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(Apis mellifera) تأثیر عصارۀ آبی اندامهای هوایی گیاه سرخارگل بر فراسنجههای ایمنی زنبورعسل
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چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی عصارۀ اندامهای هوایی گیاه سرخارگل در تغذیۀ زنبورعسل و تأثیر آن بر سامانۀ ایمنی از جمله سنجش
 کلنی28  شمار. به مدت چهار ماه انجام شد1393 شمار هموسیتها و آنزیم فنل اکسیداز بر پایۀ آزمایش صحرایی در بهار و تابستان
 شربت شکر خالص بدون-1 : تیمارها عبارت بودند از،همسانسازی شده بهطور تصادفی به چهار تیمار و هفت تکرار تقسیم شدند
30  شربت شکر غنیشده با-4 ، سیسی عصاره20  شربت شکر غنیشده با-3 ، سیسی عصاره10  شربت شکر غنیشده با-2 ،عصاره
 سیسی عصاره30  نتایج نشان داد آنزیم فنل اکسیداز در ایمنی کوتاهمدت و بلندمدت در زنبورهایی که شربت حاوی.سیسی عصاره
 شمار، در ایمنی کوتاهمدت.)p>0/05( را دریافت کردند بیشتر و در زنبورهایی که شربت شکر خالص دریافت کردند کمتر بود
 سیسی عصاره استفاده کردند نسبت به دیگر گروهها بیشتر و در زنبورهایی که از20 هموسیتها در زنبورهایی که از شربت حاوی
30  در ایمنی بلندمدت نیز شمار هموسیتها در زنبورهایی که شربت شکر با.)p>0/05( شربت شکر خالص استفاده کردند کمتر بود
 بر پایۀ نتایج بهدستآمده.)p>0/05( سیسی عصاره را دریافت کردند بیشتر و آنهایی که شریت شکر خالص دریافت کردند کمتر بود
.استفاده از این عصاره سمانۀ ایمنی زنبورعسل را بهبود میبخشد
. سامانۀ ایمنی، سرخارگل، تغذیه، زنبورعسل:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This study investigated Echinacea purpurea herbal extract in honey bee nutrition and its effect immune system
including measuring total haemocyte counts and phenoloxidase enzyme. 28 colonies were randomly divided into 4
treatments and 7 replicates.1- sugar syup – control, 2- sugar syrup enriched with 10 cc extract 3- sugar syrup enriched
with 20 cc extract, 4- sugar syrup enriched with 30 cc extract. This experiment was conducted in the laboratory and
Apiaries University of Tehran-Karaj in completely randomized design repeated in time during spring and summer of
2013. The results showed treatments had a significant effect on phenol oxidase enzyme activity in short and longterm immune (p<0.05), the enzyme was higher in bees that get sugar syrup enriched with 30 cc extract and lower in
bees that get sugar syrup. In total haemocyte counts treatments had significant effect in short-term (p<0.05), the
factor was highest was in bees that get sugar syrup enriched with 20 cc extract and lower in bees that get sugar
syrup.too was observed that higher in bees that get sugar syrup enriched with 30 cc extract and lower in bees that get
sugar syrup in long immune. The results showed that this extract had a positive effect on the immune system.
Keywords: Echinacea purpurea, honey bee, immune system, nutrition.
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مقدمه
زنبورعسل ،افزون بر تولید محصوالت گوناگون از جمله
عسل ،موم ،برهموم و ژل رویال و همچنین اشتغالزایی در
صنایع مختلف ،مهمترین نقش خود را در طبیعت با
دخالت در عمل گردهافشانی و افزایش تولید محصوالت
کشاورزی و احیای محیطزیست ایفا میکند .حدود
یکسوم از کل غذای انسان مستقیم یا غیرمستقیم از
گیاهانی به دست میآید که بهوسیلۀ حشرات گردهافشانی
میشوند ،نزدیک به  80درصد عمل گردهافشانی بهوسیلۀ
زنبورعسل انجام میشود .با توجه به اینکه زنبورعسل
زندگی اجتماعی دارد بیشتر تحت تأثیر آفات ،بیماریها و
عاملهای خارجی قرار میگیرد که این امر باعث کاهش
عملکرد کلنی میشود )CCD .(Alaux et al., 2010
( )Colony Collapse Disorderیا سندرم ریزش کلنی
یک نوع ناهنجاری است که در فرآیند آن زنبوران کارگر
یا چرارو بهطور ناگهانی از مجموعۀ جمعیت ناپدید
میشوند درحالیکه در اطراف کلنیها اثر چندانی از
زنبوران تلفشده مشاهده نمیشود ،بهعبارتدیگر زنبوران
کارگر برای انجام فعالیتهای روزانه از کندو خارج شده و
دیگر باز نمیگردند .بنابراین آنچه در کندو باقی میماند
ملکۀ کلنی ،شفیرهها ،زنبوران جوان و میزان
شایانتوجهی از ذخیرة مواد غذایی است ( Poncea et al.,
 .)2009زنبورعسل برای رویارویی با بیماریها از
سازوکارهای دفاعی از جمله رفتارهای بهداشتی ،فرمونها
و نیش بهعنوان نخستین خط دفاعی استفاده میکند،
دومین خط دفاعی پوشش خارجی یا کوتیکول است و
پس از آن همولنف است .خط دفاعی بعدی سمانۀ ایمنی
است زنبوران عسل بدون سمانۀ ایمنی اکتسابی هستند و
تنها سمانۀ ایمنی ذاتی دارند .ایمنی ذاتی شامل :ایمنی
یاختهای و ایمنی هومورال است .ایمنی یاختهای نقش
فاگوسیتوز ،تشکیل گره ،تشکیل کپسول ،انعقاد خون و
ترمیم زخمها را دارد .ایمنی هومورال نیز از پروتئینهای
شناساییکنندة الگوها ،سیستم پروفنل اکسیداز،
ترکیبهای اکسیژنی و نیتروژنی واکنشزا ،پپتیدها و
پروتئینها با خاصیت ضدمیکروبی تشکیل میشود .آنزیم
فنل اکسیداز سبب اکسایش (اکسیداسیون) ترکیبهای
منوفنلی (مانند تیروزین) و تبدیل آنها به ترکیبهای
دی فنلی (دی هیدروکسی فنیل آالنین) میشود.

