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 هبلند رزاسهای خونی الروهای سوسک شاخکشناسی و فراوانی سلولبررسی ریخت
Osphranteria coerulescense Redt (Coleoptera: Cerambycidae)   

 خوار ایراندو آفت چوب Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae)و کرم خراط 
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 چکیده

ها، یا ذرات سموم هستند. مطالعه مرفولوژی ها، باکتریدر برابر عوامل بيگانه مانند قارچهای خوني فاکتور مهم دفاع حشره سلول     
های دفاع سلولي حشرات ضروریست. در این تحقيق، انواع عنوان اولين گام در شناخت ویژگيهای خوني و فراواني آنها بهسلول
 Zeuzeraو کرم خراط Osphranteria coerulescense بلند رزاسه های خوني و جمعيت آنها در همولنف الرو سوسک شاخکسلول

pyrina  در همولنف هر دو آفت  اونوسيتویيدولوسيت و . چهار نوع هموسيت شامل پروهموسيت، پالسموتوسيت، گرانشدبررسي
ها )نوعي پالسموتوسيت( در الروهای سن دوم و سوم ها در همولنف کرم خراط مشاهده شدند. پدوسيتشناسایي شدند. اسفرولوسيت

ور با هسته هایي کوچک بوده و اغلب مدهای بنيادی، سلولعنوان سلولها بهبلند رزاسه وجود داشتند. پروهموسيتسوسک شاخک
های همولنف سوسک ترین سلولها فراوانهمراه گرانولوسيتها ظاهر چندشکلي داشته و بهمرکزی مشاهده شدند. پالسموتوسيت

مرغي شکل با هسته درشت بودند های متغير و اغلب کروی یا تخمها دارای اندازهبلند رزاسه و کرم خراط بودند. گرانولوسيتشاخک
هایي کوچک تا متوسط و صورت سلولنيز بهيدها یاونوسيتوي را در الروهای سنين باالی کرم خراط داشتند. و بيشترین فراوان

ها بودند. تر از گرانولوسيتهایي گرد یا کشيده و بزرگها معموالً سلولمرغي شکل با هسته جانبي مشاهده شدند. اسفرولوسيتتخم
ها با سن الروی ارتباط مستقيم داشت. وی هر دو حشره نشان داد که تعداد سلولهای خوني در مراحل مختلف الرشمارش کل سلول

بلند رزاسه و سن پنجم کرم خراط بيشتر از سایر سنين الروی بود. با شمارش تفریقي ها در سن سوم سوسک شاخکتعداد کل سلول
تواند در راستای ها مياین یافته .ها بيشتر بودیر سلولها در همه سنين الروی از ساها و گرانولوسيتها، فراواني پالسموتوسيتسلول
 بلند رزاسه و کرم خراط آنها مؤثر باشد.شناسي سوسک شاخکایمني

 
 .بلند رزاسه، کرم خراط، مطالعه ميکروسکوپيهای خوني، سوسک شاخکسلول های کلیدی:واژه

 
 مقدمه

 Osphranteriaبلند رزاسه )گلسرخيان( سوسک شاخک

Redt (Coleoptera:Cerambycidae) coerulescense  و
Linnaeus (Lepidoptera:  Zeuzera pyrinaکرم خراط 

Cossidae) باشند. مناطق انتشار خوار مياز آفات مهم چوب
بلند رزاسه در نواحي پارلئاکتيک آسيا مانند سوسک شاخک

ایران، عراق و پاکستان گزارش شده است 
(, 2005MotlaghHamidiاین سوسک د .)های ر استان
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مختلف ایران پراکنده بوده و دارای طيف وسيع ميزباني است. 
شدت از بافت کامبيوم و الروهای این آفت گاه به

جوان درختان ميوه )سيب، گالبي، به، بادام، های سرشاخه
گيالس، آلبالو، زردآلو، هلو، آلو، گوجه، زالزالک و سنجد( و 

ژاپني، )نسترن، بههای زینتي و جنگلي درختان و درختچه
گيالس وحشي، گوجه وحشي، بلوط، نارون، چنار و 

کنند و موجب سرخشکيدگي گنجشک( تغذیه ميزبان
ها ها و ميوهها و کوچک ماندن جوانهدرختان، زردی برگ

شوند. کرم خراط نيز آفت مهم درختان گردو، سيب، مي
ست گالبي، به، گيالس، آلو، انگور و نارون در اروپا و آسيا

(Alford, 2007بروز خشکسالي .) های متوالي سبب افزایش
های اخير شده است، گسترش خسارت این آفت در سال

