دومین جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی  ،جازیه وژیه عالهم جعفری

(رض)

Archive of SID

تاثیر زهر زنبورعسل در درمان بیماری های ویروسی و کووید–19
مریم محمدی مقدم

چکیده
زهر زنبورعسل از گذشته های بسیار دور در چین و یونان و مصر باستان برای درمان بیماری ها استفاده می شد ،امروزه نیز
در کشورهای اروپایی و آمریکا از نیش زنبور برای درمان بیماری های مختلف استفاده می شود ،هدف این مطالعه ،تعیین اثر
بخشی زهر زنبورعسل در درمان بیماری کووید 19-می باشد.
طبق پژوهش ها و تحقیقات آزمایشگاهی و بالینی صورت گرفته ،زهر زنبورعسل دارای ترکیباتی است که در درمان انواع
بیماری ها موثر است ،از جمله  :آرتریت ،ام اس ،آرتریت روماتوئید ،سیاتیک ،لوپوس و همچنین کاهش التهاب ،بازسازی
سیستم عصبی ،متوقف کردن رشد سلول های سرطانی و همینطور تقویت سیستم ایمنی و همچنین درمان بیماری های
ویروسی مانند  :آنفلوانزا ،ویروس هرپس و حتی درمان آنفلوانزای  H1N1و . HIV
ملیتین که مهمترین ترکیب موجود در زهر زنبورعسل است عالوه بر کنترل و درمان بیماری های ویروسی ،در کنترل بیماری
ماالریا نیز تاثیر گذار است.
با توجه به اینکه ترکیبات موجود در سمّ زنبورعسل بر روند درمان بیماری های ویروسی مؤثر واقع شده ،بی شک با تحقیق
و پژوهش در مورد تاثیر این زهر بر ویروس کووید 19-نیز شاهد نتایج مثبت و موفقیّت آمیز در درمان این بیماری خواهیم
بود.
این مقاله حاصل مطالعات نظری و تحقیق کتابخانه ای می باشد.

کلید واژه ها:
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 -1مقدمه
در مصر باستان ،یونان و  500سال قبل از میالد مسیح در چین ،نیش زنبورعسل برای درمان بیماری ها مورد استفاده قرار می
گرفت .بقراط نیش زنبورعسل را به عنوان راز کیمیاگری یاد کرده است ،همچنین در کتاب های مختلف خواص درمانی
نیش زنبورعسل مطرح شده و مقاالت پزشکی متعددی نیز به چاپ رسیده است.

 -2ترکیبات نیش زنبور
زهر زنبورعسل بیش از پنجاه نوع ترکیب دارد و منبع غنی از پروتئین ها ،آدوالپین ،آمین های فعال ،آمینو اسید ها ،پپتیدهایی
مانند ملیتین ،آپامین ،پپتید تجزیه کننده ی سلول های دفاعی (  ،) MCDآنزیم هایی مانند فسفولیپاز ،) PLA2 ( A2
هیالورونیداز و ترکیبات فرّار است.

 -2-1ملیتین :

فراوان ترین عنصر فعال در زهر زنبورعسل است که شامل  26آمینو اسید است و  50-60درصد کل سم

را تشکیل می دهد .ملیتین خواص بسیار مفیدی دارد که از جمله ی آنها فعالیت ضد التهابی ،ضد باکتریایی و ضد ویروسی
است)1(.
ملیتین ،فقط واکنش های آلرژیک جزئی را ایجاد می کند اما باعث درد بیشتر در ارتباط با نیش زنبور می شود .ملیتین عنصر
می کند و ثابت شده که فعالیت ضد ویروسی ،ضد میکروبی،

ضد التهابی قوی است و تولید کورتیزول در بدن را تحریک

ضد التهابی و همینطور از طریق فعال سازی  PLA2باعث القای آپوپتوز سلول های توموری می شود در نتیجه تاثیرات ضد
سرطانی دارد)2(.
ملیتین پپتیدی قلیایی است که حدود  50درصد ماده خشک زهر را تشکیل می دهد و باعث تغییر نفوذپذیری سلول های
پالسمایی و لنفی می شود .این تغییر باعث آزاد شدن هیستامین سلول ها و در نتیجه بروز حساسیت و واکنش سلول ها و به
عبارت دیگر درد موضعی و تورم می شود .محققین از نانوذرات برای توزیع ملیتین در مطالعات آزمایشگاهی استفاده می
کنند.

