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ـــــداءـــــــإهــــــ

Dedication 

بِّ اْرَحْمُهَما َكَما "  إلى اللذين قال تعالى فيهما ْحَمِة َوقُل رَّ لِّ ِمَن الرَّ َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّ
َياِني َصِغيًرا  42سورة اإلسراء آية    " َربَّ

 
جانبي حتى وصلت هذه المرحلة ووقفت إلى  التي ساندتني... نبع حنان... الزهرة التي ال تذبل 

 . إلى أمي...وصفها من التقدم والنجاح إلى من تعجز الكلمات عن
 

 ... الذي زرع األخالق بداخلي...نبع العطاء ... الذي ال ينكسر  األلماسإلى 

 . االرتقاء إلى أبي الطيب وعلمني طرق

الى ....الطريق  لما ضللتإلى من وقف إلى جانبي ك األمامإلى من علمني التفاؤل والمضي إلى 
 .زوجي الغالي

 . وأخواتيإلى أخوتي ...اللذين احتضنوني وزرعوا الورد في طريقي  إلى
 

 ....إلى أساتذتي األفاضل الذين رفعوا رايات العلم والتعليم واخمدوا رايات الجهل والتجهيلإلى 
 

 .المخلصات إلى صديقاتي...البشرإلى أروع واصدق وأنبل ...بناة المستقبل ...الدرب  رفاقإلى 
 

  ليه من طالب العلمإالمتواضع إلى كل  من سبقني الطريق وسيلحقني  هدي هذا الجهدأ
 .لما يحب ويرضى اأن يوفقن المولى عز وجل ةسائل ةولجامعتي الحبيب
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 باللغة العربية الملخص

بيئة صالحه لإلصابة بالكثير من األمراض البكتيرية والفطرية يعتبر جسم النحلة 

والفيروسية ، وقد طورت الحشرات نظام دفاع مناعي فعال ضد الكائنات الدقيقة ، والذي يشمل 

مناعي في الدفاع ال ملدراسات الحديثة أن نُظُ ، وأثبتت ا( مصلية)آليات دفاع خلوية وخلطية 

في المعركة ضد األمراض التي قد تصيب الحشرات ذات األهمية  االحشرات يتم توظيفه

االقتصادية والطبية وأكدت هذه الدراسات أن تصاعد االستجابات المناعية للحشرات تتطلب 

 .جسدية َوتُْحِدث آثار جسديه نتيجة لذلك( تغييرات)كفاءات 

لمقاومة التي تظهرها السالالت البكتيرية للعديد من لوحظ في األعوام األخيرة إزدياد ا   

أصبح البحث عن مركبات جديدة من حيث طريقة عملها ضد  ،لذلك .المضادات الحيوية المعتادة

ستعمال إلالميكروبات من أهم المجاالت الرئيسة الداعمة للبحوث الحالية ومن االتجاهات الواعدة 

يث أن البكتيريا لم تظهر تطوير أي سبل مقاومة لتلك المضادة للبكتيريا، حالحشرات ببتيدات 

جد أن الببتيدات التي تم عزلها سابقا من بعض الحشرات لها تأثير تثبيطي على وُ  قدو ،الببتيدات

 .نمو بعض أنواع البكتيريا

 Apisالعسل لشغالة نحلللطور البالغ وقد هدفت الدراسة الحالية إلى تتبع االستجابات المناعية       

mellifera jementica (A.m.jementica)   الجزيرة العربية ضد شبه المنتشرة في

الحساسة لإلستجابات المناعية ( Micrococcus luteus M. luteus) (ATCC10240)بكتيريا

 Lipopolysaccharideللحشرات، ومقارنتها بإستخدام المحفز المناعي، عديد السكر الدهني 

(LPS) ميكرولتر 2.0مذاب في )نحلة /انو جرامن 02 بتركيز مقدارهApis Physiological 

Saline (APS)  )الحصول على الدراسة الحالية وقد تم في . و ذلك لتحفيز إنتاج الببتيدات
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من  A.m.jementicaلطور البالغ من النحل اليمني ل الخام (Hemolymph) الهيمولمف

لكلية علوم األغذية ث النحل التابعة مجموعتين من النحل تم الحصول عليها من وحدة أبحا

 ، فرعية إلى ثالث مجموعات األولى المجموعةمت قس  وقد  .جامعه الملك سعودوالزراعة ب

وذلك زت مناعيا والمجموعة الثانية ُحف( مجموعة ضابطة)دون معاملة تركت المجموعة األولى 

 محتويا  ( حجم/وزن)لوكوز ج% 02محلول على أوال يت ذ  الثالثة غُ المجموعة و LPSبـ بحقنها 

 Nigella)المادة الفعالة لزيت الحبة السوداء )( حجم/وزن) Thymoquinoneمادة % 2.0على 

sativa )  ثم حقنت بـ، ساعة 20لمدة LPS (02 ميكرولتر  2.0نحلة في /نانو جرامAPS ) وذلك

والمجموعة الثانيه ايضا  . تلمحاولة معرفة مدى تأثير هذا التحفيز المناعي على زيادة إنتاج الببتيدا

زت مناعيا والثانية ُحف( ضابطة مجموعة)األولى تركت دون معاملة قسمت الى ثالث مجموعات 

cells/ml (1.1x10بحقنها بالجرعة المعديه 
6

يت ذ  والثالثة غُ  M. luteusمن البكتيريا القياسية ( 

 20لمدة    Thymoquinoneمن مادة % 2.0مضاف اليه جلوكوز % 02على محلول أوال 

 . M. luteusساعة ثم حقنت بالبكتيريا القياسية 

الختبار فاعليته  مناعياالمحفزه الضابطة ومن هذه المجموعات  الخام تم جمع الهيمولمف      

 Escherichia مثللنمو الميكروبي ألنواع من البكتيريا القياسية سالبة صبغة الجرام المثبطة ل

coli (E.coli) (ATCC 25922)  مثلوالبكتيريا القياسية موجبة صبغة الجرامM. luteus 

 Bacillus subtilis و  Staphylococcus aureus (St.aureus) (ATCC6538) وبكتيريا

(B.subtilis) (ATCC663)  هوباإلضافة لنوع واحد من الفطريات Candida albicans 

(C. albicans) (ATCC10231). 
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ها في الدراسة الحالية أن فاعلية الببتيدات المضادة للميكروبات المتحصل عليالنتائج أثبتت 

 LPSبـ والمحقون  A.m. jementicaالموجودة في الهيمولمف الخام للمجموعة األولى من النحل 

الممثلة للبكتيريا القياسية  E. coliلتثبيط نمو بكتيريا  ذا داللة معنويةأظهر نشاطا وغير المحفز 

حيث أن لإلنسان البولية  القناةلعدوى  المسببةوالتي تعتبر من أهم الميكروبات سالبة صبغة الجرام 

قطر منطقة التثبيط الذي تم قياسه في تجربة تثبيط االنتشار البكتيري في اآلجار في مجموعة النحل 

وفي مجموعة النحل ( mm 1.15 ± 2.66)و ( mm 0.66 ± 13.33)تراوح بين الضابطة 

 1.15±6.0)و ( mm 0.0 ± 18.0)حت مساحة قطر منطقة التثبيط بين تراو   LPSالمحفز بـ

mm )بينما في مجموعة النحل المحفز بـ. كأعلى وأقل تثبيط على التواليLPS   بعد تغذيته على

زياده حيث تراوحت مساحة قطر منطقة التثبيط  ظهرت( ٪.00)بتركيز  Thymoquinoneمادة 

 .(0.66mm±6.66)و ( 0.66mm±21.0)بين 

لطور البالغ الخام لهيمولمف الأن الببتيد المضاد للميكروبات الموجود في النتائج كما أثبتت  

أعطى تأثيرا حيث  M. luteusلديه تأثير تثبيطي تجاه بكتيريا  A.m. jementicaلنحل العسل 

بين حيث تراوح قطر منطقة التثبيط   LPSبمادةالمحقون في مجموعة النحل  ذا داللة معنويةمثبطا 

(20.66 ± 0.66 mm ) و(±0.66 mm6.66 .) النتائج زيادة معنوية لمساحه منطقه  أظهرتوقد

التي غذيت على  لمجموعةالخام ل ليمفهيموالالتثبيط للببتيدات المضادة للميكروبات المتواجدة في 

حيث تراوح قطر منطقة التثبيط بين  LPSقبيل الحقن بـ  ساعة 72لمدة  Thymoquinone ةماد

(24.7 ± 2.4mm ) و(0.66 ± 9.33mm ) ولم يتعين له أي تأثير معنوي في حالة مجموعة

 . تجاه نفس النوع من البكتيرياالضابطة النحل 
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موجبة صبغة الجرام أن الببتيد   B. subtilisالمتحصل عليها تجاه بكتيرياأثبتت النتائج 

أعطى  A.m.jementicaلغ لنحل لطور الباالخام لهيمولمف الالمضاد للميكروبات الموجود في 

حيث تراوح قطر منطقة   LPSبـالمحقون إحصائية في مجموعة النحل  ةأثيرا مثبطا ذو داللت

النتائج زيادة معنوية لمساحه  أظهرتوقد (. 0.0mm ± 4.0)و ( 1.33mm ± 14.7)التثبيط بين 

التي  لمجموعةلالخام ف هيموليمالمنطقه التثبيط للببتيدات المضادة للميكروبات المتواجدة في 

حيث تراوح قطر منطقة   LPSبـ قبيل الحقن ساعة  72لمدة  Thymoquinoneغذيت على مادة 

بينما لم يتعين له أي تأثير معنوي في (. mm 0.66 ± 8.67)و ( mm 2.31 ± 22.0)التثبيط بين 

 .تجاه نفس النوع من البكتيرياالضابطة حالة مجموعة النحل 

لطور ل الهيمولمف الخامأن الببتيد المضاد للميكروبات الموجود في يضا أظهرت النتائج أ

إحصائية في مجموعة النحل المحفز  ةتأثيرا  مثبطا ذو داللأعطى  A. m. jementicaالبالغ لنحل 

و ( 0.0mm±16.0)تراوح قطر منطقة التثبيط بين حيث  St. aureusبكتيريا ضد   LPSبـ

(6.0±0.0mm .)متوسطة لمساحه منطقه التثبيط للببتيدات المضادة الزيادة ال باتث على الرغم من

لمدة  Thymoquinoneة مف المجموعة التي غذيت على مادللميكروبات المتواجدة في هيمولي

 و (0.66mm ±17)تراوح قطر منطقة التثبيط بين حيث  LPSقبيل الحقن بـ  ساعة 72

(5.33±0.66mm .)تجاه الضابطة نوي في حالة مجموعة النحل بينما لم يتعين له أي تأثير مع

 .نفس النوع من البكتيريا

وكذلك بالمقارنة أظهرت النتائج أن مجموعة النحل المحفز المحقون بالجرعة المعدية 

(1.1x10
6
) cells/ml  من البكتيريا القياسيةM. luteus  وغير المحفز أن فاعلية الببتيدات

  E. coliفاعلية متوسطة لتثبيط نمو بكتيريا  ام أظهرلخالمضادة للميكروبات في الهيموليمف ا
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تراوح بين أعلى وأقل قيمة  الضابطة حيث أن قطر منطقة التثبيط في مجموعة النحل 

(±1.33mm00.00 ) و(±0.66mm0.00 )قطر منطقة التثبيط في  ازدادبينما  ،على التوالي

ة إلى أن أظهرت أعلى معدل لها بعد زيادة معنوية واستمرت تلك الزيادالمحقون مجموعة النحل 

( 0.66mm00.66 ± )حيث سجل قطر منطقة التثبيط  Thymoquinoneتغذية النحل على مادة 

 .E. coliتجاه بكتيريا ( 2.0mm ± 8.0)و 

و   St. aureusوكذلك هناك تأثير تثبيطي فعال ذو داللة إحصائية تجاه كل من البكتيريا 

M.luteus  وB.subtilis  جبة صبغة الجرام بينما لم يتعين تواجد تأثير معنوي في مجموعة المو

 .النحل غير المحفز تجاه أي من تلك األنواع الممثلة للبكتيريا موجبة صبغة الجرام

المحفز  A.m.jementica و لم يظهر أيضا  أي تأثير تثبيطي للهيمولمف الخام لنحل العسل 

 .C.albicans  وغير المحفز على فطر  M. luteusأو المحقون بـ  LPSالمحقون بـ 

حيث بينت  Flow cytometryوقد تضمنت الدراسة إستخدام تقنية االنسياب الخلوي 

التي تخضع للموت الخلوي  A. m. jementicaخاليا دم نحل العسل  لتحديد نسبةالنتائج  المسجلة 

cells/ml (1.1 x 10المحقون بالجرعة المعديه  وذلك في عينات النحل المبرمج
6

من البكتيريا ( 

حيث . الموت الخلوي المبرمج لخاليا الدمتواجد زيادة متوسطه في معدل   M. luteusالقياسية 

عند مقارنتها بالمجموعة وذلك ( 11.94و  11.25)تراوح متوسط موت الخاليا المبرمج بين 

 .(8.39و  7.71)ن والتي تراوح متوسط الموت الخلوي المبرمج بي( النحل غير المحفز)الضابطة 

وتلك النتائج تُعد مرحلة هامة في خطوة مبدئية لدراسة مستقبلية لتتبع الجين المسئول عن  

 .الموت الخلوي المبرمج ومعرفة تأثير التحفيز المناعي على هذا الجين



 
 

 

 

 
 الفصل األول 

 المقدمة

INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمــــة

 

1 

 

 Introduction المقدمة .1.1

يساهم اإلنتاج الزراعي بفروعه المختلفة بدرجة كبيرة في إجمالي الدخل القومي لكثير 

الهامة ونحل العسل حشرات  االقتصادية، وتعتبر تربية نحل العسل احد المشاريع  من الدول

مله على أعلى مستويات الحياة التعاونية يؤدي فيها كل فرد ع فئاتاجتماعية تعيش في 

وهو كائن مكرم من . بحياته في سبيل الدفاع عن خليته بإخالص غريزي موروث وقد يضحي

هللا سبحانه وتعالى ، وفي العصر اإلسالمي أصبح للنحل ومنتجاته مكانة عالية بعد أن نزلت 

 ".61، الجزء 61السورة "في القران الكريم سورة النحل 

 Bee venom لعسل والغذاء الملكي وس م النحلل االنحل سوائل مختلفة األلوان مث ج  نت  ي  

 ، كما يفرز النحل الشمع الذي يدخل في صناعات عديدة مما يعود على النحال بمبالغ كثيرة

 كما يقوم النحل بعملية التلقيح الخلطي للنباتات مما يؤدي إلى زيادة إنتاجها من الحبوب والثمار

 .(6141محمود عبد السميع، . )

باحتوائها على محتوى  ضنة النحل من يرقات وعذارى تتميزصا حنحل العسل وخصو

عالي من الرطوبة مما يجعلها بيئة صالحه لإلصابة بالكثير من األمراض البكتيرية والفطرية 

والفيروسية ، وقد طورت الحشرات نظام دفاع مناعي فعال ضد الكائنات الدقيقة، والذي يشمل 

وأثبتت الدراسات الحديثة أن ن ظ م الدفاع المناعي في  ،( مصلية)خلطية آليات دفاع خلوية و

الحشرات يتم توظيفها في المعركة ضد األمراض التي قد تصيب الحشرات ذات األهمية 

الطبية واالقتصادية وأكدت هذه الدراسات أن تصاعد االستجابات المناعية للحشرات تتطلب 

 . (Ahmed et al., 2010) جة لذلكآثار جسديه نتي ث  د  ح  ت  جسدية و  ( تغييرات)كفاءات 
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صيب النحل وتأثيرها على قام العلماء حديثا بدراسة المكونات اإلنزيمية للبكتيريا التي ت  

حد النتائج المترتبة على اإلصابة توا أن الموت الخلوي المبرمج هو أمناعة الحشرات وأثب

 اإلكلينيكيه ثاراآل رصدل أداةك يوصفالخلوي المبرمج الموضعي  فالموتلذلك باألمراض 

 ,.Gregorc and  Ellis) يرقات نحل العسل أنسجة الخارجية على والتأثيرات المميتة

2011).   

