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 الملخص
لدى  للميكروبات المضادة الببتيداتتكوين  تحفيز في ودورها النباتية المستخلصات. 2018. مهنا محمد وأحمد الرز أديب هشام ،همام شعبان برهوم،

 .258-250(: 3)36 العربية، النبات وقاية مجلة.  (.Apis mellifera L)شغاالت نحل العسل
عينات من  تجمع .تهاحيا فترةطول  فيتأثيرها لالمناعي لنحل العسل باإلضافة  الجهاز تحفيزالمستخلصات النباتية في بعض  دورمعرفة ذه الدراسة له تهدف

زيت ، زيت نبات الزعتر البري ، زيت نبات الشيح األبيض العشبيخمسة مستخلصات نباتية )لذلك استخدم  .2016 لعام أبريل/في شهر نيسانشغاالت نحل العسل 
زيت نبات لجزء بالمليون  117.25 بين الجرعة النصفية المميتة تراوحت (.بات المليسةالمستخلص المائي ألوراق نو  نبات الغار ألوراق مائيال مستخلصالنبات النارنج، 

تفوقت جميع المستخلصات النباتية  .شغاالت النحل ساعة من معاملة 24لمستخلص المائي ألوراق نبات الغار وذلك بعد لجزء بالمليون  476.1الشيح األبيض العشبي و
الببتيدات  وتركيب تخليق أظهرت النتائج قدرة المستخلصات النباتية في كما .شغالة نحل العسل حياة فترةطول  متوسطزيادة حيث المدروسة على الشاهد معنويًا من 

البرامج  وضع بهدفات دراستمهد إلجراء المزيد من الس أولية حيثالمستخدم والفترة الزمنية. تعد هذه الدراسة  لميكروبات وذلك بشكل متفاوت تبعًا للتركيزلالمضادة 
 .العسل لنحل المناسبة العالجيةو الوقائية 
 المناعي، نحل العسل، المستخلصات النباتية. الجهاز: الببتيدات المضادة للميكروبات، مفتاحيةكلمات 

 

 1المقدمة

في عملية تلقيح النباتات والتي تشكل  أساسي   دور  بنحل العسل  يسهم
(. انحصرت أهمية نحل Morse, 1997)همًا من السلسلة الغذائية مجزءًا 

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

لمزارع ادخل  ًا هامًا فيالناحية االقتصادية. ُتعدُّ تربية نحل العسل مصدر 
اإلنتاج ازداد حيث  ،اإلنتاج فيلالة تكوذلك لقالصغيرة والمتوسطة 

يشكل  .الخمسة الماضيةالعقود العالمي من العسل بشكل مطرد عبر 
% من اإلنتاج العالمي للعسل 0.173نتاج في سورية ما قيمته اإل

(FAOSTAT, 2016.) اإلنتاج العالمي من المحاصيل  يتعرض 
خاليا نحل  نخفاض أعدادامن أحد أسبابها ملموسة خسائر لالزراعية 

 متالزمة اضطراب وفقد عرفت هذه الظاهرة بحيث  ،العسل
  Colony Collapse Disorder syndrome (CCDs) المستعمرات

(Cox-Foster et al., 2007).  انخفضت أعداد خاليا النحلفي سورية 
‘ المجموعة اإلحصائية) %27.3حوالي  2016حتى عام  2011منذ عام 
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أن المسبب ، بالرغم من من ذلك أكثرة يالحقيق األرقام، إال أن (2016
 الرئيس لهذه الظاهرة لم يحدد بشكل دقيق حتى اآلن. 

إجهادات  لتداخلإلى أن األسباب تعود الدراسات أشارت بعض 
 ,van Engelsdorp & Meixnerفي آن واحد ) وال أحيائية أحيائية

سباب األ همأن أ  ىإل( 2012) آخرون و  Nazziأشار  ي حين(، ف2010
وعليه تركزت الدراسات  .العسل يعود لإلصابة الكامنة بفيروسات نحلقد 

حول حول كشف وتحديد فيروسات نحل العسل المنتشرة، وكذلك  الالحقة
األمر الذي ، تجاه الفيروساتنحل العسل لة يالمناعزيادة القدرة ليات آ

 .وإنتاجيتهالعسل لنحل  البنية الدفاعيةيساعد على زيادة قوة 
آليات دفاعية  ،من الكائنات الحية كغيره ،نحل العسل توجد في

