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چکیده
میزان موفقیت این سیستم وابسته به . کندها فعالیت میغذا و دفاع در مقابل میکروارگانیسمسیستم گردش خون در انتقال و ذخیرة

Bacillusدر پژوهش حاضر، تاثیر. ها در برابر عوامل آلودگی در بدن استملکرد مناسب آنهاي خونی و عسلولنوعتعداد و 

thuringiensisدر آزمایش اول، . ها و فعالیت فنل اکسیداز الرو سن پنجم بید کلم بررسی شدهاي دما بر فراوانی هموسیتو تنش
ساعت 24و 12ها در فواصل پنج پس از تغذیه از برگهاي کلزا با غلظت زیرکشنده باکتري تیمار شده و الروهاي سنبرگ
سلسیوس قرار گرفتند و تنش دما روي درجۀ30و 4ساعت در دو دماي 12در آزمایش دوم نیز الروها به مدت . گیري شدندخون

ساعت سبب 24و 12هاي کلزاي آلوده به باکتري پس از گذشت نتایج نشان داد که تغذیه از برگ. ها بررسی شدآنيهاهموسیت
هاي دمایی نیز تنش. اکسیداز نسبت به شاهد شدها و فعالیت فنلها و گرانولوسیتها، پالسموتوسیتدار کل سلولافزایش معنی

اکسیداز را نسبت به شاهد سبب شدند که این افزایش در الروهایی که تنش دماي باال را ها و فعالیت فنلافزایش فراوانی هموسیت
هاي حساس و هاي ایمنی جمعیتقطعا تحقیقات تکمیلی نیاز است تا بتوان با شناخت ویژگی. دارتر بودمعنی،ه بودندتحمل کرد

.هاي کنترل میکروبی را علیه آن ارزیابی نمودمقاوم بید کلم، امکان استفاده از روش
هاي خونی، باسیلوس تورنژینسیس، دمابید کلم، سلول: هاي کلیديواژه

مقدمه
Plutella xylostellaبا نام علمی بید کلم (Linnaeus)

یکی از Diamondback mothالماسی یا پروانه پشت
چلیپاییان و چندین محصول ةمهمترین آفات گیاهان خانواد

این آفت در ایران در . باشداي در ایران و جهان میگلخانه
هاي اخیر حالت طغیانی داشته و خسارت شدیدي روي سال

چلیپاییان به ویژه کلم پیچ، شلغم و کلزا ةالت خانوادمحصو
Fahimi)ایجاد کرده است  et al., 2008) . الروهاي این

هاي میزبان را مورد حمله قرار داده و از آفت به شدت برگ
بید کلم داراي تنوع . کاهندکیفیت و مرغوبیت محصول می

ال و میزبانی زیادي بوده و از قدرت پراکنش و تولید مثل با

خصوصیات ژنتیکی منحصر به فردي برخوردار است، به 
شود ها مقاوم میهمین خاطر به سرعت به انواع آفت کش

(Zhao et al., 2006) . ،از طرفی سطح وسیع کاربرد سموم
سبب طغیان مجدد آفت و از بین رفتن دشمنان طبیعی و 

براي مدیریت بید کلم از .موجودات غیر هدف شده است
هاي زراعی، بیولوژیک و شیمیایی استفاده شانواع رو

کاربرد عوامل موثر در کنترل میکروبی مانند . شودمی
هاي بیماریزا در کنترل بسیاري از آفات ها و باکتريقارچ

هایی از باکتري که استرینچنان. برگخوار توصیه شده است
Bacillus thuringiensis به تنهایی و یا به شکل مخلوط با

هاي شیمیایی علیه الروهاي سنین مختلف بید کلم کشآفت
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هایی به کار گرفته شده و بر اساس گزارشات، گاه جمعیت
Whalon)اند از بید کلم به آن مقاوم شده et al., 2008).

ساز و کارهاي مختلفی در مقاومت آفات به باکتري 
باسیلوس تورینژینسیس توسط محققین شناخته شده است 

(Ferre & Vanrie, 2002)ها، تغییراتی که رایجترین آن
هاي ستونی معده هاي توکسین در سلولاست که در گیرنده

Sayyed)افتد اتفاق می et al., 2004) . هر چند که
هاي پروتئولیتیک یا درصد فعالیت پروتئازها در فعالیت

به عالوه گزارش . فرایند هضم نیز در این امر مشارکت دارد
Ephestiaبید آرد ةبتا باالي شب پرشده که مقاومت نس

kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) به این باکتري
Rahman)دهد بیماریزا در نتیجه ایمنی باالي آن رخ می et

al., 2004)شدن خون در و یا قدرت مالنیزاسیون و لخته
هاي این باکتري در همولنف کرم غوزه پنبه برابر استرین

Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) بسیار قوي
هاي باکتري که منجر به انحالل توکسینطوريبوده به

Ma)شود می et al., 2005) .
همولنف آخرین مانع دفاعی حشرات در مقابل انواع 

. (Lavin & Strand, 2002)ها و عوامل بیگانه است تنش
ارد هاي کوتیکولی جلد، وعوامل بیگانه پس از عبور از الیه

گردش خون شده و با اجزاي ایمنی فیزیولوژیک مواجه 
ها در سیستم گردش خون با تغییر در هموسیت. شوندمی

ها و عوامل ورودي مهاجم تعداد، تیپ و مرفولوژي به تنش
Li)دهند واکنش نشان می et al., 2019) . حشرات داراي

