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تقييم سمية جسيمات الفضة النانوية  AgNPsفي أطوار الذبابة المنزلية
Musca domestica L.
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 )000.211ج ي ل المميون .ل حين بم ا سبة اليثبيط بطسيةة الي خية  %36ع ت

يثبدديط بم ددا  %06وبد ا المددتة ال م يددة وبم ددا قيمددة  (794.099 LC50جد ي ددل

المميددون ,كمددا ارتددسا ال يدداجم أن جميددي اليساكي د كددان لتددا يددلثيس ددل اليطددوس الطبيعددل
ل مددو اوطدواس المييم ددة وسددببا رتددوس ي ددوهاا ددل العددخاسا والكددام ا وا ي ددا

ددل

س ددبة رت ددوس الك ددام ا ولكد د الطد دسيةيين ,وبي ددا ال ي دداجم أن ي ددلثيس جس دديماا ال

ددة

ال ا وية بطسيةة ال مس كا ا أعمس م تا بطسيةة الي خية ولجميي اوطواس.
الكممػػات الدالػػة الخبابددة الم ليدة ,جسدديماا ال
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ي ة كسيا إتسيا و م يف عبت مصط س

0

المقدمة
يعدت الدخبا

الم لدل ) Musca domestica L. (Diptera: Muscidaeمدن أكثدس أ دواا الدخبا

العدالم  .)Hussein and John , 2014 ; Ommi et al., 2015اخ رتدس مدي بتايدة وجدوت حيداة ا سدان
 ,)2005كمددا يعددت مددن اا دداا الم ليددة والبيطسيددة والطبيددة السجيسددة ,ويمعد
والموا دل ,م تدا المسدب

داس دل
ديوعا وا ي اا
ا
Nazni et al.,

ك اقددل لمعتيددت مددن المسددبباا المس ددية لج سددان والددتواجن

المس دل لميي وجيدت وال حداس والي داا والجدخام والسدل والعتيدت مدن ا مد اس

المعويدة الط يميدة

Moriya et

 )al., 1999لخا تعا الحاجة الس البحث عن وساجل لمكا حة هخه الح سة.

اسييتما المبيتاا الح سية المص عة ل مكا حة العتيت من اا داا الح دسية وم تدا الخبابدة الم ليدة ,و رد اس لمدا يسدبب هدخه

المبيدتاا مددن يدلثيساا سددمية عمددس اإل سدان والحيدوان واثاسهدا السددمبية عمددس البيجدة,

د عدن رتددوس سد

ا مدن الح دساا المةاومددة

ل عددل المبيددتاا ,ع د وة عمددس اليكدداليف الكبيددسة لتددخه المبيددتاا ,لددخا اهدديم البدداحثون ددل اليحددس والك ددف عددن الية يدداا الحتيثددة خاا
ال عالية الةايمة لمح ساا وغيس المموثة لمبيجة سي لتا كبتاجل عن المبيتاا الكيمياوية البجواس .)0813 ,

ب د ددس ا الية يد د دداا ال ا ويد د ددة باسد د ددييتام م د د دوات بحجدد ددم تقيد د ددا جد د ددتا كمجد د ددال واعد د ددت وميطد د دوس د د ددل مكا حد د ددة اا د د دداا الح د د دسية

 ,)Khot et al., 2012من أهدم يمدا المدوات ال ا ويدة هدل جسديماا ال
الصد اا الةايمددة لددبع

أ دواا الح دساا واا دداا اويددسا

دة ال ا ويدة  ,Ag NPsحيدث يميمدا هدخه المداتة العتيدت مدن

د عددن ال عاليددة الم دداتة لمميكسوبدداا وال ايسوسدداا ,وأ تددا غيددس سددامة

لج سدان والحيدوان  (Yeo et al., 2003وقدت اسدييتما هدخه اليصداج
.)Chhipa, 2017

أجسيدا العتيددت مدن الت اسسدداا اليدل يو ددي

يع دسي

بيددو

داط جسدديماا ال

دل اليطبيةداا ال ساعيدة والطبيدة والصديتلية والبايولوجيدة

ددة ال ا ويدة كمبيددت ح دس عمددس مسديوا العددالم ,ةدت وجددت ع ددت

ويسقدداا خبابددة ال اكتددة  Drosophila melanogasterلتددخه الجسدديماا يددىت إلددس يددلييس اليحددول مددن طددوس