ف    Kerr et al. (1972) أن Hebert et al. (2009)ذكر  ص  الموت الخلوي و 

ستبعاد إالمبرمج ألول مره في أنسجة الكائنات الحية وخاصة الثدييات إذ الحظ أن هناك عملية 

وإزالة لخاليا معينة مثل الخاليا المسنة أو المصابة خالل التكوين الطبيعي للحيوان أو تلك 

و بالرغم من  .التي بها طفرات دون خاليا أخرى في نفس النسيج وذلك بطريقة منظمة ودقيقة

في ن المجاالت نتيجة لدوره ذلك فمازال الموت المبرمج يمثل منطقة نشطة للبحث في العديد م

 .(العائل)و دفاع المضيف التوازن و النمو

االستجابات المناعية للطور البالغ في نحل العسل تتبع الى وقد هدفت الدراسة الحالية 

A.m. jemenitica  المنتشر بكثرة في الجزيرة العربية ، عند حقنها ببكتيرياM. luteus 

. (LPS)عديد السكر الدهني  الحساسة لالستجابات المناعية للحشرات، والمحفز المناعي ،

وكذلك محاولة لتحفيز و تقوية الجهاز المناعي للنحل إلنتاج مضادات الميكروبات بتغذيته على 

المادة الفعالة لزيت الحبة ) Thymoquinone,99% جرعات معايرة من المحفز المناعي

لة بالبكتيريا وإثبات كفاءتها للعمل كمضادات للميكروبات الممث( Nigella sativa ءالسودا

الفطريات المسببة لألمراض وذلك كبدائل للمضادات أحد سالبة وموجبة صبغة الجرام و
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الحيوية التقليدية التي سجل لها مقاومة مناعية من ق ب ل  تلك الكائنات الدقيقة وذلك كنتيجة لكثرة 

لناتج عن هذا باإلضافة لتضمن الدراسة وصفاً لعملية الموت المبرمج اوتكرار استخدامها 

ومقارنتها بالمجموعة الضابطة باستخدام تقنية االنسياب الخلوي  M. luteusالحقن بـبكتيريا 

Flow cytometry  ًللطريقة المتبعة في  تبعا(Oliver et al., 2011) . 

  . 
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  Literature Review  لدراسات السابقةا 2.1

على نحل العسل وذلك من خالل حقن  Mallon et al.( 2003)قام بها  أثبتت دارسة

 أحد مكونات الجدار البكتيري( )LPS)بعديد السكر الدهني  Apis melliferaالنحل البالغ 

ثير على التعلم و تكوين فوجد أن الجهاز المناعي لديه تأ( رامسالبة الج لبكتيريالالخارجي 

الذاكرة مما يؤثر سلبا على سلوك جمع الغذاء في النحل بتقليل العسل الناتج عن مثيله في 

 .الظروف الطبيعية

 Innateبدراسة الجهاز المناعي الفطري   Evans and Lobez (2004)وقام

Immunity system  ليرقات نحل العسلApis mellifera   التغذية وذلك بتعريضها أثناء

المسببة لمرض عفن الحضنه  P.larvae Paenibacillus larvae)) لإلصابة ببكتيري

ومقارنتها بمجموعه أخرى  هايرع  بجرعات محددة وم   American foulbrood األمريكي

وكذلك  Bifidobacterium and Lactobacillus تمت إصابتها ببكتيريا غير ممرضة

LPS  يا لإلصابة ببكتير ت  ض  ر  ع  ثمP.larvae  وذلك بتتبع الجينات المسؤولة عن تكوين

و   abaecinوهما  antibacterial peptidesنوعين من البيبتيدات المضادة للبكتيريا 

defensin  12على مدى جيلين متتاليين ، وأثبت أن لديها تأثيرات على زيادة المناعة بمقدار 

 .تيريا غير الممرضةضعف مقارنة بالحشرات التي  لم يتم تعريضها للبك

التغيرات الشكلية التي حدثت  Malaspina and Silva-Zacarin (2006) كما ناقش

نتيجة تعرضه   Apis mellifera نحل العسل في مالبيجي أنابيبو المعي األوسط في

المركبات  إفرازامتصاص و في نهذان الجهازان العضويا يشاركللملوثات البيئية حيث 
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( heat shock proteins) الصدمة الحرارية بروتينات دور أيضا أهمية قشكما نو،  السامة

 تمركبااستجابة الخاليا لل في  (stress proteins)التوتر ببروتينات والمعروفة أيضا

هذه  لمدى سمية اعتبارهما من أهم المؤشراتج بالمبرم موت الخاليا أهميةو لكيميائيةا

 . ل للمحافظة على النحلالمركبات والتي تعتبر من أهم العوام

أن التحفيز المناعي يؤدي في أغلب األحيان إلى  Ahmed et al (2002)كما أوضح 

 .عمليات حيوية أخرىوالذي بدوره يؤثر على  (Apoptosis)زيادة الموت الخلوي المبرمج 

ى قضاء عللل األساسية الالزمة الموت المبرمج بأنه العملية Zhai et al (2009)ف ر  وقد ع  

أن  ىهذا وقد أعز. الخاليا عديدة في الكائنات زائدة والحفاظ على التوازنال أو الضارة الخاليا

لنمو، مما يؤدي إلى أمراض يكون الخلل في تنظيم موت الخاليا المبرمج سبب رئيسي لعيوب ا

هم العوامل الرئيسية المؤثرة على أن من أ Hebert et al (2009)كما أوضح  .خطيرة

عن  المسؤولةالبروتينات الرئيسية  من وهي عائلة  caspasesخلوي المبرمج هي الموت ال

 cysteine المعروفة باسم اإلنزيمات من مجموعة تنتمي إلىالتي  موت الخاليا المبرمج عملية

proteases  أو بصورة  غير نشطبشكل  الحشرة خلية داخلوالتي توجدzymogens  الذي

 مستقبالت عبر موت الخاليا المبرمج ا يؤدي إلى استحثاثمم النشطة اإلنزيماتيشكل ل ينشق

تكون مسؤولة عن انشقاق البروتينات من اإلنزيمات  سلسلة نتيجة تنشيطيحدث  الذي الموت

الخلوية الرئيسية مثل بروتينات هيكل الخلية، التي تؤدي إلى تغيرات شكلية نموذجيه شوهدت 

 . برمجفي الخاليا التي خضعت لموت الخاليا الم
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  Kohler et al (2002) من قبل الثدييات أنظمة في caspasesوقد و صفت إنزيمات 

وقد تمت أكثر الالفقاريات  في هاما في موت الخاليا المبرمج دورا   تلعبنها أ ثبتوكذلك أ

 Drosophila الدروسوفيال ذبابة الفاكهةالدراسات لنظام الموت المبرمج للحشرات على 

melanogaster أنواع من  سبعةث أ كتشفت حيcaspases تتابع ال على ستنادا  إ وقد ع رفت

 وحديثا  . (Chao and Nagoshi 1999) الحيوية والكيميائيةاألنشطة  و المتشابه

أن الموت الخلوي المبرمج يتضمن سلسلة من   Shahidi-Noghabi et al (2010)ذكر

، لكروماتينف اتكثي، والنووي ، والتجزؤلخليةش انكمال إتشمالخطوات المنظمة التي 

  .مما يؤدي في النهاية إلى تدمير ذاتي موضعي ومؤقت  DNAتفتتو

التابعة   Aedes caspiusعلى بعوض  دراسة Ahmed et al (2010)  وقد أجرى

الموت الخلوي  ثير لإلصابة بالبكتيريا على عمليةلرتبه ثنائية األجنحة وأثبت أن هناك تأ

 ستخدام مادة الثيموكينونالخلطي بإ الجهاز المناعي زالمبرمج حيث تم تحفي

Thymoquinone  المادة الفعالة لزيت الحبة السوداءNigella sativa  وتمت دراسة

 Bacillus.cereusضد نوعين من البكتيريا هما caspasesتأثيرها على إنزيمات 

(B.cereus) و  M. luteus وقد أثبتوا أن التحسين المناعي بـ  Thymoquinone له

 (Fluorescent microscope) يتنعنها بالفحص بالمجهر الفلورس تأثيرات جسدية ك ِشف  

 يالكمي عن طريق النسخ العكسوقد أ ثبتت هذه المالحظة بتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل شبه 

Reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)  والذي أظهر ،

ت الخاليا المبرمج، يني عالي لن سخ  جينات مختارة من متسلسلة إنزيمات مونسبيا  تعبير ج
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قد أشار الباحثون إلى أن تعزيز فلنتائج هذه الدراسة  واستنادا   caspases وهى من مجموعة 

 . له تأثير على الموت الخلوي المبرمج في الحشرات Thymoquinoneالمناعة الخلطية بـ 

بدراسة أخرى للكشف عن موت الخاليا  Gregorc and Ellis (2011) وقد قام

 DNA fragmentation labeling and phosphatidyl serineالمبرمج بواسطة تقنية

localization إذ تم التحقق من حدوث الموت الخلوي المبرمج في نسيج المعي األوسط  ،

الجة اليرقات بالمبيدات بعد مع Apis melliferaوالغدد اللعابية والمبايض ليرقات نحل العسل 

الكيميائية المتنوعة التي قدمت لها عبر نظام غذائي اصطناعي إذ تم في الدراسة تربية يرقات 

ت  لنوع واحد من تسع مبيدات كيميائية لآلفات ثم أجرى مراحل  ض  نحل العسل في حاضنة ع ر 

في  للمبيدات تسببوأثبت أن التعرض تثبيت اليرقات وتحضيرها للكشف عن المناعة الخلوية 

غير المعالجة  اليرقاتب المعالجة مقارنةلليرقات  موت الخلوي المبرمجمعدل ال ازدياد

 ثار الجسديةرصد اآللفعاله  أداة يعتبرالمبرمج  الموت بالمبيدات وأشارت الدراسة أن

 .يرقات نحل العسل أنسجة الخارجية على والتأثيرات المميتة

حد اإلنزيمات المشتركة إلى أ  Antunez et al (2011)فقد توصل ومن جهة أخرى

وهو ي عد من ضمن البروتينات المسؤولة عن  P. larvaeفي تكوين بروتينات س مين بكتيريا 

ووجدوا أن له  American foulbroodحضنة األمريكي البمرض عفن  إصابة النحلشدة 

 .ا بالمرضالقدرة على تحليل مكونات اليرقة والتسبب في موتها بعد إصابته

أثبتت الدراسات أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ال زالت موضع اهتمام طبي 

ومنذ أن أصبح استعمال المضادات الحيوية منتشرا  على نطاق . رئيسي على المستوى العالمي
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 Hsueh et)واسع خالل الخمسين عاما الماضية ، فقد تطورت مقاومة البكتيريا بشكل ملحوظ 

al 2005)  وبالتالي بذلت مجهودات علمية لدراسة وتطوير مركبات جديدة الستعمالها كبدائل

 .للمضادت الحيوية التقليدية الشائع استخدامها لعالج الكثير من األمراض

مكون هام للحماية  Antimicrobial Peptidesكروبات يتعتبر الببتيدات المضادة للم      

ضد الكائنات الممرضة حيث تمثل نوعا  من االستجابات الطبيعية لمعظم الكائنات الحية 

المناعية األولية المتخصصة التي تتواجد بنسب بسيطة بجسم الكائن الحي وقد أظهرت تلك 

الببتيدات نشاط واسع المدى ضد الكائنات الحية الدقيقة التي تشمل البكتيريا موجبة وسالبة 

إذ لديها مقدرة كامنة للتغلب على لفيروسات صبغة الجرام والكائنات األولية والفطريات وا

 .(Bals 2000) المقاومة البكتيرية مما يجعلها من اهم العقاقير العالجية الواعدة

مضادة للميكروبات من عزل وتنقية جزيئات ببتيدية  Ayaad et al (2012)وتمكن         

من والتي تم عزلها  (Apis florae) و( Apis mellifera carnica)من نوعين من النحل 

بالزما دم الطور البالغ لمجموعتين من النحل أحداهما سليمة واألخرى ذات مناعة محفزة عن 

ة طريق إحداث عدوى تجريبية وذلك بحقنها بجرعة معايرة من بكتيريا القولون العصوي

E.coli   يل الكروماتوجرافي السائل عالي الكفاءة جهاز التحل باستخداموتم فصل تلك الببتيدات

RP-HPLC (Reversed-phase high performance liquid chromatography  )

البكتيريا سالبة  وقد أثبتت فاعلية متوسطه للببتيدات المعزولة من النحل على نمو أنواع من

أوضحت النتائج  رام باستخدام طريقة تثبيط االنتشار في أطباق اآلجار وقدوموجبة صبغة الج
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أن محاولة تطوير تلك الببتيدات المستخلصة من النحل قد يسهم في استخدامها مستقبال  كأحد 

 . بدائل المضادات الحيوية التقليدية

الحشرات االجتماعية قادرة على  شن  أنفي دراسة قام بها  Evans et al (2006)كد وقد أ

ضد مسببات األمراض على حد سواء فرد الدفاعات على مستوى المجموعة و على مستوى ال

 Apis، حيث إنه قدم نحل العسليل مناعية في الحشرات االجتماعيةوذلك بإجراء تحال

mellifera ن التعرف وتحديد الجينات كما أضاف أ .كنموذج لإلشارات المرتبطة بالمناعة

عند ذبابة الفاكهة  المتماثلة يساعد في التنبؤ بمقارنة مسار هذه االعضاء مع التسلسل الجيني

Drosophila melanogaster. ثبتت خريطة الجينوم لبعوضه األنوفيليس كما أ

Anopheles  ،نحل العسل  وكذلك عند مقارنتها بنتائجApis mellifera  أن نحل العسل

 كروموسوم مرتبطة بمناعة الحشرات 21يمتلك ما يقرب من ثلث الجينات بما يصل الى 

 .الحشرات فردية المعيشةمقارنة ب اإلجتماعية

من وصف كريات الدم في حشره دودة القز  Nakahara et al (2009) وقد تمكن       

Bombyx mori االنسياب  تقنيةخرى وذلك باستخدام والتعرف على خواصها الجزيئية األ

 كاشفةهذا التحليل باستخدام عده مواد  وقد أجرىflow cytometry الخلوي 

 propidium iodide, green fluorescence protein, monoclonalمثل

antibodies, and fluorescent lectins.  مادة  أن تلك الدراسة، وأكد فيpropidium 

iodide عند عزل خاليا الدم والتعرف بسط استخداما واألكثر دقه ومصداقية األ ةهي الماد

خاليا دم  أنواعن أ(  RT-PCR)ثبت باستخدام تقنيه تفاعل البلمرة العكسي أوقد  .نواعهاعلى أ
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يعبر عنها  )  ( granulocytes, plasmatocytes, oenocytoidsبـ والممثلة الحشرة

دوار متعددة في المناعة ة من الجينات المناعية مما يشير أن لهذه الخاليا أجينيا بفئات مختلف

في المناعة  spherulocytesقابل لم يتم التأكد من مشاركه خاليا الخلوية لدوده القز وفي الم

ن تكون مختلفة عن خاليا الدم معظم الجينات ومن المرجح أ حيث فشل  التعبير عنها من خالل

 .األخرى

مسببات األمراض  ابتالع دراسة أكد فيها أن عمليةOliver et al (2011) جرى وأ      

(Phagocytosis )ا خاليا الدم في الحشرات ت عد رد فعل سريع لالستجابة التي تقوم به

المناعية وتمثل وسيلة أساسية للحد من العدوى الميكروبية في بعض األنواع من المفصليات 

تحقق من القدرة النسبية لبلعمة خاليا الدم بوصفها وظيفة من وظائف االستجابة المناعية لول