سیستم ایمنی از نوع ایمنی ذاتی بوده که به شکل ایمنی 
لی و ایمنی هیومرال در برابر ورود عوامل بیگانه، سلو

,Riberio & Brehelin)شود ها فعال میها و عفونتآلودگی

زایی و خواري و گرهایمنی سلولی به شکل بیگانه. (2006
هاي مهم در ایمنی یعنی تشکیل کپسول با مشارکت سلول

Lavin)گیرد ها صورت میها و گرانولوسیتپالسموتوسیت

& Strand, 2002).هایی در واقع، ایمنی سلولی داراي مولفه
هاي خونی ارکان اصلی آن را تشکیل است که سلول

ها هاي خونی و فراوانی آندهند و شناسایی انواع سلولمی
شناسی در همولنف هر حشره اولین مرحله مطالعات ایمنی

هاي خونی حشرات سلول.(Ajamhassani, 2015)است 

اما نقش ،داران، نقشی در انتقال اکسیژن ندارندعکس مهرهبر
هاي خونی که در سلول. ها دارنداساسی در سیستم ایمنی آن

شود شامل خون غالب بالپولکداران مشاهده می
ها، ها، پالسموتوسیتها، گرانولوسیتپروهموسیت

ها با گرانولوسیت. ها هستنداونوسیتوئیدها و اسفرولوسیت
ي لکتین قادر به شناسایی عوامل بیگانه هاداشتن پروتئین

ها با پروفایل ها به همراه پالسموتوسیتاین سلول. هستند
زایی اطراف عامل بیگانه خواري و گرهچندشکلی، با بیگانه

دهند و این پروسه، در مقابل عامل مهاجم واکنش نشان می
دفاع هیومرال مربوط . شودایمنی سلولی حشرات را شامل می

هایی است که تشکیل یدهاي ضد میکربی وآنزیمبه پپت
,Strand)کنند مالنین و دفع عمل مهاجم را تنظیم می

چ یا باکتري پیش فنل اکسیداز ورود اسپور قار. (2008
هاي مالپیگی را فعال موجود در اپیدرم، اندام چربی و لولهغیر

دهی سرین فعال کرده و سپس سامانه فنل اکسیداز با سیگنال
شده و ازها شامل تریپسین، کیموتریپسین و االستاز فعالپروتئ

سیون عامل منجر به تولید کوئینون و فنل و نهایتا مالنیزا
دفعی توسط جریان خون به انتهاي این لکۀ. شودبیگانه می

زمان فعالیت هم. شود تا دفع شودلوله گوارش هدایت می
د علیه اي با دفاع قدرتمنایمنی هیومرال و سلولی، حشره

ها و یاختهها، تکها، قارچمهاجمان مضر از قبیل باکتري
هاي خدهنده پاسگزارشات متعددي نشان. سازدغیره می

ورود عامل مهاجم به ایمنی حشرات در ساعات اولیۀ
روشن شده که معموال ایمنی سلولی مقدم بر . هموسل است

عجم حسنی و همکاران در سال. ایمنی هیومرال رخ می دهد
ها و گزارش کردند که گرانولوسیت2013

هاي الرو سن پنجم پروانه برگخوار سفید پالسموتوسیت
Hyphantriaاشجار  cunea (Drury) شش ساعت پس از ،

هاي مختلف بووریا باسیانا، واکنش ورود اسپورهاي جدایه
دهند دفاعی مناسبی با تغییر در تعداد و تشکیل گره نشان می

(Ajamhassani et al., 2013).شده مرتبط مطالعات انجام
Rhodniusبا واکنش دفاعی سن خونخوار  prolixus در

ها نشان داد هموسیتEscherichia coliمقابل حمله باکتري
خواري باالیی علیه باکتري نشان داده و درگیر، فعالیت بیگانه

Borges)کنند ها را در بازه زمانی کوتاهی منهدم میآن et
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al., 2008). همچنین، واکنش دفاعی کرم برگخوار
Spodoptera lituraدر مقابلB. thuringiensis با تغذیه از

هاي دار تعداد کل سلولگیاهان مختلف با تغییرات معنی
اکسیداز، گلوتاتیون اس ترانسفراز و خونی، فعالیت فنل

Vengateswari)مالنیزاسیون همراه بود  et al., 2020). به
هاي حاصل از سیستم ایمنی قوي، قادر به تحمل تنشعالوه،

هاي جراحت و زخم در سطح جلد، گرسنگی و نیز تنش
Duarte)باشد حاصل از تغییرات محیطی مانند دما می et al.,

مهرگان که فاقد هاي مختلف بیاین واقعیت در گروه(2020
Bao)ایمنوگلوبولین هستند به اثبات رسیده است et al.,

ها که ثابت شده شکل و تعداد هموسیتچنان. (2007
Scrobipaplaالروهاي بید چغندرقند  ocellatella Boyd

هاي گرما و سرما دستخوش تغییرات بارزي تحت تاثیر تنش
ها در سلولی اونوسیتوئیدها و گرانولوسیتةدیوار. شودمی

سلسیوس پاره شده و محتویات سلولی درجۀ30دماي 
شود و در نتیجه سلول دچار بیرون ریخته میاونوسیتوئیدها 

در گزارشی دیگر، .(Ajamhassani, 2021)شود مرگ می
محققین نشان دادند که تیمار توام تنش گرما و قارچ بووریا 