البي ددة الددس طددوس الح دسة الكاممددة ,وأن هددخه اليددلثيساا ا عكسددا ب ددكل سددمبل عمددس طددوس الكاممددة اخ يجد دا كامد د ا خاا اعمد داس
قصي دسة ,غيدس قداتسة عمدس اليد اوع و دعي ة اليصدوبة  .)Han et al., 2014; Mao et al., 2018خكدس Santhoshkumar et
) al., (2012أن يساكيد  00-0مم ددم /ليددس مددن جسدديماا ال

ددة ال ا ويددة كا ددا ممييددة لبال دداا الددخبا

 maculateولبال داا قدسات الما دية  .Rhipicephalus (Boophilus) microplusوبدين

) (2019أن لجسد د دديماا ال
بعو

د د ددة ال ا ويد د ددة المص د د د عة مد د ددن بد د دداا الكد د ددسكم

zedoaria

.Culex quinquefasciatus

و ييجة لعتم وجوت تساساا ميعمةة بيلثيس جسيماا ال

إلددس يةيدديم ال عاليددة السددمية لجسدديماا ال

ة ال ا وية عمس الخبا

ددة ال ا ويددة المص د عة كيمياجي د ا

الددتمو

Hippobosca

Sutthanont et al.,
 Curcuaيد د ددلثيساا ممييد د ددة ليسقد د دداا

الم لل ل العساا ,لخا هت ا الت اسسدة الحاليدة

ددت يسقدداا وعددخاسا وبال دداا الخبابددة الم ليددة

Musca

 domestica L.باسييتام طسيةيل ال مس والي خية.

المواد وطرائؽ العمل
تربية الذبابة المنزلية

يم يسبية الخبابة الم لية ل قسم عموم الحياة ,كمية العموم ,جامعة الموصل لعدتة اجيدال دل المييبدس ل دس

مسيعمساا ةية .حيث يم يسبية الح سة الكاممة بلق ا

الحصدول عمدس

ي بية خاا جوا

سمكية أبعاتها  68*68* 00سم) ,يم ي خية الكدام ا

اما اليسقاا ةت غخيا عمس غخاي ص اعل مكون من  388غم

ا ا بةاس بعت يعةيمد بدال سن الكتسبداجل بتسجدة حد اسسة

عمس قطن م بي بالحمي

وسكسو ب سبة .%18

 70م لم ددتة  10تقية ددة) ,و00غ ددم يميد دسة 088 ,غ ددم ددعيس 08 ,س ددم 6هيتسوكس دديت الص ددوتيوم  0عي دداس و 1088س ددم م دداي مةط ددس
6

وح

ا ع ت تسجة ح اسسة  0 + 02م وسطوبة سبية  % 0+28مصط س.)0880 ,

يةييم سمية جسيماا ال

ة ال ا وية ....... AgNPs
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جسيمات الفضة النانوية
اسددييتما جسدديماا ال

ددة ال ا ويددة المص د عة كيمياجي د ا اليددل يددم اسددييساتها مددن ددسكة  Skyspring nanomaterialsمددن

الو ياا الميحتة ا مسيكية واليل كا ا ب كل مسحوا اسوت خ

ةاوة  ,% 33.3حتت كمتا وحجمتا باسدييتام المجتدس ا لكيسو دل

الماسي  ,SEMاخ ييمي ب كل كسو ييساوح حجمتا بين 38 – 08ا وميس ,اما الكثا ة الراهسية  8.60غم /سم 6والكثا دة الحةيةيدة
 18.0غم /سم.6

االختبار الحيوي لجسيمات الفضة النانوية
 -1المعاممة بطريقة الغمر
اييبسا ال عا لية المميية لجسيماا ال

Treatment by dipping Method
ة ال ا وية بايباا الطسيةة اليل خكسها  ,Sinthusiri and Swnwera, (2010حيث