كاألمراض والطفيليات ) األحيائية والال أحيائية  اإلجهاداتمن  تحميه
همًا في مدورًا  اتلهذه الدفاعوتبين أن ، وغيرها( والمبيدات الحشرية

 األفرادليس بالضرورة على مستوى و  ،الحماية على مستوى المستعمرة
(Wilson-Rich et al., 2007 .) في عمل  التخصصية العاليةن أكما

من انتشار المرض  ساعد في كثير من الحاالت في الحد  تنحل العسل 
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إزالة اليرقات المصابة والتخلص ب المستعمرةكتنظيف  تهاضمن مستعمر 
 (.Panasiuk et al., 2010منها )

للحشرات الطبيعي المناعي  الجهازالدراسات الحديثة إلى أن تشير 
المناعية طويلة األمد تجاه العامل  اتله القدرة على تنشيط االستجاب

 الممرض وهذا يعاكس االعتقادات السابقة بأن الحشرات تفتقر 
 ساعد تحليل تسلسل. (Rodrigues et al., 2010) للذاكرة المناعية
 نحل العسل على التعرف على  "جينوم"لكامل النيكليوتيدات 

المناعي وآلية تطورها وارتباطها باإلشارات الخلوية ز امكونات الجه
(Evans et al., 2006.)    ببتيد مضاد  1000حتى اآلن أكثر من  ف  وص

 ,Wimley & Hristovaضمن جميع الكائنات الحية ) للميكروبات

 كما(. Li et al., 2012ببتيد ضمن الحشرات ) 200(، منها حوالي 2011
التي كعددًا كبيرًا من الببتيدات بعض الحشرات يشفر  "جينوم"ن أن تبي  

. Anopheles جنس البعوضو  Drosophila تتبع جنس ذبابة الخل
نحل العسل كخر بالمقابل فإن عدد هذه الببتيدات ينخفض عند بعضها اآل

(Evans et al., 2006.) 
عائالت ببتيدية ضمن السائل  عن أربعفي نحل العسل كشف 

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

ر، و والفط Protozoaالخلية  اتوحيدو ، ارييالبكت ضد طيف واسع من
 . (Casteels et al., 1993, 1989)والفيروسات 

العسل في سورية أجريت عدة دراسات حول انتشار فيروسات نحل 
(Barhoum et al., 2017) . يةأولالمخبرية كخطوة تأتي هذه الدراسة 

المستخلصات النباتية التي تملك خصائص مضادة  دورمعرفة بهدف 
نحل لالمناعي  الجهاز تحفيزللعوامل الممرضة ومنها الفيروسية في 

الببتيدات المضادة للميكروبات باإلضافة العسل عن طريق الكشف عن 
 حياة نحل العسل. طول فترة في تأثيرهالدراسة 

 

 هوطرائق البحثمواد 
 

 جمع العينات
عينات من شغاالت نحل العسل بشكل عشوائي من منحل كلية  تجمع

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

وضعت ضمن  شغالة 15 . شملت كل عينة2016لعام  أبريل/نيسان
الشغاالت بمحلول سكري خالل فترة  غذيت. سم 15x15 "بتري "طبق 

%، 37-18)رطوبة نسبية  برتالمخظروف التي أجريت ضمن  التجربة
 .(Ebert et al., 2007) (س°25-17 حرارة

 النباتيةالمستخلصات 
الشيح نباتية وهي زيت نبات ال العطرية زيوتأنواع من ال ثالثة تاستخدم

وزيت نبات الزعتر البري  (Artemisia herba-alba) األبيض العشبي
)Thymus serpyllum( وزيت نبات النارنج )Citrus aurantium(، 

 (Sefidkon et al., 2004وفق طريقة التقطير بالبخار ) والتي استخلصت
االستخالص أجري  دقيقة. 90لمدة  Soxhlet التقطير م جهازادباستخ

ن يمستخلصتم الحصول على  .من األوراق الجافة لكل نباتغ  100 على
نبات وماء ورق  )Laurus nobilis(الغار  نبات هما ماء ورق ن يمائي

 Hernandezوحضرت وفق طريقة  (Aloysia citriodora)المليسة 
 تطحنأوراق كل نبات، ومن ثم من غ  20حيث وزن  ،(1994)آخرون و 