هاي داري سبب افزایش تعداد کل سلولطور معنیباسیانا به
ها و فعالیت ها، گرانولوسیتخونی، پالسموتوسیت

Chiloخوار برنجکرم ساقهاکسیداز درفنل suppresslais

(Walker)شود می(Shamakhi et al., 2019) . تنش
درصدي 44سلسیوس سبب کاهش درجۀ40ی یسرما

،سوسريخونهاي خونی در گردشسلول
Gromphadorhina coquerelianaعالوه شمار به. شد

درصد کاهش 16خوار تحت تاثیر سرما هاي بیگانهسلول
ها نیز دچار تغییرات بارزي گردید به و شکل سلولیافت 
هاي هاي سرمادیده نسبت به سلولکه سطح سلولطوري

ها تحت سرما سلولةشاهد افزایش یافت و به عبارتی، انداز
.(Lubawy & Stocinska, 2020)افزایش نشان داد 

محققین وجود پنج هموسیت شامل پالسموتوسیت، 
، پروهموسیت و اسفرولوسیت را گرانولوسیت، اونوسیتوئید

Negreiro)اند در همولنف بید کلم گزارش کرده et al.,

2004; Correia et al., 2008) .نیز از هاییعالوه گزارشبه
هاي این ها و پالسموتوسیتتغییرات تراکم گرانولوسیت

Xentari،(Ribeiroو Dipelهاي کشآفت در مقابل حشره

et al., 2012).رازیتیسم توسط و پاDiadegma

semiclausum وجود دارد(Huang et al., 2009) . از آنجا
هاي تواند واکنشهاي مختلف بید کلم میکه جمعیت

متنوعی در برابر هر نوع آلودگی نشان دهد، در تحقیق 
حاضر، فعالیت ایمنی این آفت در مقابل دوز زیر کشنده 

هاي دمایی تنشو B. thuringiensisباکتري بیماریزاي 
قطعا تحقیقات تکمیلی در شناخت . مورد ارزیابی قرار گرفت

هاي ایمنی شناسی بید کلم و واکنش آن به بیشتر ویژگی
.نمایدهاي میکروبی و شیمیایی ضروري میکشانواع حشره

هامواد و روش
الروهاي بید کلمپرورش 

بید کلم از مزارع کلزاي کشت و صنعت کلنی اولیۀ
پزشکی دانشکده کشاورزي زمایشگاه گیاهآتهیه و به جوین 

20±1درون اتاقک رشد با دماي (دانشگاه صنعتی شاهرود 
) ساعت14:10نوري ةو دور% 50و رطوبت نسبی سلسیوس 
پرورش الروها از ظروف پرورش به ابعاد براي. منتقل شد

متر استفاده شد که در سطح باالیی پوشیده سانتی20×15×30
هاي الروها با استفاده از برگتغذیۀ. نزا بودي ارگااز تور

روزانه ظروف مورد بازبینی قرار گرفته . کلزا صورت گرفت
براي هاي جدید و از فضوالت الروي پاکسازي شده و برگ

براي از الروهاي سن پنجم . شددر ظرف قرار داده میتغذیه
Ajamhassani)د شناسی استفاده شهاي ایمنیآزمایش et

al., 2013) .

هاي خونی در تعیین درصد فراوانی سلول
همولنف الرو سن پنجم بید کلم 

الرو 20هاي خونی، همولنف براي تعیین درصد سلول
جداگانه توسط میکروپیپت از محدودةسن پنجم به طور 

به این شکل . شکم استخراج شده و روي الم قرار داده شد
خون روي الم قرار میکرولیتر یککه از هر الرو حدود 

گیمسا ةهاي خون از مادآمیزي سلولبراي رنگ. گرفت
میکرولیتر روي خون قرار 20استفاده شد که به حجم حدود 

آمیزي دقیقه، محلول رنگ15پس از گذشت زمان . داده شد
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ها و رنگ از کربنات لیتیم تثبیت سلولبرايشسته شد و 
از میکروسکوپ هاي خونی با استفاده سلول. دشاستفاده 

. شناسایی و شمارش شدند40و بزرگنمایی BH2نوري 
طور شمارش اینگونه بود که تعداد صد عدد سلول بهةنحو

ها شمارش شدند تصادفی انتخاب شده و انواع سلول
(Gupta, 1985) .

.Bکشندگی  thuringiensis روي الرو سن پنجم بید
کلم

.Bحاضر، ترکیب بیولوژیک استفاده شده در تحقیق

thuringiensis زیرگونهKurstaki به شکل پودري و
باشد از کشور ایتالیا می(CBC)ساخت شرکت سی بی سی 

براي. که از مرکز تحقیقات کشاورزي شاهرود تهیه شد
، 20، 10، 5هاي سنجی، غلظتزیستهايآزمایشانجام 

پی پی ام از ترکیب فوق در آب مقطر تهیه 200و 100، 40
60براي هر غلظت، . هاي کلزا تیمار شدندو به برگشد 

عدد الرو 60متر و سانتی2عدد دیسک برگ کلزا به شعاع 
تعداد تکرارها براي هر . سن پنج بید کلم در نظر گرفته شد

با کمک . عدد الرو بود15عدد و هر تکرار شامل 4تیمار 
200به مقدار B. thuringiensisمیکروپیپت، ترکیب 

پس از خشک . ولیتر در مرکز هر برگ قرار داده شدمیکر
هر . شدن، روي هر برگ یک عدد الرو سن پنج قرار گرفت
طور الرو به همراه برگ مورد تغذیه آن به یک پتري به