يددم يح دديس المحمددول اوسدداا  Stock Solutionبإخابددة  1غددم مددن مسددحوا ال

ددة ال ددا و

ددل 1888سددم ) مددن المدداي المةطددس

باسددييتام جتددا  Ultrasonicوالي د ط الكتسبدداجل لمددتة  0تقدداجا لمحصددول عمددس محمددول بيسكي د

6

 1888ج د ي ددل المميددون) وم د

ح سا اليساكيد المسدييتمة دل ا ييبداس  08, 188, 088 ,088, 088جد ي دل المميدون) .ول دس

مددن العمددس الثددا ل وغمددسا ددل  18مددل مددن محمددول ال

ا ييبداس أيدخا  18يسقداا

ددة ال ددا و المعمددا بدداليساكي المح دسة أع د ه لمددتة  68ثا يددة ,أمددا معاممددة

السديطسة ةدت يدم غمسهدا بالمداي المةطدس ,ثدم ةمدا إلدس أ ابيد

جاجيدة  0 ×0سدم) يحيدو عمدس  1غدم مدن ال دخاي الصد اعل لميسقداا

و دعا ددل الحا د ة ع دت تسجددة حد اسسة °0+27م وسطوبددة سدبية  ,% 0+28أجسيددا اليجسبددة بواقددي  3مكدسساا لكددل يسكيد إ ددا ة
إلددس معاممددة السدديطسة ,ويمددا م يابعددة مددو ويطددوس اليسقدداا ب ددكل يددومل لحددين وصددولتا لمسحمددة الح دسة الكاممددة ,إخ يددم حسددا
اليسقاا والعخاسا والح ساا الكاممة الميية.

 -2المعاممة بطريقة التغذية

Treatment by feeding Method

اسي ت إلس الطسيةة الميبعة من قبل  )Wright, 1971ل س

يةييم ال داط الحيدو لجسديماا ال

دة ال ا ويدة

العمددس الثددا ل لمخبابددة الم ليددة ,حيددث و ددعا عي ددة مكو ددة مددن  1غددم مددن ال ددخاي الصد اعل المعامددل بجسدديماا ال
أ ابي د

عددتت

دت يسقداا

ددة ال ا ويددة ددل

جاجيددة  0 ×0سددم) وب د ا اليساكي د المسددييتمة ددل طسيةددة ال مددس ,أمددا ددل معاممددة السدديطسة ةددت اسددييتم غددخاي ص د اعل

طبيعددل غيددس معامددل ,ةمددا  18يسقدداا مددن الم سعددة ا م إلددس وسددط ا ابيد

ال جاجيددة ثددم و ددعا ددل الحا د ة ع ددت تسجددة ح د اسسة

°0+27م وسطوبة سبية  ,%0+70أجسيا اليجسبة بواقي  3مكسساا لكل يسكي و ستا بال سدبة لمعاممدة السديطسة ,يمدا ميابعدة مدو
ويط وس اليسقاا ب كل يومل لحين وصولتا لمسحمة الح سة الكاممة ,إخ يم حسا

عتت اليسقاا ,العخاسا والح ساا الكاممة الميية.

وصححا ال سبة المجوية لمموا ل المعام ا بواسطة معاتلة  )1300 Abbottل الحا ا اليدل رتدس يتدا مدوا دل

السيطسة .ويم حسا

ال سبة المجوية ليثبيط ا لب و ل كل يسكي بعت ع سة أيام من المعاممة باسييتام المعاتلة اليالية:

ال سبة المجوية ليثبيط الب و =

×

حيث أن  = Tعتت الح ساا عن مجموعة المعاممة= C ,عتت الح ساا البا غة عن مجموعة السيطسة
.)Darwazeh and Mulla, 1979

اجس اليحميل اإلحصاجل لمبيا اا و ا اييباس ت كن ميعتت المتا ع ت احيمالية  8.80لميميي بين المعام ا.