ترکیبهای دی فنلی هم بهوسیلۀ آنزیم فنل اکسیداز،
اکسید شده و تبدیل به کویینون میشوند .کویینون بدون
دخالت آنزیم ،وارد واکنشهای دیگری خواهد شد که
مالنین تشکیل میشود که در نهایت این ماده عاملهای
خارجی و ریزجانداران (میکروارگانیسمهای) مهاجم را
نابود میکند (.)Evans et al., 2006
شناسایی و پیشگیری از بیماریهای زنبورعسل و
کشف راههایی برای باال بردن سطح بهداشت کلنی هم از
جنبۀ اقتصادی و هم از لحاظ علمی اهمیت دارد .با توجه
به اینکه روشهای شیمیایی عوارض جانبی دارند و
استفاده از آنها محدود شده است اسانس و عصارة
گیاهان دارویی به دلیل فعالیت ضدانگلی و میکروبی
گزینۀ بسیار مناسبی برای پیشگیری و جلوگیری از
توسعۀ بیماریها ،افزایش مقاومت بدن در برابر عفونتها
و تقویت سمانۀ ایمنی است (.)Poncea et al., 2009
در یک بررسی  (2009) Pohorecka et al.تأثیر
عصارة گل همیشهبهار ،گزنه ،اکیناسه آنگوستیفولیا را در
وضعیت عمومی زنبورعسل از جمله وزن بدن ،غدد
شیری ،گسترش چربی بدن بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که عصارة آنگوستیفولیا در گسترش چربی بدن،
گزنه در گسترش وزن بدن و گل همیشهبهار در گسترش
غدد شیری بیشترین تأثیر را داشته است .با توجه به
اینکه چربی بدن جزئی از سمانۀ ایمنی زنبورعسل
بهشمار میآید میتوان نتیجه گرفت که عصارة
آنگوستیفولیا سمانۀ ایمنی را تقویت میکند.
در یک بررسی اسانس اندام هوایی کافور ،نعناع و
آویشن را برای از بین بردن کنۀ واروا به کار بردند ،بنابر
نتایج بهدستآمده اسانس این گیاهان تأثیر بسیاری در
کاهش جمعیت کنهها داشته است (.)Calderone, 1999
در بررسی اسانس گل شمعدانی و ریحان را برای
رویارویی با کنۀ واروا در نظام نگهداری در قفس و در
فصلهای پاییز ،زمستان و بهار استفاده و درصد
آلودگی نوزادان و زنبورها ،کاهش شمار کنهها و درصد
مرگومیر آنها را اندازهگیری کردند ،در این بررسی
اسانسها بهطور یکپارچه با مخلوط با فرمیک اسید و
اگزالیک اسید به گرده اضافه و استفاده شدند ،نتایج
نشان داد که کلنیهای تحت درمان در مقایسه با
آنهایی که درمان نشدند بدون خطر آلودگی عسل
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تأثیر بسزایی را در کاهش شمار کنهها و همچنین
افزایش جمعیت دارد ).(Ismail et al., 2006
در یک گزارش اسانس زیرة سیاه و اسید فرمیک را
در پانزده کلنی زنبورعسل و تأثیر آنها روی رفتارهای
دفاعی در برابر کنه بررسی کردند ،این مواد بهصورت
نوار در شانها تا سه هفته استفاده شد که در نتیجه