تیمار شاهد شامل الروهایی بود که . جداگانه منتقل شدند
میکرولیتر آب مقطر 200هاي کلزاي تیمارشده با روي برگ

درجۀ20±1ها به اتاقک رشد با دماي پتري. تندقرار گرف
و نسبت روشنایی به تاریکی % 50و رطوبت نسبی سلسیوس

ساعت انتقال یافته و به الروها اجازه داده شد که 14:10
پس از . هاي آلوده تغذیه کنندساعت از برگ24مدت زمان 

تلفات الروها را % 25ساعت، غلظتی از ترکیب که 24
در نظر ) پی پی ام(LC25عنوان غلظت به،شتهمراه دابه

شناسی استفاده شد ایمنیهايآزمایشگرفته شد و از آن در 
(Jones, 1967) .

.Bبررسی ایمنی الرو بید کلم در برابر باکتري 

thuringiensis

دوهاي برگی به شعاع در این آزمایش دیسک
انه طور جداگدیش بهمتر تهیه شد و در ظروف پتريسانتی

پی پی ام 40یک عدد دیسک برگی آلوده شده به غلظت 
B. thuringiensis) غلظت زیرکشنده که در آزمایش قبل

همراه یک عدد الرو سن پنج قرار داده شد و به) دست آمدبه
ها ساعت به الروها اجازه داده شد تا از برگ24و 12مدت

ها شناسی روي الروهاي ایمنیسپس آزمایش. تغذیه کنند
شاهد : این آزمایش شامل سه تیمار بود. انجام گرفت

تیمارشده با آب مقطر کلزايهاي الروهایی که از برگ(
هاي آلوده ساعت از برگ12، الروهایی که )تغذیه کردند

-ساعت از برگ24به باکتري تغذیه کردند و الروهایی که 

ر عدد الرو در نظ40براي هر تیمار . هاي آلوده تغذیه کردند
کهبه این شکل. تایی بود10تکرار 4گرفته شد که شامل 

هر تکرار شامل همولنف ده الرو بود که با هم مخلوط شده 
. شدندمیکرولیتر با بافر تایسون رقیق می2:10و به نسبت 

.ها با فرمول جونز محاسبه شدشمارش سلول

هاي دمابررسی ایمنی بید کلم در مقابل تنش
ساعت تحت 24بید کلم به مدت الروهاي سن پنج 

تیمار شاهد . سلسیوس قرار گرفتنددرجۀ30و 4تنش دماي 
. شامل الروهایی بود که در دماي آزمایشگاه قرار داشتند

گیري شدند و شمارش ساعت خون24الروها بعد از 
آزمایش . ها با فرمول جونز انجام شدهاي خونی آنسلول

. بود) الرو(تایی 10تکرار 4تیمار و هر تیمار شامل 3شامل 
افزار ها با نرمطرح آزمایش کامل تصادفی و تجزیه داده

SASانجام شد.

تعیین فعالیت فنل اکسیداز
هاي و تنشB. thuringiensisباکتري اثرتعیینبراي

ازآزمایشموردهايالرواکسیدازفنلفعالیترويدما
Leonard)شداستفادهالیزیتهموسیتروش et al.,

در این روش همولنف الروهاي هر تیمار جداگانه .(1985
دقیقه 5دور در دقیقه براي 10000آوري شده و در جمع

100مایع رو نشین حذف شده و مقدار . سانتریفیوژ شدند
به رسوبات اضافه شده و =pH)7(میکرولیتر بافر فسفات 

در دور12000محلول اخیر دوباره در . سپس هموژنیزه شد
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دقیقه سانتریفیوژ شده و مایع رونشین حاصل 15دقیقه براي 
25بدین منظور، . در برآوردهاي آنزیمی استفاده شد

10میکرولیتر از محلول 50ها به میکرولیتر از نمونه
50و L–dihydroxyphenylalanin(L–DOPA)موالر میلی

5این مخلوط به مدت . میکرولیتر بافر فسفات اضافه شد
شده و سپس نگهداريسلسیوس درجۀ30یقه در دماي دق

نانومتر خوانده 490توسط دستگاه االیزا ریدر در طول موج 
ها با استفاده تجزیه داده. تکرار انجام شد3آزمایش در. شد

ها با آزمون ي میانگینو مقایسهSASافزاري از برنامه نرم
.انجام شد% 1توکی در سطح احتمال 

نتایج
ها در فراوانی انواع هموسیتدهندةنشان1شکل 

ها و گرانولوسیت. همولنف الرو سن پنج بید کلم است
هاي تراکم سلول%70ها در مجموع حدود پالسموتوسیت

ها شوند هرچند که فراوانی گرانولوسیتخونی را شامل می
ها و اونوسیتوئیدها پروهموسیت. هاستباالتر از سایر سلول

فراوانی را در خون بید کلم دارند و %10هر یک حدود 
.هاستها متعلق به اسفرولوسیتکمترین فراوانی سلول

هاي خونی الرو سن میانگین درصد فراوانی سلول-1شکل 
پنج بید کلم

Figure 1– mean of percentage of hemocytes of fifth
instar larvae of Plutella xylostella

.Bسمیت باکتريةدنشان دهن- 1جدول  thringiensisر ب
40دوز زیرکشنده باکتري حدود . الروهاي بید کلم است