ي ة كسيا إتسيا و م يف عبت مصط س

0

النتائج والمناقشة
يبدين الجددتول  ) 1يدلثيس جسدديماا ال

ددة ال ا ويدة ددل ا طدواس المييم ددة لمخبابددة الم ليدة بطسيةددة ال مدس ,اخ يبددين ان ال سددبة

المجويددة ليثبدديط الب د و بم ددا  %188ع ددت اليسكي د  088ج د ي ددل المميددون بعددت ع دسة ايددام مددن المعاممددة ددل حددين سددببا اليساكي د
 )188 ,088 ,088ج ي ل المميون سبة يثبيط بم ا  )%30 ,02 ,30عمدس اليدوالل ,وقدت كا دا اقدل سدبة يثبديط ع دت اليسكيد

 08ج ي ل المميون إخ بم ا  .)% 63إن اغم

الح دساا المييدة كا دا دل الطدوس اليسقدل ثدم يد ه الطدوس العدخس والكدام ا ,وقدت

بم ا قيمة  LC50اليسكي الخ يةيل  %08من الح ساا)  )000.211ج ي ل المميون.
الجدول  1الفعالية المميتة لجسيمات الفضة النانوية ضد يرقات وعذارى وكامالت الذبابة المنزلية باستخدام طريقة الغمر
التراكيز

اليرقات الميتة

ج ي ل المميون)
088
488
288
188
58

%
00
00
02
06
66

وارتددسا ال يدداجم ددل الجددتول  ) 0ان جسدديماا ال

الي خيددة ,اخ سددب

العذارى الميتة
%
00
00
00
10
6

الكامالت الميتة
%
06
10
10
6
8

النسبة المئوية لتثبيط
البزوغ %
a 188
a 30
b 02
c30
d 63

ددة ال ا ويددة كددان لتددا يددلثيس ددل ا ط دواس المييم ددة لمخبابددة الم ليددة بطسيةددة

اليسكيد  088جد ي ددل المميددون اعمددس سددبة يثبدديط لبد و البال دداا  ,%36وارتددسا اليساكيد

)188 ,088 ,088

ج ي ل المميون سدبة يثبديط بم دا  )%00 ,20 ,01عمدس اليدوالل بعدت ع دسة ايدام مدن المعاممدة وبم دا قيمدة )230.833 LC50

ج ي ل المميون.

الجدول  2الفعالية المميتة لجسيمات الفضة النانوية ضد يرقات وعذارى وبالغات الذبابة المنزلية باستخدام طريقة التغذية
التراكيز

اليرقات

ج ي ل المميون)

الميتة%

088
488
288
188
58

00
00
60
60
02

العذارى الميتة%

00
06
10
0
6

a 36
b 00
c 20
d 00
e 06

الميتة%

06
12
00
10
16

يي ددي مددن ال يدداجم ان اليساكيد المييم ددة لجسدديماا ال

الكامالت

النسبة المئوية لتثبيط
البزوغ %

ددة ال ا ويددة المسددييتمة ددل الت اسسددة الحاليددة

,088,088,088

 )08,188ج ي ل المميون ,سببا يلثي اس ل اليطوس الطبيعل ل مدو ا طدواس المييم دة لمخبابدة الم ليدة واتا هدخه اليدلثيساا الدس مدوا
اليسقدداا والعددخاسا والكددام ا ولكددن ب سد

والكدام ا وا ي ددا
يلثيس جسيماا ال

مييم ددة اسي عددا هددخه ال سد

مددي يدداتة اليساكيد كمددا وسددببا رتددوس ي ددوهاا ددل العددخاسا

د ل سددبة رتددوس الكددام ا الطبيعيددة ددل كد الطدسيةيين مددن المعاممددة ال مددس والي خيددة) ,كمددا بي ددا ال يدداجم ان

ة ال ا وية بطسيةة ال مس كا ا اعمس م تا بطسيةة الي خية ولجميي اطواس الخبابة الم لية ,حيث ان كا ة اليساكي

كان لتا يلثي اس ل ا طواس المييم ة لمخبا .

