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المستخلصات النباتية ودورها في تحفيز إنتاج الببتيدات المضادة للميكروبات
لدى شغاالت نحل العسل Apis mellifera L.
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الملخص

برهوم ،همام شعبان ،هشام أديب الرز وأحمد محمد مهنا .2018 .المستخلصات النباتية ودورها في تحفيز تكوين الببتيدات المضادة للميكروبات لدى
شغاالت نحل العسل ) .(Apis mellifera L.مجلة وقاية النبات العربية.258-250 :)3(36 ،

هدفت هذه الدراسة لمعرفة دور بعض المستخلصات النباتية في تحفيز الجهاز المناعي لنحل العسل باإلضافة لتأثيرها في طول فترة حياتها .جمعت عينات من

شغاالت نحل العسل في شهر نيسان/أبريل لعام  .2016استخدم لذلك خمسة مستخلصات نباتية (زيت نبات الشيح األبيض العشبي ،زيت نبات الزعتر البري ،زيت

نبات النارنج ،المستخلص المائي ألوراق نبات الغار والمستخلص المائي ألوراق نبات المليسة) .تراوحت الجرعة النصفية المميتة بين  117.25جزء بالمليون لزيت نبات
الشيح األبيض العشبي و 476.1جزء بالمليون للمستخلص المائي ألوراق نبات الغار وذلك بعد  24ساعة من معاملة شغاالت النحل .تفوقت جميع المستخلصات النباتية

المدروسة على الشاهد معنوياً من حيث زيادة متوسط طول فترة حياة شغالة نحل العسل .كما أظهرت النتائج قدرة المستخلصات النباتية في تخليق وتركيب الببتيدات

المضادة للميكروبات وذلك بشكل متفاوت تبعاً للتركيز المستخدم والفترة الزمنية .تعد هذه الدراسة أولية حيث ستمهد إلجراء المزيد من الدراسات بهدف وضع البرامج

الوقائية والعالجية المناسبة لنحل العسل.

كلمات مفتاحية :الببتيدات المضادة للميكروبات ،الجهاز المناعي ،نحل العسل ،المستخلصات النباتية.

المقدمة

1

 ،)2016إال أن األرقام الحقيقية أكثر من ذلك ،بالرغم من أن المسبب
الرئيس لهذه الظاهرة لم يحدد بشكل دقيق حتى اآلن.

يسهم نحل العسل بدور أساسي في عملية تلقيح النباتات والتي تشكل

أشارت بعض الدراسات إلى أن األسباب تعود لتداخل إجهادات

العسل سابقاً في إنتاج العسل ،وعرف بعدها أهمية المنتجات األخرى
(الشمع وحبوب الطلع والغذاء الملكي) ،التي ال تقل أهمية عن العسل من

 ،)2010في حين أشار  Nazziوآخرون ( )2012إلى أن أهم األسباب

جزءاً مهماً من السلسلة الغذائية ( .)Morse, 1997انحصرت أهمية نحل

أحيائية وال أحيائية في آن واحد ( van Engelsdorp & Meixner,

قد يعود لإلصابة الكامنة بفيروسات نحل العسل .وعليه تركزت الدراسات

الناحية االقتصادية .تُ ُّ
مصدر هاماً في دخل المزارع
عد تربية نحل العسل
اً
الصغيرة والمتوسطة وذلك لقلة تكاليف اإلنتاج ،حيث ازداد اإلنتاج

آليات زيادة القدرة المناعية لنحل العسل تجاه الفيروسات ،األمر الذي

اإلنتاج في سورية ما قيمته  %0.173من اإلنتاج العالمي للعسل

توجد في نحل العسل ،كغيره من الكائنات الحية ،آليات دفاعية

الزراعية لخسائر ملموسة من أحد أسبابها انخفاض أعداد خاليا نحل

والمبيدات الحشرية وغيرها) ،وتبين أن لهذه الدفاعات دو اًر مهم ًا في
الحماية على مستوى المستعمرة ،وليس بالضرورة على مستوى األفراد

الالحقة حول كشف وتحديد فيروسات نحل العسل المنتشرة ،وكذلك حول

العالمي من العسل بشكل مطرد عبر العقود الخمسة الماضية .يشكل

يساعد على زيادة قوة البنية الدفاعية لنحل العسل وإنتاجيته.