باعث افزایش رفتار دفاعی و نظافت در زنبوران کارگر
شدند و رفتار درپوشبرداری از حجرههای آلوده به کنۀ
واروا ،در شانهای کندوی زنبورعسل جستجو و حذف
این حجرهها ،رفتار گاز گرفتن و آسیب رساندن به کنۀ
واروا را نیز افزایش دادند ).(Zakaria et al., 2007
سرخارگل با نام علمی Echinacea purpurea
گیاهی چندساله و علفی متعلق به خانوادة
 Asteraceaeاست و جنس اکیناسه شامل  9گونه
است که سه گونۀ آن یعنی E. purpurea ،E. pallia
و  E. angustifoliaکاربرد درمانی دارند ،در این بررسی
گونۀ پورپورا مدنظر است .این گیاه بومی امریکاست و
در گیاهان (فلور) ایران وجود نداشته و بذرهای
اصالحشدة آن در سال  1372از مجارستان به ایران
آورده شد و توسط متخصصان گیاهشناس نام
سرخارگل برای آن انتخاب شد ).(Omidbeigi, 2005
اکیناسه شامل مشتقات کافئیک اسید بهویژه
شیکوریک اسید ،کافتاریک اسید ،کلروژنیک اسید و
اکیناکوزید است و یازده ترکیب آلکیل آمیدی از جمله
ایزوبوتیل آمید ،متیل بوتیل آمید-2 ،متیل بوتیل آمید
دارد ،همچنین ریشه و پیکر رویشی آن فالونوئید ،پلی
استیلن وآلکالوئید دارند ،سرشاخههای هوایی گونۀ
پو رپورا نیز سرشار از اسیدهای شیکوریک و کافتاریک
بوده و میزان اسید کلروژنیک آن ناچیز است
(.)Ghaemi et al., 2008
سرخارگل بهمنظور پیشگیری و درمان
سرماخوردگی و سرفه ،برونشیت ،عفونتهای ریوی،
اختالالت جلدی ،مارگزیدگی ،بیماریهای دهان و
دندان ،معالجۀ مسمومیتها ،سوءهاضمه و تبخال در
انسان استفاده میشود ).(Ghaemi et al., 2008
هدف از این بررسی تأثیر عصارة آبی گیاه
سرخارگل بر سمانۀ ایمنی زنبورعسل از جمله
اندازهگیری شمار هموسیت و آنزیم فنل اکسیداز است.
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مواد و روشها
این بررسی در زنبورستان مزرعۀ آموزشی و پژوهشی
گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران اجرا شد .از شمار  28کلنی زنبورعسل
که همگی از نظر ملکه و جمعیت یکسانسازی شده
بودند استفاده شد ،در طول دورة آزمایش عصارة
سرخارگل با دزهای متفاوت مخلوط با شربت شکر 1
به  1بهصورت یک روز در میان و به میزان 500
میلیلیتر شربت برای هر کندو مصرف شد این آزمایش
در قالب طرح کامل تصادفی تکرار شده در زمان با
چهار تیمار و هفت تکرار به شرح زیر انجام گرفت:
 500 -1سیسی شربت شکر خالص بدون عصاره
(شاهد)
 500-2سیسی شربت شکر غنیشده با  10سیسی
عصاره
 500 -3سیسی شربت شکر غنیشده با  20سیسی
عصاره
 500 -4سیسی شربت شکر غنیشده با  30سیسی
عصاره
آمادهسازی عصارۀ سرخارگل