های طوری که دامنه خسارت آفت در حال حاضر استانبه
 Rohaniگرفته است )شدت دربرشرقي و مرکزی ایران را به

& Samih, 2012 .) 
مارگرهای ها و بيکشحشرات برای دفاع در برابر آفت

با  کنند. ایمنيمهاجم از راهبردهای مختلفي استفاده مي
یکي از و ترکيبات سنتز شده از آنها خوني های حضور سلول
دهنده ایمني واقع نشانات و درهای دفاعي حشرانواع سيستم

های ایمني سلولي و مزاجي شامل واکنش ست.ذاتي آنها
امل بيگانه و خواری، تشکيل گره و کپسول کردن عوبيگانه

فعال شدن سيستم پروفنل اکسيداز )مالنيزاسيون( و توليد 
ميکروبي شامل همولين، ليزوزیم، سکروپين، پپتيدهای ضد

مهرگان های بيگالورین و غيره است که در بسياری از گروه
ها و حشرات ایتنان، خارپوستان، ایزوپودا، دوکفهمانند نرم
 et al7; Cannon ., 200et alBao ;2004 ,.شوند )دیده مي

., 1994et alSoderhal های دفاعي (. حشرات دارای سيستم
باشند و حتي سيستم دفاعي یک فيزیولوژیک مختلفي مي

حشره در مراحل مختلف نشو و نمایي آن متفاوت است. این 
های خوني، ها ناشي از اختالف در تعداد و تنوع سلولتفاوت

تشکيل گره و همچنين گوناگوني خواری آنها و قدرت بيگانه
ميکروبي همولنف حشرات های ضدانواع و غلظت پروتئين

هستند که منجر به حساسيت و یا مقاومت حشره در برابر 
 ,Lavin & Strandشود )ها ميپارازیتویيدبيمارگرها و یا 

2002 .) 
های مرفولوژیک و عملکرد و شيمي اساس ویژگيبر

اند ي در حشرات شناسایي شدهبافت، چندین نوع سلول خون
(., 1989et alGupta, 1985; Brehelin هموسيت .) ها در

گردش اغلب حشرات به آساني توسط ميکروسکوپ نوری 
(. Ling & Yu, 2006شوند )و فلورسنت مشاهده مي

اند شامل های خوني حشرات که در منابع گزارش شدهسلول
ها، السموتوسيتهای پایه، پعنوان سلولها بهپروهموسيت
ها هستند اونوسيتویيدها و ها، اسفرولوسيتگرانولوسيت

(Gupta, 1991; Strand & Pech, 1995) . تحقيقات نشان
ها و اند که ورود بيمارگرهای حشرات مانند اسپور قارچداده

به داخل همولنف، بر شکل  پارازیتویيدهای یا نماتدها و تخم
ارد. این تغييرات های خوني تأثير دو تعداد سلول

های خوني و همچنين تغيير تعداد آنها در مرفولوژیک سلول
فواصل مختلف پس از ورود، در راستای دفاع سلولي یعني 

 et alNahla ,.شود )زایي انجام ميخواری و گرهبيگانه

2010). 
بلند رزاسه و کرم خراط دارای سوسک شاخک

، hecidaeSpهای متعددی از خانوادهيدهای یپارازیتو
Ichneumonidae  وEncyrtidae دنباشمي ( Hamidi

Hilpert, 1992;  ;, 2005; Heinrich, 1978Motlagh

Noyes, 2013های (. این زنبورها الروهای آفت را در داالن
های مهم مورد کنند. یکي از جنبهها انگلي ميسرشاخه

های ایمني حشره در برابر تواند بررسي واکنشمطالعه مي
ها و ارزیابي توانایي حشره در تقابل با آلودگي پارازیتویيد

شناسي و ناشي از پارازیتيسم باشد. همچنين با سلول
توان از راهبردهای کنترل شناسي یک حشره بهتر ميایمني

 et alParmakelis ,.ميکروبيولوژیک عليه آن استفاده نمود )

ت حشرات دارای سامانه ایمني قوی، از پيشرف .(2008
های بيمارگر جلوگيری ها و باکتریآلودگي ناشي از قارچ

صورت هدف کنترل اینکنند. درکرده و گاه بر آن غلبه مي
بيولوژیک محقق نشده و در مقابله بين حشره و عامل 

 .(Ajamhassani, 2015)ميکروبي، حشره موفق خواهد بود 
بلند رزاسه و با توجه به اینکه دو حشره سوسک شاخک
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عنوان دو آفت مهم اغلب مناطق ایران مطرح خراط بهکرم 
های های سلولای بر ویژگيکنون مطالعههستند، همچنين تا

رو در این تحقيق انواع خوني آنها انجام نشده است. ازاین
های مرفولوژیک، فراواني و های خوني، ویژگيسلول

تغييرات جمعيت آنها در سنين مختلف الروی این دو گونه 
گونه ستفاده از ميکروسکوپ نوری بررسي شد. نتایج اینبا ا

شناسي آنها و واکنش به تواند در شناخت ایمنيمطالعات مي
هایي های ميکروبي و شيميایي یا تأثير تنشکشانواع حشره

ها مؤثر مانند تغييرات دمایي، نوع تغذیه یا تأثير آالینده
 باشد.

