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  الملخص        

_ آذارمن  للفترة من مدينة الموصل  Musca domestica ذبابة من نوع الذباب المنزلي 75جمعت 

 3سم/  مستعمرة 310 ×5.98 من جسم الذباب بمقدار  تعداد للبكتريا المعزولةأعلىظهر و .2010تموز 

  . على التوالي3سم /  مستعمرة 310 ×5.6 و310 ×5.78واأليسر  األيمنمقارنة مع الجناح بال

  -:اآلتية  البكتيريةاألنواع  األيمنت من الجناح عزل
  Bacillus cereus , Acinitobacter spp. , Micrococcus luteus ,  Aeromonas spp., Proteus 

vulgaris  , Streptomyces spp., Pseudomones  aeruginosa    Staphylococcus aureus ,  
 Escherichia coli.  

  : من الجناح االيسرةاآلتي األنواعوعزلت 
Lactobacillus spp. , Bacillus mycoids, Micrococcus roseus ,Alcaligenes spp.  Neisseria spp. 
, Proteus vulgaris , Pseud. aeruginosa  .  

 والجناح ه نفس الجناحفعالية ضد مايكروبية متباينة ضد عزالت جميعااالنواع المعزولة اظهرت 

 المعزولة من الجناح االيمن والعزلة .Streptomyces spp  نوع العزلة التابعة لظهرتأفي حين  ،المعاكس

 قيد األنواع على اغلب تأثيرا أعلى األيسر المعزولة من الجناح   Bacillus mycoides   وعنللالتابعة 

  .الدراسة

 , Acinitobacter spp.  , Proteus vulgarisلألنواعتم التحري عن وجود الملتقم  كما 

Micrococcus luteus , Alcaligenes spp.  Bacillus mycoides  ، Pseud. aeruginosa  حيث لوحظت

  االنواع المذكورة انفاالمتخصص على الدالة على وجود الملتقم  من انعدام النمو البكتيري المناطق الشفافة 

  .المعزولة من الذباب قيد الدراسةو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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            ABSTRACT 

Seventy five house fly Musca domestica  were collected from Mosul city, the higher 
account of  isolated bacteria is  5.980 ×310 CFU/ ml  from the body compare with  right and 
left wings 5.78 × 310 and 5.6 × 310  CFU/ ml respectively . Species belonged to  Bacillus 
cereus, Acinitobacter spp., Proteus vulgaris , Streptomyces spp. , Aeromonas spp., 
Micrococcus luteus, Escherichia coli  Staphylococcus aureus , Pseudomonas aeruginosa  , 
isolated  from the right wing while  Lactobacillus spp. , Bacillus mycoides , Micrococcus 
roseus , Alcaligenes spp. , Neisseria spp. , Proteus vulgaris , Pseud. aeruginosa  were 
isolated from the left wing. 

The isolated species from the right and left wings shown diffrent antibacterial activities 
against the isolates of the same and the opposite wings. while the Streptomyces spp. isolated 
from the right    and the Bacillus mycoides which isolated from the left wings shown effect 
on the most detected species under  the study. The bacteriophage of the species belong to  
Acinitobacter spp., Proteus vulgaris , Micrococcus luteus , Alcaligenes spp. , Bacillus 
mycoides and  Pseud. aeruginosa were isolated from the fly under the study.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

 أن العالقـة بـين      إذ ، في الصحة العامة لإلنـسان     اً واضح اًيراصة تأث للحشرات عامة وللذباب خ    إن  

 نـوع مـن     100 من   أكثر سجل   إذ  ،حمل فقط  أوة  يالميكروبات والحشرات قد تكون عالقة تكافلية أو تعايش       

 أنواع مـن    5 ، نوع من البكتريا   41 من الفيروسات و     أنواع 3ها  منطة الذباب المنزلي    االممرضات تنتقل بوس  

 لجـنس   اً تابع اًنوع 60يوجد حوالي      . من الفطريات  اً نوع 14 أنواع من الديدان الشريطية و       7،  ائياتاالبتد

 الفواكـه   علـى  تتواجد داخل المبـاني وخارجهـا         فهي لإلنسانمالزمة  العالمية االنتشار و  ال Muscaالذباب  

منها و    الخطيرة األمراضمن   لكثير    والحيوان وناقالً  لإلنسان إزعاج مصدر   دوالخضراوات والمشروبات وتع  

 مـن  Muscidaeالعائد إلى عائلة و حياتية أسلحةحمل ترسانة يي ذ والMusca domestica  الذباب المنزلي

 وفـضالت   األوسـاخ  يتردد الذباب على     ، )2009 ،وآخرون إسماعيلالحاج  ( Diptera األجنحةرتبة ثنائية   

 الـذباب   أنـواع  هناك العديد من     ،ه تعيش في تلك المواد     يرقات إن إذ وحقول الدواجن    واإلسطبالتالحيوانات  

وذبابة الرمـل التـي تنقـل        منها الذبابة السوداء التي تنقل مرض الحمى السوداء          األمراضالناقل للكثير من    