حرارة عند لمدة ثالث ساعات  تتركو  ،من الماء الباردم م 100ة بإضاف
لمدة عشرة  دد/ 1500بسرعة  المركزي طرد لعرضت ل بعدها ،برتالمخ

 خذ الرائق العلوي.وأ دقائق
 

 ورسم منحنيات الحياةلمستخلصات النباتية ايم و تق
لطريقة لسمية الزيوت والمستخلصات للنباتات المدروسة تبعًا  متو قُ 

وذلك لمعرفة التراكيز التي  (2013) آخرون و  Priscoالموصوفة من قبل 
شغالة نحل  فيتحفز الجهاز المناعي وال يكون لها أثر سلبي أو قاتل 

التراكيز  وحضرت الزيوت العطرية الثالثة باألسيتون  مزجتالعسل. 
بعدها  .جزء بالمليون  550 و 450، 350، 250 ،150 ،50 :ةالتالي

الظهر  عند منطقة تركيزمن كل ميكرولتر  1ـ ب كل شغالة عوملت
تون فقط، وبالمثل بالنسبة يباإلضافة إلى شاهد يحتوي على األس

إال أن الشاهد كان ماء مقطر. حضنت الشغاالت  ،المائيينللمستخلصين 
  (سº 25-17حرارة و  %37-18رطوبة نسبية )في جو المختبر 

(Ebert et al., 2007 لمدة )تجربة ثالث مرات.وكررت ال ،ساعة 28 
 باستخدام ساعة  24بعد  )LD%50( الجرعة النصفية المميتة قدرت

ير ام-وفق تحليل كابالن ورسمت منحنيات الحياة بروبيت تحليل
(Kaplan-Meier analysis)  باستخدام برنامجXLSTAT  

(Addinsoft, 2015). 
 

 تحفيز الببتيدات المضادات للميكروبات 
بشكل  تراكيز من كل مستخلص نباتي وطبق كل تركيز ةثالث تاستخدم
معاملة منطقة الظهر ب شغالة( 15على عينة من شغاالت النحل ) منفصل

 "بتري "ق اطبأضمن  من المستخلص وذلك شغالة بواحد ميكرولترلكل 
البيئية  الظروفبفتحات تهوية ومحلول مغذي ضمن  ةسم مجهز  15×15

التراكيز المستخدمة لكل مستخلص  1يوضح الجدول . المذكورة سابقاً 
 نباتي.
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 .Table1. Concentrations of plant extracts used  تراكيز المستخلصات النباتية المستخدمة. .1 جدول

 

 Plant extract النباتيالمستخلص 

 التركيز الثالث 

 )جزء بالمليون(
concentration rd3 

(ppm) 

 التركيز الثاني 

 )جزء بالمليون(
concentration nd2 

(ppm) 

 التركيز األول 

 )جزء بالمليون(
concentration st1 

(ppm) 

 Artemisia herba-alba 100 60 20 زيت الشيح األبيض العشبي

 Thymus serpyllum 200 120 40 البريزيت الزعتر 

 Citrus aurantium 250 150 50 زيت النارنج

 Laurus nobilis 300 200 100 المستخلص المائي ألوراق الغار

 Aloysia citriodora 260 160 60 المستخلص المائي ألوراق المليسة 

 Control 0 0 0 الشاهد

 

 لشغاالت نحل العسل اللمفاوي جمع السائل 
، 4، 2زمنية ال اتفتر خالل الجمع السائل اللمفاوي لشغاالت نحل العسل 

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

( مل 0.5) ابندورف إلى أنبوبالشغالة ونقلت مباشرة /ميكرولتر 5-10
 Aprotinin( و P-7629) PTUيحتوي على واحد ميكرولتر من مادتي 

(A-4529 بتركيز )أوغ صب  عملية الت   يمنعان اللذان، ي غرام/مللميل 0.1 
بعدها  .لعينة السائل اللمفاوي  Melanization "الميالنين"التحول إلى 

 لحين االستخدام. س° 20-حرارة  عندحفظت العينات 
 

 الكشف عن الببتيدات المضادة للميكروبات
البولي "عبر هالمة  كشف عن الببتيدات المضادة للميكروبات

 فة من قبلو وفق الطريقة الموص SDS Polyacrylamide Gel"أكريالمايد
Haider  بمحلول حل عينة السائل اللمفاوي ب وذلك (،2012) آخرون و 