اندامهای هوایی گیاه سرخارگل در تابستان  1392از
مزرعۀ باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
گردآوری و در سایه خشک شدند .برای عصارهگیری از
این گیاه اندامهای هوایی پس از خشک شدن آسیاب
شده ،آن را به نسبت  1به  20با آب مقطر مخلوط
کرده و به مدت  48ساعت در دستگاه لرزا (شیکر) قرار
داده شد ،سپس محلول از کاغذ صافی عبور داده شد و
عصارة مخلوط با شربت شکر با دزهای متفاوت در
اختیار کلنیها قرار گرفت.
ایمنی به دو روش ایمنی کوتاهمدت به فاصلۀ
زمانی  20 ،10و  30ساعت و ایمنی بلندمدت به
فاصلۀ  14 ،7و  28روز با توجه به روش Korner et al.
) (2004انجام شد .با توجه به اینکه طول دورة رشد
کامل زنبورعسل حدود سی روز است این زمانبندی
انتخاب شد .برای بررسی ایمنی از شمارش شمار
هموسیتها و اندازهگیری فنل اکسیداز در همولنف
استفاده شد.
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شمارش هموسیتها

در این روش پس از وارد کردن تکانۀ (شوک) سرمایی
به زنبورها و ایجاد یک شکاف در فاصلۀ بین بندهای 3
و  4شکمی ،همولنف با استفاده از نمونهبردار (سمپلر)
گردآوری شد .برای شمارش هموسیتها 10
میکرولیتر از همولنف بیدرنگ با  10میکرولیتر
محلول تایسون ( NaCl 2.72 Mm,Na2So4 8.96
.mM,glycerol 43.68Mm, methyl violate 0.061
 )Mmدرون یک اپندورف  1/5میلیلیتری مخلوط شد.
پس از مخلوط کردن نمونهها  10میکرولیتر از آن را
روی الم گلبول شمار (نئوبار) قرار داده و پس از پخش
شدن کامل نمونه روی الم ،المۀ سنگی روی آن قرار
گرفت و یاختهها با استفاده از فرمول زیر شمارش شد
).(Human et al., 2013
= تعداد کل سلولهای خونی
تعداد کل ذرات شمارششده × فاکتور رقت
مساحت مربعهای شمارش شده ) × (mm2عمق اتاقک