جمرة الخبيثة وربما فيروس نقص المناعة       المسببة لل  بكتريا  المرض اللشمانيا الجلدي وذبابة الخيل التي تنقل        
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ي التي تنقل مرض النوم القاتل وذبابة المنزل التي بحركتها بـين البـراز              سي ت سوذبابة الت )  HIV( المكتسبة

 والتهـاب الكبـد     األطفال منها شلل     الفتاكة التي تصيب البشر    األمراض لكثير من    اً مثالي  ناقالً تصبحوالطعام  

  ).Cranshaw and Peairs,2009 2009 ; ،وآخرون إسماعيلالحاج ( وغيرها E   وA  روسي الوبائي ـالفاي

 سقط الـذباب    فإذاهناك خاصية في احد جناحي الذباب المنزلي هو انه يحمل الداء والدواء في جناحيه               

 الجراثيم العالقة به فان اقرب مبيد لتلك الجراثيم هو المبيد الذي يحمله الذباب في               وألقى الشراب   أوفي الطعام   

هناك داء فان دواءه قريب منه ولذا فان غمس الذباب كله وطرحه كاف              كان   فإذاقريبا من احد جناحيه     جوفه  

 ألــ    الملـتقم البكتيـري     كما انه قد ثبت علميا بان الذباب يحمل أيـضا          لقة به   القتل الجراثيم التي كانت ع    

Bacteriophage    تغمس فيه كي تخرج تلك      أن الشراب وجب    أو وقعت الذبابة في الطعام      فإذا القاتل للبكتريا 

  ).  Shope, 1927( وتحللها الجراثيم فتصيبادة  المضاألجسام

 المختلفة من الجراثيم المتواجدة على جناحي الذباب المنزلـي          األنواع عزل   إلىيهدف البحث الحالي    

Musca domestica   والتحري عن قدرتها على انتاج  مواد مضادة للبكتريا المعزولة من جنـاحي الذبابـة  

في جناحي الذباب المنزلـي  لتعرف على الداء والدواء    ل  المعزولة وذلك  النواع البكتيري ل  والتحري عن الملتقم  

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحـه  ((  وسلم )صلى اهللا عليه وسلم ( مصداقا لحديث الرسول  

  . يد من الرواة  الصحيحة كما رواه العداألحاديث وهو من ))فان في احد جناحيه داء وفي األخر شفاء 

  

  المواد وطرائق العمل

   جمع الذباب 

 -آذارمن مدينة الموصل للفترة مـن   Musca domestica الذباب المنزلي  نوع ذبابة من75جمعت 

  . الدقيقة منهااألحياء المختبر لتشريحها وعزل إلى ت ونقل معقمةأنابيب الذباب في وضع ،2010/ تموز

   

  :تشريح الذباب 

 مـن    تشريح دقيقة ومعقمة وضع كـل      بأدوات عن جسم الذبابة     األيسر و األيمنل من الجناح    فصل ك        

 ،حسن   % (0.9المعقم  الطبيعي   من المحلول    ³ سم 5 لكل ذبابة في     ى والجسم على حد   واأليسر األيمن الجناح

2008.(  

  : بكترياعزل ال

 األوسـاط وفرشـت علـى   ) الذبابـة   جسم ، أيسر جناح ، أيمنجناح ( من كل عينة     3 سم 0.05اخذ         

 ووسـط  Blood agarكليسرول ، وسـط الـدم المغـذي   % 1 االكار المغذي المضاف له - :اآلتيةالزرعية 

   .MacConkey agarماكونكي 
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،  ساعة48 بعد  )CFUالوحدات المكونة للمستعمرة (  تم عد البكتريا  ،˚ م 37حضنت هوائيا في درجة حرارة      

 و كتيرية المعزولة على موائل األكار المغذي الستخدامها في التجـارب ألالحقـة،            وحفظت العينات الب   تنقي

  Winn et  al., 2006 ; Collee et al.,1996 ; Holt et  al., 1994) . (  اعتمادا علىشخصت االنواع 

      Antimicrobial activity الميكروبيالنشاط 

لدراسـة النـشاط     )2006(المحورة من قبل السماك )  (Waksman, 1967تم ذلك باستخدام طريقة        

 األيـسر  بكتريـا الجنـاح      أنـواع  ضد   األيمن البكتريا المختلفة الموجودة على الجناح       ألنواع ميكروبيالضد  

   . بالعكسوالعكس

   :لبكتريا المعزولة من جناحي الذبابة ل  Bacteriophage ملتقم الالتحري عن

  :  تم ذلك بـ 

  سـاعة   24لمـدة     ت من المرق المغذي وحضن    ³سم5 في   ى على حد   كال  المشخصة   اعاألنو تزرع    -1

 108 ×  9 اي مايقارب    اكفرالند مع األنبوب الثالث من أنابيب م       كثافة النمو  ترنقو  ˚ م 37في درجة حرارة    

  .3سم/خلية

اعة في درجـة    س24 لمدة    مرة ثانية   وحضنت نوع بكتيري نامي في الوسط السائل      تم غمس ذبابة لكل        -2  

  . ˚ م37حرارة 

 في درجـة   ساعة24 لمدة حضنتو االكار المغذي  وفرشت على أطباق المزرعةمن  3 سم 0.5 اخذ   -3

 Bergan(محورة عن طريقة البـاحثين  بالطريقة ال Plaqueألـ  مناطق رائقة لمالحظة وجود  ˚ م37 حرارة

and Norris, 1979  (المستخدمة لعزل الملتقم من التربة.  
  