 -2-2فسفولیپاز:

مهمترین عامل حساسیت انسان به زهر است که باعث انقباض ماهیچه های صاف و اختالالت سلولی

می شود  ،ضمن اینکه موجب همولیز شدن گلبول های قرمز ( کاهش فشار خون ) و سلول های دفاعی نیز می شود.

 -2-3آدوالپین :

یک پلی پپتید اساسی که دارای  103اسید آمینه ی باقیمانده است و یک درصد از وزن زهر خشک را

شامل می شود .محققین ثابت کرده اند که آدوالپین با مسدود کردن سنتز پروستاگالندین و مهار فعالیت سیکلووکسیژناز دارای
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اثرات ضد التهابی ،ضد درد و ضد تب است .این پلی پپتید می تواند لیپوکسیژناز را از پالکت های انسانی مهار کند و اثر ضد
درد داشته باشد)3(.

 -2-4آپامین :

یک پپتید  18آمینه است که شامل دو پل دی سولفید است و کوچکترین نوروتوکسین در سم زنبور

است .این پلی پیتید قادر به عبور از سد خونی مغزی است و بنابراین از طریق حالت های مختلف بر عملکرد سیستم عصبی
مرکزی تأثیر می گذارد ،به عنوان مثال باعث ایجاد اثرات عصبی در نخاع پستانداران و در نتیجه می تواند منجر به تشنج و نیز
فلجی دستگاه تنفس گردد)4(.
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جدول  -1ترکیبات زهر زنبورعسل کارگر
مرجع جدول  )38( a :و .)39( b

 -3کاربردهای پزشکی
اجزا و ترکیبات موجود در زهر زنبورعسل از نظر پتانسیل در درمان آرتریت ،التهاب مفاصل و بیماری های سیستم عصبی
مانند پارکینسون ،آلزایمر و اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (  ) ALSمفید هستند ،همینطور در مطالعات علمی صورت گرفته
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مزایای امیدوار کننده ای در درمان انواع مختلف سرطان و همچنین فعالیت ضد ویروسی ،حتی در برابر ویروس  HIVو
آنفلوانزا  H1N1دارد)8( )7( )6( )5(.
در تحقیقات صورت گرفته روی موش ها ،تزریق  1میلی گرم از زهر به ازای هر کیلوگرم وزن ،اثرات فرمالدئید را که از
محرک های آرتریت است کاهش داده است)10( )9(.
طبق پژوهش ها ی انجام شده پپتیدهای ملیتین و آپامین از التهاب جلوگیری می کند که احتماال این کار از طریق کاهش
عملکرد دستگاه ایمنی صورت می گیرد)11(.
زمانی که ملیتین با دوز باال تزریق شود باعث درد موضعی ،خارش و التهاب می گردد ،اما دوز کم آن می تواند اثرات ضد
التهابی ایجاد کند .گزارش های بسیاری از تأثیر ضد التهابی ملیتین در بیماری مختلف مانند آرتریت روماتوئید (  ) RAو
اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (  ) ALSوجود دارد ،در حقیقت ملیتین با مهار سیتوکین های التهابی مانند اینترلوکین)IL-6( 6-
 IFN-Y ،TNF-a ،IL-8 ،عمل می کند)13( )12(.
تاثیرات زهر زنبورعسل در درمان انواع سرطان در حال بررسی است .ملیتین به عنوان یک پپتید غیر اختصاصی سیتولیتیک
شناخته شده است که می تواند به الیه ی پپتید حمله کند ،بنابراین در صورت تزریق داخل وریدی به یک سمیّت قابل توجه
منجر می شود)14(.
با این وجود بسیاری از رویکرد های بهینه سازی شامل استفاده از نانو ذرات لود شده با ملیتین مورد استفاده قرار گرفته و
نشان داده که زهر زنبورعسل و همینطور ملیتین ،فعالیت ضد توموری در برابر انواع سلول های سرطانی از جمله سرطان کبد،
سرطان پستان ،لوسمی ریه و سلول های سرطانی پروستات دارد)15(.