شناسی به هاي ایمنیپی پی ام به دست آمد که در بررسی
.کار گرفته شد

کل و روي تعدادB. thuringiensisبررسی تاثیر
بید کلمخونی الرو سن پنجهايانواع سلول

هایی که از ایمنی الرونتایج نشان داد که واکنش
،تغذیه کردندB. thuringiensisهاي آلوده به باکتري 	برگ
دار روي بیشترین تغییرات معنی. دار بوده استمعنی
هاي ها از برگالروۀساعت تغذی12هاي خونی بعد از سلول

12که پس از آلوده به باکتري رخ داده است به طوري
هاي خونی د کل سلولداري در تعداساعت افزایش معنی

)F=22.5, dft,e=2, 37; p≤0.002(ها ، گرانولوسیت
)F=45.6, dft,e=2, 37; p≤0.0001(ها ، پالسموتوسیت
)F=36.7, dft,e=2, 37; p≤0.001 (ها و پروهموسیت
)F=12.5, dft,e=2, 37; p≤0.0006 ( نسبت به شاهد اتفاق

اد کل به تدریج با گذشت زمان تعد).2جدول(افتاده است 
ولی در ،هاي خونی الروها کاسته شدو تفرقی سلول

هاي آلوده تغذیه ساعت از برگ24همولنف الروهایی که 
هاي خونی باالتر از همچنان تعداد سلول،کرده بودند

.الروهاي شاهد بود

-فنلآنزیمفعالیتبرB. thuringiensisبررسی تاثیر

بید کلمپنجسنالروهمولنفدراکسیداز
هاي نتایج این آزمایش نشان داد که تغذیه از برگ

دار سبب افزایش معنیB. thuringiensisآلوده به باکتري
;F=19.72, dft,e=2, 37)اکسیداز شدفعالیت آنزیم فنل

p≤0.0001) .هایی میزان فعالیت آنزیم فنل اکسیداز در الرو
هاي آلوده به باکتريساعت از برگ24و 12که به مدت 

و ) 28/0±001/0(ترتیب با میانگین تغذیه کرده بودند به
گرم پروتئین به مول بر دقیقه بر میلیمیکرو) 002/0±31/0(

).3جدول (داري نسبت به شاهد افزایش یافت طور معنی

تعدادرويمختلفهايدماتاثیربررسی
بید کلمهاي سن پنجخونی الروهايسلول

در برابر بید کلمو سن پنج هاي دفاع سلولی الرواکنش
. دار بودمعنی) سلسیوسدرجۀ30و 4(هاي دمایی تنش
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الرو يهانتایج حاصل از تاثیر دمایی مختلف روي هموسیت
دهد که در الروهایی که به مدت سن پنج بید کلم نشان می

سلسیوس قرار گرفتند؛ تعداد درجۀ30ساعت در دماي 24
ها و ، پالسموتوسیتهاها، گرانولوسیتکل هموسیت

) سلسیوسدرجۀ20±1دماي (ها نسبت به شاهد اونوسیتوئید
داري در تعداد کل به طوریکه تغییرات معنی. افزایش یافت

F=21.3, df)ها هموسیت t,e=2, 37; p≤0.005) ،

F= 17.7, df)ها گرانولوسیت t,e=2, 37; p≤ 0.05) ،

F=32.4, df)ها پالسموتوسیت t,e=2, 37; p≤0.0001) و
F= 10.6, df)ها اونوسیتوئید t,e=2, 37; p≤ 0.003) نسبت به

دماي (همچنین در اثر تنش سرما ). 4جدول (شاهد ایجاد شد 
ها و ها، گرانولوسیت، تعداد کل هموسیت)سلسیوسدرجۀ4

در این دما . یافتافزایشها نسبت به شاهد پالسموتوسیت
F=22.5, df)ها سیتداري در تعداد کل هموتغییرات معنی

t,e=2, 37; p≤0.0001)،ها گرانولوسیت(F= 15.6, df t,e=2,

37; p≤ 0.003)ها ، پالسموتوسیت(F=34.3, df t,e=2, 37;

p≤0.006)ها و اونوسیتوئید(F= 25.8, df t,e=2, 37; p≤

).4جدول (نسبت به شاهد مشاهده شد (0.05
عالیتفبرمختلفدماییهايتنشتاثیربررسی
بید پنجسنالروهمولنفدراکسیدازفنلآنزیم

کلم
دماکاهشوافزایشکهدادنشانآزمایشایننتایج

افزایشرااکسیدازفنلآنزیمفعالیتداريمعنیطوربه
F=18.6, df)دهدمی t,e=2, 37; p≤0.003) .آنزیمفعالیت
ربدقیقهبرمولمیکرو2/0±001/0شاهددراکسیدازفنل

ازترپایینتوجهیقابلطوربهکهبودپروتئینگرممیلی
سلسیوسدرجۀ4دمايتنشتحتهايالرودرآنفعالیت

وپروتئینگرممیلیبردقیقهبرمولمیکرو) 01/0±34/0(
برمولمیکرو) 36/0±004/0(سلسیوسدرجۀ30دماي
). 5جدول (بود پروتئینگرممیلیبردقیقه

Plutella xylostellaبر الرو سن پنج بید کلم Bacillus thuringiensisکش بیولوژیکسمیت حشره–1جدول 

Table 1. Pathogenicity of biological insecticide Bacillus thuringiensis on fifth instar larvae of Plutella xylostella
LC90(90%FL)LC50(90%FL)Slope±seChi–squreNumbersPest