بين مجموعة واسعة من أنواع المفصليات بما  (Phagocytosis) المفصلية فقد درس ظاهرة

 وثالثة أنواع من Litopenaeus vannamei في ذلك القشريات ممثله بالجمبري

 Amblyomma americanum, Dermacentor variabilis, Ixodesالقراد

scapularis ونوع واحد من البعوض Aedes egypti ويرقات العثManduca sexta  

كنموذج للكشف عن البلعمة  واستخدمها polystyrene beads  مشعه حبيباتبوذلك بحقنها 

وقيست بواسطة تقنيه االنسياب الخلوي ، وأشارت النتائج أن صغار المفصليات كان لديها 

 .نسبة أعلى من الخاليا البلعمية مقارنة  بالمفصليات الكبيرة

إلى جانب  proteomic approachالبروتين مسار  Randolt et al (2008)وقد تتبع 

 Apisلدراسة االستجابة المناعية لشغاالت نحل العسل mass spectrometry الطيف الكتلي
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mellifera  في مراحل النمو المختلفة حيث قام بتحليل بروتينات الدم لمجموعتين من النحل

رحالن جل البولي اكريماليد  إحداهما سليمه واألخرى محفزه مناعيا وذلك بواسطة تجربة

polyacrylamide gel electrophoresis  والذي أظهر اختالفات في مالمح البروتين

ن يرقات النحل التي تربى في المختبر والتي تستجيب مع ردود فعل مناعية خلطيه أ كدأحيث 

كما هو موثق من ( aseptic)وغير المعقمه  (septic)بارزة عند تعرضها لإلصابات المعقمه 

 ,hymenoptaecinقت لثالث من الببتيدات المضادة للجراثيم وهي نتاج مؤقبل وذلك طبقا إل

defensin1, and abaecin   لديها طائفة واسعة من  البالغةن الشغاالت جد أوفي المقابل و

 واالستجابات prophenoloxidase (proPO)نزيم أ ردود الفعل المناعية التي تشمل تنشيط 

 باستمرارسبعة من البروتينات والتي ظهرت  األقلى اك علن هنثبت أالمناعية الخلطية حيث أ  

في  الموجودةثالثة منها مطابقة للببتيدات المضادة للجراثيم  المحفز مناعيا في دم النحل البالغ

 phenoloxidase (PO), peptidoglycanخرىاليرقات بعد تحفيزها بينما األربع أنواع األ

recognition protein-S2, carboxylesterase (CE) خر من البروتينات كذلك نوع آو

 a nonclassified protein with aلم ي عهد له أي وظيفة متخصص للنحل البالغ

molecular mass of about 30 kDa (HP30) appears to be honey bee-

specific  ه مما يشير إلى الدور الهام الذي تلعبمع التحفيز نتاجه إال بعد الجرح المعقم يتم إ ال

 .بروتينات مناعية محددة في النحل عند االستجابة لاللتهابات الميكروبية

الكمية  ناتالبروتيقياس تقنية  باستخدام Chan et al (2009)قارن  وقد      

(quantitative proteomics)  يرقات النحل السليم والتي تبلغ هيمولمف  الفرق بينلمعرفة
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ووجد تنظيم عالي P.larvae ببكتيريا  لنحل المصابا وهيمولمف يرقات أياممن العمر خمس 

 الملكي في تنظيم مستويات الغذاء اإلنزيمات األيضية حيث الحظ انخفاضالقوه لبعض 

 بإنزيم والممثلةوالبروتينات وتخزين الطاقة والحظ أيضا زيادة مستويات عوامل المناعة 

proPO  وكذلكhymenoptaecin وعالوة على ذلك يشير  والببتيدات المضادة للجراثيم

غير  من المحفزاتكبيرة في الدم  س الطيفي إلى أن اليرقات السليمة لديها مستويات كامنةالقيا

ال  proPOنزيم أن نشاط أتلقائيا بعد اإلصابة مع مالحظة  ط  ش  ن  والذي ي   proPOالنشطة للـ 

د نشاطه بمعدل كبير ويزدا -أو يومين واحد يوم- العمر صغيرةيمكن الكشف عنه في اليرقات 

 .بعد ذلك مما يؤكد ارتباط العمر بقابليه اليرقات لمقاومة العدوى

 لبكتيريا A. melliferaبتعريض يرقات نحل العسل  Evans (2004)وقد قام 

P.larvae ريا الممرضه خالل الطور اليرقي األول فقط لتطوير معرفته بحساسيتها لهذه البكتي

من الببتيدات المضادة  الثنينمكن قياسها ن مستويات النسخ أأ ت  ب  ث  وأ  . في هذا العمر

في يرقات المجموعه الضابطه واليرقات   abaecin and defensinللميكروبات وهما

 .المعرضة لمسببات المرض

ن النسخ لهذه العوامل موجود خالل مراحل النمو باإلضافة إلى أن هناك أ ت  ب  ث  كما أ  

ائية يمكن أن تفسر على نحو أفضل التغيير المرتبط بالعمر عوامل أخرى فسيولوجية أو غذ

 12بعد مرور  abaecinتم ظهورالمضاد البكتيري يد التعرض لتلك البكتيريا الممرضة إذ عن

 P.larvae ميكروليتر من بكتيريا/ كيس جرثومي  211مكونه من  إعطاء جرعة ساعة من

 في دراسته هذه التعبير الجيني ق  ب  ط   حيث A. melliferaعن طريق الفم ليرقات نحل العسل 



 الدراسات السابقة

 

01 

 

gene expression  العمريةلكل من الببتيدات المضادة للميكروبات على مختلف المراحل 

ساسي في التعبير عنها و إلى أن العنصر األليلي أللنحل في الخليه وقد كان متشابه مما يشير 

مراض في لقة بمقاومة األالفرضيات المتعتمت مناقشه اآلثار المترتبة على نتائج هذه 

الحشرات االجتماعية جنبا  إلى جنب مع اآلثار المترتبة على تربية النحل لمقاومة هذا المرض 

 .المهم

داة قوية تسمح أ نسياب الخلوي هياإل ن تقنيةأ Cossarizza et al (2005)وضح كما أ        

 استخدم عاما   21على مدى مستوى كل خلية و بضع ثوان على  فيمن الخاليا  اآلالف بتتبع

الخلوي للتحقق من العمليات الحيوية الخلوية للحيوانات الالفقارية  االنسيابالباحثون تحليل 

نشاط الخاليا القاتلة بوركزت التحليالت على الوظائف المرتبطة بالمناعة الفطرية ممثلة 

لعوامل السامة وعالوة لإلجهاد وا المصاحبة الالفقاريات أنسجةالطبيعية وكذلك على حساسية 

 األقلعلى  أوالمضادة  األجسامعلى ذلك استخدم جهاز االنسياب الخلوي في التعرف على 

المستحثات المناعية السائدة والتي تشترك مع خاليا الثدييات والتي تشمل كريات الدم البيضاء 

سة النمط الظاهري الخلوي لدرا االنسيابتحليل  استخدامقام بالتحقق من أهمية  إذ اإلنسانفي 

 .ووظائف خاليا الالفقاريات وناقشها

 هو الطفيلي األكثر تدميرا    (Varroa)ـال ملح أن et al (2005) Gregoryكما بين        

في جميع أنحاء العالم حيث يقوم بنقل مسببات األمراض   ةلمستعمرات نحل العسل الموجود

تكيف  للرد على اإلصابة بالحلم من خالل تنظيم نحل العسل ي لكن   ،كالبكتيريا إلى نحل العسل

للنحل المصاب  ةالخلطي المناعيةتم الكشف عن االستجابات و. عالي لالستجابات المناعية لديه
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من خالل دراسة مستويات التعبير للببتيدات المضادة للجراثيم، مثل  (Varroa) م الـحلب

abaecin وdefensinومستويات التعبير الجيني لهذه مناعية ل التعرف على االستجابة الج، أل

 .المضادات البكتيرية 

للميكروبات  ةالمضاد ةالرئيسي اتالببتيدأحد هو  abaecinن أ  et al (2010) Shenكد كما أ

ببتيدات جديدة مضادة للميكروبات  الكتشاف محاولة منه وفي ، في نحل العسل االتي تم اكتشافه

 نسبة الذي يمتلكو ام بالتعرف على مضاد للجراثيم ق  Pteromalus puparum  حشرةمن 

 Theوقد أطلق عليه اسم abaecinمينية ذات التسلسل المشابه لـ األحماض األمن  اليةع

proline rich peptide, PP30) ) الدراسة  تلكقام بتصنيعه كيميائيا وحدد خصائصه في ثم

نت نشطة ضد كل من الجراثيم ن هذه الببتيدات كاأ وأشارت فحوصات مضادات الميكروبات

باإلضافة  أي من الفطريات التي تم اختبارها سالبة وموجبه الغرام ، ولكنها لم تكن نشطه ضد

ي تأثير لهذا المضاد البكتيري على كريات الدم الحمراء لإلنسان بعد مرور أعدم مالحظه  إلى

 proline )البكتيري  لمضاد لوقد اثبت ان هناك عالقة عكسية  فتره تحضين تقدر بالساعة

rich peptide, PP30)  ضد بكتيرياE. coli  من  متصاعدةفي وجود زيادة من تركيزات

 .كلوريد الصوديوم

 Transmission)بواسطة المجهر االلكتروني النافذالنتائج المتحصل عليها  أظهرتكما 

electron microscope)  عند معالجه بكتيرياE. coli يبالمضاد البكتير ( proline rich 

peptide, PP30)   وجود تغيرات شكلية  وإلحاق أضرار كبيرة على الجدارالبكتيري. 
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صابة البكتيرية مشيرا إلى أن هذا على تنظيم التعبير على اإلوقد دلل التعبير الجيني لهذا الببتيد 

تطفل على الجين قد يلعب دورا في الوقاية من العدوى المحتملة من الكائنات الدقيقة عند ال

 .   Pieris rapaeفراشات 

االستجابات المناعية للطور البالغ في نحل تتبع سوف تتضمن الدراسة الحالية  ولذلك

 الجزيرة العربية عند حقنها ببكتيرياشبه المنتشر بكثرة في  A. m. jemenitica العسل

M.luteus الدهني  الحساسة لالستجابات المناعية ، والمحفز المناعي ، عديد السكر(LPS) 

وكذلك محاولة لتحفيز و تقوية الجهاز المناعي للنحل إلنتاج مضادات الميكروبات بتغذيته على 

وإثبات كفاءتها للعمل كمضادات   Thymoquinone جرعات معايرة من المحفز المناعي

ألمراض الفطريات المسببة لأحد لة بالبكتيريا سالبة وموجبة صبغة الجرام وث  م  للميكروبات الم  

وذلك كبدائل للمضادات الحيوية التقليدية التي سجل لها مقاومة مناعية من قبل تلك الكائنات 

هذا باإلضافة لتضمن الدراسة وصفا  للتغيرات  ،الدقيقة وذلك كنتيجة لكثرة وتكرار استخدامها

ضابطة ومقارنتها بالمجموعة ال M.luteusعن الحقن بـالبكتيريا القياسيه الخلوية الناتجة 

             .   Flow cytometryستخدام تقنية االنسياب الخلويبا
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 MATERIALS AND METHODS قائالمواد والطر 2.

 (جمع عينات النحل)الجمع الميداني  2.1

علوم  لكلية التابعةتم التدريب على التعامل مع النحل بوحدة أبحاث النحل بالمزرعة التعليمية 

 : (و -أ  1 شكل) وكانت الخطوات كالتالي جامعه الملك سعودب ةالزراع األغذية و

 .زات وغطاء الرأس للحماية من لسعات النحل الهائجتم ارتداء قفا1- 

النحل وذلك بإشعال قطع من القماش  هياجتم تجهيز المدخن الخاص للتخفيف من  -2

 .ووضعها داخل المدخن

بوضعه في مكان مناسب وفتح الباب  -(سم  1×11×11)-جمع العينات قفصُجهز 3-  

 .البالستيكي الشفاف الى النصف

 .من الفتحة الخاصة بدخول النحل يةالخل تدخينتم  4-

 .تم فتح غطاء الخلية وتدخين الخلية من األعلى  5-

الموجودة داخل الخلية الواحدة تلو األخرى حتى تم رصد  األقراص الشمعيةتم إخراج  6-

 .وجود الملكة في إحدى الخاليا

 .من أفرادهأن الملكة غير موجودة ضمن التأكد  قرص شمعي مغطى بالنحل بعدخذ أتم 7- 
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ثم  األسفللى إ األعلىودفعت من  القفصبشكل مناسب فوق  القرص الشمعي وضع8- 

تساقط مجموعة كافية من تبسنتيمتر واحد حتى  القفصالتوقف بشكل مفاجئ قبل مالمسة 

 . القفصعينات النحل في 

 . (و 1) نحل كما هو موضح بالشكلتم إغالق الباب البالستيكي الشفاف لمنع خروج ال 9-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائالمواد والطر

 

61 

 

وحدة أبحاث النحل التابعة لكيلة علوم  (أ . A. m. jementicaمراحل جمع عينات شغاالت نحل العسل اليمني (: 1)شكل  

قفازات وغطاء واقي ( ج.  A. m. jementicaعينة من شغاالت نحل العسل ( ب .األغذية والزراعة بجامعة الملك سعود

في قفص  A. m. jementica عينات من نحل( و .خلية نحل بعد فتحها( هـ .ستخدم عند فتح خلية النحلمدخن ي( د .للرأس

 .جمع العينات
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 ع النحل ونقله إلى المختبريجمت 2.2

تراوح تالتي  A. m. jementicaالبالغ تم الحصول على عينات شغاالت النحل اليمني 

بإتباع ( رامجمللي . 40 –رام جمللي . 41) ا ومتوسط اوزانه( يوم  04 - 11) عمارها بين أ

خاصة من وحدة أبحاث النحل حيث يتم وضع عينات  أقفاصالطريقة السابقة وذلك بنقلها في 

( سم  1×11×11)خشبية بأبعاد  أقفاصساعة في  40النحل قبل إجراء التجارب المختلفة بـ

 .(و1) شكلكما هو موضح بال  قفص لكلنحله   054 عدد بمتوسط 

 قفصوزود كل ( تاريخ التجميع –رمز العينة )بيانات توضيحية تمثل  قفصعلى كل  ن  و  دُ 

%( 14)بمصدر غذائي يتكون من أنبوبتين تحتوي كل منهما على محلول سكري تركيزه 

لمعمل الحشرات التابع لقسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة الملك سعود  األقفاصونقلت 

وذلك لحين إجراء التجارب  ،لرياضلملز ات الطبية للبنات باأقسام العلوم والدراسا

والبكتيريا لتحفيز جهازه المناعي إلنتاج الببتيدات  LPSالكيموحيوية الخاصة بحقن النحل بـ 

 مجموعتين المضادة للميكروبات وقد قسمت عينات النحل التي تم الحصول عليها الى

فرعية وكانت  ولى الى ثالث مجموعاتمن نحل العسل ثم قسمت المجموعه اال رئيسيتين

 : المجموعات الفرعية كالتالي

 .لعينات الضابطةا هي تمثل ( غير محفزه)تركت سليمة :  (أ)المجموعة 

بتركيز  (LPS)المحفز المناعيمن   (0.5µl)ـب(  اتم حقنه )نحل محفز (:ب)المجموعة 

 .  (20ng/0. 5 µl APS) مقداره
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مذاب في  Thymoquinone٪  .00على ( ساعة14)يته لمدة نحل تم تغذ( : ج)المجموعة 

 بتركيز مقداره (LPS)من المحفز المناعي  (0.5µl)بـثم حقنت ٪  14محلول الجلوكوز 

(20ng/0. 5 µl APS)  . 