 
 هامواد و روش

  حشراتآوری و پرورش جمع
بلند در اواسط فصل بهار، حشرات کامل سوسک شاخک

های خراط از تنه محمدی و کرمهای گلرزاسه از روی ساقه
های نوری درختان گردوی حومه شاهرود با استفاده از تله

های جوان ميزبان به اتاق رشد همراه شاخهآوری و بهجمع
درصد در شرایط  10-10، رطوبت نسبيcº7±11)دمای 

ساعت تاریکي( منتقل  70ساعت روشنایي به  70ری نو
گذاری حشرات کامل در گيری و تخمشدند. پس از جفت

متر، سانتي 10×00ای شکل به ابعاد ظروف پرورش استوانه
های جوان و جدیدی در ظروف قرار داده شدند تا سرشاخه

الروها بتوانند از آنها تغذیه کنند. با توجه به اینکه الروها 
های مرکزی ها فعاليت و با حفر داالن از بافتسرشاخه داخل

رو در فواصل زماني معين، کنند، ازاینتنه تغذیه مي
شدند و مراحل الروی مختلف مورد ها شکسته ميسرشاخه

گيری و مطالعات ترتيب، خونگرفتند. بدینآزمایش قرار مي
 شناختي الروها از خردادماه تا اواخر تابستان، یعنيسلول

 فعال شدن و دیاپوز الروهای سن آخر ادامه یافت. زمان غير
 

های گیری و شمارش کل و تفریقی سلولشناسایی، اندازه
 خونی 

ها و شمارش کل و تفریقي آنها در شناسایي سلول
بلند رزاسه در سه سن الروی و در کرم سوسک شاخک

که الرو  باید ذکر شودخراط در پنج سن الروی انجام شد )
بلند، آخرین سن الروی این حشره سوم سوسک شاخک سن

متر و عرض سانتي 0/1±1/0است که طول بدن آن حدود 
متر است(. همچنين الرو سن ميلي 1/0 ±9/0کپسول سر آن 

متر و عرض سانتي 1/0 ±0/0پنجم کرم خراط به طول 
منظور شناسایي متر است. بهميلي 0 ±7/0کپسول سر آن 

پای کاذب الرو با یک اسکالپل  های خوني، یکسلول
استریل بریده شد و با استفاده از یک ميکروپيپت، همولنف 

تکرار( از هر سن  70الرو ) 70آوری شد. همولنف جمع
آوری شد. برای شمارش تفریقي طور جداگانه جمعالروی به

توجه به منابع عدد سلول شمارش شدند و انواع آنها با  700
(Gupta, 1985)  شناسایي گردید. طول و عرض موجود

عدد الرو کامل از هر  10ها بر حسب ميکرومتر برای سلول
های خوني، حشره محاسبه شد. برای شمارش کل سلول

همولنف الروهای حشرات )پس از بریدن یک پای کاذب با 
آوری و با بافر پت جمعاسکالپل( با استفاده از ميکروپي

های شمارش سلول رقيق شد. 7:10فيزیولوژیک به نسبت 
 00نمایي خوني با استفاده از الم نئوبار و بزرگ

 انجام گردید. ماده Olympus (BH2)ميکروسکوپ 
کلرید  (Tysonکار رفته در آزمایش، محلول انعقاد بهضد

موالر، ميلي 6موالر، سولفات سدیم ميلي 11/1سدیم 
 موالر وميلي 01/0موالر، متيل ویولت ميلي 09گليسرول 

ميانگين تعداد  مقطر( بود. شمارش کل با محاسبهآب
های خوني موجود در پنج خانه از الم نئوبار )هریک سلول

 (.Jones, 1967متر مربع( انجام شد )ميلي 7به ابعاد 
 

 هاتحلیل دادهوتجزیه

های مربوط به شمارش کل، در قالب طرح آزمایش
فاکتور دوم سن فاکتوریل انجام شد که فاکتور اول گونه و 