140.3–
177.8ppm

65.5–110 ppm2.2±0.531.5360
Plutella

xylostella

Bacillusتاثیر باکتري–2جدول  thuringiensisبید کلمهاي خونی الروهاي سن پنجها و انواع سلولبر تعداد کل هموسیت
Table 2. Effect of Bacillus thuringiensis on total hemocyte count and differential hemocyte count in fifth instar
larvae of Plutella xylostella

PR

(in mm3

hemolymph)

PL

(in mm3

hemolymph)

GR

(in mm3

hemolymph)

THC

(in mm3

hemolymph)B. t(40 ppm)

1.4±0.11b17.6±1b25±1.86b48.5±2.45bControl

4±0.5a22.4±0.12a37.2±1.2a72±3.44a12 h

3.5±0.1a17.5b30.7±0.33b58.7.6±3.44b24 h

%5احتمالسطحدرتوکیبنديگروهمبنايبردارمعنیاختالفنشانگرستونهردرمختلفحروف
Different letters in each column show significantly difference among treatment using Tukey's range test
(P≤0.05).
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Bacillusتاثیر باکتري –3جدول  thuringiensisبید کلماکسیداز در همولنف الرو سن پنج ت آنزیم فنلبر فعالی
Table 3. Effect of Bacillus thuringiensis on phenoloxidase activity in hemolymph of fifth instar larvae of Plutella
xylostella

B. thuringiensis (40 ppm)

24 h12 hControl

0.31±0.002 a0.001a±0.280.16±0.003 b
Phenoloxidase activity

(µm/min/mg protein)

%5احتمالسطحدرتوکیبنديگروهمبنايبردارمعنیاختالفنشانگرمختلفحروف
Different letters show significantly difference among treatment using Tukey's range test (P≤0.05).

بید کلمپنجسنهايالروخونیهايسلولانواعوهاهموسیتکلعدادتبرتنش دماتاثیر–4جدول 
Table 4. Effect of thermal stress on total hemocyte count and differential hemocyte count in fifth instar larvae of
Plutella xylostella

OE
(in mm3

hemolymph)

PR
(in mm3

hemolymph)

PL
(in mm3

hemolymph)

GR
(in mm3

hemolymph)

THC
(in mm3

hemolymph)
Temperature

2b1.8±0.224b20.4±1.45ab23±1.66b45.8±4.4c20±1°C

3±0.1b3.7±0.14a21.56±0.33b28.2±1.23b58.8±1.3b4°C

4.4±0.15a4±0.2a38.87.4±3.4a45±4.14a94.5±5.72a30°C

%5احتمالسطحدرتوکیبنديگروهمبنايبردارمعنیاختالفانگرنشستونهردرمختلفحروف
Different letters in each column show significantly difference among treatment using Tukey's range test
(P≤0.05).

اکسیداز در همولنف الرو سن پنج بید کلمتاثیر تنش دما بر فعالیت آنزیم فنل–5جدول 
Table 5. Effect of thermal stress on phenoloxidase activity in hemolymph of fifth instar larvae of Plutella
xylostella

Temperature (°C)

30°C4°C20±1°C

0.36±0.004 b0.34±0.01 b0.2±0.001 a
Phenoloxidase activity

(µm/min/mg protein)

%5احتمالسطحدرتوکیبنديگروهمبنايبردارمعنیاختالفنشانگرمختلفحروف
Different letters show significantly difference among treatment using Tukey's range test (P≤0.05).

بحث
شناسی حشرات بر اساس گزارشات محققین ایمنی

ندتوامیخوندرگردشهاهموسیتثابت شده که جمعیت
نوع تغذیه، گرسنگی،جراحت جلد،بهپاسخدرسرعتبه

ها، ذرات و آلودگی ناشی از میکروارگانیسمدماییتغییرات
Mowlds).کندهاي محیطی تغییرسموم و آالینده et al.,

2008; Duarte et al., 2020)تغییر به شکلین تغییر اصوال ا

ها نولوسیتگراوهادر مرفولوژي و فراوانی پالسموتوسیت
هاي پایه و عنوان سلولها بهپروهموسیت. شودمشاهده می

همراه بنیادي در طول هماتوپویزیز ساخته شده و به
. شوندهاي هماتوپویتیک آزاد میها از اندامپالسموتوسیت

ها در شرایط تنش یا ورود عامل بیگانه به همولنف این سلول
تیب آمادگی دفاع ها مشتق شده و به این تربه سایر سلول

ها و پالسموتوسیت. دهندسلولی را افزایش می
کننده در هاي اصلی مشارکتعنوان سلولها بهگرانولوسیت
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.(Lavin & Starnd, 2002)کنندایمنی سلولی مداخله می
ها در الرو کامل اکثر بالپولکداران مجموع فراوانی این سلول

در . شودامل میهاي خونی را شکل سلول% 90تا 80حدود 
هاي سن پنجم بید کلم پس بخشی از تحقیق حاضر دفاع الرو

.Bهاي کلزاي آلوده به باکتري از تغذیه از برگ

thuringiensisهاي خونی و دار همۀ سلولبا افزایش معنی
این تغییر تقریبا در . فعالیت آنزیم فنل اکسیداز همراه بود

سل رخ داد که از همان ساعات اولیه ورود آلودگی به همو
& Standly).هاي دفاع سلولی جانوران است ویژگی

Miller, 2006) ساعت 12در واقع، در فاصله زمانی حدود
اي پس از ورود عامل بیگانه به بدن الرو، سامانه دفاع یاخته

