
 79  3;93 سال ،يك ی شواره ،مدوّ جلد پسشكي، گياه در زيستي ههار

 

 یّا قارچدر هقابل  Utethesia pulchella (Lepidoptera: Arctiidae) الرٍّای بررسی دفاع سلَلی

 Beauveria bassiana ٍ Isaria farinosae 

 
 هرین عجن حسٌی

 shahroodm@gmail.com پست الکتزونیکی: ،دانطگبه ضبهزود ،کطبورسي ي دانطکده، پشضکی گیبهگزوه 

 18/09/93: پذيزش تبريخ 2(1) 57-67 20/08/93: دريبفت تبريخ

 

 چکیدُ

هپب، نابتپدهب و ت پم     ، ثپبکتزي هپب  قپبر  در ثزاثز ػوامل ثیگبنه مبنند اسپوور   هب آنکبرهبي مهم  دفبع سلولی حطزات يکی اس راه

اسپتابده کپزد. در ايپ      هپب  آنهبي کنتزل میکزوثپی ػلیپه    روش توان اس میثبضد. ثب ضنبخت سیستم ايانی حطزه ثهتز  میپبراسيتوئیدهب 

 Beauveriaاس قپبر     در ثزاثپز دو ددايپه   .Utethesia pulchella Lتحقیق، واکپنص ايانپی سپلولی هروهپبي سپ   هپبرن پزوانپه        

bassiana (Bals.-Criy)  ضبملFashand  و يک ددايه قبر 566 و(Holmsk) Fr.  Isaria farinosae  1872 نپبن  ثپهc    .ثزرسپی ضپد

ي خونی، گزه سايی و آنشيم فنل اکسیداس هب سلولهروهب تشريق ضدند و فؼبلیت  ثهي قبر ی هب لیتز اس ددايه اسوور در میلی 105غلظت 

، تؼپداد  هب سلولسبػت ارسيبثی ضدند. تیابر ضبهد ضبمل هروهبيی ثود که ثب آة مقغز تشريق ضدند. تؼداد کل  12و  6، 3، 1پس اس 

داري را ثب ضبهد نطپبن داد.   سبػت پس اس تشريق حداکثز ثود که تابوت مؼنی 6و  3ي هب در سمبن هب و گزانولوسیت هب الساوتوسیتپ

در  هپب  و گزانولوسپیت  هب ي خونی کبسته ضد. پالساوتوسیتهب سلولو تؼداد افتزاقی  هب سلولسبػت تؼداد کل  6تدريج پس اس  ثهامب 

سپبػت پپس اس تشريپق     6و  3سايپی در فواغپل سمپبنی     ضدند. فزايندگزه نبثودي ػبمل ثیگبنه  ثهده و منجز سايی ضزکت کز فزايند گزه

گیزي ضد. ايپ  پپبرامتز ثپب     انداسه L-DOPAػوامل ثیگبنه در هاولنف حطزه حداکثز ثود. فؼبلیت فنل اکسیداس در حضور سوثستزاي 

سپبػت پپس اس تشريپق ثپود.      6و  3م نطبن داد. ثبهتزي  فؼبلیت اي  آنشيم ي م تلف ارتجبط مستقیهب بني خونی در سمهب سلولتؼداد 

ددايه نطبن دادنپد و توانسپتند    3فؼبلیت دفبػی خوثی در ثزاثز اسوورهبي اي   U. pulchellaنتبيج اي  ثزرسی نطبن داد که هروهبي 

 را نبثود کنند. هب آناعزاف ػبمل ثیگبنه  هب ثب ايجبد گزه

 Beauveria bassiana ،Isaria farinosae ،Utethesia pulchella خونی، سلولدفبع سلولی،  :ی كلیدیّا اشٍُ

 

 هقدهِ

 Utethesia   (Lepidoptera: Arctiidae)ي پزوانپپه

pulchella L.  يبCrimson Speckled Moth    اس آفپبت مهپم

اي در منبعق دنوثی کطپورمبن اسپت. هروهپبي     ضجدر ػلوفه

ي ضپجدر  هپب  و دوانه هب ثزگاؼی اس عور دسته د ثهاي  حطزه 

ثزگی کبمپل ايپ  گیپبه مزتؼپی      تغذيه کزده و گبه منجز ثه ثی

ثپپب دارا ثپپودن انپپواع   U. pulchellaهروهپپبي  ضپپوند. مپپی

ثپه  ي پزوتئبس در سیستم گوارش خود، اي  گیبهبن را هب آنشيم

 داده انپپپدمهاتپپپزي  منجپپپغ تغذيپپپه خپپپود قپپپزار     ػنپپپوان 

(Ajamhassani et al., 2012) خسپپبرت .U. pulchella 

هپپبي ثؼضپپی پنیزکیپپبن و گیبهپپبن دارويپپی مبننپپد    روي گپپل

. (Martin, 1993)گبوسثبن و آنغوسه هم گشارش ضده اسپت  

پپپزاکنص آن در آفزيقپپب، اروپپپب، نیوسيلنپپد، آسپپیبي مزکپپشي، 

ثبضپد   مپی ي دنپوثی ايپزان   هپب  بنفیلیوی ، هند و منبعقی اس است

(Nayar et al., 1998)میکزوثپی مبننپد    کنتزل ش. امزوسه رو

ي ثیاپبرگز حطپزات در کپبهص داؼیپت     هپب  قبر استابده اس 

ي اي  سا ثیابريي هب ثز ارسيبثی ضده است. کنیديؤحطزات م

ػوامل ثیابرگز توان تنپدش و ناپوب ثپه هاوسپل حطپزات را      

تواننپد ثپز سیسپتم دفپبػی حطپزه غلجپه کننپد         میدارند و گبه 

(Abood et al., 2010).  ز اثپزات متقبثپل قپبر     ثب درک ثهتپ

توان غبلجیت يکی را ثز  میايانی سلولی حطزه ثهتز  -ثیابرگز

ي سیسپتم ايانپی در   هب پبسخديگزي مط ع ناود. در واقغ، 

حطزات، مؼپزف ورود ػبمپل آلپودگی ثپه هاولنپف اسپت.       