 :فرعية كالتالي والمجموعة الثانيه من النحل ايضاً قسمت الى  ثالث مجموعات

 .ممثلةً للعينات الضابطة( غير محفزه )تركت سليمة  :(د)المجموعة 

1.1x10)  بالجرعة المعديةجعلت ذات مناعة وذلك بحقنها  :(هـ)المجموعة
6
) cells/ml  من

 . M.luteusالبكتيريا القياسية 

ليه مادة مضاف إ٪  14محلول الجلوكوز ة نحل غذيت على عين( و) المجموعة

Thymoquinone  1.1)المعدية بالجرعة ساعة ثم حقنت  14لمدة  و٪  .00بنسبةx10
6
) 

cells/ml من البكتيريا القياسية M.luteus .  
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 الكيموحيوية ةالدراس 2.3

 النحل المحفز مناعيا (Hemolymph) مراحل تحضير عينات هيمولمف 2.3.1

 ( Micrococcus luteus) معديةال ةالبكتيريالجرعة تحضير  2.3.1.1

 Mueller Hinton Agarئي صلب على وسط غذا  M . luteusتم زرع البكتيريا 

(MHA)  في طبق بتري معقم( قطرهcm0  وارتفاعهcm 1.5)  ووضعت في الحضان عند

ساعة وذلك لتجهيز الجرعة  40لمدة %  5وثاني اكسيد الكربون  (C°37)درجة حرارة 

من أطباق التزريع  بواسطة اإلبرة  M.luteusأخذت مسحة من البكتيريا العيارية  .المعدية 

مل من الشوربة المغذية  0ثم وضعت في أنبوبة معقمة تحتوي على loop حلقية المعقمة ال

nutrient broth  ثم رجت حتى التجانس ووضعت في الحضان ليلة كاملة عند درجة حرارة

(37°C)  044ثم تم ضبط كثافة تعليق البكتيريا عند طول موجي %.  5وثاني اكسيد الكربون 

-Spectrophotometer (Ultrasbec 2100ز المطياف الضوئي نانو ميتر باستخدام جها

وتم معايرة التركيز المطلوب لتحضير الجرعة المعدية  (C°25)عند درجة حرارة  (8305

(1.1x10
6
) cells/ml  4.5بما يساوي Mcfarland   تبعاً لطريقة(Casteels et al., 

1993) . 

  LPSالحقن بـالمحفز المناعي   2.3.1.2

لمدة  (C°20-)نحلة بالتبريد عند درجة حرارة  044شغاالت النحل بمتوسط عدد  تم تخدير

نحلة في طبق  144ووضعت كل ، خمس دقائق لحين أن تصبح الحشرات بوضع شلل مؤقت 
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 10µlثم حقنت شغاالت النحل باستخدام( cm 1.5وارتفاعه  cm0)بتري معقم قطره 

Hamilton Syringe  وذلك بـ(0.5µl)  ز المناعيمن المحف(LPS)  20)بتركيزng/0. 5 

µl APS, PH 4.5)   ،14يثيلي بكحول إبمسحه عقيم السطح الخارجي للنحل وذلك بعد ت %

 .وذلك إلحداث العدوى وتحفيز الجهاز المناعي للنحل إلنتاج الببتيدات المضادة للميكروبات 

من الناحية  لبطنيةا للحلقات (Intersegmental membrane)تم الحقن في الغشاء البيني 

ن تكون اإلبرة موازية لمحور الجسم لضمان عدم جرح األحشاء الداخلية الجانبية مع مراعاة أ

من شغاالت النحل دون الحقن والتي تمثل ( نحلة 144)ترك عدد مماثل  وتم .للحشرة

من  حيث عوملت بنفس ظروف التحضين بالمعمل( غير المحفزة مناعيا)المجموعة الضابطة 

 . ((2كما هو موضح بالشكل %(15) ونسبة الرطوبة )C)05°درجة الحرارة  حيث

تم متابعة عينات النحل المحقون خالل الساعة األولى بعد الحقن وذلك الستبعاد الحشرات التي 

تفقد بعض الهيموليمف وبالتالي تفقد نشاطها الحيوي الطبيعي ثم تترك باقي الحشرات 

لية للحقن في ظروف معملية مناسبة من حيث درجة الحرارة ساعة التا40المحقونة خالل الـ

)ونسبة الرطوبة حيث تم حفظ كل مجموعة على حده في أقفاص اصغر حجما بأبعاد 
0

cm11 

 .(Ayaad et al 2012) من قبل المتبعةمف تبعاً للطريقة يوذلك لتجميع الهيمول( 1×11×

 M.luteus  بالبكتيريا القياسية الحقن 2.3.1.3

لمدة  (C°20-)نحلة بالتبريد عند درجة حرارة  044دير شغاالت النحل بمتوسط عدد تم تخ

نحلة في طبق  144كل  ووضعت، خمس دقائق لحين أن تصبح الحشرات بوضع شلل مؤقت 

محقن من نوع ثم حقنت شغاالت النحل باستخدام  (cm 1.5وارتفاعه  cm0قطره )بتري معقم 
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10µl Hamilton Syringe  غمس سن اإلبرة بالجرعة البكتيرية المحددةوذلك بعد 

(1.1x10
6
) cells/ml من البكتيريا القياسية M.luteus  إلحداث العدوى وتحفيز الجهاز

 للحلقاتحيث تم الحقن في الغشاء البيني  .المناعي للنحل إلنتاج الببتيدات المضادة للميكروبات

 تم. %14الخارجي للنحل بكحول ايثيلي البطنية من الناحية الجانبية وذلك بعد تعقيم السطح 

من شغاالت النحل دون الحقن والتي تمثل المجموعة الضابطة ( نحلة144)ترك عدد مماثل 

وتم متابعة عينات النحل  .حيث عوملت بنفس ظروف التحضين بالمعمل( غير المحفزة مناعيا)

ي تفقد بعض الهيموليمف المحقون خالل الساعة األولى بعد الحقن وذلك الستبعاد الحشرات الت

ساعة 40وبالتالي تفقد نشاطها الحيوي الطبيعي ثم تترك باقي الحشرات المحقونة خالل الـ

ونسبة الرطوبة  )C)05° درجة الحرارة التالية للحقن في ظروف معملية مناسبة من حيث

حيث تم حفظ كل مجموعة على حده في أقفاص اصغر حجما بأبعاد  %(15)

(
0

cm11×11×1 )لك لتجميع الهيمولمف تبعاً للطريقة المتبعه من قبلوذ (Ayaad et al 

2012). 

 تجميع الهيمولمف 2.3.1.4

لمدة ( -C)44° ساعة من الحقن تم تخدير النحل بالتبريد عند درجة حرارة 40بعد مرور 

تم فصل الرأس وسحب كمية من الهيمولمف المرتشح باستخدام ماصة دقيقة  .خمس دقائق

جمع الهيمولمف في أنابيب صغيرة تم  .تحت ظروف التعقيم المناسبة( كروليترمي 4.5-14)

المعد APS-EDTA تحتوي على كمية مناسبة من مضاد التجلط ( Eppendorf)معقمة 

 mM NaOH, 186 mM NaCl,17 mM EDTA and 41 98) والمكون من سابقاً 
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mM citric acid, pH 4.5  .) سحب الهيمولمف للحفاظ  بثلج مجروش أثناء األنابيبتحاط

باستخدام ( Hemocytes)تم فصل بالزما دم النحل عن كريات الدم  .على المكون البروتيني

تحت ظروف تبريد عند ( Biofugefresco, Heraeus, D-37520)جهاز الطرد المركزي 

وحفظت تم سحب المرتشح  .لمدة عشر دقائق(  g ×3000)وسرعة  (C°4)درجة حرارة 

 Ayaad et al)رنتشار في أطباق اآلجالحين إجراء تجارب تثبيط اإل (C°20-) البالزما عند

 2012). 
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   .تقسم العينات وتدوين البيانات( ج .أدوات التجربة( ب .أقفاص النحل قبل بدأ التجربة( أ مراحل حقن النحل( : 2)شكل 

عينات النحل الذي استعاد نشاطه الحيوي بعد ( هـ .M.luteusوالبكتيريا العيارية  LPSالمناعي  حقن النحل بالمحفز( د

 .بعد مرور ساعتين من الحقناستبعاد النحل الميت ( و .ساعتين من الحقن
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 الدراسة الميكروبية

 الميكروبات المستخدمة

موجبة  من البكتيريا ثالثة أنوع نواع من الميكروبات القياسية والتي تشملتم استخدام خمسة أ

 هونوع واحد من الفطريات ممثل ونوع واحد من البكتيريا سالبة صبغة الجرامصبغة الجرام 

 :ما يلي ك

 البكتيريا القياسية موجبة صبغة الجرام ممثلة بـ M. luteus و St. aureus و B. 

subtilis . 

 البكتيريا القياسية سالبة صبغة الجرام ممثلة بـ E. coli  

 فطرو C. albicans 

تثبيط االنتشار  باستخدام تجربةهيمولمف ضد الميكروبات ختبار فاعلية الإ 2.3.2

 في أطباق اآلجار

كوسط بيئي غذائي مناسب لنمو البكتيريا سالبة  Mueller Hinton Agarتم تحضير 

عند  Autoclaveباستخدام جهاز التعقيم تحت الضغط الوسط جرام وعقم الوموجبة صبغه 

تم تحضير  .(atm-gauge 1)ضغط جوي  1دقيقة وعند  44ولمدة  (C°121)درجة حرارة 

Sabouraud Dextrose Agar  جرام  05  كوسط غذائي مناسب لنمو الفطر وذلك بإذابة

تم تسخينه حتى الغليان لضمان ذوبان االجار كليا وعقم  .في لتر واحد من الماء المعقم 
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 15ولمدة  (C°121)عند درجة حرارة  Autoclaveحت الضغط باستخدام جهاز التعقيم ت

 .ضغط جوي 1دقيقة وعند 

البكتيريا العيارية المختلفة كٍل على حده من أطباق التزريع ووضع كل أنواع تم أخذ مسحة من 

ورجت حتى  Nutrient brothمل من الشوربة المغذية  0نوع في أنبوبة معقمة تحتوي على 

وجود غاز ثاني أكسيد  في (C°37)عند  ساعة 40لمدة  حضانوضعت في ال .التجانس

نانوميتر باستخدام  044عند طول موجي للمعلق كثافة الضوئية التم ضبط  .%5الكربون 

عند  Spectrophotometer (Ultrasbec 2100-8305)جهاز المطياف الضوئي 

(25°C) .1.1)  تم معايرة التركيز المطلوب لتحضير الجرعة المعديةx10
6
) cells/ml  بما

 . Mcfarland 0.5يساوي 

من عينات الهيمولمف المختلفة الممثلة  -(1:10وحتى  1:4من )- تم تحضير تخفيفات متسلسلة

باإلضافة الى المجموعة  حقون بالمحفزات المختلفةلكل مجموعة من مجموعات النحل الم

 Nezeako) ا لطريقةتبع (C°25)عند APS (PH 4.5)الضابطة باستخدام المحلول المنظم 

and Hamdi 2000.) 

1.1x10) بعد تلقيحه بإضافة الجرعة المعدية( MHA)من  ml54صب تم 
6
) cells/ml  من

 (cm15 )كل بكتيريا على حده ومزجها لدرجة التجانس في أطباق بتري معقمة قطر

 0بقطر ( Wells)دقائق و تم عمل ثقوب  5لمدة  (C°4)وضعت عند ثم  .(cm) 1.5وعمق

ختبار فاعلية التركيزات متسلسلة من هيمولمف النحل لتتبع إات الخفيفإضافة الت ل إلتمامم

كما هو موضح في .  المتسلسلة من عينات الهيمولمف على حساسية نمو الميكروبات المختلفة
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 (Safety hood)   بينة تعقيماكفي  االطباق لمدة نصف ساعةتركت . (0)و(0)الشكلين 

تم تحضين األطباق المحتويه  .(C°37)جهاز التحضين عند درجة حرارة ىإللتستقر ثم نقلت 

 40لمدة  النحل المختلفة والمعاملة بالتركيزات المتسلسلة من هيموليمفالميكروبات على 

 01 لمدة C. albicans فطراآلجار الملقحه ب طباقأقد حضنت و (C°37)ساعة كاملة عند 

بعد التحضين المناسب لنمو  اآلجار طباقأحصت ف .(C°37)ساعة عند نفس درجة الحرارة 

تم قياس قطر منطقة تثبيط نمو الميكروبات بواسطة ميكروميتر . كل ميكروب في الحضانة

ممثلة لتواجد مضادات لمعرفة التأثير التثبيطي للتركيزات المستخدمة والوذلك  .معايرة

مرات وذلك  5ر كل تجربة تم تسجيل النتائج ثم تم تكرا. الميكروبات في هيمولمف النحل

تصوير النتائج المتحصل  تم .(Bauer et al 1966) إلجراء االختبار االحصائي المناسب

طي لنمو طباق اآلجار بعد معايرة التأثير التثبيأ توضعثم  كاميرا رقمية مناسبة باستخدام عليها

لتخلص منها يتم ا .لتخلص من النفايات الخطرهلكياس خاصة الميكروبات المختلفة في أ

 .(0)كما هو موضح في الشكل . المناسبة لذلك األماكنوإعدامها في 
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ماصات أوتوماتيكية بأحجام ( أ .األجهزة واألدوات والمواد المستخدمة في تجربة تثبيط االنتشار في أطباق اآلجار(: 3)شكل 

جهاز تصنيع الثلج ( د .(Ultrasbec 2100-8305)جهاز المطياف الضوئي ( ج .(Sartorius)ميزان حساس ( ب .مختلفة

(Porkka Automatic ice making machines, Porkka) .أنواع مختلفة من اآلجار المستخدم في التجربة( هـ.       

 .(Co2/Incubator)جهاز تحضين ( و
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 A. m. jementicaإلنتشار في أطباق اآلجار للهيمولمف الخام للطور البالغ لنحلل العسلل  مراحل تجربة تثبيط ا(: 4)شكل 

        .عمييل ثقييوب فييي بيئيية اآلجييار (و  جب  .تحضييير األدوات وصييب األجييار فييي أطبيياق بتييري بعييد تلقيييح اآلجييار بييالميكروب (أ

الييتخلص ميين أطبيياق ( و .(C°37)درجيية حييرارة  التحضييير عنييد ( هييـ .إضييافة التخفيفييات المتسلسييلة ميين الهيمولمييف الخييام( د

 .اآلجار بعد قياس منطقة التثبيط

 

 

 

 

 

 أ ب

 ج د

 ه و



 قائالمواد والطر

 

26 

 

  من الموت الخلوي المبرمج بواسطة تقنية االنسياب الخلوي اختبار التحقق 2.3.3

البالغ ومجموعه النحل  الضابطة المجموعةالموت الخلوي المبرمج في  تتبع اختبارتم 

M.luteus (ATCC10240) (1.1x10 بالجرعة البكتيريةحقون الم
6
) cells/ml   وذلك

وفقا لتعليمات الشركة ( BD FACSCalibur, US)باستخدام جهاز االنسياب الخلوي 

 غير المحقون لنحل السليمالخام ل هيمولمفالمن  hemocytes)) الدمالمصنعة تم عزل خاليا 

مف ذلك بسحب الهيمولساعة من الحقن و 40المحفز بعد  لنحلالخام ل هيمولمفالمن ذلك كو

 mM 98)والمكون منAPS-EDTA وإضافته لمحلول منظم مانع للتجلط  الكترونيةبماصه 

NaOH, 186 mM NaCl,17 mM EDTA and 41 mM citric acid, pH, 4.5). 

( C)°4 عند درجه حرارة   g× 544عند سرعة  دقائق 14لمدة تم عمل طرد مركزي 

تم حفظ  .(الراشح)تم التخلص من البالزما  .hemocytes)) خاليا دم النحل الستخالص

في  لمدة ليلة تحفظثم  .%14وتثبتها بإضافة كحول إيثيلي بارد تركيزه  (pellets) الخاليا

 ثم حضنت عند  APS-EDTA (pH,4.5)ُغسلت الخاليا مرتين بمحلول منظم  الثالجة ثم

C)°01)  مل / رام جميكرو 04في مزيج مكون منpropidium iodide   محلول منظمفي 

APS-EDTA (pH,4.5)  خالي من األنزيمات(DNase,RNase)  لصبغ الحمض النووي

DNA. 