آید که در این فرایند، چنین به نظر می. شودتحریک می
و جایگزین شودتعداد زیادي هموسیت جدید تولید می

شود که در واکنش به عامل بیگانه نابود هاي میهموسیت
Li)شوند می et al., 2019) . ضمن اینکه قسمت عمده این

. ها استها و پالسموتوسیتافزایش مربوط به گرانولوسیت
خواري، هاي بیگانهها نقش عمده در فعالیتاین سلول

و ثابت شده تشکیل گره و کپسول اطراف عامل بیگانه دارند
هاي ترشح شده و فعالیت اجزاي به همراه توکسین

اکسیداز سبب مالنیزاسیون و بلوکه شدن عامل آلوده فنل
نتایج نشان داد با گذشت زمان . (Beckage, 2008)شوند می
تر شد ولی ساعت سامانه ایمنی حشره کمی ضعیف24تا 

.Bهاي خونی در پاسخ به ذراتهمچنان فراوانی سلول

thuringiensisدار بنابراین تغییر معنی. باالتر از شاهد بود
ها به حالت اولیه، یک هاي خونی و برگشت آنتعداد سلول

.Bفعالیت فیزیولوژیکی سیستم گردش خون در مقابل 

thuringiensisچرا که حفظ هموستازیس موجود . است
Nakahara)زنده در تمام مراحل رشدي ضروري است  et

al., 2003) .اند که حضور محققین دیگر نیز مشخص کرده
عامل مهاجم در همولنف حشره منجر به تغییر در تراکم 

چنانکه عجم . شودها میها به ویژه ایمنوسیتهموسیت
حسنی و محمودزاده اعالن کردند که الروهاي لیسه سیب 

Yponomeuta malinellus Zeller پس از تغذیه از
.Bباکتري بیماریزاي هاي سیب آلوده به برگ

thuringiensis ساعت فعالیت ایمنی باالیی نشان 24تا زمان

ها و ها و تعداد کل هموسیتداده و جمعیت ایمنوسیت
داري شد اکسیداز دستخوش تغییرات معنیفعالیت فنل

(Ajamhassani & Mahmoodzadeh, 2020) . هنان در سال
را در برابر Agrotis ipsilon، دفاع هیومرال الروهاي 2012

B. thuringiensis 12و 6مطالعه کرده و نتیجه گرفتند که
ساعت پس از تیمار الروها با باکتري، فعالیت لیزوزیمی 

در . (Hanan, 2012)داري افزایش یافت طور معنیبه
، )2017(هاي انجام شده توسط بالنکو و همکاران بررسی

در برابر سه سویه Galleria mellonellaپاسخ ایمنی الرو 
Actinobacillus pleuropneumoniaeباکتري گرم منفی 

باکتریال را در که غلظت پپتیدهاي آنتی مثبت بود بطوري
Blanco)داري افزایش داد طور معنیهمولنف حشره به et

al., 2017) . سلولهاي خونی الروهاي کرم ابریشمBombyx

mori در ساعات اولیه هجوم باکتريE. coli دچار تغییر در
ها ها و پالسموتوسیتگرانولوسیت. مرفولوژي و تعداد شدند

زایی اطراف عامل بیگانه در شرکت در مالنیزاسیون با گره
Li)فعالیت کردند  et al., 2019) . پاسخ ایمنیSpodoptera

litura تغذیه کرده از رژیم غذایی غنی از هیدرات کربن در
، باکتري Mesorhabditis belariمقابل نماتد بیمارگر 

Manjula)دار بود هاي آن کامال معنیهمزیست و متابولیت

et al., 2020) . در همین راستا ورود اسپورهاي قارچ
به همولنف الرو پروانه برگخوار B. bassianaبیمارگر 

Hyphantria cuneaسفید اشجار Drury(Ajamhassani

et al., 2013)ار شبدر ، الرو پروانه برگخو
Utethesia pulchellaايعلوفه L.(Ajamhassani, 2014)

Phthorimaea operculellaزمینی و الرو بید سیب Zeller

(Pourali & Ajamhassani, 2018) ساعت 6و 3در فاصله
پس از تزریق قارچ، به شدت سبب افزایش معنی دار 

. ها و افزایش حجم خون گردیدهموسیت
رشد حشرات و ساز و کار هموستازیس دما نقش مهم در

Ghasemi)دارد  et al., نقش دما در فرایندهاي . (2013
دما تراکم . سامانه ایمنی حشرات نیز ثابت شده است

Ephestia kuehniellaسلولهاي خونی شب پره بید آرد

zellerداري تغییر داده و گاه مرفولوژي طور معنیرا به
هاي خونی غشاي سلول. ی کندسلولها را دستخوش تغییر م



140067سال،یکهشمار،منهجلد،پزشکیگیاهدرزیستیمهار

شود محتویات سلولی به بیرون ریخته میپاره شده و 
(Ghasemi et al.., در تحقیقات پورعلی و همکاران . (2013

سبب ) سلسیوسدرجۀ4(، دماي پایین 2018در سال 
زمینی و ک شدن سلولهاي خونی الرو بید سیبکوچ

سیمات عالوه تقبه. ها شدچروکیدگی دیواره سلولی آن
ویژه ها و بهها، پالسموتوسیتمیتوتیک در پروهموسیت

هاي دمایی به شدت تحریک ها گاه در اثر تنشگرانولوسیت
هاي تاثیر تنش. (Pourali & Ajamhassani, 2018)می شود 