های خوني هر الروی بوده است و برای تعيين درصد سلول
طور مجزا، طرح کامل تصادفي سن الروی برای هر گونه به

ها با تحليل دادهوبا پنج تيمار )هموسيت( استفاده شد. تجزیه
ها با آزمون توکي در سطح و مقایسه ميانگين SASافزار نرم

 درصد انجام شد. 0احتمال 
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 یج نتا
 های خونیبررسی مرفولوژیک سلول

در این مطالعه، پنج نوع هموسيت در الروهای کرم 
بلند رزاسه مشاهده شدند. خراط و الروهای سوسک شاخک

ها، ها، پالسموتوسيتدر همولنف هر دو گونه پروهموسيت
عالوه در ها حضور داشتند. بهاونوسيتویيدها و گرانولوسيت

ها نيز مشاهده وسک، پدوسيتالروهای سن دوم و سوم س
شدند و در کرم خراط اسفرولوسيت نيز مشاهده شد. 

ها در الرو هر دو گونه ترین سلولها کوچکپروهموسيت
ای گرد، های مدور دارای هستهمورد مطالعه بودند. این سلول

-تيره و درشت هستند که بيشترین فضای سلول را اشغال مي

به شکل نواری باریک به کنند. سيتوپالسم آبي رنگ نيز 
(. 1و  7های کناره غشای پالسمایي کشيده شده است )شکل

ها دارای ظاهر چندشکلي بوده و اندازه طولي پالسموتوسيت
ها ها در هر دو حشره مورد مطالعه از سایر سلولاین سلول

ها کروی، (. این سلول1( )جدول 1و  7بيشتر بود )شکل 
دو زائده سيتوپالسمي مشاهده شکل با یک یا کشيده و دوکي

آميزی با شدند. هسته درشت و آبي رنگ )بعد از رنگ
گيمسا( اغلب در مرکز سلول واقع شده بود. سيتوپالسم 

های ها در کرم خراط دارای گرانولصاف و گاه این سلول

ها در همولنف الروهای سنين باشد. این سلولبسيار ریز مي
يشترین فراواني را به بلند رزاسه بمختلف سوسک شاخک

هایي گرد یا ها سلولخود اختصاص دادند. گرانولوسيت
های بيضوی بودند و در دو حشره مورد مطالعه در اندازه

ها از متوسط تا بزرگ دیده شدند. این سلول
ها و تر ولي از پروهموسيتها کوچکپالسموتوسيت

یا تر هستند. هسته در موقعيت مرکزی ها بزرگاونوسيتویيد
های فراواني جانبي قرار دارد و سطح سيتوپالسم با گرانول

هایي گرد ها به صورت سلولاونوسيتویيداشغال شده است. 
تر از ها ولي کوچکتر از پروهموسيتمرغي و بزرگیا تخم

های خوني در هر دو حشره مشاهده شدند. سایر سلول
آميزی( به یک سمت هسته به رنگ آبي تيره )پس از رنگ

ها نسبت به سلول کشيده شده بود. فراواني این سلول
ها در هر دو حشره مورد ها و پالسموتوسيتگرانولوسيت

هایي نسبتاً درشت و ها سلولمطالعه کمتر بود. اسفرولوسيت
دارای یک هسته فشرده مشخص بودند. سطح سيتوپالسم 

های متعددی است. در کرم خراط ها دارای گویچهاین سلول
و  7های کنند )شکلهای نامنظمي را ایجاد ميشکلگاهي 

1.) 

 

 

نمایی آمیزی شده با گیمسا، مشاهده با میکروسکوپ نوری با بزرگرنگ O. coerulescenseهای خونی الرو سن سوم  سلول -1شکل 
04 ،PL ،پالسموتوسیت =GR ،گرانولوسیت =OE =اونوسیتویید ،PR ،پروهموسیت =POپدوسیت = 
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 04نمایی آمیزی شده با گیمسا، مشاهده با میکروسکوپ نوری با بزرگرنگ Z. pyrinaهای خونی الرو سن پنجم سلول -2شکل 

PR ،پروهموسیت =PL ،پالسموتوسیت =GR ،گرانولوسیت =OE =اونوسیتویید ،SPاسفرولوسیت= 
 

 

متر مکعب همولنف )حروف بلند رزاسه و کرم خراط در میلیهای خونی در سنین مختلف الروی سوسک شاخکتعداد کل سلول -3شکل 
 دهند(توکی نشان میداری را در سطح احتمال پنج درصد در آزمون غیرمشابه اختالف معنی
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 های خونی شمارش کل و تفریقی سلول