متوقپف کپزدن پیطپزفت آلپودگی      ثپه هبي مقبون قپبدر   میشثبن
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ر مؼاپول سیسپتم   عپو  . ثپه (Washburn et al., 2000)هسپتند  

ايانی ثه مودودات مهبدم ثؼد اس تط یع ثیگبنه ثودن آن يب 

ي سپلولی و  هب پبسخکند ثب  خسبرتی که ثه غطبء پبيه وارد می

 ;Gillespie et al., 1997)دهپد   هیومزال واکپنص نطپبن مپی   

Lavine & Strand, 2002)  ي دفپپپبع هپپپب پبسپپپخ. ايپپپ

ثزتپزي ايانپی   فیشيولوصيک گبه ثسیبر قوي ثپوده و منجپز ثپه    

عوري که ثب انهپدان   ثهػبمل ثیگبنه ضده است.  ثهحطزه نسجت 

( سا ثیاپبري ػبمل مهبدم )اسپوور قپبر ، ثپبکتزي و يپب نابتپد      

منظپور   ثپه ي حطزه، اػابل ػبمل ثیاپبرگز  هب هاوسیتتوسظ 

ػجپبرتی کنتپزل میکزوثیولوصيپک نپبموفق      ثپه کنتزل حطزه يب 

ص خسبرت آفت ثوده است و در نتیجه هدف اغلی که کبه

دنجبل استابده اس ثیابرگز است محقق ن واهد ضد. در های   ثه

، اظهپبر کزدنپد کپه واکپنص     Borges et al. (2008)راسپتب،  

مقبثپل   در prolixus Rhodniusخپوار   دفبع سلولی س  خپون 

ي خونی هب سلولثب افشايص تؼداد  Escherichia coliثبکتزي 

در هازاه ثود کپه   هب سلولو تغییزات مزفولوصيکی ضديد اي  

سیسپتم ايانپی حطپزه ثپز ايپ        نهبيت منجپز ثپه غبلپت ضپدن    

 (Olivier)هپبي   هاچنی  سمبنی که سوسپک  .ثبکتزي گزديد

Diclodispa  armigera قبر  ثبB. bassiana  آلوده ضپدند، 

اسپوورهبي قپبر  را ثپب     هپب  گزانولوسپیت و  هپب  پالساوتوسیت

يص سمبن تلقپی  قپبر ،   فزايند ثیگبنه خواري ثلؼیدند و ثب افشا

ي ايانوسپپیت هپپب سپپلولي سیتوپالسپپای حبغپپل اس هپپب سايپپده

که حطزه توانست  عوري ثهاعزاف ػبمل ثیگبنه افشايص يبفت 

هازاه سیسپتم فنپل اکسپیداس     ثهتابن اسوورهب را ثلوکه کزده و 

 . ) (Moushumi et al., 2008را مالنیشه و دفغ کند  هب آن

ثبضند و حتی  میتلف حطزات داراي سیستم دفبػی م 

سیسپتم دفپبػی يپک حطپپزه در مزاحپل م تلپف سيسپپتی آن      

هپب نبضپی اس اخپتالف در تؼپداد و      متابوت است. اي  تاپبوت 

در قپپدرت ثیگبنپپه  هپپب آني خپپونی و قبثلیپپت هپپب سپپلولتنپپوع 

خواري و تطکیل گزه و هاچنی  گونبگونی انپواع و غلظپت   

ه ي ضد میکزوثی هاولنپف در حطپزات اسپت کپ    هب پزوتیی 

منجپپز ثپپه حسبسپپیت و يپپب مقبومپپت حطپپزه در ثزاثپپز ػبمپپل    

رسپد ثزرسپی ثپزهاکنص ثپی       مپی نظپز   ثپه  ضود. می سا ثیابري

تواند  میهاولنف  ثهايانی حطزات و ػوامل ثیگبنه وارد ضده 

گیپپزي ثهتزػوامپپل میکزوثپپی در   اي دديپپد در ثهپپزه انگیپپشه

 منظور درک ثیطتز ثهراستبي کنتزل آفبت ثبضد.ثز اي  اسبس، 

در ثزاثپپز ػوامپپل مهپپبدم، در  U. pulchellaسیسپپتم ايانپپی 

تحقیق حبضز، دفبع سلولی هروهبي س   هپبرن ايپ  حطپزه    

و يپپک  B. bassianaدر ثزاثپز دو ددايپه اس قپپبر  ثیاپبرگز    

سپپبػت  12در مپپدت سمپپبن  I. farinosaeددايپپه اس قپپبر  

 .ارسيبثی ضد

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

 پرٍرش حشرات

 ريپپشي ت پپمبن ثپپب سمپپ هپپم در اواسپپظ فػپپل ثهپپبر و  

، يک دسته ت م اس روي پنیزکیپبن   U. pulchellaيهب پزوانه

 26±1آوري ضپپد و در آسمبيطپپگبه در ضپپزايظ دمپپبيی  داپپغ

سپبػت   14:10 ،تپبريکی  ثه، دوره روضنبيی ي سلسیوس درده

منظپور پپزورش هروهپبي     ثپه درغپد   75±5و رعوثت نسجی 

بي تبسه تازيخ نگهداري ضدند. هروه هب آنحبغل اس تازيخ 

متپز مکؼپت    سبنتی 15×10×8اثؼبد  ثهضده در ظزوف پزورش 

گیپزي   ي پنیزک قپزار داده ضپدند. ثپب انپداسه    هب ثزگمحتوي 

ثپزاي    هپبرن عول ثدن و ػزؼ کوسول سز، هروهپبي سپ    

 استابده ضدند.ي ايانی ضنبسی هب آسمبيص

 .Bیزا بیواریّای قارچ  كشت ٍ ًگْداری جدایِ

bassiana ٍ I. farinosae  
)تهیه ضده اس  B. bassianaي قبر سا ثیابريدو ددايه 

)دداسپبسي   Fashandکطپور( ضپبمل    پشضکی گیبه ي موسسه

 566فطپپپند توسپپپظ غپپپشوي( و  ي ضپپپده اس خپپپبک منغقپپپه

)دداسبسي ضده اس س  گنپدن در اغپاهبن توسپظ پپبرکز( و     

دپپدا ضپپده اس  1872cنپپبن  ثپپه) I. farinosaeيپپک ددايپپه اس 

در دينب پبل گپیالن    Hyphantria cunea   (Drury)ضپایزه 

کطپت ضپدند. ثپزاي     PDAروي محیظ  توسظ ػجم حسنی(

اسپتابده   PCAمدت عپوهنی اس محپیظ    ثه هب نگهداري ددايه

، غلظت منبسپت  هب قبر روس اس کطت  8ضد. پس اس گذضت 

ي پپپبيلوت توسپپظ هپپب آسمپپبيصلیتپپز کپپه در  )اسپپوور در میلپپی

ي هپب  ثزرسپی  ثپزاي ه ضپده و  نويسندگبن تؼیی  ضده ثود( تهیپ 

 ي ايانپی ضنبسپی،   در آسمبيص هپب ايانی ضنبسی استابده ضد. 