)(mm

تعیین فعالیت آنزیم فنل اکسیداز

در این روش همولنف از بند سوم شکم زنبوران بالغ
گردآوری شد و میزان  50میکرولیتر از همولنف با 50
میکرولیتر بافر ضد انعقاد خون مخلوط و در دمای 4
درجۀ سلسیوس در  10000دور به مدت پنج دقیقه
سانتریفیوژ شد ،آنگاه از محلول رویی بهعنوان منبع
آنزیمی استفاده شد ،بدین منظور  20میکرولیتر از
نمونهها به  20میکرولیتر از محلول  0/02موالر ال-
دهیدروکسی فنیل آالنین و  100میکرولیتر از
بافرفسفات اضافه شد و در دستگاه ریزصفحهخوان
( )microplate readerدر طولموج  490نانومتر ،هر ده
دقیقه یکبار بهمدت چهل دقیقه خوانده شد
).(Laughton et al., 2010
نتایج و بحث
تأثیر تیمارهای مختلف بر فعالیت آنزیم فنل
اکسیداز ،ایمنی کوتاهمدت و بلندمدت

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر فعالیت آنزیم فنل اکسیداز
که برحسب ( )OD1طولموج نوری اندازهگیریشده در
1. Optical Density

جدول  1ارائه شده است .بر پایۀ نتایج بهدستآمده از
تجزیۀ آماری دادهها تأثیر تیمارهای آزمایشی در
ایمنی کوتاهمدت در ده ساعت پس از تغذیه معنیدار
بود ( ،)P< 0/05در زنبورهایی که از شربت شکر حاوی
 30سیسی عصاره استفاده کردند بیشتر و در آنهایی
که از شربت شکر خالص استفاده کردند کمتر بود .در
بیست ساعت پس از تغذیه نیز تیمارها تفاوت
معنیداری نشان دادند بهطوریکه در زنبورهایی که
شربت شکر حاوی  30سیسی عصاره را دریافت کردند
بیشتر و در زنبورهایی که شربت شکر خالص دریافت
کردند کمتر بود .در سی ساعت پس از تغذیه تیمار با
 20سیسی عصاره و تیمار با  30سیسی عصاره
تفاوت معنیداری را نشان ندادند در تیمار شاهد و
تیمار  10سیسی عصاره نیز همین حالت مشاهده
شد.
در ایمنی کوتاهمدت در تیمار شاهد و تیمار با 10
سیسی عصاره بین ده و سی ساعت پس از تغذیه
اختالف معنیداری مشاهده نشد ،ولی بین این دو زمان با
بیست ساعت پس از تغذیه اختالف معنیدار بود .در
تیمار با  20سیسی عصاره بین ده و بیست ساعت پس از
تغذیه تفاوت معنیداری دیده نشد ،ولی بین این دو زمان
با سی ساعت پس از تغذیه تفاوت معنیدار بود .در تیمار
با  30سیسی عصاره بین سه زمان مختلف تفاوت
معنیدار بود و میزان آنزیم در سی ساعت پس از تغذیه
نسبت به دیگر زمانها بیشتر و در بیست ساعت پس از
تغذیه نسبت به دیگر زمانها کمتر بود.
بر پایۀ نتایج بهدستآمده از تجزیۀ آماری دادهها تأثیر
تیمارهای آزمایشی در ایمنی بلندمدت در هفت روز پس
از تغذیه معنیداری بود .میزان آنزیم در زنبورهایی که از
شربت شکر حاوی  20سیسی عصاره استفاده کردند
نسبت به دیگر گروهها بیشتر و آنهایی که از شربت شکر
خالص استفاده کردند کمتر بود .در چهارده روز پس از
تغذیه تیمار با  20سیسی عصاره و تیمار با  30سیسی
عصاره تفاوت معنیداری را نشان ندادند در تیمار شاهد و
تیمار با  20سیسی عصاره نیز همین حالت مشاهده شد.
تأثیر تیمارهای آزمایشی در  28روز پس از تغذیه
معنیداری بود میزان آنزیم در زنبورهایی که شربت شکر
حاوی  30سیسی عصاره را دریافت کردند نسبت به
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دیگر گروهها بیشتر و در زنبورهایی که شربت شکر
خالص را دریافت کردند کمتر بود.
در ایمنی بلندمدت بنابر جدول  1در تیمار شاهد
بین روز  7و  14تفاوت معنیدار مشاهده نشد ،ولی
بین این دو زمان با روز  28تفاوت معنیدار بود .در
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تیمار  20 ،10و  30سیسی عصاره بین زمانها
اختالف معنیدار دیده شد و میزان آنزیم در  28روز
پس از تغذیه نسبت به دیگر زمانها بیشتر و
در  14روز پس از تغذیه نسبت به دیگر زمانها کمتر
بود.