100 mM Tris-HCl, pH 6.8 4، يحتوي على %SDS ،17 %
glycerol  0.8و M  2من-mercaptoethanol ،سخنت لمدة  بعدها

المة األكريالميد ورحلت ه، وحقنت ضمن س° 95 حرارة عندثالث دقائق 
 سلم الوزن الجزيئي. استخدم Biorad الكهربائي ترحيلالباستخدام جهاز 

 .(Sigma M3546كيلو دالتون ) 26600-1060 البروتيني المعياري 
 

 النتائج

 
 المستخدمةالنباتية  المستخلصاتسمية يم و تق

عند استخدام زيت ة المستخلصات النباتية يوتًا في سمائج تفبينت النتا
حيث بلغت الجرعة  النارنج،و الزعتر البري و نبات الشيح األبيض العشبي، 

جزء  117.25 ،224.58 ،259.87 (LD%50النصفية المميتة )
، في حين بلغت الجرعة (1 شكل) على التوالي ،النحلبالمليون/شغالة 

النصفية المميتة عند استخدام المستخلص المائي ألوراق نباتي الغار 

على التوالي  جزء بالمليون/شغالة النحل، 353.18، 476.1والمليسة 
 (.2 شكل)

 

 
 

، (A) العشبيالشيح األبيض  الجرعة النصفية المميتة لزيت نبات .1 شكل

 .(C) النارنج، و(B) البريالزعتر و
Figure1. The lethal dose LD50 for plant oils of A. herba-alba 

(A), T. serpyllum (B) and C. aurantium (C). 
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 الغار نباتالجرعة النصفية المميتة للمستخلص المائي ألوراق  .2 شكل

(A) المليسةو (B). 
Figure 2. Lethal dose LD50 for aqueous extract of plant 

leaves of L. nobilis (A) and A. citriodora (B). 

 
 فترة حياة شغاالت النحلطول  فيتأثير المستخلصات النباتية 

بهدف دراسة ( 1)جدول تراكيز من كل مستخلص نباتي  ةثالث تاختير 
حسب متوسط طول فترة حياة  .فترة حياة شغالة النحلطول  فيتأثيرها 

وسيط طول فترة الحياة  كما حسب، Mean survival timeشغالة النحل 
Median survival time  والذي يشير إلى الفترة الزمنية التي يكون عندها

تبعًا  أظهرت النتائج. نصف عدد العينة المدروسة على قيد الحياة
لمستخلصات النباتية حيث التأثير اإليجابي لفترة الحياة  طول لمنحنيات

قيم كل من متوسط طول فترة حياة الشغالة والوسيط مقارنة عت ارتف
فكان (. 4و 3 )شكلالمستخدمة بالشاهد في جميع المستخلصات النباتية 

 18.55والذي وصل إلى المستخلص المائي ألوراق نبات المليسة أعالها 
فترة حياة شغالة مستوى متوسط طول وذلك من حيث ساعة/شغالة النحل 

 16.73متفوقًا معنويًا على مستخلص زيت نبات الزعتر )و  النحل
(. 2 )جدول ساعة/شغالة النحل( 8.71ساعة/شغالة النحل( والشاهد )

 في حين لم يكن هناك فروق معنوية مع بقية المستخلصات المدروسة.
الحياة فقد كان أعالها عند استخدام  طول فترةأما على مستوى وسيط 

ساعة( تاله  27.78) األبيض العشبي ستخلص زيت نبات الشيحم
ساعة( متفوقان معنويًا  25.41المستخلص المائي ألوراق نبات المليسة )

ساعة/شغالة النحل( والشاهد  18.55على مستخلص زيت نبات الزعتر )

مع بقية المستخلصات  ولم يكن هناك فروقًا معنويةً  ،ساعة( 7.2)
عند دراسة االرتباط واالنحدار بين متوسط ووسيط  (.2 المدروسة )جدول

الحياة عند استخدام المستخلصات النباتية تبين وجود ارتباطًا  طول فترة
 5(، ويظهر الشكل R=0.86 ،p-value> 0.01معنويًا قويًا بينهما )

طول مخطط ومعادلة االنحدار الناتجة عن االرتباط بين متوسط ووسيط 
أي أن  2R=0.74فيها معامل التحديد )التأثير(  الحياة والتي بلغ فترة
الحياة تعود الستخدام  طول فترة% من قيم متوسط ووسيط 74

 .النباتية المدروسة المستخلصات
 

 
 