 -3-1خاصیت ضد ویروسی
مطالعات پزشکی جدید حاکی از آن است که زهر زنبورعسل و ملیتین موجود در آن نقش مؤثری در جلوگیری ازتکثیر
ویروس ها دارد .ویروس هایی نظیر آنفلوانزا نوع  ،(Virus Influenza A) Aوزیکول استومایت ویروس Vesicular
) ، Stomatitis Virus (VSVویروس سنسیشال تنفسی ) ،Respiratory Syncytial Virus (RSVگونه های ویروس
هرپس ) ،Herpes Simplex Virus2(HSV-2)، Herpes Simplex Virus1(HSV-1انتروویروس

)،(EV_71

) Enterovirus A71 (EV-A71و کوکساکی ویروس ).Coxsackie Virus(H3
زهر زنبورعسل روی موش مبتال به آنفلوانزا  H1N1آزمایش شد و ملیتین ،اثر حفاظتی و درمان بخشی را در این آزمایش
ثابت کرد .در این تحقیق آزمایشگاهی مشخص شد که ملیتین ،موش ها را در برابر عفونت کشنده ی ویروسی محافظت کرد.
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در ریه ی موش های مبتال به  H1N1که ملیتین دریافت کرده بودند تیترهای ویروسی کمتری نسبت به گروهی که این سم را
دریافت نکردند دیده شد .نتایج حاصل از این تحقیقات اثبات کرد که ملیتین موجود در زهر زنبور عسل قادر است از تکثیر
ویروس در عفونت کشنده ی آنفلوانزا نوع  Aجلوگیری کند .اگرچه مکانیسم دقیق این عملکرد ضد ویروسی مشخص نیست
اما تایید شده که زهر زنبورعسل با سطح ویروس فعل و انفعاالتی انجام می دهد و احتماال همین فعل و انفعال مستقیم با
سطح ویروس است که ساختار ویروس را بی ثبات کرده و اجزای آن را غیرفعال می کند .عالوه بر این زهرزنبور عسل و
ترکیبات موجود در آن ،اینترفرون  (I IFN) Iرا تحریک کرده که به دنبال آن حالت ضد ویروسی در سلول میزبان ایجاد
میشود و از تکثیر ویروس جلوگیری می کند)16( .
در بررسی های آزمایشگاهی همچنین تاثیر ملیتین و آپامین ،دو ترکیب موجود در زهرزنبورعسل بر ویروس اسهال ویروسی
گاو ) Bovin Viral Diarrheea Virus(BVDV),strain NADL (NADL-1اثبات شد و همینطور تاثیر ملیتین بر
ویروس های  HSV-1Mو  HSV-2Gکه ملیتین آنها را کامالً غیرفعال کرد .در آنفلوانزا نوع  ،Aملیتین تیترهای ویروسی و
حالت ) Green Flourescent Protein (GFPرا در سلول های آلوده کاهش داد)17(.
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس از کاربرد احتمالی نانو ذرات لود شده با ملیتین در از بین بردن
ویروس  HIVدر حالی که سلول های غیر آلوده آسیب نبینند گزارش کرده اند .این محققین بیان کردند که وقتی زهر
زنبورعسل وارد بدن می شود ،سم ملیتین قادر است حفره هایی را در پوشش محافظ ویروس  HIVو دیگر ویروس ها
ایجاد کند.
دکتر جوشا ال هود ( ، ) Dr.Joshua L. Hoodمحقق این دانشکده در بیانیه ی مطبوعاتی گفت  « :از نظر تئوری ،هیچ
راهی برای ویروس  HIVنیست که با سم ملیتین سازگاری یابد».
هنگامی که محققان این دانشگاه ،ملیتین را درون نانو ذرات بارگذاری کردند ،دریافتند که به دلیل وجود سپر محافظتی که به
سطح نانو ذرات اضافه می شود ،به سلول های طبیعی آسیبی نمی رسد اما از آنجا که ویروس  HIVاز سلول های سالم
کوچکتر است ،از بین سپر محافظتی لیز خورده و رد می شود.
دکتر هود همچنین گفت که برای پاکسازی جریان خون از ویروس  HIVمی توان نانو ذرات را درون خون شخص بیمار
تزریق کرد.
دکتر جورج کروسیک (  ، ) Dr.George Krucikمدیر محتوای بالینی این دانشکده گفت  « :این فن آوری ،نوید نابودی
ویروس های سیار در جریان خون که هنوز وارد سلول نشده اند را می دهد ،بنابراین می تواند از آلودگی سلول به ویروس
جلوگیری کند .البته این مسئله نیاز به تحقیقات و آزمایشات بالینی بیشتری دارد»)18(.
طی یک مطالعه تحقیقاتی روی سگ ها ( )19و موش ها ( )20نشان داده که ملیتین و آپامین ،پالسما کورتیزول را افزایش می