يةييم سمية جسيماا ال

ة ال ا وية ....... AgNPs
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ان اليسقدداا اليددل اسدديطاعا اليحددول الددس عددخاسا والعددخاسا اليددل يمك ددا مددن اليحددول الددس كددام ا كا ددا معرمتددا م ددوهة

وب د ددتسجاا واع د ددتات مي اوي د ددة الج د ددتول  ,)6 ,0حيدد ددث دد دديم ان قس د ددم ا كبيد د د اس مدد ددن العدد ددخاسا كا دد ددا صد د د يسة الحجدد ددم و ايحدد ددة المدد ددون
ال دكل ,1الحالدة أ) ورتددوس مسحمدة وسددطية بدين اليسقددة والعدخساي ال دكل ,1الحالددة

) ,كمدا ولددوحر أن معردم الكددام ا اليدل بددتأا

بد د ددالب و كا د د ددا مميصد د ددةة بالكبسد د ددولة ال د د ددكل ,1الحالد د ددة ﺟ) ورتد د ددسا كد د ددام ا م د د ددوهة ا ج حد د ددة غيد د ددس قد د دداتسة عمد د ددس الطيدد د دسان
ال د د د ددكل ,1الحالد د د ددة د) ,أو ب د د د د و م طةد د د ددة ال د د د دساا والصدد د د دتس مد د د ددن الكبسد د د ددولة او بدد د د د و م طةد د د ددة الدد د د دساا ةد د د ددط مد د د ددن الكبسد د د ددولة
ال د د ددكل  ,1الحالد د ددة ه  ,و) ,كمد د ددا رت د د ددس قسد د ددم كبيد د ددس مد د ددن الك د د ددام ا المييد د ددة ولك تد د ددا اصدد د د س حجم د د ددا مد د ددن الكاممد د ددة الطبيعي د د ددة
ال كل ,1الحالة )

الجدول  3النسبة المئوية لمتشوهات المظهرية ألطوار الذبابة المنزلية الناتجة من غمر يرقات العمر الثاني بتراكيز مختمفة من
جسيمات الفضة النانوية
أنواع التشوهات
التراكيز

جي ل

أ%

ب%

ج%

د%

ه%

و%

ي%

088
488
288
188
58

18
10
0
0
0

10
0
2
6
0

0
8
0
8
8

0
0
0
8
8

2
0
6
0
8

6
6
2
0
8

2
0
0
8
8

المميون)

الجدول  4النسبة المئوية لمتشوهات المظهرية ألطوار الذبابة المنزلية الناتجة من اضافة تراكيز مختمفة من جسيمات الفضة
النانوية الى غذاء يرقات العمر الثاني
أنواع التشوهات
التراكيز

جي ل

أ%

ب%

ج%

د%

ه%

و%

ي%

المميون)
088
488
288
188
58

2
0
2
0
0

6
0
6
6
0

0
6
8
8
0

0
6
0
8
0

2
0
0
6
8

6
0
6
8
8

0
6
0
0
8
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أ

ب

د

ﺟ

و

ﻫ

ي

الشكل 1التشوهات المظهرية المختمفة ألطوار الذبابة المنزلية الناتجة من معاممة العمر اليرقي الثاني بتراكيز مختمفة من
جسيمات الفضة النانوية بطريقتي الغمر والتغذية
أ -عخ اسي ص يسة ايحة المون,

 -مسحمة وسطية بين اليسقة والعخساي ,ج -كاممة مميصةة بالكبسولة ,ت-كاممة خاا أج حة م وهة غيس قاتسة عمس

الطيسان ,ه  -ب و م طةة الساا والصتس ةط من الكبسولة ,و -ب و م طةة الساا ةط من الكبسولة,

المناقشة

إن الي د د د د ددلثيس الةاي د د د د ددل لجس د د د د دديماا ال

– كاممة ص يسة ميية.

د د د د ددة ال ا وي د د د د ددة د د د د ددل أطد د د د د دواس الخباب د د د د ددة الم لي د د د د ددة يع د د د د ددوت ال د د د د ددس صد د د د د د س حجمت د د د د ددا

وسسعة اييساقتا لجدتاس الجسدم دل حالدة ال مدس ممدا يدىثس دل العمميداا ال سديولوجية دل جسدم الح دسة اث داي يطوسهدا ويدىت خلدا الدس
يم د د د د ددل د د د د ددل عممي د د د د ددة ال م د د د د ددو واليط د د د د ددوس ورت د د د د ددوس ي د د د د ددوهاا مرتسي د د د د ددة د د د د ددل جميدد د د د ددي اطد د د د د دواس الح د د د د د دسة وه د د د د ددخا يي دد د د د ددا مدد د د د ددي
ما خكسه ) )Al-Qurashi et al., 2015ع دت معاممدة يسقداا البعدو
الت م د د ددة الصد د د د ساي neriifolia

مس د د ددييم

 Culex pipienseبجسديماا ال

دة ال ا ويدة المح دسة مدن

 Thevetiaم د د ددن رت د د ددوس ي دد د ددوهاا مرتسيدد د ددة د د د دل أطد د د دواس الح د د د دسة المييم دد د ددة.