 لیتپپپز در نظپپپز گزفتپپپه ضپپپد اسپپپوور در میلپپپی 105غلظپپپت 

(Zibaee et al., 2011.) 
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 ّا آىی خًَی ٍ رًگ آهیسی ّا سلَلشٌاسایی 

هرو  10ي خونی، هاولنپف  هب سلولمنظور ضنبسبيی  ثه

. اثتپدا يپک پپپبي   ضپد ي تکپزار( داپپغ آور  10)سپ   هپبرن   

میکزولیتپپز اس هاولنپپف را  20کپپببة آن را ثزيپپده و مقپپدار 

روي يک هن گذاضته و ثب هن ديگپز يپک اسپایز تهیپه ضپد      

(Gupta, 1985)   ري مپپبده . پپپس اس خطپپک ضپپدن، مقپپدا

( 9:1نسجت  ثهگیاسب و آة مقغز آمیشي گیاسب )محلول  رنگ

در آة دقیقپه، هن   20روي اسایز گذاضته، پپس اس گذضپت   

مقغز قزار گزفت تپب محلپول رنگپی ضسپته ضپود. سپوس هن       

ثبنیه در کزثنبت لیتیم اضجبع ضپده قپزار داده ضپد.     10مدت  ثه

انجپبن ضپد(.    هپب  سپلول منظور تثجیپت رنپگ روي    ثه)اي  کبر 

 50سپپپوس هن در آة مقغپپپز ضستطپپپو داده ضپپپد و در آون 

قزار گزفت تب خطک ضپود. ثپب اسپتابده اس     ي سلسیوس درده

 هب سلولو قغزه کبنبدا ثبلشان )رقیق ضده ثب گشيلول( در محل د

روي هن و قزار دادن همل روي هن، اساليد دائای تهیه ضد. 

 منبثغ مودود انجبن ضپد  ثهي خونی ثب توده هب سلولضنبسبيی 

(Gupta, 1985; Jones, 1967).  

ٍ  .bassiana  Bتسریق اسپوَرّای دٍ جدایپِ قپارچ   

 چْارمبِ الرٍّای سي  I. farinosaeیک جدایِ 

 10مدت  ثه هب آنمنظور دلوگیزي اس تحزک هروهب،  ثه

ثپدن   ایدقیقه روي قغؼبتی اس يخ قزار داده ضدند. سغ  ضپک 

و سوس ثب اسپتابده   درغد ضد ػاونی ضد 70هروهب ثب الکل 

اسپپوور در  105میکزولیتپپز اس غلظپپت  2میلتون هپپب  اس سپپزنگ

پبهپپبي ي  هپپب در محپپدودهسپپغ  ضپپکای هرو ثپپهلیتپپز،  میلپپی

دروغی  دون و سون تشريق ضد. سوس محل سخم ثپب پپبرافیلم   

پوضبنده ضد. ثزاي هروهپبي تیاپبر ضپبهد آة مقغپز تشريپق      

ظپپزوف پپپزورش حپپبوي   ثپپهضپپد. پپپس اس تشريپپق، هروهپپب   

 ي پنیزک منتقل ضدند.هب ثزگ

 و .bassiana  Bاسپپپوورهبي قپپپبر  تپپپرثیزثزرسپپپی 
I. farinosae  ي خپپپونی و هپپپب سپپپلول روي تؼپپپداد کپپپل

، تؼپداد  4ثؼد اس تشريق اسوور ثپه هروهپبي سپ      هب ايانوسیت

سپبػت   12و  6، 3، 1ي خونی در فواغل سمبنی هب سلولکل 

توسظ هن نئوثبر ضابرش ضده و ثپب ضپبهد )هروهپبي تشريپق     

ايپ  تزتیپت اس هپز هرو     ثپه ضده ثب آة مقغز( مقبيسه ضپدند.  

 1:25نسپجت   ثهري ضد و آو میکزولیتز هاولنف داغ 5مقدار 

ي خپونی ثپب   هپب  سپلول ثب ثبفز فیشيولوصيک رقیق ضد. ضابرش 

میکزوسپپکوح   40 ناپپبيی  ثپپشرگ اسپپتابده اس هن نئوثپپبر و  

انجپپبن ضپپد. ضپپابرش کپپل ثپپب      Olympus (BH2)نپپوري

 ×خبنپه اس هن نئوثپبر    5در  هپب  سلولمیبنگی  تؼداد  ي محبسجه

ضپد انؼقپبد    ي همیلی لیتز انجبن ضپد. مپبد   104 ×ضزيت رقت 

، Tyson (Na2So4 ،NaClکپبر رفتپه در آسمپبيص محلپول      ثه

Glycin،Methyl violet   وDistilled water  ثود. ثزاي هز )

ضپد.   گزفتپه  تکزار در نظپز  5ي مورد آسمبيص هب بنيک اس سم

نیپپش مبننپپد   هپپب گزانولوسپپیتو  هپپب پالساوتوسپپیتضپپابرش 

 انجبن ضد. هب سلولتؼداد کل  ي محبسجه

 تشکیل گرُ اسوَرّای قارچی بر تأثیرسی برر

سپبػت   12و  6، 3، 1ثؼد اس تشريق، در فواغپل سمپبنی   

آوري ضپده و پپس    میکزولیتزهاولنف حطزات داغ 5میشان 

اس رقیق ضدن ثب محلول تبيسون روي هن نئوثبر قزار داده ضد. 

خبنپه   5هبي تطکیل ضده در  ضزة میبنگی  تؼداد گزه حبغل

میلپی لیتپز مپالک     104ر ثب ضزيت رقپت و  اس هن گلجول ضاب

 ثود. هب ضابرش گزه

 تعییي فعالیت آًسین فٌل اكسیداز

ثپپپزاي تؼیپپپی  اثپپپز اسپپپوورهبي قپپپبر  روي سیسپپپتم   

اکسپپپپیداس هروهپپپپبي مپپپپورد آسمپپپپبيص اس روش     فنپپپپل

. در (Leonard et al., 1985)هيشيت اسپتابده ضپد    هاوسیت

 12و  6، 3، 1ايپپ  روش ثپپزاي هپپز تیاپپبر و در هپپز سمپپبن )   

 10000 ثب سپزػت آوري ضده و  سبػت(، هاولنف هرو داغ

دقیقه سبنتزيایوص ضدند. مبيغ رونطی   5 ثه مدتدور در دقیقه 

( =7pHمیکزولیتپز ثپبفز فسپابت )    100حذف ضپده و مقپدار   

. محلپول اخیپز   ضدندو سوس هاوصنیشه  ضد رسوثبت اضبفه  ثه

دقیقپه   15 ثپه مپدت  دور در دقیقپه   12000 ثپب سپزػت  دوثبره 

سپپبنتزيایوص ضپپده و مپپبيغ رو نطپپی  حبغپپل در ثزآوردهپپبي   

 هپب  میکزولیتپز اس ناونپه   25. ثدي  منظور، ضدآنشيای استابده 

 مپپپپپپوهر میلپپپپپپی 10میکزولیتپپپپپپز اس محلپپپپپپول  50ثپپپپپپه 

L-dihydroxyphenylalanin (L-DOPA)  میکزولیتپپپز  50و

دقیقه در دمپبي   5مدت  ثهثبفز فسابت اضبفه ضد. اي  م لوط 

انکوثپه ضپده و سپوس توسپظ دسپتگبه       ي سلسیوس دهدر 30

Elisa reader    ايپ   نپبنومتز خوانپده ضپد.     490در عول مپو

 تکزار انجبن ضد. 5 آسمبيص در
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 آًالیس آهاری