، (A) الحياة لزيت نبات الشيح األبيض العشبي طول فترةمنحنى  .3 شكل

 .(C) ، والنارنج(B) والزعتر البري
Figure 3. Survival curve for plant oils of A. herba-alba (A), 

T. serpyllum (B) and C. aurantium (C). 

 
الببتيدات المضادة تخليق وقدرتها على  المستخلصات النباتية

 في نحل العسل.للميكروبات 
الببتيدات تحفيز تخليق  أظهرت النتائج قدرة المستخلصات النباتية في

فقد  المستخدم. تبعًا للتركيزلميكروبات وذلك بشكل متفاوت لالمضادة 
 الببتيداتتحفيز عملية تخليق  استطاع زيت نبات الشيح األبيض العشبي

لك المستخلص ذ، تاله بعد المستخدمةالتراكيز  في شغاالت النحل بجميع
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هما ثالث ببتيدات الذي حرض على تركيب المائي لنبات المليسة 
" األبيدايسين"باستثناء ببتيد  "الديفينسين"و" االباسين"، "الهيمينوبتايسين"

يحرض عملية أما زيت نبات النارنج فلم بجميع التراكيز المستخدمة. وذلك
لم يحفز زيت الزعتر البري  "، وكذلك األمرالهيمينوبتايسين"ببتيد تخليق 

من الببتيدين ل كعلى تركيب  ارغنبات الوراق والمستخلص المائي أل
 (.3 )جدول "األبيدايسين"و "الهيمينوبتايسين"
 

 
 

 
 

 الغار الحياة للمستخلص المائي ألوراق نبات طول فترةمنحنى  .4 شكل

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

nobilis (A) and A. citriodora (B). 
 

بلغت أعلى نسبة تشابه استنادًا إلى وجود أو غياب الببتيد حوالي 
بين  0.36وأقل نسبة تشابه  "األباسين"و "الديفنسين"بين الببتيدين  0.68

 ".الديفنسين"و" األبيدايسين"
السائل اللمفاوي لشغالة هذه الببتيدات في  ظهوروبالنسبة لزمن 

فعند استخدام  المستخدم. لتركيزلتبعًا  وذلك اً تفاوتفقد كان هناك النحل 
 12)"هيمينوبتايسين"الزيت نبات الشيح األبيض العشبي تبين أن ببتيد 

kDa)  ساعة من  20وصل إلى التركيز الذي يسمح بالكشف عنه بعد
جزء  60، وبعد أربع ساعات بالمعاملة جزء بالمليون  20المعاملة بالتركيز 

 .جزء بالمليون  100لتركيز ، وبعد ساعتين عند المعاملة بابالمليون 

من المعاملة  اتساع 8ظهر بعد ف (kDa 5.8)"األبايسين"أما ببتيد 
عند التركيز ساعة  16واستمر لمدة ، جزء بالمليون  60و 20كيز االتر ب

فقد ظهر بعد ساعتين  (kDa 4.8)"الديفنسين"أما ببتيد  ،جزء بالمليون 100
أما ببتيد ، جزء بالمليون  100و 60و 20 الثالثة كيزاعند المعاملة بالتر 

 20ساعة عند المعاملة بتركيز  16فقد ظهر بعد  (kDa 2)"األبايديسن"
، جزء بالمليون  60ساعة عند المعاملة بالتركيز  20، وبعد جزء بالمليون 

 (.6)شكل  جزء بالمليون  100وبعد ساعتين عند المعاملة بالتركيز 
 

 
 

 مخطط ومعادلة االنحدار بين متوسط ووسيط طول فترة الحياة. .5 شكل
Figure 5. Line and equation of regression between Mean and 

Median survival time. 

 
 

 .Table 2. Mean and Median of survival time for workers bee فترة حياة شغاالت النحلطول متوسط ووسيط  .2 جدول
 

 Plant extracts المستخلص النباتي

حياة )ساعة/شغالة  طول فترةمتوسط 

 النحل(
Mean survival time 

(Hour/worker bee) 

الحياة  فترة طول

)ساعة(الوسطي  
Median survival time 

(Hour) 

 Artemisia herba-alba 18.260 ab 27.780 a زيت الشيح األبيض العشبي

 Thymus serpyllum 16.743 b 18.550 b زيت الزعتر البري

 Citrus aurantium 18.157 ab 22.373 ab زيت النارنج

 Laurus nobilis 17.600 ab 22.163 ab المستخلص المائي ألوراق الغار

 Aloysia citriodora 18.551 a 25.412 a المستخلص المائي ألوراق المليسة 

 Control 8.710 c 7.200 c الشاهد

 %. 5ال يوجد بينها فرق معنوي عند احتمال  هنفسفي العمود  هانفسالقيم في الجدول التي يتبعها األحرف 
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 
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 الببتيدات المضادة للميكروبات المحفزة بالمستخلصات النباتية. .3 جدول
Table 3. Antimicrobial peptides stimulated by plant extracts. 
 