وبددين ) ) Arivoli and Tennyson, 2011رتددوس اط دواس وسددطية بددين العددخساي والح دسة الكاممددة ع ددت معاممددة ث ثددة ا دواا مددن
البعو

لمسييم

ال يم . Azadirachta indica

أن يدلثيس جسديماا ال

ددة ال ا ويدة ددل يسقداا الخبابددة الم ليدة بطسيةددة الي خيدة يسددب

دل يمددف ي يدا وا سددجة المعدل الميوسددط

ورت د ددوس جد د دواا يموي د ددة ويد د د عكا خل د ددا عم د ددس مس د دديوياا الكسبوهي د ددتساا والبسويي د دداا د ددل هيمولم د ددف الح د د دسة ,وه د ددخا م د ددا حرد د د

) (Karthikeyan et al., 2014ع ددت يعدسي

العمددس اليسقددل ال اسبددي لبعددو

 Culex quinquetasciatusبجسدديماا ال

ددة

ال ا ويدة .ويي ددا يداجم الت اسسددة الحاليدة مددي مدا خكدسه Armstrong et al., (2013ع دت يعدسي

خبابدة ال اكتددة ليساكيد عاليددة مددن

 )Raj et al., 2017إن ي خيدة خبابدة ال اكتدة عمدس جسديماا ال

دة ال ا ويدة  AgNPsأث داي مسحمدة

جس دديماا ال

ددة ال ا وي ددة الي ددل اتا ال ددس سد د

ال سيولوجية .وبدين مدا حرد

م ددوا عالي ددة ددل ا طد دواس الح د دسية المييم دددة م ددي رتدددوس العتي ددت مدددن الي دددوهاا

البمو ل يسة قصيسة أو طويمة يىثس ب كل كبيس عمس قتسة ا اث عمس و ي البي
ويمكن الةول إن اسييتام جسديماا ال

الخبابة الم لية وأي ا ل الي م

إلس جا

عف مو المباي

.

دة ال ا ويدة بيساكيد  088و  088جد ي دل المميدون قدت يسدتم دل اليةميدل مدن أ دساس

غمس الم اكل الميعمةة باسييتام المبيتاا الكيمياجية ل المكا حة.

....... AgNPs ة ال ا وية
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يةييم سمية جسيماا ال
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Evaluation of the Toxicity of Silver Nanoparticle AgNP on Stages of Housefly,
Musca domestica L.
Zeena Z. Idrees
Muneef A. Mustafa
Department of Biology / College of Science / University of Mosul
ABSTRACT
The current study aimed to evaluate the toxicity of silver AgNPs nanoparticles by dipping and
feeding methods and for five concentrations (800, 400, 200, 100, 50) ppm in the stages of the house
fly Musca domestica L., the concentration of 800 ppm caused an emergence inhibition rate of 100
%, while the lowest inhibition rate was at a concentration of 50 ppm, which amounted to 36% by
immersion method after ten days of treatment, while the value of LC50 (the concentration that kills
50% of insects) reached (422.711) ppm. While the percentage of inhibition by feeding method
reached 93% at a concentration of 800 ppm, and the concentration of 50 ppm gave the lowest
inhibition rate of 43% and for the same time period, and the value of LC50 (794.099) ppm. For both
methods. The results also showed that all concentrations had an effect on the natural development
of the growth of the different stages and caused the appearance of deformations in the pupa and the
adult and a decrease in the percentage of the appearance of the adult. The results showed that the
effect of silver nanoparticles by dipping method was higher than by feeding method for all phases.
Keywords: housefly, silver nanoparticles, toxicological evaluation, phenotypic abnormalities.