تیاپبر   4تػپبدفی ثپب    در قبلت عپز  کپبمال   هب آسمبيص

، 3، 1تکزار و ثزاي هز سمپبن )  5)ضبهد و سه ددايه قبر ( و 

ثپب   هب داده ي اگبنه انجبن ضد. تجشيهعور دد ثهسبػت(  12و  6

هپب ثپب    میبنگی  ي و مقبيسه SASافشاري  نزن ي استابده اس ثزنبمه

 انجبن ضد. پنج درغد آسمون توکی در سغ  احتابل 

 

 ًتایج

 ی خًَیّا سلَلبررسی هرفَلَشی 

پنج  U. pulchellaپزوانه   هبرندر هاولنف هرو س  

 Olympusوح نپوري نوع هاوسیت ثب اسپتابده اس میکزوسپک  

(BH2) هپپپپب هاوسپپپپیتمطپپپپبهده ضپپپپد کپپپپه ضپپپپبمل پزو ،

و  هپپب اسازولوسپپیت، هپپب گزانولوسپپیت، هپپب پالساوتوسپپیت

ي هپب  سپلول ػنپوان   ثپه  هپب  هاوسپیت اونوسیتوئیدهب هستند. پزو

 ي يی کو پپک و اغلپپت مپپدور ثپپب هسپپته هپپب سپپلولاي،  سپپبقه

در هاولنپف   هپب  سلولمزکشي مطبهده ضدند. پزاکندگی اي  

 هپب  پالساوتوسپیت درغد ثود.  5-10، مورد ثزرسیهروهبي 

پزوفبيل  ندضکلی داضپته و ثپه اضپکبل کطپیده و سپیلندري      

ضپپکل، داراي يپپک يپپب دو سايپپده سیتوپالسپپای تپپب حپپدودي  

گپپپبه داراي  هپپپب سپپپلولکطپپپیده هسپپپتند. سیتوپالسپپپم ايپپپ  

 هب گزانولوسیتثبضد.  میهبي ثسیبر کو ک و اندک  گزانول

ي متغیپزي  هب خون دارند. داراي انداسهثیطتزي  فزاوانی را در 

ثوده و اغلت کزوي يب ت پم مزغپی ضپکل ثپب هسپته درضپت       

هپپبي فپپزاوان سپپغ  سیتوپالسپپم    مطپپبهده ضپپدند. گزانپپول  

و  هپپب پالساوتوسپپیتکننپپد.  مپپیرا اضپپغبل  هپپب گزانولوسپپیت

درغپد اس فزاوانپی    70-72در مجاوع حدود  هب گزانولوسیت

هنپد. اونوسپیتوئیدهب   د مپی خپود اختػپبظ    ثپه را  هب هاوسیت

مزغپپی ضپپکل ثپب هسپپته دپپبنجی   يی کو پپک و ت پم هپپب سپلول 

 ي کنپبره  ثهعورکبمل  ثه هب آنمدور  ي مطبهده ضدند که هسته

غطبي سلول کطیده ضده است. پزاکندگی اونوسیتوئیدهب در 

عور مؼاول  ثه هب اسازولوسیتدرغد تؼیی  ضد.  12-15خون 

 هپب  گزانولوسپیت  تپز اس  يی گپزد يپب کطپیده و ثپشرگ    هب سلول

هبي سيبدي در  مزکشي يب دبنجی و اسازول هب آنهستند، هسته 

ي خپونی  هپب  سپلول سیتوپالسم خود دارند و کاتزي  درغپد  

 (.1)ددول  (1درغد را داضتند )ضکل  1-3يؼنی 

 
رنپگ   U. pulchellaي خپونی هرو  هپب  سلولانواع  -1ضکل 

 وري.ثزاي مطبهده ثب میکزوسکوح ن ضده ثب گیاسب آمیشي

PR ; ،پزوهاوسپپیتPL ،پالساوتوسپپیت ;GR،گزانولوسپپیت ; 

OE ،اونوسیتوئید ;SPاسازولوسیت ;. 
Fig. 1- Hmocyte types from U. pulchella larvae by 

Giemsa for light microscopic observations. 

PR=Prohemocyte, PL=Plasmotocyte, GR=Granulocyte, 

OE=Oenocytoid, SP=Spherulocyte.  
 

هبي خونی مزاحل  هبي مزفومتزيک سلول گیزي انداسه -1ددول 

 ػدد(. 20)تؼداد ناونه هرو مورد ثزرسی  U. pulchellaسيستی 

Table 1- Morphometric measurements of hemocytes 

of U. pulchella. (n=20) 
Size (µm) 

Hemocyte type Width 
(Mean±SE) 

Length 
(Mean±SE) 

3.2  ± 1.4 4.2  ± 0.4 Prohemocyte 
5.3  ± 0.8 16.2  ± 4.6 Plasmotocyte 
5.2  ± 0.7 8.5 ±  2.4 Granulocyte 
3.5  ± 0.1 4 ± 0.4 Oenocytoid 
5.5  ± 1.0 7.7  ± 2.0 Spherulocyte 

 

 B. bassiana  ٍI. farinosaeی ّپا  قارچ تأثیربررسی 

ٍ  ّپپا پالسوَتَسپپیت، ّپپا سپپلَلبپپر تعپپداد كپپل 

 ّا گراًَلَسیت

ي خونی در هروهبي تیابر ضپده ثپب   هب سلولتؼداد کل 

اخپتالف   اس نظپز آمپبري   هپب  ددايپه  ي اسوورهبي قپبر  هاپه  

سبػت پپس   6و  3داري ثب ضبهد نطبن داد. تابن تیابرهب  مؼنی

ضدند کپه در ثپی     هب سلولاس تشريق سجت افشايص تؼداد کل 

 سپبػت ثپبرستز ثپود    3پپس اس   Fashand ي اثپز ددايپه   هب آن

 (F= 52, dft = 3, dfe= 16, P≤0.0001) . ػجپبرتی ايپ     ثپه

دار تؼپداد   سبػت پس اس تشريق سجت افپشايص مؼنپی   3ددايه 

 ػدد در میلی لیتز خپون ضپد.  ( 344±8)×104 میشان ثه هب سلولکل 
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سبػت پس اس تشريق ثپبهتزي    3 ي در فبغله Fashand ي ددايه