جدول .1تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میانگین حداقل مربعات آنزیم فنل اکسیداز ،واحد (OD( :طولموج نوری
Table 1. Effect of treatments on Least-squares phenoloxidase enzymes, (OD) Optical Density
Sugar syrup with
30 cc extract

Sugar syrup with
20 cc extract

Sugar syrup with
10 cc extract

Sugar syup
control

0.458Ba
0.339Ca
0.536Aa
0.444a

0.312Bc
0.305Bab
0.536Aa
0.384b

0.363Ab
0.272Bb
0.378Ab
0.337c

0.324Abc
0.185Bc
0.347Ab
0.285d

0.331 Bb
0.225 Ca
0.602 Aa
0.386a

0.384Ba
0.214Ca
0.482 Ab
0.360 b

0.238Bc
0.150 Cb
0.365Ac
0.251c

0.145Bd
0.146 Bb
0.294 Ad
0.195 d

Time
Short term immune
10 h
20 h
30 h
Total
Long term immune
7d
14 d
28 d
Total

 :a-bحرفهای نا همسان در هر ردیف بیانگر تفاوت معنیدار در سطح خطای  0/05تیمارها در هر زمان و کل بهصورت مستقل است.
 :A-Bحرفهای نا همسان در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار در سطح خطای  0/05تیمارها بهطور مستقل تنها در دورههای مختلف است.
a-b: Different letters in each row indicate a significant difference at the error level of 0.05 of treatments at any time and as a whole independently.
A-B: Different letters in each column indicate a significant difference at the error level of 0.05 of treatments independently in different periods.

تأثیر تیمارهای مختلف بر شمار هموسیت ،ایمنی
کوتاهمدت و بلندمدت

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر شمار هموسیتها (شمار در
میلیلیتر) در جدول ( )2ارائه شده است ،اثر تیمارها در
ده ساعت پس از تغذیه معنیدار بود ( .)P<0/05میزان
هموسیت در زنبورهایی که از شربت شکر با  20سیسی
عصاره استفاده کردند نسبت به دیگر گروهها بیشتر و در
آنهایی که از شربت شکر با  10سیسی عصاره استفاده
کردند کمتر بود .در بیست ساعت و سی ساعت پس از
تغذیه اختالفها معنیدار بود ( ،)P<0/05میزان
هموسیت در زنبورهایی که شربت شکر حاوی 20
سیسی عصاره دریافت کردند نسبت به دیگر گروهها
بیشتر و در آنهایی که شربت شکر خالص دریافت کردند
کمتر بود .در ایمنی کوتاهمدت در تیمار شاهد بین
زمانهای بیست و سی ساعت پس از تغذیه اختالف
معنیدار مشاهده نشد ،ولی بین این دو زمان با ده ساعت
تفاوت معنیدار بود .در تیمار با  10سیسی عصاره بین
سه زمان تفاوت معنیداری دیده شد ،میزان هموسیت در
بیست ساعت پس از تغذیه نسبت به دیگر گروهها بیشتر
و در ده ساعت پس از تغذیه نسبت به دیگر گروهها کمتر

