל הכוורית בהמשך. 

 (.8קבוצות הניסוי )תמונה 

 

-1                             9                            2 2                          38 

                                  Days post-infection 
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לעומת כווריות   AV1-וטופלו ב IAPV-כווריות שנדבקו ב-מיניב הערכת כמות הוולד  .8תמונה 

עם שגיאה  mean-)ממוצע כווריות הביקורת המתאימות-מודבקות בנגיף ללא טיפול ושל מיני

 סטנדרטית(.

 

ימים   1סוי. יבכווריות במהלך הנ  IAPVלבסוף כימתנו את מספר ההעתקים הגנומים של 

 52.87x10 שנעו בין  IAPVמספר העתקים של  ת הראודבקומוהכווריות הלאחר ההדבקה 

מספר העתקים  IAPV+AV1. בקבוצת )81.79x10 )ממוצע לדבורה לכוורת    8x105.71  -ל

היו לאחר יומיים הערכים . [II]טבלה  )77.73x10 ממוצע)  85.53x10    -ל  61.15x10נע בין 

 )ממוצע 85.53x10 עד 61.15x10 -ו  )85.46x10 )ממוצע 2.64x10 9עד 64.10x10של 

82.87x10(יום לאחר ההדבקה הערכים של  14 התאמה.ביה יהראשונה והשנ ותקבוצ, ב

 -ושל קבוצת ה  )84.55x10 )ממוצע   93x103.0  -עד 51.63x10 היו IAPV-הקבוצת 

IAPV+AV1  67.40 היוx10 9 -עדx101.61   8 )ממוצעx101.41( ימים לאחר  21.  לבסוף

 )ממוצע   64.82x10 -ל 36.89x10  הקבוצה הראשונה הראתה ערכים של ההדבקה

61.54x10(   52.57והקבוצה השנייהx10  63.93עדx10  61.07 )ממוצעx10(. 

ות בשתי הקבוצות יירוס עלו בכמה כוורוהניסוי מספר העתקי גנום הוניתן לראות שבמהלך 

לאחר ההדבקה נצפה  21לקראת היום [.  II( ]טבלה 10-ו 9, 2,8, 51  50, 41ות יכוור' )לדג

 והלא מטופלת. IAV1-בשתי הקבוצות המטופלת ב IAPV-ירידה כללית בהעתקי גנומי ה
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 -ב בכל הכווריות המטופלות כאשר לא נראה הבדל משמעותי במספר העתקי גנום הנגיף 

.  AV1 

 

 ומטופלות בכוורות המודבקות ללא טיפול IAPVגנומים של  םהעתקימס'  -IIטבלה 

  AV1-ב 

 

 דיון

מיניכווריות של  שדהתנאי הדבקה בב IAPV-כנגד ה AV1בדקנו את יעילותו של במחקר הנוכחי 

 בכוורת בשני ניסוים בעונת האביב ובחורף. כל דרגות ההתפתחות של הדבוריםהמכילות את 

השפעת הטיפול על ההדבקה הוויראלית נבדקה לפי מספר פרמטרים:  הגנת הכווריות מפני 

מספר שינוי בגודל והרכב אוכלוסייתן,  אה מההדבקה הוויראלית )הישרדות(,קריסתם כתוצ

 )הפחתה(.וירוס והעתקים של גנומי ה

   נוארלי 1 לדצמבר 22 לדצמבר 22 לדצמבר 22 תאריך  

   21 14 8 6 ימים לאחר ההדבקה  

 כוורתמס'  טיפול

מס' העתקים  

 IAPVגנומים 

מס'  

העתקים 

גנומים 

IAPV 

מס' העתקים  

 IAPVגנומים 

מס'  

העתקים 

גנומים 

IAPV 
מתה 

 בתאריך

IAPV 46 1.11E+07 6.41E+06 3.03E+09 3.16E+05  

IAPV 47 4.38E+08 1.34E+07 1.61E+06 2.78E+06  

IAPV 48 4.13E+07 2.94E+07 4.57E+06 1.73E+04  

IAPV 49 9.48E+07 9.73E+06 1.67E+06 1.30E+06 01 לינואר 

IAPV 50 8.53E+07 2.64E+09 1.48E+08 4.82E+06 7 לינואר 

IAPV 51 5.71E+08 1.12E+09 9.31E+05 2.80E+04  

IAPV 54 8.08E+06 5.65E+06 1.95E+05 6.89E+03  

IAPV 55 2.87E+05 4.10E+06 1.63E+05 3.41E+04  

IAPV 56 4.58E+07 2.35E+07 3.81E+05 5.31E+04   

IAPV+AV1 2 7.47E+06 9.34E+06 5.10E+08 7.83E+05  

IAPV+AV1 3 3.78E+07 7.55E+06 1.75E+06 9.70E+05  

IAPV+AV1 5 1.15E+06 7.40E+06 1.78E+06 3.47E+05  

IAPV+AV1 6 1.87E+06 4.02E+07 2.39E+06 3.66E+05  

IAPV+AV1 7 5.35E+06 4.99E+06 1.38E+06 3.93E+06  

IAPV+AV1 8 6.95E+06 1.65E+08 4.89E+08 8.24E+05 7 לינואר 

IAPV+AV1 9 4.09E+06 1.61E+09 1.17E+08 2.57E+05  

IAPV+AV1 10 5.53E+08 4.48E+08 6.45E+06 1.56E+06   
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 6, 5, 4)תמונות  קבלו את החומר ותפקדו היטב לאורך כל הטיפול  AV1 -הכווריות המטופלות ב

כל דרגות אוכלוסיית של של מלכה ו הפתה נוכחותצניסוי נלכווריות ששימשו ה.  בכל (8-ו

 הכווריות. 