( ػپدد در  4/167±5)×104مقپدار   ثپه  هپب  پالساوتوسیتتؼداد 

و  (F= 97, dft= 3, dfe= 16, P≤0.0001)لیتز هاولنف  میلی

مقپپپپدار  ثپپپپه هپپپپب گزانولوسپپپپیتنیپپپپش ثیطپپپپتزي  تؼپپپپداد  

لیتز خون را در مقبيسه ثب سپبيز   ػدد در میلی( 7/4±4/141)×104

 (F=75.2, dft = 3, dfe=16, P≤0.0001)تیابرهپب سپجت ضپد   

سبػت پس  6(. نتبيج نطبن داد که در سمبن 4و  3، 2)ددول 

تیابرهپپپبي قپپپبر ی ثپپپز تؼپپپداد کپپپل،     تپپپرثیزاس تشريپپپق 

سمبن  ثهثبه ثود ولی نسجت  هب گزانولوسیتو  هب پالساوتوسیت

کبسپته   هپب  سلولسبػت پس اس تشريق( اس تؼداد  3قجلی )يؼنی 

 ي ددايپه  ثپه نسپجت   1872cو  566ي هپب  ضده ثود. اثپز ددايپه  

Fashand  هز ند که اي  کاتز مطبهده ضد.  هب سلولثز تؼداد

سبػت پس اس تشريق سپجت   6و  3ي هب بندو ددايه نیش در سم

نسجت  هب گزانولوسیتو  هب پالساوتوسیتافشايص تؼداد کل، 

ثه ضبهد ضدند و ثه لحبػ آمبري هز دو در يک گزوه آمبري 

تدريج اثز تیابرهب کبسپته ضپد    ثهقزارگزفتند. ثب گذضت سمبن 

س سمبن تشريق، تؼپداد  سبػت ا 12که پس اس گذضت  عوري هث

کپبهص   هپب  گزانولوسپیت و  هپب  پالساوتوسپیت ، هپب  سلولکل 

 (. 4و  3، 2يبفت )ددول 

 زایی اسوَرّای قارچی بر گرُ تأثیربررسی 

در تقبثپپل ثپپب   هپپب گزانولوسپپیتو  هپپب پالساوتوسپپیت

اسوورهبي قبر ی ثب تطکیل يک يب  ند هيه اعزاف اسوورهب 

سبػت ثؼد اس  3در سمبن  هب سجت ايجبد گزه ضدند. اولی  گزه

تشريق اسوورهبي هز سه ددايپه مطپبهده ضپد ولپی ثپبهتزي       

تؼپداد   ثه Fashandدر مقبثله ثب اسوورهبي ددايه  هب تؼداد گزه

سبػت پپس اس   6لیتز خون و  ( ػدد در میلی5/1±8/31)×104

. (F= 19.2, dft = 3, dfe= 16, P≤0.0001)تشريق تطپکیل ضپد   

و  هپپب گزانولوسپپیتاس ثزخپپورد  ي حبغپپلهپپب تؼپپداد گپپزه 

در  1872cو  566ي هپب  ثب اسوورهبي ددايپه  هب پالساوتوسیت

سپبػت پپس اس    6و در سمپبن   Fashandثؼد اس ددايپه   ي رده

. ثپب  داضپت داري ثب ضپبهد   تشريق ايجبد ضد که اختالف مؼنی

کبسپته   هپب  تدريج اس تؼداد گپزه  ثهسبػت  12گذضت سمبن تب 

ي هپب  سپلول واکنص ايانی ثپبهتز  ضد که اي  موضوع نطبنگز 

ثبضپد   مپی خونی در سبػبت اولیه ورود ػبمپل ثیگبنپه قپبر ی    

 (.5)ددول 

 تعییي فعالیت آًسین فٌل اكسیداز

ثپدن   ثپه در فواغل سمبنی پس ورود اسوورهبي قپبر ی  

ضپود.   مپی ، سیستم فنل اکسیداس فؼبل U. pulchellaهروهبي 

ي خپونی میپشان   هپب  سپلول که هازاه ثب افشايص تؼداد   نبنهم 

 Fashand ي . ددايپپهيبثپپد مپپیفؼبلیپپت ايپپ  آنپپشيم افپپشايص  

( 21/0±02/0میپپشان ) ثپپهثیطپپتزي  فؼبلیپپت فنپپل اکسپپیداس را  

سپبػت پپس اس    3گپزن پپزوتئی     میکزومول ثز دقیقه ثز میلپی 

دنجپبل داضپپت.   ثپه تشريپق در هاولنپف هروهپبي تیاپپبر ضپده     

تشريپق نیپش    سپبػت پپس اس   6اکسیداس در  افشايص فؼبلیت فنل

نیش در  1872cو  566ي هب دار ثود. ددايه ضبهد مؼنی ثهنسجت 

های  فواغل سمبنی فؼبلیت فنل اکسیداس را در هاولنف هرو 

 Fashand ي ثؼپد اس ددايپه   ي حطزه افشايص داده و در مزتجپه 

 (.6قزار گزفتند )ددول 

 

ي هب سلولثزتؼداد کل  I. farinosaeاس قبر   1872cي  و ددايه B. bassianaاس قبر   566و Fashandي  دو ددايه ترثیز -2ددول 

 .U. pulchellaخونی 
Table 2- The effect of Fashand and 566 isolates of B. bassiana, and 1872c isolate of I. farinosae on the total 

number of hemocyte (×10
4
/mL) of U. pulchella. 

Treatments 
Post Injection (hours) 

1h 3h 6h 12h 
Control 211±8.4 a 214.4±8.4 c 230.8±7 b 222±8.2 a 
Fashand 215±8.8 a 344±8 a 299.2±6.5 a 211±5.5 ab 

566 211.4±10 a 256.6±7.4 b 242±3.3 b 185.4±2.3 b 
1872c 208±7 a 270.4±5.2 b 255.2±4.4 b 204.4±5 ab 

 .دهد درغد ثی  تیابرهب را ثب استابده اس آسمون توکی نطبن می 5دار در سغ  احتابل  مؼنی حزوف م تلف در هز ستون، تابوت

Different letters in each column show significantly difference among treatment using Tukey's range test (P≤0.05). 
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ثزتؼپپداد  I. farinosaeاس قپپبر   1872cي  و يپپک ددايپپه  B. bassianaاس قپپبر   566و  Fashandي  ددايپپهتپپرثیز دو  -3دپپدول 

 .U. pulchellaهبي  پالساوتوسیت
Table 3- The effect of Fashand and 566 isolates of B. bassiana, and 1872c isolate of I. farinosae on the number 

of plasmotocyte (×10
4
/mL) of U. pulchella. 