دهند .بنا به این تحقیق و مباحث دیگر صورت گرفته ،زهر زنبورعسل با تحریک آنزیم های بدن و سیستم ایمنی همانند
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داروهای معمول کورتیزون اثر بخشی می کند ،همینطور اثر محافظتی زهر زنبورعسل در برابر مضرات اشعه ایکس بررسی
شده است)21(.
در استان هوبی چین ،انجمن زنبورداران محلی ،بررسی ای را از زنبورداران انجام داده اند .در مجموع  5115زنبوردار ازجمله
 723مورد در شهر ووهان مرکز شیوع کووید ،19-از  23فوریه تا  8مارس از لحاظ ابتال به کروناویروس جدید مورد بررسی
قرار گرفتند،هیچ کدام از این زنبورداران عالئم مرتبط با کووید 19-را نشان ندادند.
پس از آن  121بیمار معالج با زهرزنبورعسل به همراه  5پزشک متخصص در زهردرمانی ،که آنها نیز برای سالمتی خود
زهردرمانی می کردند ،در شهر ووهان از لحاظ ابتال بررسی شدند .بیماران از اکتبر سال  2019تحت درمان با زهر زنبور عسل
بودند2.نفر از پزشکان در معرض موارد مشکوک به کووید 19-قرار گرفته بودند و 3نفر دیگر در معرض موارد تایید شده ی
کووید 19-اما هیچ کدام از  121بیمار معالج با زهر و همینطور  5پزشک ،به این بیماری مبتال نشده بودند ،با اینکه  3نفر از
آنها پیوسته با خانواده ی خود که مبتال به کووید 19-بودند ،تماس داشتند.
ممکن است تصور بر این باشد که زنبورداران به علت زندگی در مناطق روستایی کم جمعیت ،کمتر در معرض بیماری
کووید 19-بوده اند ،اما 5نفر پزشک و  121بیمار آنها از مناطق پرجمعیت ووهان بودند)22( .
زهر زنبور عسل می تواند بر سیستم ایمنی بدن تاثیرگذار باشد و تمایز سلول های  Tتنظیمی انسان را تقویت می کند که نقش
مهمی در کنترل عفونت  SARS-COV-2دارند .زهر موجود در نیش زنبورعسل شامل  -5هیدروکسی تریپتامین ()5-HT
است که فعالیت سلول  Tرا از طریق افزایش  Na+تسریع می بخشد و همینطور فعالیت پروتئین کیناس ) CPK )Cوابسته به
محل عبور فسفولیپاز  Dرا نیز افزایش می دهد ،بنابراین سیستم ایمنی را از طریق گیرنده های غشای لنفوسیت تحریک می
کند 5-HT .همچنین فیتوآماگالتینین (  )PHAرا تحریک کرده و با تغییر مرحله از فاز  Sبه فاز  G2/Mچرخه ی سلول ، T
باعث تکثیر این سلول ها می شود)23(.
استفاده از مواد تنظیم کننده ی سیستم ایمنی به عنوان ضد ویروس شامل محصوالت سنتزی و سیتوکین ها ،توجهات را برای
کنترل بیماری های ویروسی به خود جلب کرده است .زنبور درمانی اثبات کرده که زهر زنبورعسل و ترکیبات موجود در آن
برای بیماری های تنفسی خوک ها مانند ذات الریه ،ذات الجنب ،آتروفی و التهاب مخاط بینی ارزش درمانی باالیی دارد ،با
توجه به این آزمایشات زهر زنبورعسل برای درمان آنفلوانزا  H1N1مفید است)24(.
طبق گزارشات ،پپتید کوچک آپامین که فعال کننده ی  Ca2+و مسدود کننده ی  K+است ،باعث تکثیر سلول  Tدر موش
شده و همچنین گزارش شده که از آزاد شدن هیستامین در بافت ریه جلوگیری کرده است ،این نشان می دهد که آپامین با
تثبیت ماست سل می تواند التهاب مجاری هوایی ریه را کاهش دهد)25(.
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پژوهش ها نشان داده که هیستامین ،تولید  IL-6را در فیبروبالست بینی افزایش می دهد و فاکتور هسته ای  Kappa Bرا که
یک فاکتور رو نویسی برای بسیاری از ژن های پیش التهابی است القا می کند ،از سوی دیگر پپتید  MCDاز آزاد شدن
هیستامین از ماست سل ها جلوگیری می کند)26(.
با توجه به این یافته ها ،این فرضیه مطرح است که ترکیبات موجود در زهر زنبورعسل بتواند بر روند درمان بیماری کووید-
 19نیز اثر درمانی بسزایی داشته باشد.