( .)FAOSTAT, 2016يتعرض اإلنتاج العالمي من المحاصيل

تحميه من اإلجهادات األحيائية والال أحيائية (كاألمراض والطفيليات

العسل ،حيث عرفت هذه الظاهرة بمتالزمة اضطراب وفقد

المستعمرات )Colony Collapse Disorder syndrome (CCDs

( .)Cox-Foster et al., 2007في سورية انخفضت أعداد خاليا النحل

منذ عام  2011حتى عام  2016حوالي ( %27.3المجموعة اإلحصائية‘

( .)Wilson-Rich et al., 2007كما أن التخصصية العالية في عمل
نحل العسل تساعد في كثير من الحاالت في الحد من انتشار المرض
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مستعمرته كتنظيف المستعمرة بإزالة اليرقات المصابة والتخلص
ا
ضمن

منها (.)Panasiuk et al., 2010

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الجهاز المناعي الطبيعي للحشرات

المستخلصات النباتية

استخدمت ثالثة أنواع من الزيوت العطرية النباتية وهي زيت نبات الشيح

األبيض العشبي ) (Artemisia herba-albaوزيت نبات الزعتر البري

له القدرة على تنشيط االستجابات المناعية طويلة األمد تجاه العامل

) (Thymus serpyllumوزيت نبات النارنج )،(Citrus aurantium

للذاكرة المناعية ) .(Rodrigues et al., 2010ساعد تحليل تسلسل

باستخدام جهاز التقطير  Soxhletلمدة  90دقيقة .أجري االستخالص

مكونات الجهاز المناعي وآلية تطورها وارتباطها باإلشارات الخلوية

مائيين هما ماء ورق نبات الغار ) (Laurus nobilisوماء ورق نبات

للميكروبات ضمن جميع الكائنات الحية ( Wimley & Hristova,

وآخرون ( ،)1994حيث وزن  20غ من أوراق كل نبات ،ومن ثم طحنت

تبين أن "جينوم" بعض الحشرات يشفر عدداً كبي اًر من الببتيدات كالتي
تتبع جنس ذبابة الخل  Drosophilaوجنس البعوض .Anopheles

المختبر ،بعدها عرضت للطرد المركزي بسرعة  1500د/د لمدة عشرة
دقائق وأخذ الرائق العلوي.

(.)Evans et al., 2006

تقويم المستخلصات النباتية ورسم منحنيات الحياة

الممرض وهذا يعاكس االعتقادات السابقة بأن الحشرات تفتقر

النيكليوتيدات لكامل "جينوم" نحل العسل على التعرف على

( .)Evans et al., 2006وصف حتى اآلن أكثر من  1000ببتيد مضاد

 ،)2011منها حوالي  200ببتيد ضمن الحشرات ( .)Li et al., 2012كما

بالمقابل فإن عدد هذه الببتيدات ينخفض عند بعضها اآلخر كنحل العسل

كشف في نحل العسل عن أربع عائالت ببتيدية ضمن السائل

اللمفاوي ،كما وجدت أربعة ببتيدات مختلفة في الغذاء الملكي تنتج من
قبل الشغاالت ( ،)Romanelli et al., 2011وقد أثبت كفاءة معظمها

ضد طيف واسع من البكتيريا ،ووحيدات الخلية  Protozoaوالفطور،

والفيروسات (.)Casteels et al., 1993, 1989

أجريت عدة دراسات حول انتشار فيروسات نحل العسل في سورية

( .)Barhoum et al., 2017تأتي هذه الدراسة المخبرية كخطوة أولية

بهدف معرفة دور المستخلصات النباتية التي تملك خصائص مضادة
للعوامل الممرضة ومنها الفيروسية في تحفيز الجهاز المناعي لنحل

العسل عن طريق الكشف عن الببتيدات المضادة للميكروبات باإلضافة

لدراسة تأثيرها في طول فترة حياة نحل العسل.