الموضح  (BD FACSCalibur, US) وقد تم تحليل العينات وتقييمها باستخدام جهاز

ذو االنبعاث االحمر المشع  FL2وذلك بتمرير الخاليا عبر حقل االنسياب الخلوي  5))بالشكل 

 .6) )موضح بالشكل  كما هو التدفق الخلوي تقنية باستخدامنطاق خطي  عبروذلك 
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تحديد النسب المئوية الناتجة من الموت الخلوي المبرمج والنسب المئوية لخاليا  تم

hypodiploid cells (تحت قمم G0/G1) وذلك باستخداموالتي تم قياسهاsoftware  

 .خاص
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 .في معمل قسم علم الحيوان بجامعة الملك سعود (BD FACSCalibur)اب الخلوي جهاز اإلنسي(: 5)شكل 
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إلجراء  A. m. jementicaتجهيز عينات خاليا دم الطور البالغ لنحل العسل   (و ب أ  .تقنية اإلنسياب الخلوي(: 6)شكل 

 االنسياببرنامج حاسوبي خاص بجهاز ( د .(Flow cytometry)الخلوي  االنسيابفحص الخاليا بجهاز  (ج. التجربة

 .(Flow cytometry)الخلوي 
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 :التحليل االحصائي   2.4

 MINITAB (MINITAB, Stateجراء التحليل اإلحصائي للنتائج باستخدام برنامج إتم 

College, PA, v: 13.1, 2001 )جراء اختبار طبيعية النتائج وتم إnormality) )باستخدام 

Anderson-Darling Normality test  . ثم تم إجراء مقارنات بين المعالجات في اتجاه

ن األزواج المفردة من وقد تم تحليل الفرق بي .(ANOVA)واحد باستخدام تحليل التباين 

تم تنفيذ   .(Morrison, 2002)اختبار  باستخدامالمقارنات المتعددة وذلك  باستخدامالبيانات 

من نحل العسل  مجموعات باستخدامكل من التجارب  في( N=5)خمسة تكرارات متماثلة 

 .كل حالةالمعامل وغير المعامل كعينات ضابطه لالبالغ 
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 Resultsالنتائج  3.1

 تأثير الهيمولمف المحفز مناعياً ضد الميكروبات 1.3

 (LPS)تأثير الهيمولمف المحفز مناعياً بعديد السكر الدهني  1.3.3

  B.subtilisالتأثير المثبط لنمو بكتيريا  1.3.3.3

تركت )ا في مجموعة النحل الضابطة التي لم يتم حقنه لم تظهر النتائج التي تم الحصول عليها

للطور البالغ لنحل العسل  أي تغير ملحوظ في قطر منطقة التثبيط للهيمولمف الخام (سليمة

بأي من تركيزاته المتسلسلة تجاه البكتيريا موجبة صبغة الجرام  A.m.jementicaاليمني 

B.subtilis   بات لببتيدات المضادة للميكرول تثبيطيا   ا  أظهرت النتائج تأثيربينما (. أ7)الشكل

 20ng/0.5)بتركيز مقداره LPSمن  0.5µl المحقون بـللنحل الخام  هيمولمفالالمتواجدة في 

µl APS)  تجاه نمو بكتيرياB.subtilis   قطر منطقة تراوح موجبة صبغة الجرام حيث

 بتركيزالمخفف  الخام لكل من الهيمولمف( 0.0mm±4.0)و ( 1.33mm±14.7)التثبيط بين 

ظهرت النتائج زيادة كما أ .(8) و( ب7) ينوالموضحة بالشكل واليعلى الت 1:16 و 1:2

هيموليمف  للببتيدات المضادة للميكروبات المتواجدة فيمنطقه التثبيط  ةلمساح عالية معنوية

٪ مذاب في محلول 3.0بنسبة  Thymoquinone ةعلى ماد هغذيتت الذي تمنحل العسل 

 20ng/0.5µl)بتركيز مقداره LPSمن  0.5µl بـثم حقن  ساعة72 ٪  لمدة   10الجلوكوز 

APS)   حيث تراوح قطر منطقة التثبيط بين(2.31±22.0mm ) و(0.66±8.67mm ) لكل

نفس النوع من البكتيريا  على التوالي تجاه 1:16 و 1:2 بتركيز المخفف الخام  من الهيمولمف

 . (9)و ) ج7)ين كما هو موضح بالشكل
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ناطق تثبيط اإلنتشار في أطباق اآلجار للتخفيفات المتسلسلة من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل م(: 7)شكل 

A.m.jementica  المحقون بـ(0.5µl) LPS   تجاه بكتيريا B.subtilis. المحقون بـ  (ب.غير المحقون ) السليم (أ(0.5µl) 

LPS  .  المحقون بـ ( ج(0.5µl) LPS   على بعد التغذيةThymoquinone ( 0.3%) 03 محلول الجلوكوز المذاب في%. 
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من سلسل تخفيفات مضاعفه تل الميكروبية المضادات يمثل نشاط بياني رسم(: 8) شكل

                المحقون A. m. jementicaالهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل 

 الخطأ± : مثلي شريط المقياس.  B.subtilisبكتيريا  تجاه  LPS (0.5µl)بـ 

 المعياري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المذابThymoquinone (3.1٪ ) المناعي تأثير المحفز يمثل بياني رسم(:9) شكل

 سلسل تخفيفات مضاعفهتالميكروبية ل المضادات نشاط على٪ 33 الجلوكوز محلول في

           المحقون A. m. jementicaالهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل  من

 .المعياري الخطأ± : مثلشريط المقياس ي. B.subtilisبكتيريا  تجاه  LPS (0.5µl)بـ
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  M.luteusالتأثير المثبط لنمو بكتيريا  1.3.3.3

تركت ) في مجموعة النحل الضابطة التي لم يتم حقنها  لم تُظِهر النتائج التي تم الحصول عليها

ة أي تغير ملحوظ في قطر منطقة التثبيط للهيمولمف الخام لنحل العسل في هذه الدراس (سليمة

A.m.jementica  بأي من تركيزاته المتسلسلة تجاه البكتيريا موجبة صبغة الجرام

M.luteus  (.أ03)الشكل 

لببتيدات المضادة ل تثبيطيا   ا  تأثير (00)و  (ب10) ينوضحت النتائج الموضحة بالشكلأ

 A.m.jementicaلطور البالغ لنحل العسل الخام ل هيمولمفالدة في للميكروبات المتواج

تجاه نمو بكتيريا   (20ng/0.5 µl APS)بتركيز مقداره LPSمن  0.5µl  المحقون بـو

M.luteus  . حيث تراوح قطر منطقة التثبيط بين(0.66±20.66mm ) و

(±0.66mm6.66 ) على التوالي وقد  1:16 و 1:2 بتركيزالمخفف الخام لكل من الهيمولمف

للببتيدات المضادة للميكروبات المتواجدة النتائج زيادة معنوية لمساحه منطقه التثبيط  أظهرت

٪ مذاب في .00بنسبة  Thymoquinone  غذيت على مادة التي المجموعةفي هيموليمف 

بتركيز  LPSمن  0.5µl بـثم حقنت  ساعة 72٪ لمدة  10محلول الجلوكوز 

و ( 2.4mm±24.7)تراوح قطر منطقة التثبيط بين وقد .   (20ng/0.5µl APS)مقداره

(9.33±0.66mm )على التوالي تجاه 1:16 و 1:2 بتركيزالمخفف  الخام لكل من الهيمولمف 

 (.01)و  (ج10) ينكما هو موضح بالشكل ،نفس النوع من البكتيريا
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ق اآلجار للتخفيفات المتسلسلة من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل مناطق تثبيط اإلنتشار في أطبا(: 33)شكل 

A.m.jementica  المحقون بـ(0.5µl) LPS  ا تجاه بكتيريM.luteus  .المحقون بـ  (ب. (.غير المحقون) السليم( أ(0.5µl) LPS  .  

 %.03مذاب في محلول الجلوكوز ال Thymoquinone ( 0.3%)بعد التغذية على   LPS (0.5µl)المحقون بـ ( ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 
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سلسل تخفيفات مضاعفه تالميكروبية ل المضادات يمثل نشاط بياني رسم(: 33) شكل

المحقون                 A. m. jementicaمن الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل 

 الخطأ± : مثلشريط المقياس ي.   M. luteusبكتيريا  تجاه  LPS (0.5µl)بـ 

  .المعياري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thymoquinone (3.1٪ ) المناعي تأثير المحفز يمثل بياني رسم(:33) شكل

سلسل تخفيفات تالميكروبية ل المضادات نشاط على٪ 33 الجلوكوز محلول في المذاب

  A. m. jementicaالهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل  من مضاعفه

 الخطأ± : مثلشريط المقياس ي.   M. luteusبكتيريا  تجاه  LPS (0.5µl)بـ المحقون

 .المعياري
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 . St.aureusالتأثير المثبط لنمو بكتيريا  1.3.3.1

تركت )مجموعة النحل الضابطه التي لم يتم حقنها لم تظهر النتائج التي تم الحصول عليها في 

الخام للطور البالغ لنحل العسل أي تغير ملحوظ في قطر منطقة التثبيط للهيمولمف  (سليمة

A.m.jementica بأي من تركيزاته المتسلسلة تجاه البكتيريا موجبة صبغة الجرام 

St.aureus   لببتيدات المضادة للميكروبات ل ا  تثبيطيا  أظهرت النتائج تأثيروقد (. أ00)الشكل

 المحقون بـو A.m.jementicaلطور البالغ لنحل العسل الخام ل هيمولمفالالمتواجدة في 

0.5µl  منLPS بتركيز مقداره(20ng/0.5 µl APS)   تجاه نمو بكتيرياSt. aureus 

و ( 0.0mm±16.0)موجبة صبغة الجرام حيث أن قطر منطقة التثبيط تراوح بين 

(6.0±0.0mm )الشكلين  على التوالي 1:16 و 1:2 بتركيزالمخفف  الخام لكل من الهيمولمف

للببتيدات المضادة النتائج زيادة لمساحه منطقه التثبيط  تُظهر لمكما (.  01)و ( ب00)

 ةغذيت على ماد التي للمجموعة الخام هيموليمفالفي للميكروبات المتواجدة 

Thymoquinone  ثم حقنت  ساعة72٪  لمدة   10٪ مذاب في محلول الجلوكوز .00بنسبة

اوح قطر منطقة التثبيط حيث تر (20ng/0.5µl APS) هبتركيز مقدار LPSمن  0.5µl بـ

 و 1:2 بتركيزلكل من الهيمولمف المخفف ( 0.66mm±5.33) و (0.66mm±17.0)بين 

 .(01)و (ج13)ين موضح بالشكل ، كما هو نفس النوع من البكتيرياعلى التوالي تجاه  1:16
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لة من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل مناطق تثبيط اإلنتشار في أطباق اآلجار للتخفيفات المتسلس(: 31) شكل

( .   غير المحقون) السليم( أ.  St. aureusا تجاه بكتيري  LPS (0.5µl)المحقون بـ  A.m.jementicaالعسل 

 Thymoquinone ( 0.3%)بعد التغذية على   LPS (0.5µl)المحقون بـ ( ج  .  LPS (0.5µl)المحقون بـ  (ب

 %.03 المذاب في محلول الجلوكوز
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سلسل تخفيفات مضاعفه تالميكروبية ل المضادات يمثل نشاط بياني رسم(: 31) شكل

المحقون                 A. m. jementicaمن الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل 

 الخطأ± : مثلشريط المقياس ي. St. aureusبكتيريا  تجاه  LPS (0.5µl)بـ 

 .المعياري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thymoquinone (3.1٪ ) المناعي تأثير المحفز يمثل بياني رسم(:31) شكل

سلسل تخفيفات تالميكروبية ل المضادات نشاط على٪ 33 الجلوكوز محلول في المذاب

 A. m. jementicaمضاعفه من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل 

± : مثلي شريط المقياس.  St. aureusبكتيريا  تجاه  LPS (0.5µl)المحقون بـ 

 .المعياري الخطأ
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 . E. coliالتأثير المثبط لنمو بكتيريا  1.3.3.1

لببتيدات المضادة للميكروبات ل ا  تثبيطيا  تأثير (07)و (أ06)أظهرت النتائج الموضحة بالشكل 

 السليم  A.m.jementicaلطور البالغ لنحل العسل الخام ل هيمولمفالالمتواجدة في 

سالبة صبغة الجرام حيث أن قطر منطقة   E. coliتجاه نمو بكتيريا  (المجموعة الضابطه)

 الخام لكل من الهيمولمف( 1.15mm±2.66)و ( 0.66mm±13.33)التثبيط تراوح بين 

معنوية للببتيدات  زيادةسجلت النتائج فيما  ، على التوالي 1:16 و 1:2 بتركيزالمخفف 

 LPSمن  0.5µl المحقون بـ لنحلالخام ل هيموليمفالفي  واجدةالمضادة للميكروبات المت

سالبة صبغة الجرام حيث   E. coliتجاه نمو بكتيريا   (20ng/0.5 µl APS)بتركيز مقداره

لكل من ( 1.15mm±6.0)و ( 0.0mm±18.0)أن قطر منطقة التثبيط تراوح بين 

 تلك، و (08)و (ب06) ينلشكلا على التوالي 1:16 و 1:2 بتركيزالمخفف  الخام الهيمولمف

 ة غذيت على ماد التي المجموعةمساحه منطقه التثبيط في ب مكن مقارنتهاأ النتائج

Thymoquinone  ثم حقنت  ساعة72 ٪ لمدة  10٪ مذاب في محلول الجلوكوز  .00بنسبة

تراوحت بين زيادة  ظهرتإذ   (20ng/0.5µl APS)بتركيز مقداره LPSمن  0.5µl بـ

(21.0±0.66mm ) و(0.66±6.66mm )و 1:2 بتركيزالمخفف  الخام لكل من الهيمولمف 

 .  ) 09)و (ج06) ينالشكلكما هو موضح ب  نفس النوع من البكتيرياعلى التوالي تجاه  1:16
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م للطور البالغ لنحل مناطق تثبيط اإلنتشار في أطباق اآلجار للتخفيفات المتسلسلة من الهيمولمف الخا(: 31) شكل

            .(غير المحقون) السليم( أ .  E. coliا تجاه بكتيري  LPS (0.5µl)المحقون بـ  A.m.jementicaالعسل 

 Thymoquinone ( 0.3%)بعد التغذية على   LPS (0.5µl)المحقون بـ ( ج  .  LPS (0.5µl)المحقون بـ  (ب

 %.03المذاب في محلول الجلوكوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ ب ج
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سلسل تخفيفات مضاعفه من الهيمولمف الخام للطور تالميكروبية ل المضادات يمثل نشاط بياني رسم(: 37) شكل

 .المعياري الخطأ± : مثلشريط المقياس ي.   E. coliبكتيريا  تجاه  السليم A. m. jementicaالبالغ لنحل العسل 
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سلسل تخفيفات مضاعفه من تالميكروبية ل المضادات نشاطيمثل  بياني رسم(: 38) شكل

  LPS (0.5µl)المحقون  بـ  A. m. jementicaالهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل 

 .المعياري الخطأ± : مثلي شريط المقياس.   E. coliبكتيريا  تجاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محلول في المذابThymoquinone (3.1٪ ) المناعي تأثير المحفز يمثل بياني رسم(:39) شكل

سلسل تخفيفات مضاعفه من الهيمولمف الخام تالميكروبية ل المضادات نشاط على٪ 33 الجلوكوز

   E. coliبكتيريا  تجاه  LPS (0.5µl)المحقون بـ  A. m. jementicaللطور البالغ لنحل العسل 

 .المعياري الخطأ± : مثلي شريط المقياس
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  C. Albicansبط لنمو فطرالتأثير المث 3.1.1.5

 الخام هيمولمفاللببتيدات المضادة للميكروبات المتواجدة في لم يظهر أي تأثير تثبيطي ل

و الببتيدات المضادة ( غير المحفز)السليم  A.m.jementicaلطور البالغ لنحل العسل  ل

بتركيز  LPSمن  0.5µl لنحل المحقون بـل الخام هيموليمفالفي للميكروبات المتواجدة 

في الببتيدات المضادة للميكروبات المتواجدة ب مقارنة (20ng/0.5 µl APS)مقداره

٪ مذاب .0  0بنسبة   Thymoquinone ة غذيت على ماد التي للمجموعة الخام هيموليمفال

بتركيز  LPSمن  0.5µl بـثم حقنت  ساعة 72٪  لمدة   10في محلول الجلوكوز 

 . ( 13)الشكلكما هو موضح ب   C. albicansنمو فطر   تجاه  (20ng/0.5µl APS)مقداره
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مناطق تثبيط اإلنتشار في أطباق اآلجار للتخفيفات المتسلسلة من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل (: 33) شكل