سیب ها در الرو لیسۀدمایی بر فراوانی هموسیت
(Ajamhassani & Mahmoodzadeh, 2020) و کرم

Cossusجگري cossusL. ،(Ajamhassani & Pourali,

درجۀ35–40ها دماي در این بررسی. نیز مشهود بود(2020
دار ساعت سبب افزایش معنی24ی سلسیوس در بازه زمان
ها گرانولوسیتوهاها، پالسموتوسیتتعداد کل هموسیت

دار سلسیوس کاهش معنیدرجۀ4با دماي شد و سرما 
هاي در تحقیق حاضر تنش. اشتها را به همراه دهموسیت

دار جمعیت ر دو به افزایش معنیدمایی گرما و سرما ه
ةبه عالوه دیوار. اکسیداز منتهی شدها و فعالیت فنلهموسیت

ها در تنش با دماي باال پاره شده و سلولی گرانولوسیت
از طرفی . هاي سلولی به بیرون از سلول ریخته شداندامک

ویژه هاي خونی بهه شدن سلولوچک و فشردسرما سبب ک
ا هسلولی اغلب سلولةها شده و دیوارگرانولوسیت

).اينتایج مشاهده(چروکیده شده بود 
رود باکتري به این تحقیق، تاثیر تنش دما و وهايآزمایشدر 

اکسیداز را تحریک و سبب افزایش همولنف سامانه فنل
هاي تنشمشاهده شده که.معنی دار فعالیت این آنزیم شد

دیگر مانند گرسنگی و تغییر رژیم غذایی فعالیت فنل 
Plodia interpunctellaاکسیداز را در الرو شب پره هندي 

,Ebrahimi & Ajamhassani)داري تغییر دادند طور معنیبه

اکسیداز در ثابت شده که یکی از محصوالت فنل. (2020
اد شده آزمالنین و کویینون. طول دفاع حشره، مالنین است

هاي تشکیل شده توسط در سطح زخم و جراحت و گره

سلولهاي خونی رسوب کرده و به بلوکه کردن عامل بیگانه 
به گزارش هرناندز و همکاران در سال . کمک می کند

هایی هستند که هنگام ورود ها سلولگرانولوسیت1999
ه همولنف با تغییر غشاي سلولی آلودگی و عفونت ب

نل اکسیداز را در حضور سوبستراي اختصاصی توانند فمی
–Lخود یعنی  DOPAدر تحقیق حاضر مشاهده . آزاد نمایند

ها در شده همراه با افزایش معنی دار تعداد گرانولوسیت
مقابله با تنش، فعالیت سامانه فنل اکسیداز نیز افزایش قابل 

البته باید در . توجهی یافت که با نتایج هرناندز منطبق است
ظر داشت که یکی از منابع بالقوه تولید فنل اکسیداز در ن

Jiang)بالپولکداران اونوسیتوئیدها هستند  et al., 1997) و
هاي دمایی تغییر ها نیز هنگام تنشفراوانی این سلول
.محسوسی پیدا کرد

به عنوان ارکان اصلی و پایه خونی،هايسلولتعداددرتغییر
قرارتاثیرتحتراحشرهایمنیانهاي دفاع فیزیولوژیک، سام

توانمندي باال برخوردار چنانچه ایمنی حشره از. دهدمی
تواند بر عامل بیگانه فایق آید و بر عکس گاه باشد می

مشاهده شده که سیستم ایمنی ضعیف سبب پیشرفت 
کنش به صورت، نتیجه برهمآلودگی شده است که در این

در واقع، نوع . واهد بودنفع قارچ یا باکتري بیماریزا خ
هايروشکاراییواکنش حشره به عامل میکروبی مهاجم،

دود را تا حشیمیاییومیکروبیولوژیککنترلمانندکنترل
لذا مطالعه و بررسی اثرات متقابل . کندزیادي مشخص می

هاي بیمارگر در ها و قارچآلودگی حاصل از باکتري
رال حشره ضروري همولنف با اجزاي دفاع سلولی و هیوم

هاي کنترل میکروبی با تدبیر است تا بتوان در اتخاذ روش
.بیشتري اقدام نمود

سپاسگزاري
نگارندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود 

.نمایندبخاطر حمایت مالی تشکر و قدردانی می
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Abstract

The circulatory system is involved in the transport and storage of food and defense against microorganisms. The
success rate of this system depends on the number and type of blood cells and their proper function against
contaminants in the body. In the present study, the effect of Bacillus thuringiensis and temperature stress was
investigated on homocyte abundance and phenol oxidase activity in fifth larvae of Plutella xylostella. In the first
experiment, rapeseed leaves were treated with sub–lethal concentrations of bacteria and fifth instar larvae were
bled at 12 and 24 hours after feeding on the leaves. In the second experiment, the larvae were exposed to 4 and
30 degrees Celsius for 12 hours and temperature stress was examined on their homocytes. The results showed
that feeding on canola leaves infected with bacteria after 12 and 24 hours caused a significant increase in total
cells, plasmotocytes and granulocytes and phenol oxidase activity compared to the control. Temperature stresses
also increased the number of homocytes and phenol oxidase activity compared to the control, which was more
significant in larvae that tolerated high temperature stress. Certainly, additional research is needed to be able to
evaluate the possible use of microbial control methods against cabbage willow by recognizing the safety
characteristics.

Keywords: Bacillus thuringiensis, diamondback moth, hemocytes, temprature
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