های خوني از الرو سن اول تا الرو سن تعداد کل سلول
داری افزایش طور معنيآخر در هر دو حشره مورد مطالعه به

(. طبق 9)شکل  P≤0.0001)t,e(F= 940.5; df ;7,72=یافت 
بلند رزاسه نتایج در سنين مختلف الروی سوسک شاخک

که در طوریهای خوني را داشت، بهباالترین تعداد کل سلول
متر مکعب عدد در ميلي 070±0/70الرو سن سوم به ميزان 

خون و در کرم خراط در همولنف الرو سن پنجم به تعداد 
ترین ينمتر مکعب خون و پایعدد در ميلي 0/91±100

ها نيز در الروهای سن اول هر دو گونه دیده تراکم هموسيت
 (.9شد )شکل 

های خوني نشان داد که فراواني شمارش تفریقي سلول
طور ها در الروهای سنين مختلف هر دو گونه بهپروهموسيت

(، P ≤0.0001t,eF= 58.2;df ;7,72=داری متفاوت بود )معني
های سنين د پالسموتوسيتکه این تفاوت در تعداطوریبه

 ;F=36.5بلند و کرم خراط )مختلف الروی سوسک شاخک

=7,72; P ≤0.0001t,edfها )(، گرانولوسيتF= 54.6; 

=7,72, P ≤0.0001t,edf های هر دو آفت )اونوسيتویيد( وF 

=7,72; P ≤0.0001t,e=28.7; dfعالوه ( نيز مشهود بود. به
ين مختلف الروی کرم های سناینکه فراواني اسفرولوسيت

t,eF= 22.6; df ,4,45=داری متفاوت بود )طور معنيخراط به

P ≤0.0001 ها در همه سنين (. پالسموتوسيت7( )جدول
بلند رزاسه بيشترین جمعيت را الروی سوسک شاخک

داشتند. در حالي که در همولنف الروهای سنين باالی کرم 
درصد(  00-00ها )ترین سلولها فراوانخراط، گرانولوسيت

ها و اند که پالسموتوسيتبودند. نتایج نشان داده
ویژه در سنين آخر الروی هر دو حشره ها بهگرانولوسيت

عنوان ها بهبيشترین فراواني را داشتند. پروهموسيت
در الرو سن اول هر دو حشره  Stem cellهای پایه یا سلول

باالترین فراواني را نسبت به سایر سنين الروی داشته ولي 
تدریج با رشد الرو در سنين باالتر از فراواني به

ها ها و اسفرولوسيتاونوسيتویيدها کاسته شد. پروهموسيت
که طوریشان پایين بود، بهدر تمام سنين الروی جمعيت

ها را تشکيل دادند. يت کل سلولدرصد از جمع 0-70تقریباً 
ها در الروهای سنين دوم و سوم سوسک پدوسيت
 درصد مشاهده شدند.  7بلند رزاسه به ميزان حدود شاخک

 
 بلند رزاسه و کرم خراط های خونی در سنین مختلف الروی سوسک شاخکمیانگین درصد انواع سلول -1جدول 

 حشرات
سنين 

 الروی
 پدوسيت اسفرولوسيت اونوسيتویيد گرانولوسيت پالسموتوسيت پروهموسيت

سوسک 

 بلند رزاسهشاخک

 

 -  a0/9±0/10 b1/9±9/01 d1/9±0/11 c1/0±1 سن اول

 c0/1±1/70 a1/0±00 c0/0±1/10 bc7±1/9  a0/0±1/0 سن دوم

 d1/7±1/1 a1/7±1/00 c9/9±16 a7/7±1  a1/0±0/7 سن سوم

 

 
 کرم خراط

 

 - a0/1±1/11 ed1/1±1/91 b1/7±1/91 d1/0±7 c0/0±1/1 سن اول
 - b1/1±0/71 d1/7±1/91 b0±1/91 c1/0±1/1 bc0/0±9 سن دوم
 - b1/7±9/70 d0/0±99 a1/9±1/01 b1/7±1/0 bc1/9 سن سوم
 - e0/0±0 c1/1±1/90 a1/1±09 b7±1/0 b1/0±1/0 مسنچهار

 - ef9/7±1/1 c1/9±0/91 a1/1±00 b1/7±1 a7/1±0/70 سن پنجم
 باشند.دار ميهای دارای حروف غيرمشابه در سطح احتمال پنج درصد در آزمون توکي دارای اختالف معنيدر هر ستون، کليه ميانگين

erent lettersat p<0.05, Tukey,s testfferences were marked by diffColumns show mean ± SE and statistical di 
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 (n=24بلند رزاسه و سن پنجم کرم خراط )های خونی الروهای سن سوم سوسک شاخکهای مرفومتریک سلولگیریاندازه -2جدول 