 -3-2اثر بخشی نیش زنبور بر بیماری ماالریا
ترکیبات موجود در زهر زنبورعسل بر کنترل گسترش بیماری ماالریا نقش دارد .طی پژوهشی سی و سه پپتید ضد میکروبی
( ) AMPبرای بررسی اثر متوقف کنندگی بر چرخه ی ماالریا در مرحله ی اسپوروگونی  ،آزمایش شد که از این سی و سه
پپتید ،پپتیدهای ملیتین و آپامین از زهر زنبورعسل استخراج شده بود .در این آزمایشات مشخص شد که تنها پنج پپتید باعث
اختالل در رشد سلولهای پشه می شود و سمّی ترین آنها ملیتین است)27( .
محققین اینگونه استدالل کرده اند که در درمان با زهر زنبور ،ترکیبات زهر ،سیستم ایمنی را تحت فشار قرار می دهد بنابراین
باعث تقویت سیستم ایمنی می شود)28( .

 -4روش های درمان و واکنش های آلرژیک
سم را می توان با تزریق دستی یا توسط نیش زنبور به صورت مستقیم وارد بدن کرد ،اما قدم اول در درمان این است که فورا
خود نیش از محل تزریق حذف شود.مطالعات نشان داده که اگر در برداشتن نیش تاخیری ایجاد شود ممکن است سم بیشتر
تزریق شود)29( .
بعد از برداشتن نیش ،محل نیش باید کمپرس سرد شود.بعضی از مردم نسبت به نیش زنبور حساسیت شدیدی دارند و اگر
می دهد و دچار شوک آنافیالکتیک می شوند که ممکن است