مواد البحث وطرائقه
جمع العينات
جمعت عينات من شغاالت نحل العسل بشكل عشوائي من منحل كلية

الزراعة ،جامعة دمشق ،ونفذ البحث في مركز بحوث ودراسات المكافحة
الحيوية والهيئة العامة للتقانة الحيوية بدمشق ،وذلك خالل شهر

نيسان/أبريل لعام  .2016شملت كل عينة  15شغالة وضعت ضمن

طبق "بتري"  15x15سم .غذيت الشغاالت بمحلول سكري خالل فترة

التجربة التي أجريت ضمن ظروف المختبر (رطوبة نسبية ،%37-18
ح اررة °25-17س) (.)Ebert et al., 2007
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والتي استخلصت وفق طريقة التقطير بالبخار ()Sefidkon et al., 2004

على  100غ من األوراق الجافة لكل نبات .تم الحصول على مستخلصين
المليسة ) (Aloysia citriodoraوحضرت وفق طريقة Hernandez

بإضافة  100مم من الماء البارد ،وتركت لمدة ثالث ساعات عند ح اررة

ُقومت سمية الزيوت والمستخلصات للنباتات المدروسة تبعاً للطريقة
الموصوفة من قبل  Priscoوآخرون ( )2013وذلك لمعرفة التراكيز التي

تحفز الجهاز المناعي وال يكون لها أثر سلبي أو قاتل في شغالة نحل
العسل .مزجت الزيوت العطرية الثالثة باألسيتون وحضرت التراكيز

التالية 450 ،350 ،250 ،150 ،50 :و  550جزء بالمليون .بعدها
عوملت كل شغالة بـ  1ميكرولتر من كل تركيز عند منطقة الظهر

باإلضافة إلى شاهد يحتوي على األسيتون فقط ،وبالمثل بالنسبة

للمستخلصين المائيين ،إال أن الشاهد كان ماء مقطر .حضنت الشغاالت
في جو المختبر (رطوبة نسبية  %37-18وح اررة º 25-17س)

( )Ebert et al., 2007لمدة  28ساعة ،وكررت التجربة ثالث مرات.

قدرت الجرعة النصفية المميتة ) (LD50%بعد  24ساعة باستخدام

تحليل بروبيت ورسمت منحنيات الحياة وفق تحليل كابالن-ماير
)analysis

(Kaplan-Meier

(.)Addinsoft, 2015

باستخدام

برنامج

XLSTAT

تحفيز الببتيدات المضادات للميكروبات

استخدمت ثالثة تراكيز من كل مستخلص نباتي وطبق كل تركيز بشكل

منفصل على عينة من شغاالت النحل ( 15شغالة) بمعاملة منطقة الظهر
لكل شغالة بواحد ميكرولتر من المستخلص وذلك ضمن أطباق "بتري"

 15×15سم مجهزة بفتحات تهوية ومحلول مغذي ضمن الظروف البيئية

المذكورة سابقاً .يوضح الجدول  1التراكيز المستخدمة لكل مستخلص

نباتي.

جدول  .1تراكيز المستخلصات النباتية المستخدمة.

Plant extract
المستخلص النباتي
Artemisia herba-alba
زيت الشيح األبيض العشبي
Thymus serpyllum
زيت الزعتر البري
Citrus aurantium
زيت النارنج
Laurus nobilis
المستخلص المائي ألوراق الغار
المستخلص المائي ألوراق المليسة Aloysia citriodora
Control
الشاهد

Table1. Concentrations of plant extracts used.

التركيز الثالث
(جزء بالمليون)

التركيز الثاني
(جزء بالمليون)

التركيز األول
(جزء بالمليون)

3rd concentration
()ppm

2nd concentration
()ppm

1st concentration
()ppm

100
200
250
300
260
0

60
120
150
200
160
0

20
40
50
100
60
0

جمع السائل اللمفاوي لشغاالت نحل العسل

جمع السائل اللمفاوي لشغاالت نحل العسل خالل الفترات الزمنية ،4 ،2

والمليسة  353.18 ،476.1جزء بالمليون/شغالة النحل ،على التوالي

(شكل .)2

 20، 16 ،12 ،8و  24ساعة وذلك عبر إجراء جرح طفيف في منطقة
البطن للشغالة ،ومن ثم سحب السائل اللمفاوي عبر الماصة بمعدل