 ميانگين عرض )ميکرومتر( ميانگين طول )ميکرومتر( هاانواع سلول حشرات

 بلند رزاسهسوسک شاخک
 

 1/1±1/0 9±1/7 پروهموسيت

 0/0±1/7 0/76±1 پالسموتوسيت

 گرانولوسيت

 اونوسيتویيد

1/7±1 

1±1 

7±1 

1/7±1 

 0/1±7 0/1±9 پدوسيت 

 کرم خراط
 

 پروهموسيت

 پالسموتوسيت

0/0±1/1 

6±0/71 

0/0±1/1 

0/7±0 

 1±1/1 1/70±1 گرانولوسيت

 1/0±1 1/1±9/1 اونوسيتویيد

 0/6±9/0 77±9/1 اسفرولوسيت

 
 بحث

مبني بر وجود پنج نوع هموسيت در های مشابهي گزارش
همولنف حشرات وجود دارد، همانطورکه ثابت شده 

های مشاهده شده در این تحقيق، در همولنف هموسيت
، Plutella xylostella (Linnaeus)الروهای سن پنجم بيد کلم 
 Rhynchophorus ferrugineusسرخرطومي حنایي خرما 

(Olivier) (., 2011et alManachini  ،)پره خرنوب شب
Zeller  Ectomoyelois ceratoniae (., et alKhosravi 

  Hyphantria cunea(Drury) کرم تارتن پایيزی (2012
(., 2013et alAjamhassani ) کرم ابریشم Bombyx mori

(L.)  (., 2013et alTan )ای آرد پره مدیترانه، شبAnagasta 

Zeller  kuehniella (2013 ,et al.Ghasemi ) کرم شاخدار ،
الرو  Hyles euphorbia (Ajamhassani, 2015) (L) فرفيون
 Phthorimaea operculella (Zeller)زميني سيببيد 

(Pourali & Ajamhassani, 2018 ) و الرو ليسه سيب
ponomeuta malinellusHy ( Ajamhassani &

Mahmoodzadeh, 2019 ).وجود دارند 

مانندها جز طيارههمه حشرات بهها در خون پروهموسيت
(. فراواني Gupta, 1985اند )ها گزارش شدهمویيو دم

ها در سن اول الروی هر دو حشره از سایر پروهموسيت

سنين باالتر بود اما در سنين بعدی از تراکم آنها کاسته شد. 
ها را در ( نيز کاهش پروهموسيت1001جاللي و همکاران )

خوار مرکبات گزارش کردند. برگ وانهسنين باالتر الروی پر
ها جزو اولين ها و پالسموتوسيتدر واقع پروهموسيت

باشند که به زا ميهای هموسيتهای توليد شده در اندامسلول
های پایه عنوان سلولها بهشوند. پروهموسيتخون وارد مي

ها توانند به پالسموتوسيتدارای اهميت خاصي هستند و مي
ها تغيير یابند، بنابراین فراواني آنها در سنين سيتو گرانولو
 یابدها کاهش ميدليل تقسيم آنها به ایميونوسيتباالتر به

(Yamashita & Iwabuchi, 2001.) 
ها بيشترین جمعيت را در همولنف الروهای گرانولوسيت

و همکاران   Lingسنين سوم تا پنجم کرم خراط داشتند.
نيز  ( & Ajamhassani, 2018Pourali) ( و1009)

های خوني کرم ابریشم و ترین سلولها را فراوانگرانولوسيت
فراواني  .گزارش کردند .perculellao Pزميني الرو بيد سيب

ویژه بالپولکداران های حشرات بهراسته ها در همهگرانولوسيت
بلند رزاسه نيز بعد از باالست. در سوسک شاخک

ها بيشترین فراواني را در خون ولوسيتها، گرانپالسموتوسيت
ها قابليت تشخيص عامل (. این سلول7حشره داشتند )جدول 

خواری، کننده در بيگانههای شرکتبيگانه را دارند و اولين سلول
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Strand & Pech, 1995 ;) باشندزایي و ترميم زخم ميگره

, 2011Tanaka & Yamakawa.) 
ها امکان شناسایي آنها را با ظاهر گرانولي این سلول 

 .(Wago, 1991کند )ميکروسکوپ نوری تسهيل مي
ها همواره دارای پروفایل چند شکلي هستند. پالسموتوسيت