بود .در تیمار با  20سیسی عصاره و تیمار با 30
سیسی عصاره نیز تفاوتها معنیدار بود.
در ایمنی بلندمدت بنابر جدول  2تیمارها در هفت
روز پس از تغذیه اختالف معنیدار داشتند ،ولی تیمار
شاهد و تیمار با  30سیسی عصاره تفاوت معنیداری
را نشان ندادند ،در چهارده روز پس از تغذیه بین تیمار
با  30سیسی عصاره نسبت به دیگر تیمارها تفاوت
معنیداری مشاهده شد و در 28روز پس از تغذیه نیز
تأثیر تیمارها معنیدار بود ،در زنبورهایی که از شربت
شکر حاوی  30سیسی عصاره استفاده کردند نسبت
به دیگر گروهها بیشتر و در زنبورهایی که از شربت
شکر خالص استفاده کردند کمتر بود.
در ایمنی بلندمدت بنابر جدول  2در تیمار شاهد
بین روز هفت و چهارده تفاوت معنیدار مشاهده نشد،
ولی بین این دو زمان با روز  28تفاوت معنیدار بود،
در تیمار با  10سیسی عصاره بین روزهای  14و 28
تفاوت معنیدار مشاهده نشد ولی بین این دو زمان با
روز هفت تفاوتها معنیدار بود .در تیمار با 20
سیسی عصاره و تیمار با  30سیسی عصاره نیز تفاوت
معنیدار بین سه زمان مشاهده شد.

علوم دامی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،1بهار 1396
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جدول  .2تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میانگین حداقل مربعات هموسیت (شمار در میلیلیتر)
)Table 2. Effect of treatments on Least-squares total haemocyte counts (number/ml
Sugar syrup with
30 cc extract

Sugar syrup with
20 cc extract

Sugar syrup with
10 cc extract

583 Cab
680 Bb
765Ab
676 d

613 Ca
757Ba
876 Aa
748 a

517 Cc
638 Ac
583 Bc
613 c

559 Ba
516 Ca
619 Aa
542.77a

405 Cb
451 Bb
550 Ab
469 c

290Bc
483 Ab
483Ac
418.88d

Sugar syup
control

Time
Short term immune

560 Bb
600 Ad
597 Ac
585c
535 Aa
450 Ab
316 Bd
456.33b

10 h
20 h
30 h
Total
Long term immune
7d
14 d
28 d
Total

 :a-bحرفهای نا همسان در هر ردیف بیانگر تفاوت معنیدار در سطح خطای  0/05تیمارها در هر زمان و کل بهصورت مستقل است.
 :A-Bحرفهای نا همسان در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار در سطح خطای  0/05تیمارها بهطور مستقل تنها در دورههای مختلف است.
a-b: Different letters in each row indicate a significant difference at the error level of 0.05 of treatments at any time and as a whole independently.
A-B: Different letters in each column indicate a significant difference at the error level of 0.05 of treatments independently in different periods.

افزایش میزان عصاره در شربت شکر باعث افزایش
آنزیم فنل اکسیداز و شمار هموسیتها میشود زیرا
ترکیبهای موجود در سرخارگل از جمله آلکامیدها و
مشتقات کافئیک اسید باعث افزایش یاختههای خونی
که در فاگوسیتوز نقش دارند میشود ،همچنین
افزایش پلی ساکاریدها و اسید شیکوریک موجود در
این گیاه سبب فعال شدن سرین پروتئاز و افزایش
فعالیت فنل اکسیداز میشود.
ازآنجاییکه منبعی راجع به عصارة مورد بررسی در
زنبورعسل یافت نشد از موارد همسان استفاده شده است.
در یک بررسی میزان فنل اکسیداز را در زنبورعسل
کارگر اندازهگیری کردند ،آنان از فعالکنندههایی از جمله
 ،LPSالمینارین و -αکیموتریپسین برای فعالیت فنل
اکسیداز بهطور مصنوعی استفاده کردند ،و به این
نتیجه رسیدند این فعالکنندهها باعث افزایش آنزیم
فنل اکسیداز میشود که با نتایج بهدستآمده
همخوانی دارد (.)Laughton et al., 2010
در بررسی دیگری میزان فعالیت آنزیم فنل
اکسیداز و شمار هموسیتها را در زنبوران مخملی پس
از چالش با ( LPSدیوارة یاختهای مشتقشده از
باکتری اشریشیاکلی) و المینارین ( 1-βو  3گلوکان
موجود روی سطح قارچ و جلبک) بررسی کردند،
ایمنی کوتاهمدت  12 ،8 ،4 ،2و  24ساعت پس از
تزریق و ایمنی بلندمدت  14 ،7و  28روز پس از