A.m.jementica  المحقون بـ(0.5µl) LPS   فطرتجاه C. albicans. المحقون بـ  (ب( المحقون غير) السليم( أ(0.5µl) 

LPS  .  المحقون بـ ( ج(0.5µl) LPS   بعد التغذية علىThymoquinone ( 0.3%)  03المذاب في محلول الجلوكوز.% 
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 . M.luteus تأثير الهيمولمف المحفز مناعياً ببكتيريا 1.3.3

 B.subtilisالتأثير المثبط لنمو بكتيريا 1.3.3.3

والتي لم يتم حقنها  الضابطةفي مجموعة النحل لم تظهر النتائج التي تم الحصول عليها         

أي تغير ملحوظ في قطر منطقة التثبيط للهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل ( تركت سليمة)

بأي من تركيزاته المتسلسلة تجاه البكتيريا موجبة صبغة  A.m.jementicaالعسل اليمني 

 (.أ 21)الشكل   B.subtilisالجرام 

لببتيدات المضادة ا تثبيطيا  لتأثير (11)و (ب10) ينأظهرت النتائج الموضحة بالشكل

 A.m.jementicaلطور البالغ لنحل العسل ل الخام هيمولمفالللميكروبات المتواجدة في 

1.1x10) المعديةبالجرعة المحقون و
6
) cells/ml  من البكتيريا القياسيةM.luteus و تجاه نم

موجبة صبغة الجرام حيث أن قطر منطقة التثبيط تراوح بين  B.subtilis بكتيريا

(19.3±0.66mm ) و(0.0±6.0mm ) 1:16 و 1:2 بتركيزلكل من الهيمولمف المخفف 

 الخام هيموليمفالطقه التثبيط في من ، وقد أظهرت النتائج زيادة معنوية لمساحة على التوالي

  Thymoquinoneمادة  إليه٪ مضاف  10 ول الجلوكوزغذيت على محل التي لمجموعةل

1.1x10) المعديةبالجرعة ساعة ثم حقنت  72٪ لمدة  .00بنسبة 
6
) cells/ml  من البكتيريا

قطر منطقة التثبيط بين  جلسُ حيث   B.subtilisتجاه نمو بكتيريا  M.luteusالقياسية 

(24.0±1.15mm ) و(0.66±9.33mm )و 1:2 بتركيزالمخفف  مالخا لكل من الهيمولمف 

 . 23))و ( ج10) ينكما هو موضح بالشكل بكتيريا ،ال نفس النوع من على التوالي تجاه 1:16
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في أطباق اآلجار للتخفيفات المتسلسلة من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل  االنتشارمناطق تثبيط (: 33)شكل 

A.m.jementica   من بكتيريا المعدية الجرعةبالمحقون M.luteus   تجاه بكتيرياB.subtilis .   (غير المحقون) السليم (أ. 

1.1x10)بالجرعة المعدية المحقون (ب
6
) cells/ml  من بكتيرياM.luteus  . 1.1)بالجرعة المعدية المحقون ( جx10

6
) 

cells/ml  من بكتيرياM.luteus   بعد التغذية علىThymoquinone ( 0.3%)  03المذاب في محلول الجلوكوز%. 

. 
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من سلسل تخفيفات مضاعفه تالميكروبية ل المضادات يمثل نشاط بياني رسم(: 33) شكل

بالجرعة المحقون  A. m. jementicaالهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل 

1.1x10)المعدية 
6
) cells/ml  من بكتيريا M.luteusبكتيريا  تجاهB.subtilis . شريط

 .المعياري الخطأ± : مثلالمقياس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 المذابThymoquinone (3.1٪ ) المناعي تأثير المحفز يمثل بياني رسم(:31) شكل

سلسل تخفيفات مضاعفه تالميكروبية ل المضادات نشاط على٪ 33 الجلوكوز محلول في

بالجرعة المحقون  A. m. jementicaالعسل من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل 

1.1x10)المعدية 
6
) cells/ml  من بكتيريا M.luteusبكتيريا  تجاهB.subtilis  .

 .المعياري الخطأ± : مثلشريط المقياس ي
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 M.luteusالتأثير المثبط لنمو بكتيريا  1.3.3.3   

والتي لم يتم حقنها  ةالضابطفي مجموعة النحل لم تظهر النتائج التي تم الحصول عليها  

أي تغير ملحوظ في قطر منطقة التثبيط للهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل  (تركت سليمة)

بأي من تركيزاته المتسلسلة تجاه البكتيريا موجبة صبغة  A.m.jementicaالعسل اليمني 

( 11) و (ب11) ينأظهرت النتائج الموضحة بالشكلكما  (.أ11)الشكل   M.luteus الجرام

لطور البالغ لنحل ل الخام هيمولمفاللببتيدات المضادة للميكروبات المتواجدة في ل ا تثبيطيا  تأثير

1.1x10) المعديةبالجرعة المحقون و A.m.jementicaالعسل 
6
) cells/ml  من البكتيريا

موجبة صبغة الجرام حيث أن قطر منطقة التثبيط تراوح بين  M.luteusالقياسية 

(19.3±0.66 mm ) و(0.66±7.33mm ) و 1:2 بتركيزالمخفف الخام لكل من الهيمولمف 

النتائج زيادة معنوية لمساحه منطقه  أظهرت، وقد  M.luteusعلى التوالي تجاه بكتيريا  1:16

٪ مذاب في  .00  بنسبة  Thymoquinoneة مادغذيت على  التي المجموعةالتثبيط في 

1.1x10) المعديةبالجرعة  ثم حقنت  ساعة72 ٪  لمدة   10محلول الجلوكوز 
6
) cells/ml 

و ( 1.15mm±24.0)حيث تراوح قطر منطقة التثبيط بين   M.luteusمن البكتيريا القياسية

(8.67±1.76mm )على التوالي تجاه  1:16 و 1:2 بتركيزالمخفف  الخام لكل من الهيمولمف

 .( 16) و (ج24 ) ينبكتيريا ، كما هو موضح بالشكلنفس النوع من ال
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مناطق تثبيط االنتشار في أطباق اآلجار للتخفيفات المتسلسلة من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل (: 31)شكل 

A.m.jementica  الجرعة المعدية من بكتيرياالمحقون ب M.luteus  تجاه بكتيريا M.luteus (غير المحقون) السليم (أ.    

1.1x10)بالجرعة المعدية ون المحق (ب
6
) cells/ml  من بكتيرياM.luteus  . 1.1)بالجرعة المعدية المحقون ( جx10

6
) 

cells/ml  من بكتيرياM.luteus   بعد التغذية علىThymoquinone ( 0.3%)  03المذاب في محلول الجلوكوز%. 
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سلسل تخفيفات مضاعفه توبية لالميكر المضادات يمثل نشاط بياني رسم(: 31) شكل

بالجرعة المحقون  A. m. jementicaمن الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل 

1.1x10)المعدية 
6
) cells/ml  من بكتيريا M.luteusبكتيريا  تجاهM.luteus  

 .المعياري الخطأ± : مثلشريط المقياس ي

 

 

 

 

 

 

 

Thymoquinone (3.1٪ ) لمناعيا تأثير المحفز يمثل بياني رسم(:31) شكل

سلسل تخفيفات تالميكروبية ل المضادات نشاط على٪ 33 الجلوكوز محلول في المذاب

المحقون  A. m. jementicaمضاعفه من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل 

1.1x10)بالجرعة المعدية 
6
) cells/ml  من بكتيريا M.luteusبكتيريا  تجاه

M.luteus  .المعياري الخطأ± : مثلط المقياس يشري. 

. 
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  St. aureusالتأثير المثبط لنمو بكتيريا  1.3.3.1   

في مجموعة النحل الضابطة والتي لم يتم حقنها لم تظهر النتائج التي تم الحصول عليها 

أي تغير ملحوظ في قطر منطقة التثبيط للهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل (تركت سليمة)

بأي من تركيزاته المتسلسلة تجاه البكتيريا موجبة صبغة  A.m.jementicaيمني العسل ال

 (18) و (ب17) ينأظهرت النتائج الموضحة بالشكلوكما (.أ17)الشكل   St. aureusالجرام 

لطور البالغ لنحل ل الخام هيمولمفاللببتيدات المضادة للميكروبات المتواجدة في تثبيطيا  ل اتأثير

1.1x10) بالجرعة المعديةالمحقون و A.m.jementicaالعسل 
6
) cells/ml  من البكتيريا

موجبة صبغة الجرام حيث أن قطر منطقة   St. aureusتجاه نمو بكتيريا  M.luteusالقياسية 

لكل من الهيمولمف المخفف ( 0.66mm±4.67)و ( 0.66mm±19.3)التثبيط تراوح بين 

النتائج زيادة معنوية لمساحه منطقه التثبيط في  رتأظهعلى التوالي، وقد  1:16 و 1:2 بتركيز

٪ مذاب في محلول الجلوكوز  .00بنسبة  Thymoquinoneة غذيت على ماد التي المجموعة

1.1x10)بالجرعة المعدية  ثم حقنت  ساعة72 ٪ لمدة   10
6
) cells/ml  من البكتيريا

و ( 1.15mm±24.0)حيث تراوح قطر منطقة التثبيط بين . M.luteusالقياسية 

(10.0±0mm ) نفس  على التوالي تجاه 1:16 و 1:2 بتركيزلكل من الهيمولمف المخفف

 . (19) و (ج17) ينبكتيريا كما هو موضح بالشكلال النوع من
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غ لنحل العسل مناطق تثبيط االنتشار في أطباق اآلجار للتخفيفات المتسلسلة من الهيمولمف الخام للطور البال(: 37)شكل 

A.m.jementica الجرعة المعدية من بكتيرياالمحقون ب M.luteus  تجاه بكتيريا .St.aureus   (غير المحقون) السليم (أ. 

1.1x10)بالجرعة المعدية المحقون (ب
6
) cells/ml  من بكتيرياM.luteus  . 1.1)بالجرعة المعدية المحقون ( جx10

6
) 

cells/ml  من بكتيرياM.luteus   بعد التغذية علىThymoquinone ( 0.3%)  03المذاب في محلول الجلوكوز%. 
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سلسل تخفيفات مضاعفه من تالميكروبية ل المضادات يمثل نشاط بياني رسم(: 38) شكل

بالجرعة المحقون  A. m. jementicaالهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل 

1.1x10)المعدية 
6
) cells/ml  من بكتيريا M.luteusبكتيريا  تجاهSt.aureus  شريط

 .المعياري الخطأ± : مثلي المقياس

 

 

 

 

 

 

 

Thymoquinone (3.1٪ ) المناعي تأثير المحفز يمثل بياني رسم(:39) شكل

سلسل تخفيفات تالميكروبية ل المضادات نشاط على٪ 33 الجلوكوز محلول في المذاب

المحقون  A. m. jementicaللطور البالغ لنحل العسل  مضاعفه من الهيمولمف الخام

1.1x10)بالجرعة المعدية 
6
) cells/ml  من بكتيريا M.luteusبكتيريا  تجاه

St.aureus .المعياري الخطأ± : مثلشريط المقياس ي 
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 E. coliالتأثير المثبط لنمو بكتيريا  1.3.3.1   

تأثير الببتيدات المضادة للميكروبات  (00) الشكلو (أ03)أظهرت النتائج الموضحة بالشكل 

غير ) السليم A.m.jementicaلطور البالغ لنحل العسل الخام لهيمولمف الالمتواجدة في 

سالبة صبغة الجرام حيث أن قطر منطقة التثبيط تراوح  E. coliتجاه نمو بكتيريا  (المحقون

 و 1:2 بتركيزفف لكل من الهيمولمف المخ( mm0.00 0.66±)و ( 1.33mm01.00±)بين 

بالجرعة  المحفزعلى التوالي بينما ازدادت مساحة منطقة التثبيط لهيموليمف النحل  1:16

1.1x10) المعدية
6
) cells/ml  من البكتيريا القياسيةM.luteus  تجاه نمو بكتيرياE. coli  

لكل من ( 1.76mm±6.0)و ( 1.33mm±18.0)قطر منطقة التثبيط بين  وقد سجل

، وقد  (01)و ( ب30) ينعلى التوالي الشكل 1:16 و 1:2 بتركيزف المخفف الهيموليم

 ةغذيت على ماد التي المجموعةمنطقه التثبيط في  قطرالممثلة بمساحة النتائج  أظهرت

Thymoquinone  ثم حقنت  ساعة72٪  لمدة   10٪ مذاب في محلول الجلوكوز  .00بنسبة

1.1x10) المعديةبالجرعة 
6
) cells/ml البكتيريا القياسية  منM.luteus   زيادة معنوية حيث

لكل من ( 2.0mm±8.0)و ( 0.66mm11.66±)قطر منطقة التثبيط بين  ت مساحةتراوح

،  كما هو  E. coli على التوالي تجاه بكتيريا 1:16 و 1:2 بتركيزمف المخفف يالهيمول

 .(00) و (ج30) ينموضح بالشكل
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مناطق تثبيط االنتشار في أطباق اآلجار للتخفيفات المتسلسلة من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل : (30)شكل 

 السليم (أ  E. coli . تجاه بكتيريا  M.luteus الجرعة المعدية من بكتيرياالمحقون ب A.m.jementicaالعسل 

1.1x10)بالجرعة المعدية المحقون (ب .(غير المحقون)
6
) cells/ml ن بكتيريا مM.luteus  . المحقون ( ج

1.1x10)بالجرعة المعدية 
6
) cells/ml  من بكتيرياM.luteus   بعد التغذية علىThymoquinone ( 0.3%) 

 .%03المذاب في محلول الجلوكوز 
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ن الهيمولمف الخام للطور سلسل تخفيفات مضاعفه متالميكروبية ل المضادات يمثل نشاط بياني رسم(: 13) شكل

 .المعياري الخطأ± : مثلشريط المقياس ي. E. coliريا بكتي تجاهالسليم  A. m. jementicaالبالغ لنحل العسل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النتـائـج

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلسل تخفيفات مضاعفه تالميكروبية ل المضادات يمثل نشاط بياني رسم(: 13) شكل

بالجرعة المحقون  A. m. jementicaلعسل من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل ا

1.1x10)المعدية 
6
) cells/ml  من بكتيريا M.luteusبكتيريا  تجاهE. coli   شريط

 المعياري الخطأ± : مثلالمقياس ي

 

 

 

 

 

. 

 

 

Thymoquinone (3.1٪ ) المناعي تأثير المحفز يمثل بياني رسم(:11) شكل

سلسل تخفيفات تالميكروبية ل المضادات نشاط على٪ 33 الجلوكوز محلول في المذاب

المحقون  A. m. jementicaمضاعفه من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل 

1.1x10)بالجرعة المعدية 
6
) cells/ml  من بكتيريا M.luteusبكتيريا تجاه E. coli 

 .المعياري الخطأ± : مثلشريط المقياس ي
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 C. albicansطر التأثير المثبط لنمو ف 1.3.3.1   

 الخام  هيمولمفاللم يظهر أي تأثير تثبيطي للببتيدات المضادة للميكروبات المتواجدة في 

النحل  مجموعة كذلك في  و( غير المحفز)السليم  A.m.jementicaلطور البالغ لنحل العسل ل

1.1x10) بالجرعة المعديهالمحقون 
6
) cells/ml  من البكتيريا القياسيةM.luteus  و

٪ مذاب في محلول  .00بنسبة  Thymoquinone ةغذيت على ماد التي مجموعة النحل

cells/ml (1.1x10بالجرعة المعديه  ثم حقنت  ساعة72 ٪  لمدة   10الجلوكوز 
6

من (  

 ( . 34)كما هو موضح بالشكل  C. albicansنمو فطر  جاهت  M.luteusالبكتيريا القياسية 
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مناطق تثبيط االنتشار في أطباق اآلجار للتخفيفات المتسلسلة من الهيمولمف الخام للطور البالغ لنحل العسل (: 34)شكل 

A.m.jementica الجرعة المعدية من بكتيرياالمحقون ب M.luteus   فطر تجاه. C. albicans   (غير المحقون) السليم (أ. 