در اغلب بالپولکداران، به شکلهای سيلندری شکل با یک یا دو 
ها لشوند. سيتوپالسم این سلوای دیده ميزائده، دوکي یا ستاره

های بسيار ریز است. ولي در گاه صاف و گاهي دارای گرانول
ها فاقد گرانول هستند اغلب بالپولکداران، پالسموتوسيت

(Riberio & Brehelin, 2006این سلول .) ها در همولنف آفات
تر مشاهده شدند. ها بزرگاین پژوهش از سایر سلول

يز از ن  L.Bombyx moriهای کرم ابریشم پالسموتوسيت
تر گزارش ها بزرگتر ولي از سایر سلولها کوچکاونوسيتویيد

ها به همراه (. پالسموتوسيت 2003et alLing ,.اند )شده
حشرات  های خوني همهترین سلولها فراوانگرانولوسيت

های ایمني، به آنها دليل نقش آنها در فعاليتباشند که بهمي
ها ها مهمترین سلولوسيتشود. پالسموتایميونوسيت گفته مي

 et alNardi ;2003 ,.در انکپسوله کردن عوامل بيگانه هستند )

Strand & Pech, 1995ها به سطح عامل بيگانه (. این سلول
های سيتوپالسمي به سرعت آن چسبند و با گستراندن زائدهمي

ها (. تراکم پالسموتوسيت 2003et alLing ,.گيرند )را دربرمي
ها در سنين باالی الروی بيشتر از سنين پایين در گرانولوسيتو 

دیگر، مجموع فراواني عبارتهر دو حشره مشاهده شد. به
ها در بسياری از بالپولکداران به ها و گرانولوسيتپالسموتوسيت

رسد، همانطورکه مشخص شده این مقدار در مي 10بيش از %
درصد کل  11ک به الروهای سن پنجم کرم تارتن پایيزی نزدی

.  et al(Ajamhassani(2013 ,.های خوني بود سلول
Ghasemi ( نيز مجموع پالسموتوسيت1079و دیگران ) ها و

 Anagastaها را در الروهای سن آخرگرانولوسيت

Zeller kuehniella  درصد گزارش کردند. همچنين  10حدود
 91ا هو گرانولوسيت 07ها حدود ثابت شده که پالسموتوسيت

های سرخرطومي حنایي خرما درصد از جمعيت هموسيت
Rhynchophorus ferrugineus شوندرا شامل مي 

(., 2011et alManachini  .)ها فراواني ایمنوسيت

ها( در الروهای سن پنجم ها و پالسموتوسيت)گرانولوسيت
Utethesia pulchella ای خوار شبدر علوفهپروانه برگ

14)(Ajamhassani, 20  و کرم شاخدار فرفيونHyles 

(Ajamhassani, 2015) L.euphorbia  % گزارش  10بيش از
ها و عالوه اینکه مجموع فراواني گرانولوسيتشد. به

پره هندی ها در همولنف الروهای سن آخر شبپالسموتوسيت
Ebrahimi &) اعالم شد 60زميني حدود %و بيد سيب

Ajamhassani, 2018Pourali & 2017;  Ajamhassani,.) 
های مؤثر در رسد فراواني باالتر سلولرو به نظر ميازاین

ها( منجر به ها و گرانولوسيتهای ایمني )پالسموتوسيتواکنش
شود. بنابراین افزایش دفاع سلولي الروهای سنين باال مي

ها مقاومت پارازیتویيدتر در برابر بيمارگرها و الروهای بزرگ
در همين راستا، (. Valades, 2011) دهندنشان ميبيشتری را 

در  Spodoptera litturaمشخص شده که الروهای درشت 
و   Beauveria bassianaزای قارچ های بيماریمقابل جدایه

ذرات سنتزی التکس بيد، پاسخ ایمني مناسبي نشان داده و با 
رچ زایي و فعاليت سامانه فنل اکسيداز توانست اسپورهای قاگره

 (.Ajamhassani, 2013) را مالنيزه کند
مرغي با هسته ها به شکل تخمها در همه گزارشاونوسيتویيد

ها از اونوسيتویيدجانبي مشاهده شده است. فراواني 
طور ها در این تحقيق بهها و پالسموتوسيتگرانولوسيت

پروانه  داری کمتر بود. ميزان پراکندگي آنها در شفيرهمعني
 & LPapilio demoleuls  (Jalali.مرکبات خواربرگ

Salehi, 2008 و در الروهای 1( حدود Anticarsia 

s Hub.gemmatali 0  2003 ,.درصد)et al(Andrade  در ،
 Plodia interpunctellaپره هندی الروهای شب