 10-5ميكرولتر/الشغالة ونقلت مباشرة إلى أنبوب ابندورف ( 0.5مل)

يحتوي على واحد ميكرولتر من مادتي  )P-7629( PTUو Aprotinin

( )A-4529بتركيز  0.1ميللي غرام/مل ،اللذان يمنعان عملية التصبغ أو
التحول إلى "الميالنين"  Melanizationلعينة السائل اللمفاوي .بعدها

حفظت العينات عند ح اررة ° 20-س لحين االستخدام.
الكشف عن الببتيدات المضادة للميكروبات

كشف عن الببتيدات المضادة للميكروبات عبر هالمة "البولي

أكريالمايد" SDS Polyacrylamide Gelوفق الطريقة الموصوفة من قبل
 Haiderوآخرون ( ،)2012وذلك بحل عينة السائل اللمفاوي بمحلول

 ،100 mM Tris-HCl, pH 6.8يحتوي على %17 ،SDS %4

 glycerolو  0.8 Mمن  ،2-mercaptoethanolبعدها سخنت لمدة

ثالث دقائق عند ح اررة ° 95س ،وحقنت ضمن هالمة األكريالميد ورحلت

باستخدام جهاز الترحيل الكهربائي  .Bioradاستخدم سلم الوزن الجزيئي
البروتيني المعياري  26600-1060كيلو دالتون (.)Sigma M3546

النتائج
تقويم سمية المستخلصات النباتية المستخدمة

بينت النتائج تفاوتاً في سمية المستخلصات النباتية عند استخدام زيت
نبات الشيح األبيض العشبي ،والزعتر البري والنارنج ،حيث بلغت الجرعة

النصفية المميتة ( 259.87 ،224.58 ،117.25 )LD50%جزء

بالمليون/شغالة النحل ،على التوالي (شكل  ،)1في حين بلغت الجرعة

النصفية المميتة عند استخدام المستخلص المائي ألوراق نباتي الغار

شكل  .1الجرعة النصفية المميتة لزيت نبات الشيح األبيض العشبي (،)A
والزعتر البري ( ،)Bوالنارنج (.)C
Figure1. The lethal dose LD50 for plant oils of A. herba-alba
(A), T. serpyllum (B) and C. aurantium (C).
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( 7.2ساعة) ،ولم يكن هناك فروقاً معنوي ًة مع بقية المستخلصات
المدروسة (جدول  .)2عند دراسة االرتباط واالنحدار بين متوسط ووسيط

طول فترة الحياة عند استخدام المستخلصات النباتية تبين وجود ارتباطاً

معنوياً قوياً بينهما ( ،)0.01 p-value> ،0.86=Rويظهر الشكل 5

مخطط ومعادلة االنحدار الناتجة عن االرتباط بين متوسط ووسيط طول

فترة الحياة والتي بلغ فيها معامل التحديد (التأثير)  0.74=R2أي أن

 %74من قيم متوسط ووسيط طول فترة الحياة تعود الستخدام
المستخلصات النباتية المدروسة.

شكل  .2الجرعة النصفية المميتة للمستخلص المائي ألوراق نبات الغار
( )Aوالمليسة (.)B
Figure 2. Lethal dose LD50 for aqueous extract of plant
leaves of L. nobilis (A) and A. citriodora (B).

تأثير المستخلصات النباتية في طول فترة حياة شغاالت النحل
اختيرت ثالثة تراكيز من كل مستخلص نباتي (جدول  )1بهدف دراسة

تأثيرها في طول فترة حياة شغالة النحل .حسب متوسط طول فترة حياة
شغالة النحل  ،Mean survival timeكما حسب وسيط طول فترة الحياة
 Median survival timeوالذي يشير إلى الفترة الزمنية التي يكون عندها

نصف عدد العينة المدروسة على قيد الحياة .أظهرت النتائج تبعاً

لمنحنيات طول فترة الحياة التأثير اإليجابي للمستخلصات النباتية حيث

ارتفعت قيم كل من متوسط طول فترة حياة الشغالة والوسيط مقارنة

بالشاهد في جميع المستخلصات النباتية المستخدمة (شكل  3و .)4فكان

أعالها المستخلص المائي ألوراق نبات المليسة والذي وصل إلى 18.55

شكل  .3منحنى طول فترة الحياة لزيت نبات الشيح األبيض العشبي (،)A
والزعتر البري ( ،)Bوالنارنج (.)C

النحل ومتفوقاً معنوياً على مستخلص زيت نبات الزعتر (16.73
ساعة/شغالة النحل) والشاهد ( 8.71ساعة/شغالة النحل) (جدول .)2

Figure 3. Survival curve for plant oils of A. herba-alba (A),
T. serpyllum (B) and C. aurantium (C).