ושבכווריות  IAPV-את הכווריות ב שני הניסויים הן באביב והן בחורף הראו שניתן להדביק

 (.II-ו Iת הדבקה ויראלית פעילה )טבלאות פתחהמודבקות מת

בקיץ היה גבוה באופן  AV1-ומטופלות ב IAPV-שרדות של הכווריות המודבקות ביאחוז הה

(.   בניסוי החורף לא היה ניתן לחזור על 3משמעותי מהכווריות המודבקות בנגיף בלבד )תמונה 

מאזן אוכלוסיות   (.1י קבוצות המודבקות בנגיף שרדו באותה מידה )תמונה התוצאה ושת

(. מאזן הוולד 6-ו 4)תמונות  מגמה זאתהדבורים הבוגרות בקיץ ובחורף הראה מגמה תואמת ל

לא הראה הבדלים משמעותיים  AV1-עם או בלי טיפול ב IAPV-בין הקבוצות המודבקות ב

   (.8-ו 5)תמונות 

בניסוי החורף לא  IAPVלמרות הגברת תדירות הדגימה והמדידה של כמות העתקי הגנום של 

 AV1-המטופלות בהמודבקות בנגיף הובחנה ירידה מועדפת או שונה של כמותם בכווריות 

 II).-ו Iלכווריות מודבקות לא מטופלות )טבלאות בהשוואה 

 .IAPVבטיפול כנגד   AV1יעילותו של ניסויי השדה אינם מאפשרים לקבוע באופן חד משמעי את 

 משמעית-חד לא נמצאה התאמה ,להגן על הכווריות בניסוי האביבשל החומר למרות הצלחתו 

תוצאה זאת לירידה בכמות הנגיף.  תוצאה זאת גם חזרה בניסוי החורף אשר בנוסף לא בין 

 הראה הבדלי הישרדות בין הכווריות המודבקות המטופלות ללא מטופלות.
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 סיכום עם שאלות מנחות 

שורות לכל שאלה )לא תובא בחשבון חריגה  4עד  3-, בבקצרה ולענייןהשאלות  כלנא להתייחס ל
 מגבולות המסגרת המודפסת(.

 שיתוף הפעולה שלך יסייע לתהליך ההערכה של תוצאות המחקר. 

 שאינםיחשבו ע"י הקרן כדוחות  "מוגבל רק לספריות"דוחות שיוגשו בסטטוס פרסום  :הערות
 לפרסום ויפורסמו באתר המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. מוגבלים

1.  

 מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה.

 IAPV-בכווריות מודבקות ב  AV1בחינת הפעילות האנטיוויראלית של 

 על אוכלוסיית הדבורים בכווריות.    AV1הערכת השפעת הטיפול הממושך של 

 אלו ממטרות המחקר הושגו בעבודת המחקר בנוכחית  

 המטרות הנ"ל

 עיקרי התוצאות

המודבקות מבקיץ היה גבוה באופן משמעותי  AV1-ומטופלות ב IAPV-אחוז ההישרדות של הכווריות המודבקות ב

מאזן אוכלוסיות הדבורים הבוגרות בקיץ ובחורף הראה מגמה תואמת . תוצאה זאת לא חזרה בנסוי חורף. טיפולללא    בנגיף בלבד.

לא הובחנה ירידה  בניסוי האביב והחורף אבל מאזן הוולד לא שיקף את תוצאות ניסוי הקיץ. ,לתוצאות הניסויים הללו למגמה זאת

 ללא טיפול מודבקותהאילו  מ AV1 -בכווריות המודבקות בנגיף המטופלות ב IAPVשונה של כמות העתקי הגנום של  מועדפת או

 

 

 מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדו"ח?

 .IAPVבטיפול כנגד   AV1ניסויי השדה לא מאפשרים לקבוע באופן חד משמעי את יעילותו של 

 IAPV-בשלב זה לא ניתן להמליץ על החומר לטיפול אנטיוויראלי של כווריות מודבקות ב

 

 מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדו"ח?

 AV1-הירידה בכייל של הנגיף כתוצאה של הטיפול בחוסר 

 

 

 ביבליוגרפי כמקובל בפרסום מאמר מדעי; ציטט - פרסומים בכתבהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח: 
יש לפרט מקום, תאריך, ציטוט ביבליוגרפי של  - הרצאות וימי עיוןיש לציין שם ומס' פטנט;  - פטנטים

 התקציר כמקובל בפרסום מאמר מדעי.
 לא היו

 

 

 

 פרסום הדו"ח: אני ממליץ לפרסם את הדו"ח: )סמן אחת מהאופציות(

)ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט 

 צורף -יש לצרף מכתב הסברלפרסום:  לא –חסוי 

 

 -לא     - *המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי? כן האם בכוונתך להגיש תוכנית

 

יש לענות על שאלה זו רק בדו"ח שנה ראשונה במחקר שאושר לשנתיים, או בדו"ח  שנה שניה במחקר שאושר *

  לשלוש שנים
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