Treatments 
Post Injection (hours) 

1h 3h 6h 12h 
Control 75.6±2.1 a 76.4±3 c 72.6±2.5 c 73.4±2.2 b 
Fashand 82.2±1.7 a 167.4±5 a 136.4±2.6 a 95.8±3 a 

566 78±2.4 a 117.2±2 b 105.6±2.7 b 76.8±2 b 
1872c 77.4±2.2 a 125±4.5 b 112.6±2.4 b 97±4.4 a 

 دهد. درغد ثی  تیابرهب را ثب استابده اس آسمون توکی نطبن می 5دار در سغ  احتابل  نیحزوف م تلف در هز ستون، تابوت مؼ
Different letters in each column show significantly difference among treatment using Tukey's range test (P≤0.05). 

 

ثزتؼپپداد  I. farinosaeاس قپپبر   1872cي  يپپک ددايپپه و B. bassianaاس قپپبر   566و  Fashandي  ددايپپهدو  تپپرثیز -4دپپدول 

 .U. pulchellaي هب گزانولوسیت
Table 4- The effect of Fashand and 566 isolates of B. bassiana, and 1872c isolate of I. farinosae on the number 

of granulocyte (×10
4
/mL) of U. pulchella.  

Treatments 
Post Injection (hours) 

1h 3h 6h 12h 
Control 67.8±3.4 a 72.8±2.6 c 70.2±3.5 b 72.4±2.5 a 
Fashand 67±2 a 141.4±4.7 a 106.4±4 a 73.4±2.6 a 

566 66.2±2.5 a 97.8±3.4 b 87±2 b 62.2±2 ab 
1872c 70.4±3 a 90.4±1.8 b 74±3.1 b 58.4±2.6 b 

 .دهد درغد ثی  تیابرهب را ثب استابده اس آسمون توکی نطبن می 5در سغ  احتابل حزوف م تلف در هز ستون، تابوت مؼنی دار 

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

 

سايپی در   ثپز گپزه   I. farinosaeاس قبر   1872cي  يهو يک ددا B. bassianaاس قبر   566و  Fashandي  ددايه دو ترثیز -5ددول 

U. pulchella. 
Table 5- The effect of Fashand and 566 isolates of B. bassiana, and 1872c isolate of I. farinosae on the nodul 

formation (×10
4
/mL) of U. pulchella.  

Treatments 
Post Injection (hours) 

1h 3h 6h 12h 
Control 0.2±0.2 a 1 b 1.6±0.6 c 1 a 
Fashand 0.7±0.4 a 14±2.2 a 31.8±4.6 a 7.2±2.4 a 

566 0.4±0.2 a 10.8±2.2 b 17.4±1.5 b 0.8±0.3 b 
1872c 0.2±0.6 a 11.8±0.3 a 20±2.7 b 3±1 b 

 .دهد استابده اس آسمون توکی نطبن می درغد ثی  تیابرهب را ثب 5دار در سغ  احتابل  حزوف م تلف در هز ستون، تابوت مؼنی
Different letters in each column show significantly difference among treatment using Tukey's range test (P≤0.05). 
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یپت فنپل   ثپز فؼبل  I. farinosaeاس قپبر    1872cي و يک ددايپه  B. bassianaاس قبر   566و  Fashandي  ددايهدو  ترثیز -6ددول 

 . U. pulchellaگزن پزوتئی ( در  اکسیداس )میکزومول ثز دقیقه ثز میلی
Table 6- The effect of Fashand and 566 isolates of B. bassiana, and 1872c isolate of I. farinosae on the 

phenoloxidase activity (×10
4
/mL) (µmol/min/mg protein) of U. pulchella.  

Treatments 
Post Injection (hours) 

1h 3h 6h 12h 
Control 0.082±0.005 a 0.08±0.004 c 0.1±0.007 c 0.075±0.004 a 
Fashand 0.09±0.009 a 0.22±0.006 a 0.16±0.002 a 0.008±0.004 a 

566 0.074±0.002 a 0.16±0.003 b 0.14 a 0.073±0.001 a 
1872c 0.08±0.005 a 0.17±0.004 b 0.12±0.008 b 0.09 a 

 دهد. درغد ثی  تیابرهب را ثب استابده اس آسمون توکی نطبن می 5دار در سغ  احتابل  حزوف م تلف در هز ستون، تابوت مؼنی
Different letters in each column show significantly difference among treatment using Tukey's range test (P≤0.05). 

 

 بحث

 ي پزوانپپه  هپبرن ايانپی ضنبسپی هروهپپبي سپ     پبسپخ  

U. pulchella ي قبر ی در ايپ  تحقیپق ثپب    هب در ثزاثز ددايه

، فزاينپد  هپب  گزانولوسیتو  هب پالساوتوسیتدار  افشايص مؼنی

اکسپیداس هاپزاه ثپود.     سايی و افشايص فؼبلیت سیستم فنپل  گزه

سبػت پس اس تشريق  6و  3هبي دفبػی اغلت در  اي  واکنص

رهب غپورت گزفپت. در واقپغ، ثیطپتزي  فؼبلیپت ايانپی       اسوو

ثپدن   ثپه سلولی حطزات در سبػبت اولیپه ورود ػبمپل ثیگبنپه    

تپدريج ثپب گذضپت سمپبن پبسپخ سپلولی        ثپه افتپد و   مپی اتابق 

 هب هاوسیت. پزو(Standly & Miller, 2006)يبثد  میکبهص 

ي پبيه خپون در سمپبن دفپبع سپلولی تقسپیم      هب سلولػنوان  ثه

ي ضپپزکت کننپپده در  هپپب سپپلول ثپپهانجپپبن داده و میتپپوسي 

و  هپپپب پالساوتوسپپپیتخپپپواري و تطپپپکیل گپپپزه )  ثیگبنپپپه

ضوند. ثنبثزاي  افشايص قبثل تودپه   می( تجديل هب گزانولوسیت

هاولنپف تپب    ثپه هب در سبػبت اولیپه ورود اسپوورهب    ايانوسیت

 & Arnold)ايپپ  پديپپده مپپزتجظ اسپپت   ثپپهحپپدود سيپپبدي 

Hinks,1976)ي . ددايه Fashand     ثپبهتزي  تغییپز در تؼپداد

سبػت  3را  هب گزانولوسیتو  هب پالساوتوسیت، هب سلولکل 

هاولنف هرو ايجبد کپزد. در هاپی     ثهپس اس ورود اسوورهب 

سايپی و فنپپل اکسپیداس نیپش حپداکثز ثپپود.      سمپبن فؼبلیپت گپزه   

ػجبرتی نتبيج حبغل، مويد يک ارتجبط مستقیم ثپی  تؼپداد    ثه

در  U. pulchellaهپبي ايانپی    و فؼبلیپت  ي خپونی هپب  سپلول 

 ترثیزثبضد.  می I. farinosaeو  B. bassianaيهب مقبثل ددايه

دار ولی کاتپز   ضبهد مؼنی ثهنسجت  1872cو  566ي هب ددايه

رسپپد کپپه خپپواظ   مپپینظپپز  ثپپهثپپود.  Fashand ي اس ددايپپه

لحپبػ نپوع تزکیجپبت ضپیایبيی و      ثپه فیشيولوصيکی هز ددايه 

رفتبرهبي ايانپی م تلاپی    ثهتابوت ثوده و منجز هب م متبثولیت

  .Lکپپه رفتپپبر ايانپپی سپپلولی ضپپود  نپپبن مپپیتوسپپظ حطپپزه 

Galeria mellonella يسا ثیاپپپبريي هپپپب قپپپبر  در ثزاثپپپز 
Metarhizium anisopliae (Metsch) و B. bassiana 