ساعة/شغالة النحل وذلك من حيث مستوى متوسط طول فترة حياة شغالة

في حين لم يكن هناك فروق معنوية مع بقية المستخلصات المدروسة.

أما على مستوى وسيط طول فترة الحياة فقد كان أعالها عند استخدام

مستخلص زيت نبات الشيح األبيض العشبي ( 27.78ساعة) تاله

المستخلص المائي ألوراق نبات المليسة ( 25.41ساعة) متفوقان معنوي ًا
على مستخلص زيت نبات الزعتر ( 18.55ساعة/شغالة النحل) والشاهد
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المستخلصات النباتية وقدرتها على تخليق الببتيدات المضادة
للميكروبات في نحل العسل.

أظهرت النتائج قدرة المستخلصات النباتية في تحفيز تخليق الببتيدات

المضادة للميكروبات وذلك بشكل متفاوت تبعاً للتركيز المستخدم .فقد
استطاع زيت نبات الشيح األبيض العشبي تحفيز عملية تخليق الببتيدات
في شغاالت النحل بجميع التراكيز المستخدمة ،تاله بعد ذلك المستخلص

المائي لنبات المليسة الذي حرض على تركيب ثالث ببتيدات هما

"الهيمينوبتايسين"" ،االباسين" و"الديفينسين" باستثناء ببتيد "األبيدايسين"

وذلك بجميع التراكيز المستخدمة.أما زيت نبات النارنج فلم يحرض عملية

تخليق ببتيد "الهيمينوبتايسين" ،وكذلك األمر لم يحفز زيت الزعتر البري

والمستخلص المائي ألوراق نبات الغار على تركيب كل من الببتيدين

"الهيمينوبتايسين" و"األبيدايسين" (جدول .)3

بلغت أعلى نسبة تشابه استناداً إلى وجود أو غياب الببتيد حوالي

 0.68بين الببتيدين "الديفنسين" و"األباسين" وأقل نسبة تشابه  0.36بين
"األبيدايسين" و"الديفنسين".

وبالنسبة لزمن ظهور هذه الببتيدات في السائل اللمفاوي لشغالة

النحل فقد كان هناك تفاوتاً وذلك تبعاً للتركيز المستخدم .فعند استخدام
زيت نبات الشيح األبيض العشبي تبين أن ببتيد "الهيمينوبتايسين"( 12

 )kDaوصل إلى التركيز الذي يسمح بالكشف عنه بعد  20ساعة من

المعاملة بالتركيز  20جزء بالمليون ،وبعد أربع ساعات بالمعاملة  60جزء

بالمليون ،وبعد ساعتين عند المعاملة بالتركيز  100جزء بالمليون.

أما ببتيد "األبايسين"( )5.8 kDaفظهر بعد  8ساعات من المعاملة

التركيز  20و 60جزء بالمليون ،واستمر لمدة  16ساعة عند التركيز
ب ا

100جزء بالمليون ،أما ببتيد "الديفنسين"( )4.8 kDaفقد ظهر بعد ساعتين

بالتركيز الثالثة  20و 60و 100جزء بالمليون ،أما ببتيد
ا
عند المعاملة
"األبايديسن"( )2 kDaفقد ظهر بعد  16ساعة عند المعاملة بتركيز 20

جزء بالمليون ،وبعد  20ساعة عند المعاملة بالتركيز  60جزء بالمليون،
وبعد ساعتين عند المعاملة بالتركيز  100جزء بالمليون (شكل .)6

شكل  .4منحنى طول فترة الحياة للمستخلص المائي ألوراق نبات الغار
( )Aوالمليسة (.)B

شكل  .5مخطط ومعادلة االنحدار بين متوسط ووسيط طول فترة الحياة.