 Plant extract PPM Hymenoptaecin Abaecin Defensin Apidaecin المستخلص النباتي

 + + + + Artemisia herba-alba 20 زيت الشيح األبيض العشبي
60 + + + + 

100 + + + + 

 + - + - Citrus aurantium 50 زيت النارنج 
150 - + + + 
250 - + + + 

 - + - - Thymus serpyllum 40 زيت الزعتر البري 
120 - + + - 
200 - - + - 

 - + + - Laurus nobilis 100 المستخلص المائي ألوراق الغار
200 - + + - 
300 - + - - 

 - + + + Aloysia citriodora 60 المستخلص المائي ألوراق المليسة
160 + + + - 
260 + + + - 

 - - - - Control 0 الشاهد
0 - - - - 
0 - - - - 

  Peptide present, -Peptide absent+  غياب الببتيد-وجود الببتيد، +
 

 

 المناقشة
 

تحتوي النباتات الطبية والعطرية العديد من المركبات الكيميائية التي تملك 
، حماية نفسهاهدف بللميكروبات الممرضة  اتمضادعديدة منها كخواصاً 

يقوم . (Nazzaro et al., 2013)ية مرضمسببات المن ال ،بشكل رئيسي
 خاصةحيائية أوغير حيائية أتحت ظروف هذه المواد كوين النبات بت

(Holey & Patel, 2005 ؛Nazzaro et al., 2013).  تشير الدراسات
 كذلك األمر الحديثة إلى احتمالية أن يكون للمستخلصات النباتية دوراً 

( منها نبات الشيح األبيض Bohme et al., 2014كمضادات فيروسية )
 ,.Song et al)النارنج و ( Abou El-Hamd et al., 2010)العشبي 

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

al., 2014 )والغار (Loizzo et al., 2008)،  على الرغم من أن آلية
الجرعة  اختلفتعملها تجاه الفيروسات ماتزال تحتاج للعديد من الدراسات. 

 فبلغت النصفية المميتة للمستخلصات النباتية المدروسة على شغالة النحل
 224.58زيت نبات الشيح األبيض العشبي، لجزء بالمليون  117.25

زيت النارنج، ل جزء بالمليون  259.87زيت الزعتر البري، ل جزء بالمليون 
 353.18لمستخلص المائي ألوراق نبات الغار و ل جزء بالمليون  476.1

 24لمستخلص المائي ألوراق نبات المليسة وذلك بعد ل جزء بالمليون 
 العشبي،رغم ارتفاع سمية زيت نبات الشيح األبيض . ساعة من المعاملة

حياة شغالة النحل كان إيجابياً من حيث متوسط  طول فترة فيإال أن تأثيره 
الحياة  طول فترةووسيط  (ساعة/شغالة النحل 18.26)الحياة  طول فترة

 . (ساعة 27.78)

حياة شغالة النحل  طول فترة فيظهر تأثير المستخلصات النباتية 
ساعة(.  48خالل مدة التجربة )( 2 مقارنة بالشاهد )جدول معنوي بشكل 

حياة  طول فترةإلى ارتفاع وسيط ( 2007)آخرون و  Ebertوقد أشار 
 اعضوية، كمعدة زيوت نباتية وأحماض شغاالت النحل عند معاملتها ب

 Kevanأظهرانخفضت مع الوقت. أن الجرعات النصفية المميتة بين 
 ( أن الجرعة النصفية المميتة للزعتر البري 1999) آخرون و 

T. serpyllum  72خالل  جزء بالمليون  100على شغاالت النحل بلغت 
أربع ساعات الل خ جزء بالمليون  210.3في حين بلغت ساعة، 

(Gashout & Guzman-Novoa, 2009.) 