اس  .(Viliciskas et al., 1997)متابوت گپشارش ضپده اسپت    

 دلیپل مقپدار هاپبتوپويشيش و    ثهرو عزفی وضؼیت ايانی هز ه

دنسپیت متاپبوت اسپت      ثپه ي خپونی و ثسپته   هپب  سلولتولید 

(Barreda & Belosevic, 2001) . 

و  هپپب پالساوتوسپپیتدر فزاينپپد تطپپکیل گپپزه اغلپپت  

کننپد   مپی مطپبرکت   هپب  اسازولوسپیت و گپبه   هب گزانولوسیت

(Lavin & Strand, 2002)    3. در تحقیق حبضپز ثپب گذضپت 

و  هپپپب پالساوتوسپپپیتسمپپپبن تشريپپپق اسپپپوورهب، سپپپبػت اس 

ضکل يک يب دو و يب  ند هيه اعزاف ػبمل  ثه هب گزانولوسیت

ثیگبنه قزارگزفته و پس اس مالنیشه کزدن آن را منهدن کزدند. 

ثپب    هپبرن سايی در هروهپبي سپ     ضکل گزه ثهفؼبلیت ايانی 

ضدت افشايص يبفت و اي   ثهسبػت اس سمبن تشريق  6گذضت 

 هب در سمبن يبد ضده ثود.  لیل افشايص مؼنی دار ايانوسیتد ثه

ي ديگپپز محققپپی  نیپپش ثیپپبنگز فؼبلیپپت ايانپپی  هپپب يبفتپپه

ي اولیپه ورود اسپوور قپبر  يپب ثپبکتزي      هپب  بنحطزات در سمپ 

هپبي سپزکه    ثبضد. دفپبع سپلولی مگپس    میهاولنف حطزه  ثه

پبراسيتپپه ضپپده ثپپب کوسپپوله کپپزدن ػبمپپل پبراسيپپت و توسپپظ  

ور  پبراسيت حالپه  ثههب  ضود. هملوسیت ب انجبن میه هملوسیت

دهنپپپد.  ضپپپده و يپپپک کوسپپپول اعپپپزاف آن تطپپپکیل مپپپی 

هبي سای ايجپبد ضپده در عپول مالنیشاسپیون منجپز       مولکول

.  (Meister et al., 1994)ضپوند  کطته ضپدن پبراسيپت مپی    ثه

دفپپبع سپپلولی سپپ  گنپپدن در ثزاثپپز      سيجپپبيی و هاکپپبران، 
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سپپبػت پپپس اس ورود ػبمپپل  3ا ر B. bassianaي هپپب ددايپه 

. افپپشايص (Zibaee et al., 2011)ثیگبنپپه گپپشارش کزدنپپد 

 در تقبثپپل ثپپب هپپب گزانولوسپپیتو  هپپب پالساوتوسپپیتدار  مؼنپپی

B. bassiana خپپوار سپپاید  ثپپزگ ي سايپپی در پزوانپپه و گپپزه

سپبػت پپس اس    6و  3خوار تپوت   ثزگ ي مزيکبيی و پزوانهآ

 هرو مطپپپپپپپبهده ضپپپپپپپد  ثپپپپپپپهتشريپپپپپپپق اسپپپپپپپوورهب  

(Ajamhassani et al., 2013; Khosravi et al., 2014) .