Figure 4. Survival curve for aqueous plant leaf extracts of L.
nobilis (A) and A. citriodora (B).

Figure 5. Line and equation of regression between Mean and
Median survival time.

جدول  .2متوسط ووسيط طول فترة حياة شغاالت النحل

Table 2. Mean and Median of survival time for workers bee.

متوسط طول فترة حياة (ساعة/شغالة
النحل)
Mean survival time
Plant extracts
المستخلص النباتي
)(Hour/worker bee
18.260 ab
Artemisia herba-alba
زيت الشيح األبيض العشبي
16.743 b
Thymus serpyllum
زيت الزعتر البري
18.157 ab
Citrus aurantium
زيت النارنج
17.600 ab
Laurus nobilis
المستخلص المائي ألوراق الغار
18.551 a
Aloysia citriodora
المستخلص المائي ألوراق المليسة
8.710 c
Control
الشاهد
القيم في الجدول التي يتبعها األحرف نفسها في العمود نفسه ال يوجد بينها فرق معنوي عند احتمال .%5

طول فترة الحياة
الوسطي(ساعة)
Median survival time
)(Hour
27.780 a
18.550 b
22.373 ab
22.163 ab
25.412 a
7.200 c

Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05.
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جدول  .3الببتيدات المضادة للميكروبات المحفزة بالمستخلصات النباتية.
Table 3. Antimicrobial peptides stimulated by plant extracts.

المستخلص النباتي
زيت الشيح األبيض العشبي

زيت النارنج

زيت الزعتر البري

المستخلص المائي ألوراق الغار

المستخلص المائي ألوراق المليسة
الشاهد

PPM
20
60
100

Hymenoptaecin
+
+
+

Abaecin
+
+
+

Defensin
+
+
+

Apidaecin
+
+
+

Citrus aurantium

50
150
250

-

+
+
+

+
+

+
+
+

Thymus serpyllum

40
120
200

-

+
-

+
+
+

-

Laurus nobilis

100
200
300

-

+
+
+

+
+
-

-

Aloysia citriodora

60
160
260
0
0
0

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

-

Plant extract
Artemisia herba-alba

Control

+وجود الببتيد- ،غياب الببتيد

المناقشة
تحتوي النباتات الطبية والعطرية العديد من المركبات الكيميائية التي تملك

+Peptide present, -Peptide absent

ظهر تأثير المستخلصات النباتية في طول فترة حياة شغالة النحل

بشكل معنوي مقارنة بالشاهد (جدول  )2خالل مدة التجربة ( 48ساعة).
وقد أشار  Ebertوآخرون ( )2007إلى ارتفاع وسيط طول فترة حياة

خواصاً عديدة منها كمضادات للميكروبات الممرضة بهدف حماية نفسها،

شغاالت النحل عند معاملتها بعدة زيوت نباتية وأحماض عضوية ،كما

النبات بتكوين هذه المواد تحت ظروف أحيائية وغير أحيائية خاصة

وآخرون ( )1999أن الجرعة النصفية المميتة للزعتر البري

الحديثة إلى احتمالية أن يكون للمستخلصات النباتية دو اًر كذلك األمر

ساعة ،في حين بلغت  210.3جزء بالمليون خالل أربع ساعات

العشبي ( )Abou El-Hamd et al., 2010والنارنج ( Song et al.,

كان للمستخلصات النباتية المدروسة القدرة على تحفيز تركيب

 )al., 2014والغار ( ،)Loizzo et al., 2008على الرغم من أن آلية

أفضلها زيت نبات الشيح تاله المستخلص المائي لنبات المليسة ومن ثم

النصفية المميتة للمستخلصات النباتية المدروسة على شغالة النحل فبلغت

مهم في تحفيز الجهاز المناعي والدفاعي الطبيعي (الفطري) لنحل العسل،

جزء بالمليون لزيت الزعتر البري 259.87 ،جزء بالمليون لزيت النارنج،

تجاه فيروسات نحل العسل .هذا وبينت الدراسات الحديثة بأن اإلشارتين

بشكل رئيسي ،من المسببات المرضية ( .)Nazzaro et al., 2013يقوم
(Holey & Patel, 2005؛  .)Nazzaro et al., 2013تشير الدراسات
كمضادات فيروسية ( )Bohme et al., 2014منها نبات الشيح األبيض