(2017 & Ajamhassani,Ebrahimi  ) و الرو بيد
 70-0 (Pourali & Ajamhassani, 2018) زمينيسيب

عنوان یکي از ها بهاونوسيتویيددرصد گزارش شده است. 
اکسيداز یعني عامل مالنيزاسيون های فنلمنابع توليد آنزیم

 .( 2005et alLing ,.اند )همولنف بالپولکداران شناخته شده
اساس مشاهدات این تحقيق، همراه با افزایش سن بر

قطعاً حجم خون دنبال آن افزایش وزن الروها الروی و به
ها نيز یابد و منطقي است که تعداد هموسيتنيز افزایش مي
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یابد. افزایش تعداد کل داری افزایش ميطور معنيبه
خوار برگ های الروهای سنين باالتر در پروانههموسيت
L.  Papilio demoleus (Jalali & Salehi, 2008 ،)مرکبات

rury) (D cunea Hyphantriaکرم تارتن پایيزی 

., 2013)et al(Ajamhassani کرم شاخدار فرفيون ، H. 

euphorbia (Ajamhassani, 2015) پره هندیو شب 
(2017 & Ajamhassani,Ebrahimi )  نيز گزارش شده

های رسد که افزایش جمعيت سلولنظر مياست. بنابراین به
دليل افزایش نياز غذایي، دفاع خوني الروهای سنين باالتر به

ها، عوامل سلولي و توليد عوامل ایمني مانند هماگلوتينين
ویروسي و توليد تيروزین برای ميکروبي و ضدضد

 (.Gupta, 1985) باشداسکراتيزاسيون و مالنيزاسيون مي
های خوني در این تحقيق، خصوصيات مرفولوژیک سلول

بلند رزاسه و کرم خراط تعيين شد. همچنين دو حشره شاخک
ها در طول دوره الروی آنها مشخص جمعيت هموسيتتغييرات 

ها شد. ایمني شاخص مهم حساسيت حشرات به آلودگي
باشد. آیا قدرت دفاع سلولي این حشرات در برابر اسپور مي

های بيمارگر در حدی هست که از روند ها یا باکتریقارچ
آلودگي جلوگيری کند؟ توان دفاعي این حشرات در برابر 

تلف عوامل بيمارگر چگونه است؟ با توجه به های مخغلظت
های این ها در دفاع فيزیولوژیک، یافتهاهميت نقش هموسيت

های ایمني سوسک تواند در درک بهتر واکنشتحقيق مي
بلند گلسرخيان و کرم خراط به عواملي مانند استرسشاخک

ها مؤثر بوده و پارازیتویيدهای محيطي، گرسنگي، بيمارگرها و 
 های کنترل ميکروبيولوژیک مورد استفاده قرار گيرد. نامهدر بر
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Abstract 
     Hemocytes as the immune system are important factors against fungi, bacteria and 

insecticide particles. Studying the morphology of hemocytes and their frequency is essential as 

the first stage in identification of cellular immune characteristics. In the present research, the 

types of hemocytes were investigated in the haemolymph of Osphranteria coerulescense and 

Zeuzera pyrina larvae after staining with Giemsa and by light microscopy at 40x magnification. 

Four types of hemocytes including prohemocytes, plasmotocytes, granulocytes and 

oenocytoides were identified in hemolymph of both pests. Spherulocytes and podocytes were 

observed only in hemolymph of Z. pyrina and 2nd and 3rd instars larvae of Osphranteria 

coerulescense, respectively. Prohemocytes as stem cells were small and often round with central 

nucleus. Plasmotocytes had often polymorphism profile and together with granulocytes were the 

most abundant hemocytes in both insects. Granulocytes are variable in size, round or oval shape 

with large nucleus in relation to cell size. They were the most abundant cells in the hemolymph 

of 4th and 5th instars of Zeuzera pyrina. Oenocytoid were also found to be generally small to 

medium-sized, oval shape with round and eccentrical nucleus. Spherulocytes were usually 

rounded or elongated cells and larger than Granulocytes. The total hemocytes count at different 

larval stages of both insects showed that the number of cells was directly related to larval age. 

The total number of cells was higher in the 3rd instar larvae of O. coerulescence and 5th instar 

larvae of Z. pyrina in comparison to the other instars. Differential hemocyte count showed that 

frequency of Plasmotocytes and Granulocytes were the highest in all of larval instars. The 

present study provides detailed information of hemocyte profile and hemogram of two wood 

boring insects. These findings could be used as a basis for further investigation on the 

immunology studies of Osphranteria coerulescense and Zeuzera pyrina. 
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