1.1x10)بالجرعة المعدية المحقون (ب
6
) cells/ml  من بكتيرياM.luteus  . 1.1)بالجرعة المعدية المحقون ( جx10

6
) 

cells/ml  من بكتيرياM.luteus   بعد التغذية علىThymoquinone ( 0.3%)  03المذاب في محلول الجلوكوز%. 
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لتحديد نسبة خاليا دم النحل التي تخضع  نتائج تجربة االنسياب الخلوي 1.3

 وي المبرمجللموت الخل

 الطور البالغ دم خاليا لتحديد نسبةنتائج تحليل االنسياب الخلوي المسجل (  01)يوضح الشكل 

الذي تم الحصول عليه  التي تخضع للموت الخلوي المبرمج A.m. jementica نحل العسلل

تي وال مختلفال من النحل تينمجموعل تكررا   البيانيالرسم إذ يمثل الضابطه  النحل اتمن عين

 M1،غير المحفز الضابطة النحل اتعين أن ( propidium iodide)بمادة  عند الصبغ تظهر

والتي ) G1الفرعية  المرحلة في (8.39 و 7.71)والذي تراوح بين  الخاليا عددمتوسط  يمثل

  (.الموت الخلوي المبرمجتمثل 

خاليا دم نحل العسل  بةلتحديد نسنتائج تحليل االنسياب الخلوي المسجل (  06)يوضح الشكل و

A.m. jementica الذي تم الحصول عليه من  التي تخضع للموت الخلوي المبرمج

cells/ml (1.1x10 المعديةالمحقون بالجرعة  النحل هيموليمف عينة
6

من البكتيريا القياسية  (

M.luteus بغلص مميزة تظهر مختلفال النحلمن  ينمجموعتل البياني تكررا   إذ يمثل المنحنى 

والذي تراوح بين  الخاليا عددمتوسط  يعبر عن  M1و  (propidium iodide) بمادة الخاليا

متوسطه في معدل  زيادةعن  وتلك النتائج تعبر G1 الفرعية المرحلة في ( 11.94و  11.25)

 . M.luteusلخاليا دم النحل المحقون بالبكتيريا  الموت الخلوي المبرمج
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لخاليا دم الطور البالغ لنحل العسل لتحديد الموت المبرمج  الخلوي نتائج االنسياب يمثل بياني رسم(: 11) كلش

A.m.jementica  ( .غير المحقون)السليم 
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لخاليا دم الطور البالغ  لنحل  لتحديد الموت المبرمج الخلوي نتائج االنسياب يمثل بياني رسم(: 11) شكل

cells/ml (1.1x10 المعديةبالجرعة  المحقون  A.m. jementicaالعسل 
6

 ةمن البكتيريا القياسي( 

M.luteus 
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 المناقشة والتوصيات

  Discussionالمناقشة 4.1

لوحظ في السنوات االخيرة ازدياد المقاومة التي تظهرها السالالت البكتيرية للعديد من 

لذلك أصبح تطوير مركبات مضادة للميكروبات ذات آلية جديدة . المضادات الحيوية المعتادة 

االت الرئيسة المدعمة للبحوث لميكروبات من أهم المجل كمضاداتمن حيث طريقة عملها 

الببتيدات المضادة للبكتيريا حيث ان  استعمالومن االتجاهات الواعدة  .الصيدالنية الحالية

من نوع البكتيريا لم تظهر تطوير أي سبل مقاومة لتلك الببتيدات وقد وجد ان الببتيدات 

(apidaecin, drosocin, formaecin and pyrrhocoricin )ها سابقا من التي تم عزل

بعض الحشرات لها تأثير تثبيطي على نمو البكتيريا وقد تم استخدامها في عالج عدوى القناة 

 klebsiella pneumoniae    الجرام   صبغة سالبة   ببكتريا  اإلصابة  من  الناتجة البولية 

 Kl. Penumoniae & E. coli   ( عدوى تلك المن %  09ـ  09والتي تسبب(Czihal et 

al  2007). 

جماع أمر مثير للجدل وهناك إ Antimicrobial Peptides( AMPs)ستظل اآللية لفعل 

لخاليا الجدار الخارجي ل cell wall دميرتفاق بأن تلك الببتيدات تعمل على تمزيق وتإو

ضد  تأثيرها ويعتقد أن الترتيب التركيبي لتلك الببتيدات يلعب دورا هاما في آلية .الميكروبية

لمكون الرئيسي للغالف لاذ أن شحنة الجزء الخارجي للفسفوليبد المميز  .ميكروبات الممرضةال

في التفاعل بين الغالف و  الحيوي للخلية الميكروبية وتوزيع شحنة الببتيد يلعبان دوراً هاماً 

 .(Oren and Shai , 1998; Cudic and Otves, 2002)  الببتيد
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الببتيدات المضادة  ةفاعليان  ها في الدراسة الحاليةالمتحصل علي تجاربالوقد أثبتت 

المحفز وغير  A.m. jementica العسل  لنحل الخام هيمولمفالفي  الموجودةللميكروبات 

للبكتيريا  ممثلة  E. coliمنهاالميكروبات  جيده لتثبيط نمو ساللة بعضلديها كفاءة المحفز 

 أماالبولية  القناةلعدوى  المسببةهم الميكروبات والتي تعتبر من أالقياسية سالبة صبغة الجرام 

ممثلة للبكتيريا القياسية ال B.subtilis و   St. aureus و M. luteusبكتيريا كل من بالنسبة ل

الطور البالغ  ظهر الببتيد المضاد للميكروبات الموجود في هيمولمف أ موجبة صبغة الجرام

له إحصائية في حالة مجموعة النحل المحفز ولم تأثيرا مثبطا ذو دال A.m. jementicaلنحل 

ما لم يظهر أي تأثير بين .يتعين له أي تأثير معنوي في حالة مجموعة النحل غير المحفز

  فطرالمحفز وغير المحفز على  A.m. jementica  الخام لنحل العسل هيمولمفلتثبيطي ل

C. albicans  ًالمضادة الببتيدات  لكفاءة المعنوي اديزدإلا ومن النتائج الواعدة أيضا

ضد  A.m. jementicaمف الطور البالغ لنحل العسل لللميكروبات والمتواجدة في هيمول

على مادة  النحل بعد تغذيه المختلفةسالبة وموجبة صبغة الجرام  البكتيرياأنواع 

Thymoquinone  09مذاب في محلول الجلوكوز ال (٪.30)بنسبة  ٪. 

و ذات الدفاع الذاتي والتي أن الببتيدات المضادة للبكتيريا أوضح قتراحات عديدة توهناك إ

على  لتعرف على الفسفولبيدات الحمضية والمعرضةاقاعدية لديها مقدرة ال إلى الببتيداتتنتمي 

ذ توجد الدهون ذات الشحنة السالبة إ .( (Tytler et al 1995سطح الغالف الحيوي البكتيري

anionic Lipids   توجد  الثديياتبينما في خاليا الميكروبي الخارجي للغالف على السطح

الخاصية  ن تلكإف هوعلي . الخلوي الدهون سالبة الشحنة على الجانب السيتوبالزمي للغالف 
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من حيث نشاطها المتخصص  المعزوله من الحشرات المميزه للببتيدات المضادة للميكروبات

 ;Hanke and Schlue., 1997)ا الثديياتعلى خالي ضار دنى تأثيرأضد البكتيريا دون 

Mor., 2000)  الخواص الفيزيائية والحيوية لـوكذلكAMPs   والممثلة بالتركيب الثانوي

ليات من أهم آ  Hydrophobicityوالشحنة العامة وظاهرة عدم قابليتها للذوبان في الماء

 . الممرضة المختلفة عمل تلك الببتيدات التي تتخصص بالتأثير على طراز أغلفة الخاليا 

تلك التي تم التوصل اليها من قبل  وقد توافقت النتائج المتحصل عليها في الدراسة الحاليه مع

Li et al  (2006)  التي أوضحت أن عائلة الببتيدات الممثله لـapidaecins  المفصولة من

وقد تمكن من رصد  . النحل تمثل أكبر تجمع من الببتيدات المضادة للبكتيريا المعروفه حديثاً 

للبكتيريا دون إحداث أي ضرر للخلية الحيوانيه وهذا يعتبر   apidaecinsخصوصية آلية قتل

 .من أهم إيجابيات الببتيدات كبدائل للمضادات الحيوية المعتادة 

أظهرت دراسات سابقه تأثير الببتيدات المفصولة من النحل المحفز وغير المحفز فاعليتها كما 

بشكل متقارب ،  Kl. Penumoniae & E. coli جرام التيريا سالبة صبغة كمضاد للبك

ويعزى ذلك التقارب في التأثير المثبط للبكتيريا سالبة صبغة الجرام لطبيعة تركيب الجدار 

  (Peptidoglycan) قلة سمك طبقة مادةرقة أو ا والتي تتميز بالخلوي لهذا النوع من البكتيري

 ;Zhao et al., 2008)  زيم المعزول من النحل غير المحفزالتي يعمل عليها الليسو

Monincova et al., 2010). 

تجارب تقييم فاعلية الببتيد وهي  Ayaad et al  (2012)وكذلك التجارب التي أثبتت من قبل 

  Apis florae و Apis carnica من نوع الذي تم تنقيته من النحل المحفز وغير المحفز
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 Mueller  Hinton  Ager استخدام طريقة االنتشار في أطباق اآلجارب على نمو البكتيريا

 الممثلة   Kl.Penumoniae & E. coliتثبيط نمو ساللتي الميكروبات أظهرتوالتي 

لعدوى القناة  المسببةجرام والتي تعتبر من أهم الميكروبات اللبكتيريا قياسيه سالبة صبغة 

جرام ، أظهر الببتيد البكتيريا قياسية موجبة صبغة هي و  St. Aureus البولية ، أما بالنسبة

إحصائية  تأثيراً مثبطاً ذو داللـة  Apis florae و Apis carnica من نحل العسلالمعزول 

ولم يتعين له أي تأثير معنوي مثبط في حالة مجموعة  فقط في حالة مجموعة النحل المحفز

  .بأطباق اآلجار االنتشار تثبيط ختبارباكما هو موضح  غير المحفزالنحل 

ن مأن الببتيدات المعزولة حيث  Ayaad et al  ( 2012) من قبل الباحثين سر ذلكفقد و

 (St. aureus)للبكتيريا موجبة صبغة الجرام  تضادمجموعة النحل المحفز أظهرت فاعلية 

ود طبقه بينما لم تعطي المجموعه غير المحفزه أي نشاط مثبط للبكتيريا ويعزى ذلك إلى وج

خلية البكتيريا موجبة صبغة الجرام مما بجدار  المتواجدة (Peptidoglycan)سميكة من مادة 

 Apis)من قبل نحلة العسل  بتنوع اكثر يستلزم استحثاث الحشره إلنتاج مضادات الميكروبات

florae) بكمية أكبر  وكذلك. 

المعنوي لكفاءة الببتيدات ضد  ديادباالز والممثلة الحاليةبالدراسة  الواعدةوتتوافق النتائج  

قام بها  دراسةمع نتائج  Thymoquinoneأنواع البكتيريا المختلفة بعد تغذيه النحل على مادة 

Ahmed et al  (2010)  على بعوضAedes caspius حيث تم  ثنائية األجنحةلرتبه  التابع

دة الفعالة لزيت الحبة الما Thymoquinoneتحفيز الجهاز المناعي الخلطي بإستخدام مادة 

                 نوعين من البكتيريا هما  تجاه تمت دراسة تأثيرهاحيث  . Nigella sativaالسوداء 
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 B. cereus   و  M. luteusوقد أثبتوا أن التحسين المناعي بـ Thymoquinone  له تأثيرات

 .يتجسدية ُكِشف  عنها بالفحص بالمجهر الفلورسين

إمكانية استحثاث مورث إنتاج الببتيدات المضادة  Girardin et al (2002)أكد  كذلكو

 المحفزةالموجود في الجدار الخارجي للبكتيريا LPS للبكتيريا عن طريق التعرف على نمط 

 استخدامويدعم ذلك أهمية  . والتي تعتبر بدورها كإشارة أوليه لبدء مسار إنتاج هذه الببتيدات

مف النحل في عالج بعض األمراض السريريه م تنقيتها من هيمولتالببتيدات المعزولة والتي 

 . كبدائل للمضادات الحيوية المعتادة 

أن آلية عمل معظم الببتيدات المضادة  Reddy et al  (2004) أوضح كماو        

 الممثلة الميكروبيةللميكروبات تتم عن طريق تمزيق أو تحليل الغالف الخلوي للخلية 

كما . لعائلما يؤدي إلى تفككها وعدم مقدرتها على إحداث العدوى أو تدمير خاليا ابالبكتيريا م

وجد أيضاً أن تلك الببتيدات هي عوامل واعده لتطوير مركبات جديدة مضادة للميكروبات 

للعدوى  المسببة الممرضةحيث أظهر قليل من تلك الببتيدات نشاطاً مضاداً للميكروبات 

 .المنقولة جنسياً 

أن اإلصابة بالعفن في  Lemaitre et al  (1997) من قبل  المقدمةالدراسة   ضافة إلىباإل

يعمل على تنشيط مساران جينيان Drosophila melanogaster  حشرة ذبابة الفاكهة  

عن التحكم  المسؤوالنالخلطية وهذان المساران هما رئيسيان يشاركان في االستجابة المناعية 

الدفاع ضد العدوى  كذلكجرام والفطر والعدوى البكتيرية موجبه صبغة لل الحشرة في مقاومة
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يرتبط عدم القدره على التنبؤ باالستجابة المناعية المضادة  و .جرامالالبكتيرية سالبه صبغة 

 . لسالالت التي تجري عليها الدراسةل المكون الجداريفي نمط  باالختالفللبكتيريا 

 لديها  الحشرة تلكإلى أن  العلماءالتسلسل الجيني الكامل لنحل العسل فقد أشار  تتبع وبعد

فردية  ت األخرىتدخل في المسارات المناعية عند مقارنتها بجينات الحشراقليلة بروتينات 

العددي تنوع الوكلما قل .Drosophila melanogaster  مثل حشرة ذبابة الفاكهة المعيشة

 مدىً بالمناعة الموجودة في الحشرات االجتماعية كلما كانت أكثر  ةلبروتينات المرتبطل

 أكثر فعاليه دفاعيه مناعية أخرى استجابات تتجه لتكوين أنها ويذكرفاعليه ضد البكتيريا و

(Honey bee genome sequencing consortium, 2006 ). 

يا غير المرغوب لة الخالإلزا ضروريةموت الخاليا المبرمج هي عمليه أن عمليه وحيث  

 ;Raff, 1998)لتقييد أعداد الخاليا واألنسجة أثناء التكوين والنمو حيويةعمليه  فيها، وهي

Kaufmann and Hengartner, 2001 and Honegger et al, 2011).   لعب ت كما

كون رد فعل للخاليا يمكن أن ت  حيث وظائف الجهاز المناعي، في تنظيم نمو  دورا رئيسياً أيضا 

و اإلصابة بمسببات  التحفيز المناعيعن  العام، بما في ذلك التوتر الناتجند تعرضها لإلجهاد ع

 .(Benedict et al, 2002 and Ahmed and Hurd, 2006) األمراض 

تقنية االنسياب الخلوي  باستخدام الحالية في الدراسة المتحصل عليها النتائج فقد اكدت

التي تخضع للموت الخلوي  A.m. jementicaل العسل خاليا دم نح لتحديد نسبةالمسجل 

المحقون بالجرعة المعديه  مف الذي تم الحصول عليه من عينه النحلالهيمول في المبرمج

cell/ml (1.1x10
6

متوسطه  زيادة  M.luteusموجبة صبغة الجرام من البكتيريا القياسية( 
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بنفس النوع من البكتيريا موجبة ن الموت الخلوي المبرمج لخاليا دم النحل المحقوفي معدل 

 ،(مجموعة النحل غير المحفز) عند مقارنتها بالمجموعة الضابطة M.luteusصبغة الجرام 

الحالية إلى عزى زيادة الموت الخلوي المبرمج التي سجلت في الدراسة يمكن أن ت وبالتالي

موت المبرمج من خالل سلسلة البدء صابة البكتيرية التي تسببت في عن اإل كسدة الناتجةاأل

 The family of cysteine)البروتياز السيستين من عائلة وهي ، caspases جينات تفعيل

proteases)  ،اً لـتبع(Raff, 1998; Kumar and Doumanis, 2000; Richardson 

and Kumar, 2002; Kornbluth and White, 2005 and Coopera et al., 

2007). 