بين أن الجرعات النصفية المميتة انخفضت مع الوقت .أظهرKevan

 T. serpyllumعلى شغاالت النحل بلغت  100جزء بالمليون خالل 72

(.)Gashout & Guzman-Novoa, 2009

 )1996والزعتر البري ( )Khare, 2007والمليسة ( Allahverdiyev et

الببتيدات المضادة للميكروبات ضمن السائل اللمفاوي لشغالة النحل وكان

عملها تجاه الفيروسات ماتزال تحتاج للعديد من الدراسات .اختلفت الجرعة

زيت النارنج والزعتر ومستخلص نبات الغار .تسهم هذه الببتيدات بدور

 117.25جزء بالمليون لزيت نبات الشيح األبيض العشبي224.58 ،

حيث تشير هذه النتائج إلى إمكانية استخدام هذه المستخلصات كمضادات

 476.1جزء بالمليون للمستخلص المائي ألوراق نبات الغار و 353.18

الخلويتين  Imdو Tollالتحرضان فقط البكتيريا والفطور وإنما أيضاً
فيروسات نحل العسل وبخاصة فيروس الجناح المشوه Deformed wing

إال أن تأثيره في طول فترة حياة شغالة النحل كان إيجابياً من حيث متوسط

.)Chen et al., 2014( Acute bee paralysis virus

جزء بالمليون للمستخلص المائي ألوراق نبات المليسة وذلك بعد 24

ساعة من المعاملة .رغم ارتفاع سمية زيت نبات الشيح األبيض العشبي،
طول فترة الحياة ( 18.26ساعة/شغالة النحل) ووسيط طول فترة الحياة

( 27.78ساعة).
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 ،)Kuster et al., 2014( virusوفيروس شلل النحل الحاد بفلسطين I-

بالمقابل فإن عمل الجهاز المناعي لنحل العسل تجاه اإلصابة

الفيروسية غير مفهوم بشكل دقيق حتى اآلن نظ اًر لعدم وجود استجابات
)2012(  وآخرونNazzi  حيث أشار،)Azzami et al., 2012( واضحة
 في حين بين،لتثبيط الجهاز المناعي عند اإلصابة الفيروسية

) زيادة تعبير المورثات المناعية عند2013(  وآخرونBoncristiani
)2017(  وآخرونBrutscher  كما أشار.اإلصابة بفيروسات نحل العسل
إلى وجود الكثير من المورثات التي ترمز مستقبالت خلوية تسهم بدور

،في نقل اإلشارات الخلوية التي يسهم قسم منها في زيادة مناعة الخلية

.وبالتالي الحشرات الكاملة لنحل العسل تجاه اإلصابة الفيروسية

 وهي األولى،ال بد من اإلشارة إلى أن هذه الدراسة هي دراسة أولية

من نوعها من حيث دراسة تأثير المستخلصات النباتية في طول فترة حياة

 وهي، وقدرتها على تحفيز الببتيدات المضادة للميكروبات،شغالة النحل

تمهد إلجراء المزيد من الدراسات من أجل وضع البرامج الوقائية والعالجية

لنحل العسل من حيث الموازنة بين فترة المعاملة والجرعة التي يجب
 ومعرفة األفضل بين الجرعات المستمرة،اعطاؤها للخلية من جهة
 باإلضافة لدراسة كفاءة.أوالجرعات ذات التركيز العالي من جهة أخرى
هذه المستخلصات كمضادات فيروسية تجاه فيروسات نحل العسل األكثر

ًانتشا اًر محلياً وعالميا

 الببتيدات المضادة للميكروبات المحفزة في السائل اللمفاوي.6 شكل
.لشغالة النحل عند استخدام زيت نبات الشيح األبيض العشبي
Figure 6. Stimulated antimicrobial peptides in the
hemolymph of worker bee when treated with A. herba-alba
plant oil extract.
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