تزریق اندازهگیری شد ،در ایمنی کوتاهمدت باالترین
میزان فنل اکسیداز مربوط به  8تا  24ساعت پس از
تزریق  LPSو در ایمنی بلندمدت هفت روز پس از
تزریق بوده است ،در ایمنی کوتاهمدت شمار
هموسیتها دو ساعت پس از تزریق المینارین و چهار
ساعت پس از تزریق  LPSافزایش ولی در  48ساعت
پس از تزریق این دو ماده شمار هموسیتها روند
کاهشی دارد .در ایمنی بلندمدت نیز دو هفته پس از
تزریق این دو ماده شمار هموسیتها کاهش یافته
است (.)Korner et al., 2004
 (2010) Alaux et al.رژیم غذایی تکگلی و چند
گلی و تأثیر ای ن رژیم برای مقاومت در برابر بیماریها
را با اندازهگیری فراسنجههای ایمنی از جمله آنزیم
فنل اکسیداز ،شمار هموسیتها و محتوای چربی بدن
بررسی کردند این بررسی ارتباط بین تغذیۀ پروتئینی
و ایمنی زنبورعسل و عاملهای مؤثر روی بهداشت
کلنی را نشان میدهد ،نتایج نشان داد تیمارهایی که
از رژیم چندگیاهی استفاده کردند فعالیت فنل
اکسیداز و چربی بدن در آنها بیشتر بوده است ،ولی
شمار هموسیتها در تیمارهایی که از رژیم غذایی
تکگیاهی استفاده کردند بیشتر از آنهایی است که
رژیم غذایی چندگیاهی را استفاده کردند.
 ،(2008) Williams et al.تأثیر عصارة سرخارگل
را ( 1000میلیگرم در تغذیه) در هشت اسب
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افزایش مالتونین در خون شده است و بهطور
.شایانتوجهی در کاهش این بیماری تأثیر دارد
نتیجهگیری کلی

با توجه به نتایج این پژوهش با اضافه کردن عصارة
سرخارگل به شربت شکر میزان فنل اکسیداز و شمار
 سیسی سطح30 هموسیتها افزایش مییابد و سطح
مطلوبتری برای تقویت سمانۀ ایمنی است و در واقع این
عصاره تأثیر مثبت روی عاملهای ایمنی دارد در نتیجه
پیشنهاد میشود زنبورداران عصارههای گیاهی مناسب را
در اختیار کلنی قرار دهند تا با تقویت سمانۀ ایمنی در
.بهبود سالمتی و بهداشت کلنیها مؤثر واقع شود

 یافتههای بهدستآمده، روز بررسی کردند42 بهمدت
از این تحقیق نشان داد که در اسبهای تحت درمان با
 روز پس از35 این عصاره افزایش لنفوسیتها در
 همچنین شمار گلبولهای،مصرف افزایش یافت
قرمز و هموگلوبین نیز بهطور شایانتوجهی افزایش
 اما در شمار نوتروفیلها افزایش چندانی مشاهده،یافت
.نشد
( تأثیر عصارة سرخارگل را در2001) Currier et al.
.رژیم غذایی موش مبتال به سرطان خون بررسی کردند
موشها به مدت پنجاه روز از عصاره تغذیه شدند و پس از
 نتایج نشان داد،این زمان نمونهبرداری از آنها انجام شد
 قرمز و،که این ماده باعث افزایش گلبولهای سفید
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