توسط زنبور نیش زده شوند واکنش شدیدی در بدنشان رخ

موجب بیهوشی و در موارد شدیدتر منجر به مرگ شود بنابراین توصیه شده که قبل از درمان ،افراد از نظر حساسیت به نیش،
تست شوند)30( .
پزشکان باید قبل از درمان ،بیمار را از نظر حساسیت به زهر تست کنند به این صورت که مقداربسیار کمی از زهر را زیر
پوست تزریق کنند و اگر حساسیتی ایجاد نشد  ،درمان را آغاز کنند .در جلسه ی اول یک بار تزریق صورت می گیرد و بعد
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از آن در روز های آینده ،اندک اندک مقدار زهر تزریقی افزایش می یابد .برای تزریق زهر باید در همان زمان ،زهر با مایعات
قابل تزریق مانند آب مقطر و  ...مخلوط شود و اگر به صورت قرص است باید پروتئین های سمی مانند ملیتین حذف شوند.
مقدار دوز کشندگی زهر ( )LD50بالغ بر 1.75-4میلی گرم و به طور متوسط  2.8میلی گرم در هر کیلو گرم وزن بدن
است)31(.
به طور ماکسیمم هر نیش زنبور  0.3میلی گرم زهر تزریق می کند .برای یک فرد غیر آلرژیک با وزن  60کیلو گرم تقریبا
 600نیش کشنده است ،برای کودکی با وزن  10کیلو گرم  90نیش می تواند کشنده باشد ،بنابراین برداشتن سریع نیش بعد از
تزریق اهمیت دارد )32(.نکته ی قابل توجه این است که حداقل  90درصد از محتوای کیسه ی سم در  20ثانیه ی اول پس از
نیش وارد بدن می شود و تحویل سم طی یک دقیقه به طور کامل انجام می شود ،همچنین بیان شده که از هر  10هزار زنبور
حدود یک گرم سم خشک بدست می آید و در گونه های مختلف زنبور میزان زهر تولیدی متفاوت است به عنوان مثال گونه
ی  dorsataنسبت به  melliferaزهر بیشتری تولید می کند .توصیه شده به هنگام زنبور درمانی مصرف دارو های حاوی
الکل مانند شربت دیفن هیدرامین انجام نگیرد و حتی برای ضدعفونی کردن موضع تزریق به هیچ وجه از الکل استفاده
نشود )33(.ضمن اینکه جایگاه درست تزریق و دوزهای تزریقی خیلی مهم است چون در درمان نادرست ممکن است بدن
دچار تورم و بروز مشکالت تنفسی ،آنافیالکسی شدید و افت فشار خون شود.
زهر زنبور در آب قابل حل شدن است اما در الکل و سولفات آمونیوم انحالل نا پذیر است و در تماس با هوا به صورت
کریستال سفید متمایل به خاکستری در می آید)34(.

 -5تغییر پذیری ترکیبات سم زنبور در شرایط مختلف
سم زنبورعسل بسیار مستعد تغییرپذیری است به عنوان مثال زنبورهای جوان کارگر در مقایسه با زنبورهای کارگر قدیمی
سطح باالتری از آپامین و سطح پایین تری از ملیتین دارند ،در مقابل زنبور های ملکه دارای مقادیر کمتری از ملیتین و آپامین
ولی مقادیر باالتری از هیستامین هستند .زنبور های جوان سطح هیستامین کمی دارند .وقتی عمر زنبورعسل  4هفته است
ملیتین به حداکثر غلظت می رسد و در زمان پیری زنبور ،کاهش می یابد)35(.
تغییرات فصلی ممکن است در محتوای زهر زنبورعسل تاثیر داشته باشد زیرا فصل ها روی گل ها و میوه ها تاثیر می
گذارند .تولید ملیتین در طول تابستان تغییر می کند و در طول زمستان ملیتین به  10درصد از کل سم کاهش می یابد)36(.
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سم زنبورعسلی که توسط استخراج غده ،بدست آمده ،ممکن است آلوده کننده ی پروتئین ها از بافت غده باشد به طوری که
تنها  40درصد از مواد بدست آمده ،پروتئین های زهر زنبور است .هنگامی که از تحریک الکتریکی استفاده می شود بیش از
 80درصد از مواد بدست آمده ،پروتئین های زهر است)37(.

 -6نتیجه
با توجه به مطالب بیان شده و بعد از تالش های بسیار محققین در سراسر دنیا ،اخیرا دانشمندان و پژوهشگران کشور های
اروپایی و آمریکایی آزمایشاتی را در مقیاس بزرگتر بر روی تاثیر شفا بخشی زهر زنبورعسل آغاز کرده اند که نتایج حاصل
از این تحقیقات ،نقش زهرزنبور عسل و ترکیبات موجود در آن را در جلوگیری از تکثیر انواع ویروس ها به اثبات رسانده
است .با استناد به این آزمایش ها که نشان از تاثیر شگرف و درمانگر زهر زنبور عسل بر بیماری های ویروسی نو ظهور
همچون آنفلوانزا  H1N1و  HIVدارد ،امید است با تحقیقات و پژوهش های بیشتر در این زمینه شاهد درمان بیماری
ویروسی کووید 19-توسط محققین ایرانی باشیم .دور از ذهن نیست که زهر زنبورعسل بتواند در درمان بیماری کووید19-
معجزه ای به پا کند.
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