ساعة  42الخلوي بعد مرور  االنسيابتقنيه  باستخداموت الخاليا المبرمج الكشف عن م وقد تم

 Ahmed (2012)قام بها حديثهوهو ما يتوافق مع نتائج دراسة  ،البكتيرية ةصابمن اإل

 gastric caeca and)أوضحت حدوث أضرار جسيمة في طالئية المعدة من أمعاء وخميالت

microvilli)  بعوضة ليرقات Ae. caspius ة قام بهايتوافق مع ما سجل في دراس وهو ما 

Clark et al  (2005)   المعي يا المبرمج نتج عن تلف خاليا أن موت الخال تُفسروالتي قد

صابة البكتيرية تلف طالئية المعى المتوسط عند اإلحيث تمت دراسة  يرقات البعوض المتوسط

 Davidson, 1988; Maagd)ن قبلمقدمة مال لألبحاثفي العديد من نماذج الحشرات وفقاً 

et al, 2001 and Regis et al, 2001).   البعوض استخدمحيث Ae.caspius  كنموذج

البكتيرية على عملية التمثيل  اإلصابةأثرت ونتيجة لذلك  لإلصابة البكتيرية عند الحشرات
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خليق ، وت على توافر األحماض األمينية الحرة لليرقات المصابة من خالل تأثيرها الغذائي

 . (Nakamatsu and Tanaka, 2004) كوزونتاج الجلالبروتين في العائل وعملية إ

أن المنطقة الخلفية للمعى المتوسط هي المنطقة المستهدفه مجموعة من الباحثين  كما أكد

 ;Charles, 1987; Davidson and Titus, 1987)الرئيسيه للسموم البكتيرية

Davidson 1988; Maagd et al., 2001; Regis et al., 2001 and Al-Roba et 

al., 2011). 

للتعامل مع  العائل للسموم البكتيريه توفر طرقاً أفضلهم آليات ردود أ، فإن  وفي الختام

مسببات األمراض المختلفة وتحسين عمل السموم التي تكون لها تطبيقات في التكنولوجيا 

كرت في وقت سابق في ومة لمسببات األمراض ذُ حيث أن مستويات مختلفة من المقا. الحيوية

ى الهجرة مستو و ، بما في ذلك الخلفية الوراثية على عوامل مختلفة اعتماداً  أنواع البعوض

 .  (Nielsen et al,1997)وسيطرة المقاومة الوراثية

طقم أ باستخدام  Gregorc and Ellis (2011)حصل عليها قد أظهرت النتائج التي  و 

ويرمز لها  (In situ cell death detection kit) الموت الخلوي الموضعي الكشف عن

ظهر مع استخدام لذي يموت الخلوي المبرمج االمستويات قابله للمقارنة من ( ISCDDK)بـ

طقم تحريض األ هذه باستخدامالنتائج  توأشار Dead End colorimetric TUNEL أطقم

دى لظهور اختالفات في مما أ .المبيدات باستخدام المعالجةالحمض النووي بعد  شريطيكسر 

حيث كانت هناك اختالفات في مظهر . مستويات الموت الخلوي المبرمج في المقاطع النسيجية

قد شوهد ارتفاع معدل موت الخاليا المبرمج  في الخاليا الطالئية و. موت الخاليا المبرمج 
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وذلك  .اللعابية لليرقات المعاملة بالمبيداتفي المبيض أو الغدة والعمودية للمعى المتوسط و

غير المعالجة ) عند مقارنتها بموت الخاليا المبرمج الطبيعي في مجموعة اليرقات الضابطه

حيث تشير البيانات إلى أن مبيدات األعشاب ومبيدات الفطريات ال يمكن أن ( بالمبيدات

أن عملية موت الخاليا المبرمج  وأكد في دراستهيفترض  انها ستكون ذات آثار حميدة للنحل 

حل اخالل التطور الطبيعي مثل تجديد األنسجة ومر الحيويةالعمليات  تصاحبأن يمكن 

جنة أعلى خاليا التي اجريت في التجارب  ثبتالتطور الجنيني واالستجابة المناعية كما هو م

ومن  .المرضية العمليات من و موت الخاليا المبرمج غالبا ما يحدث خالل العديد .الفأر

تأثير سمية الببتيدات المضادة للميكروبات  الدراسة المستقبلية التي الزلنا بصددها تتبع

  .على خاليا بعض الثدييات معملياً  A.m. jemeniticaوالمفصولة من نحل العسل  

جينات ال عدد في االنخفاض أن Evans et al  (2006) من قبل اقترحتهذا ومن النتائج التي 

تعرض النحل للهجوم من قبل يكون من آثار  لمرض أواب اإلصابة قوة فسريُ  لنحل إمالة ياعمنال

أو أن هناك مسببات مرتبطة بجينات  المجتمعة و مجموعة من مسببات األمراض  المترابطة

 .المناعة ما زالت رهن االكتشاف
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  Recommendationsالتوصيات  2.4

 أصبح من الضروري تتبع مراحل توصيف الحالية اسة بالدر ناءاً على النتائج المسجلةب

 مف المعزول من نحل العسلووظائف المكون البروتيني للهيمولبنية 

A.m.jementica  مقارنته  وكذلك  االستكشافتزال تنقيته وتوصيفه رهن  الوالذي

لتوضيح دوره في  خرىالنحل األ نواعلمكونات البروتينية المفصولة من أنواع امع أ

 . المناعية للحشرات  المقاومة نظام

  مف نحل العسلمن هيمول التي يتم فصلهاالببتيدات  استخداممحاولة A.m.jementica 

 الميكروبيةفي عالج بعض األمراض   (LPS)المستحث مناعياً بواسطة الحقن بـ

يكون لها  عادةً ما لمعتادة التيكبدائل طبيعيه للمضادات الحيوية افي اإلنسان سريرياً 

 . والتي أصبح في اآلونة األخيرة كثير من الميكروبات مقاوم لها  آثار جانبيه ضارة

  يوصى بتطوير األبحاث المستقبليه المتعلقة بتصنيع تلك الببتيدات معملياً حيث تعتبر

 . ومحاولة إنتاجها على مدى واسع االنتشار أقل تكلفه وأكثر فاعليه ضد الميكروبات

 ار الجرعة المناسبة لتحفيز مناعة النحل من مادة أجراء تجارب لتحديد مقد

Thymoquinone  وذلك لتجنب اآلثار الضارة الناتجة عن هذه الزيادة على حيوية

 .  النحل

  التأكيد على أهمية ربط النتائج التي تم التوصل إليها بالدراسة الحاليه الخاصة بنحل

بالدراسات التي  ربية السعوديةملكة العبالم المتواجدA. m. jementica  اليمني العسل

تمت والتي سوف تتم من قبل العلماء اآلخرين على هذا النوع من النحل ويلزم إجراء 



 المناقشة والتوصيات

 

06 

 

المزيد من األبحاث للتحقق من دور ببتيدات هذا النوع من النحل وعمل خطة أبحاث 

إستراتيجيه لمناقشة دراسات مستقبليه ذات عالقة من أجل وضع قاعدة بيانات من 

 ط بحثيه مستقبليه لألجيال الواعدةوصياغتها في نقا الهامةتصنيف تلك الدراسات  شأنها

ذات األهمية االقتصادية  األخرىمن العلماء الباحثين في مجال نحل العسل والحشرات 

 . الطبية واألهمية

 حل نتتبع الموت الخلوي المبرمج في نسيج المعي األوسط واألنسجة االخرى لجليد ال

للنحل  الممرضةمن البكتيريا  المعديةالبكتيرية  اتهني تجاه الحقن بالجرعوالنسيج الد

 .P. larvae ممثله ببكتيريا 

   فصل وتوصيف الجين المسئول عن الموت الخلوي المبرمج في هذا النوع من النحل

 .ذو االهمية االقتصادية في المملكه العربية السعوديه 
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English Summary 

The body of honeybee is characterized by containing high content of 

moisture, a matter which makes it a suitable environment for infection 

with many bacterial, fungal and viral diseases.  

Insects have developed an effective immunological defense system 

against microorganisms, including cellular and humeral (serum) 

mechanisms of defense.  Recent studies have further proved that the 

immune defense system in insects is employed in the battle against 

diseases that may infect insects of economic and medical importance. 

They have further confirmed that the rising immune responses of insects 

require physical competencies (changes) and physical effects take place as 

a result. 

Recently, it has been observed that there was an increase in 

resistance  of bacterial strains to various usual antibiotics. Therefore, 

finding new compounds in terms of  mode of action against microbes has 

become one of the most important key fields that support current research.  

One of the most promising current trends is the use of insect antimicrobial 

peptides, since the bacteria have not appeared to develop any means of 

resistance to such peptides.  It has been further found that the peptides 
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previously isolated from some insects had an inhibitory effect upon the 

growth of some types of bacteria. 

The current study has aimed at triggering the immune responses of 

honeybee Apis mellifera jemenitica, spreading in the Arabian Peninsula, 

against Micrococcus luteus bacteria (ATCC 10240), which is sensitive for 

immune responses of insects and comparing it using the immune elicitor, 

Lipopolysaccharide (LPS), in a concentration of  20ng/endividual bee 

[dissolved in 0.5 µl Apis Physiological Saline (APS), PH:  4.5] in order to 

induce the antimicrobial peptides. In the current study, the adult 

hemolymph phase of Yemini bees A.m. jemenitica was collected from two 

groups of bees obtained from Bee Research Unit, College of Food and 

Agricultural Sciences, King Saud University.   

The first group of bees was divided into three groups; one was left 

untreated (control group). The second group was  immunized by injecting 

LPS. The third group was first allowed to fed on 10% glucose solution 

(w/v) containing 0.3% of thymoquinone (W/v), the active ingredient of 

black seed oil Nigella sativa, for 72 hours,  then its individuals were 

injected with 20ng LPS/bee (in 0.5 µl APS).  This was to determine the 
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impact of this immunological  enhancer  upon the increase of the 

production of peptides.   

The second group of  bees was also divided into three groups; the 

first was left untreated (control), the second was immunized by injection 

with the infectious dosage (1.1x10
6
 cells/ml) of the standard bacterium, M. 

luteus, and the third was first fed on a sugar solution with 0.3% 

Thymoquinone for 72 hours, after which was injected with M. luteus. 

Hemolymph was collected from control and treated groups and 

immediately used to test its antimicrobial activity against  the  Gram –ve 

bacterium , Escherichia coli (E. coli) (ATCC 25922), and the Gram +ve 

bacteria Micrococcus luteus (M. luteus) (ATCC 10240), Staphylococcus 

aureus (St. aureus) (ATCC6538) and Bacillus subtilis (B. subtilis) (ATCC 

663) in addition to one kind of fungi represented by Candida albicans (C. 

albicans) (ATCC 10231). 

Results of the current study proved that the effectiveness of 

antimicrobial peptides existing in the crude hemolymph from the first 

group of bees A. m. jementica  immunized by LPS and the untreated one 

have significant antimicrobial effects against E. coli (ATCC 25922) 

representing standard bacteria of negative gram, which is considered one 
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of the major microbes causing urinary tract infection in human, since the 

diameter of the growth inhibitory zone ranged between (13.33 ± 0.66 mm ( 

and (2.66 ± 1.15 mm) for untreated group, and in the group of LPS-

injected bees the diameter of the inhibitory zone ranged between (18.0 ± 

0.0 mm and 6.0 ± 1.15 mm) as the highest and lowest inhibition 

respectively.  However, in LPS-injected, group post-feeding on 

Thymoquinone, significant increase has observed as the diameter of the 

inhibitory zone ranged between (21.0±0.66mm) and (6.66±0.66mm). 

Results proved that the antimicrobial peptide existing in the adult 

crude hemolymph phase has an inhibitory effect on M. luteus (ATCC 

10240) , which gave a statistically significant inhibitory effect in the LPS-

injected group, as the diameter of the inhibitory zone ranged 

between(20.66 ± 0.66 mm) and (6.66 ± 0.66 mm).  Data showed a 

significant increase in the area of the inhibitory zone of antimicrobial 

peptides existing in hemolymph of the group that was fed on 

Thymoquinone  for 72 hours prior to injection with LPS, as the diameter of 

the inhibitory zone ranged between( 24.7 ± 2.4 mm) and ( 9.33 ± 0.66 mm) 

and no significant effect was shown in case of the group of control bees 

towards the same kind of bacteria. 
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Results obtained in the current research with regard to B. subtilis 

(ATCC 663) as a Gram +ve bacteria, Showed that the antimicrobial 

peptide existing in the adult hemolymph of bees A. m. jemenitica gave a 

significant inhibitory effect in LPS-injected group of  bees, as the diameter 

of the inhibitory zone ranged between (14.7 ± 1.33 mm) and (4.0 ± 0.0 

mm).  Results further showed a significant increase in the area of the 

inhibitory zone of antimicrobial peptides existing in hemolymph of the 

group that was fed on Thymoquinone  for 72 hours prior to injection with 

LPS, as the diameter of the inhibitory zone ranged between (22.0 ± 2.31 

mm) and (8.67 ± 0.66 mm) and no significant effect was shown in case of 

the control group of bees towards the same kind of bacteria. 

Results showed that the crude hemolymph existing in the adult 

hemolymph of LPS-injected bees gave a significant inhibitory effect 

againstthe Gram +ve bacteria, St. aureus, (ATCC 6538) as the diameter of 

the inhibitory zone ranged between (16.0 ± 0.0 mm) and (6.0 ± 0.0 mm) 

despite a moderate increase of the area of the inhibitory zone of 

antimicrobial peptides existing in hemolymph of the group that was fed on 

Thymoquinone for 72 hours prior to injected with LPS, as the diameter of 

the inhibitory zone ranged between (17.0±0.66mm) and (5.33±0.66mm). 
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Non significant effect was shown in case of the control group of bees 

towards the same kind of bacteria. 

Furthermore, as comparison between the group of bees challenged 

with the infectious dosage 1.1 x 10
6
 cells/ml of standard bacteria M. luteus 

(ATCC10240) and the control one, findings showed that the effectiveness 

of antimicrobial peptides existing in crude hemolymph was medium for 

inhibition of the growth of bacteria E. coli (ATCC 25922), as the diameter 

of the inhibitory zone in the group of intact bees ranged between 

(15.33±1.33 mm) and (3.33±0.66mm) respectively, while the diameter of 

the inhibitory zone increased in the group of immunized bees significantly. 

Such increase continued until the highest range of it appeared after feeding 

the bees on the Thymoquinone, as the diameter of the inhibitory zone 

recorded (22.66±0.66mm) and (8.0±2.0mm) towards bacteria E. coli 

(ATCC 25922). 

There is a statistically significant inhibitory effect towards bacteria 

St. aureus (ATCC6538), M. luteus (ATCC10240) and B. subtilis 

(ATCC663) of gram positive, while non significant effect was shown in 

the group of bees non-enhanced towards any of those kinds representing 

bacteria of gram positive. 
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No inhibitory effect was shown for crude hemolymph of honeybees 

A. m. jementica that is enhanced by injection with LPS or M. luteus 

(ATCC10240) and non-enhanced one on fungus Calbicans (ATCC 

10231). 

The current study included the use of Flow Cytometry technology, as 

the recorded findings of determining rate of blood cells of honeybees A.m. 

jemenitica that are subject to programmed cell death in samples of bees 

injected with infectious dosage 1.1x10
6
 celle/ml of standard bacteria 

M.luteus (ATCC 10240). Results showed that there was a medium increase 

in the rate of programmed cell death of blood cells as the average of 

programmed cellular death ranged between (11.25 and 11.94) in 

comparison to control group (the non- enhanced bees) in which average of 

programmed cellular death ranged between (7.71 and 8.39). 

Such findings are considered the groundwork in an initial step for a 

future study to track the gene responsible for programmed cell death and 

realize the effect of immune catalysis on this gene. 