در  Spodoptera litura (Fabricus) ي پبسخ سپلولی پزوانپه  

سپبػت پپس اس ورود    6مقبثل برات سنتشي هتکس ثیپد نیپش   

 .(Ajamhassani, 2014)دار گشارش ضد  ػبمل ثیگبنه مؼنی

 هروهپپپبي ثپپپهددايپپپه قپپپبر ی  3تشريپپپق اسپپپوورهبي 

U. pulchella    در تحقیپپق حبضپپز، سپپجت افپپشايص فؼبلیپپت

ضکل  ثهاکسیداسهب در هاولنف حطزات  اکسیداس ضد. فنل فنل

ثبضد و تحپت   اکسیداس می نبن پزوفنل ثهيک ساياوصن غیزفؼبل 

سخاپی ضپدن ث طپی اس ثپدن يپب ورود آلپودگی )يپک         ترثیز

ضپپود. يکپپی اس  پپپبتوصن مبننپپد قپپبر  يپپب ثپپبکتزي( فؼپپبل مپپی  

ي مالنپی    انپه د نل اکسپیداس، رنپگ  هبي ف محػوهت واکنص

هپپبي کوسپپوله ضپپده،   ثبضپپد. مالنپپی  در سپپغ  پبراسيپپت  مپپی

هبي سخم و خزاش رسوة  ي خونی و محلهب سلولهبي  گزه

کاپک   هپب  ضپدن ثیابرگزهپب و انگپل    کطپته  ثهکند و خود  می

هبي کوسوله ضپده يپک پبسپخ     کند. مالنیشاسیون پبراسيت می

هبي انسپبن اسپت      ثیابريدفبػی مهم در حطزاتی مبنند نبقلی

(Michel et al., 2005)هبي مالنیشه  . اس عزف ديگز، کوسول

حطزه ضدن  کطته ثهدذة غذا را ثلوکه کزده و ثنبثزاي  منجز 

 .(Nappi & Christensen, 2005)ضپوند   در نتیجپه گزسپنگی مپی   

ي خپونی يکپی اس منپبثغ مهپم پزوفنپل      هپب  سلولدر حطزات، 

، هپپب پپپولکی ثپپبل ي در راسپته  ضپپوند و مپپیاکسپیداس محسپپوة  

انپد   ضپده آن ضپنبخته   ي اونوسیتوئیدهب مهاتزي  تولیپد کننپده  

(Jiang et al., 1997) . گپشارش  هثپ Hernandez et al. (1999)، 

هنگبن ورود ػبمل مهبدم ثب تغییپزات غطپبي    هب گزانولوسیت

-Lتوانند فنپل اکسپیداس را در حضپور سوثسپتزاي      میسلولی 

DOPA سمپبن ثپب افپشايص     در تحقیق حبضپز هپم   .آساد نابيند

فؼبلیت فنپل اکسپیداس    هب گزانولوسیتي خونی مبنند هب سلول

داري نطپبن داد کپه ايپ  نتپبيج ثپب گپشارش        نیش افشايص مؼنپی 

ي هب بنػالوه، عی مطبهدات در سم ثهثبضد.  میهزنبندس منغجق 

 U. pulchellaواکنص ايانی، غطبي سلولی اونوسیتوئیدهبي 

توانپد اسپتدهلی مجتنپی ثپز      مپی ضد که خود  مید بر ت زيت 

آسادسبسي فنپل اکسپیداس ثبضپد. هپز  نپد کپه ايپ  تغییپزات         

سپپلولی و متالضپپی ضپپدن اونوسپپیتوئیدهب در عپپول آسمپپبيص  

 لحبػ آمبري مورد ثزرسی قزار نگزفت. ثه

نپوػی   ي عور کلی، نتبيج تحقیق حبضز نطبن دهنپده  ثه

ي هپب  ثپز ددايپه   U. pulchellaسیستم ايانی هروهبي  ي غلجه

کپه   عپوري  هثبضد. ث می I. farinosaeو  B. bassianaقبر ی 

لیتپپز  اسپپوور در میلپپی 105هروهپپبي تشريپپق ضپپده ثپپب غلظپپت  

هپبي   فؼبلیپت  ثپه توانستند در ثزاثز ػبمل ثیگبنپه سنپده مبنپده و    

سايپی   سيستی خود مبنند تغذيه و تولیپد مثپل ادامپه دهنپد.گزه    

ضدن اسوورهب ضد. فنل اکسیداس  متالضی ثههب منجز  ايانوسیت

اس هاولنپف   هپب  آننیش ثب مالنیشه کزدن اسوورهب سجت خپزو   

قپبر  ثیاپبرگز،   -گزديد. در واقغ در تقبثل ثی  ايانی حطپزه 

ػنپوان   ثپه کبر رفته اس سوسوبنسپیون قپبر  نتوانسپت     ثهغلظت 

منبست دهت کنتزل، ػال کند. امب سپوال ايپ     ي يک گشينه

هپبي ثپبهتز    حطپزه در ثزاثپز غلظپت    است که واکنص ايانپی 

تپز تپپوان   قپبر   گونپه اسپت  و آيپب هروهپبي سپنی  پپبيی        

هب را دارند   نبنچه دفبع سلولی  مقبومت در ثزاثز اي  غلظت

U. pulchella هبي ثبهتز قبر  نیش فبيق آيپد   ثتواند ثز غلظت

تپوان   مپی و تلابتی در ثی  هروهبي تیابر ضده مطبهده نطپود  

ي نپبمجزده در ايپ  تحقیپق    هپب  تب  ناود کپه ددايپه   نی  استن

ي کنتزل ثیولوصيک حطپزه مپذکور   هب ػبمل موفقی در ثزنبمه

هبي ديگز  ثبيست اس روش میثبضند و  اینجوده و قبثل توغیه ن

عجیؼی ديگز استابده کپزد.   ي کنتزل و يب ػوامل کنتزل کننده

مپل  گز غبلجیت ايانی ثز ػب نتبيج ثؼضی محققی  هم گبه نطبن

 .Sewify et al کپه  ثبضپد.  نپبن   مپی ثیاپبرگز و يپب ثپبلؼکس    

سپپبػت پپپس اس تشريپپق   48 کپپزده ثودنپپد گپپشارش  (1993)

 Zeuzera pyrinaثه کزن خپزاط  M. anisopliaeاسوورهبي 

(L.)ي خونی حطپزه  هب سلولدار در تؼداد کل  ، افشايص مؼنی

 هپب  آنضود که ثب ثلوکپه ضپدن اسپوورهب و انهپدان      میمطبهده 

 Dunphy etگپشارش   ثپه اي  در حبلی است که  .اه استهاز

al. (1992) ي خپپونی پزوانپپه اثزيطپم ثپپبف نپپبدور  هپب  سپپلول

Lymantria dispar (L.) هپپبي زيپپپپپپپپپپپپبکتث زاثزپدر ثپپ 

Xenorhabdus luminescens و X. nematophilus تزتیپپت  ثپپه



 87  3;93 سال ،يك ی شواره ،مدوّ جلد پسشكي، گياه در زيستي ههار

 

ضوند و ثب گذضت  میدار  سبػت پس اس تشريق حازه 5و  5/1

سپلولی ثپبکتزي ثپز     ي لیوپو پلپی سپبکبريدهبي ديپواره     سمبن،

گذاضپته و   تپرثیز ي خپونی و ادسپبن  زثپی    هپب  سلولسبختبر 

  ضود می هب آنمودت متالضی ضدن 

ي هسن دهت تولید، کطت و هب غزف هشينه ثهثب توده 

نظپپز  ثپپهي ثیاپپبرگز، هپپب قپپبر پپپزورش و حتپپی فزموهسپپیون 

قپبر    -زه هپدف ايانپی حطپ   اثپزات متقبثپل    رسد مغبلؼپه  می

ي اقتػپبدي دديپدتزي اس کنتپزل    هپب  تواند دنجه میثیابرگز، 

ثیولوصيک را ارائه دهد تب ضا  ارسيبثی کبرآمد ثودن ػبمپل  

هپبي ثیولوصيپک    کنتزل ػلیه حطپزه آفپت، اسپتابده اس روش   

 غزفه نیش ثبضد. ثهمقزون 
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Abstract 

Cellular immune of insects is one of the important defense methods against foreign agents such as spore 

of fungi, bactria, nematodes and egg of parasitoides. Identification of immune system help to better use 

microbial control methods. Cellular immune of 4
th

 instars of Utethesia pulchella L. was investigated against twe 

isolation of Beauveria bassiana (Fashand and 566) and one isolated of Isaria farinosae (1872c). Activity of 

hemocytes, nodulation and phenoloxidase activity was measured too. 10
5
 spore/ml concentration of spores was 

injected to larvae in 1, 3, 6 and 12 h intervals. Control treatment was larvae in which was injected by distilled 

water. Total of hemocyte, plasmotocyte and granulocyte number was maximum in 3 and 6 h after injection. 

Plasmotocytes, granulocytes engulfed foreign particles to form nodul. Nodulation was the highest in 3 and 6 h 

after injection. Phenoloxidase activity was determined in the presence of L-DOPA as a substrate in intervals after 

injection of fungal spores. There was a direct correlation between phenoloxidase activity and total of hemocyte. 

Phenoloxidase activity was the highest in 3 and 6 h after injection. Results showed that larvae of U. pulchella 

have immune reaction against spores of 3 isolationes and could be remove foreign agent by nodulation. 
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