 تركيب لنباتية المدروسة القدرة على تحفيزاكان للمستخلصات 
الببتيدات المضادة للميكروبات ضمن السائل اللمفاوي لشغالة النحل وكان 

ومن ثم المستخلص المائي لنبات المليسة تاله أفضلها زيت نبات الشيح 
 دور  بهذه الببتيدات  تسهم .زيت النارنج والزعتر ومستخلص نبات الغار

 العسل،لنحل  )الفطري(الطبيعي  والدفاعي المناعي الجهاز تحفيزفي  هم  م
كمضادات  هذه النتائج إلى إمكانية استخدام هذه المستخلصاتتشير  حيث

 تينبينت الدراسات الحديثة بأن اإلشار و هذا . تجاه فيروسات نحل العسل
أيضًا  وإنما رو البكتيريا والفطفقط ان تحرضال Tollو Imd تينالخلوي

 Deformed wingخاصة فيروس الجناح المشوه بفيروسات نحل العسل و 

virus (Kuster et al., 2014) وفيروس شلل النحل الحاد بفلسطين ،I-

Acute bee paralysis virus (Chen et al., 2014). 
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الببتيدات المضادة للميكروبات المحفزة في السائل اللمفاوي  .6شكل 

 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. 

الجهاز المناعي لنحل العسل تجاه اإلصابة بالمقابل فإن عمل 
نظرًا لعدم وجود استجابات  حتى اآلن الفيروسية غير مفهوم بشكل دقيق

( 2012)آخرون و  Nazziأشار  حيث(، Azzami et al., 2012واضحة )
لتثبيط الجهاز المناعي عند اإلصابة الفيروسية، في حين بين 

Boncristiani  المورثات المناعية عند ( زيادة تعبير 2013) آخرون و
( 2017)آخرون و  Brutscherكما أشار  اإلصابة بفيروسات نحل العسل.

 دور  ب تسهمإلى وجود الكثير من المورثات التي ترمز مستقبالت خلوية 
 ،التي يسهم قسم منها في زيادة مناعة الخليةالخلوية  اتفي نقل اإلشار 

 اإلصابة الفيروسية.نحل العسل تجاه الحشرات الكاملة لوبالتالي 
األولى  وهي ،أوليةهي دراسة  ال بد من اإلشارة إلى أن هذه الدراسة

حياة  طول فترةمن نوعها من حيث دراسة تأثير المستخلصات النباتية في 
وهي  ،وقدرتها على تحفيز الببتيدات المضادة للميكروبات ،شغالة النحل

العالجية الوقائية و البرامج  ات من أجل وضعدراستمهد إلجراء المزيد من ال
من حيث الموازنة بين فترة المعاملة والجرعة التي يجب  العسل لنحل

الجرعات المستمرة  بيناألفضل من جهة، ومعرفة  اعطاؤها للخلية
. باإلضافة لدراسة كفاءة أخرى  جهة من العالي التركيز ذات أوالجرعات

األكثر نحل العسل هذه المستخلصات كمضادات فيروسية تجاه فيروسات 
 انتشارًا محليًا وعالمياً 

 
Abstract 

Barhoum, H.Sh., H. Adib Al-Roz and A.M. Mouhanna. 2018. Plant extracts and their role in stimulating the production 

of antimicrobial peptides in honey bee workers, Apis mellifera L. Arab Journal of Plant Protection, 36(3): 250-258. 
This study aimed to investigate the role of some plant extracts on the stimulation of the honey bee immune system in addition to their 

effect on survival time of worker bees. Honey bee samples were collected during April 2016. The following five plant extracts were used: 

plant oils of Artemisia herba-albam, Thymus serpyllum, Citrus aurantium, and aqueous extract of plant leaves of Laurus nobilis and Aloysia 

citriodora. The lethal dose (LD50) of studied plant extracts 24 hours after treatment ranged between 117.25 ppm for the A. herba-alba plant oil 

and 476.1 ppm for the aqueous extract of L. nobilis leaves. All studied plant extracts had a significant effect on increasing both the mean and 

median survival time of honey bees as compared to the control. The results showed the ability of plant extracts to induce the synthesis and 

assembly of antimicrobial peptides in a different manner depending on the concentration used and the period of application. This is a 

preliminary study which will pave the way for further studies in order to develop appropriate preventive and curative programs for honey bees. 

Keywords: Antimicrobial peptides, immune system, honey bees, plant extracts. 
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