  المناقشةالنتائج و

 على جناحي الذبابـة المنزليـة        المجهرية المتواجدة    األحياء في   وتنوع عالٍ  وجود كثافة عددية     لوحظ

Musca domesticaعلـى الـذباب    التنوع الميكروبـي أنحيث ) 1( مبين في الجدول وكما  خاصة البكتريا 

  ). (Butler et  al., 2010وكذلك الكثافة العددية تعكس البيئة التي يعيش فيها 
  

 Muscaالمعزولـة مـن الـذباب المنزلـي    ) 3 سـم CFU   1 \(رية عدد المستعمرات البكتي : 1الجدول  
domestica  

 3سم / CFUعدد المستعمرات البكتيرية 

  األوساط الزرعية  عدد العينات  310×

  جناح أيسر  جناح أيمن  جسم الذبابة

  5.940 – 0  5.800 – 0  5.940 – 0  اكار الدم المغذي
75 

  5.600 – 0  5.780 – 0  5.980 – 0  اكار الما كونكي
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ة التابعة للبكتريا السالبة والموجبة الكرام من كـل مـن   ـ البكتيرية المعزولاألنواع أهم  يبين 2الجدول

  - :اآلتية ةـالبكتيري األنواعالحصول على  تم األيمنالجناح من ف ،واأليسر األيمنالجناح 
   Bacillus cereus, Acinitobacter spp., Micrococcus luteus , Aeromonas spp.,   Proteus   

vulgaris  ,   Streptomyces spp.  Staphylococcus aureus ، , E.coli , Pseud. aeruginosa  
 

  :االتيةأما من الجناح األيسر فتم الحصول على االنواع 
Lactobacillus spp. , Bacillus mycoids, Micrococcus roseus , Alcaligenes spp.  Neisseria 
spp. , Proteus vulgaris , Pseud. aeruginosa.  

 طبية خاصة في قدرتها على التسبب في        أهميةعلى جناحي الذبابة بان لها       العزالت البكتيرية النامية     تزتاما

  اـ له أشار  وكما  وغيرهاألطعمةا وفساد  والحيوان والنباتاإلنسان أجهزة  التي تصيباألمراضكثير من 

  )Yap et al., 2008 ; ممرضات مهمةد المعزولة تعاألنواع أن إذ)  2008 ،حسن .  

  

  . المعزولة من جناحي الذبابة البكتيريةاألنواع  أهم  :2 الجدول

  

   المجهرية المعزولةاألحياء

  الجناح األيسر الجناح األيمن
Bacillus cereus Lactobacillus spp. 

Streptomyces spp.  Alcaligenes spp. 
Micrococcus luteus Bacillus mycoides 

Aeromonas spp. Neisseria spp. 

Acinitobacter spp. Proteus vulgaris 

Proteus vulgaris Micrococcus roseus 

E.coli  Pseud .aeruginosa 

Pseud .aeruginosa   

Staph.aureus  

  

ميكانيكية إفراز    في األمر بغمس الذباب تتضح      وسلم رسول صلى اهللا عليه   الجعنا إلى نص حديث      إذا ر      

تم إال في وجود وسـط الطعـام أو         ت أنواع البكتريا النافعة والفطريات ال        فعالية  أن إذ) الدواء( المادة الفعالة   

دة دواء وعند ذلك تقوم الكائنات المفي      يسمح هذا الوسط بتقابل كل من الداء وال        إذالشراب الموجود داخل اإلناء     
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وجد أن المادة المضادة والتي تقتل البكتريا السالبة والموجبة الكرام ال تتحرر            . بالقضاء على الكائنات الضارة   

 الضغط االوزموزي تنتفخ وتنفجر وتطلـق محتوياتهـا         ساطةمن الخاليا الفطرية إال إذا امتصت السائل وبو       

تأثير النشاط الضد ميكروبي للبكتريا المعزولة من الجناح         ) 3( الجدول   يوضح. للقضاء على البكتريا الضارة   

ــسر   ــاح األي ــن الجن ــة م ــا المعزول ــى البكتري ــن عل ــا ،األيم ــدول أن بكتري ــائج الج ــين نت   وتب

  spp.    Aeromonasواعـاألن   على متوسطاط ضد ميكروبيـ كان لها نش ناح األيمن المعزولة من الج   

 spp. Micrococcus roseus    , Alcaligenes  و    Proteus vulgaris ، ـ تريـان لبكـا كـبينم  اــ

spp. Streptomyces    األنـواع   كـل مـن  تثبيط نمـو كفاءة عالية في  roseus Lactobacillus spp. , 

Bacillus mycoides     ,Micrococcus  Pseud. aeruginosa  متـاز    تإذ نـواع ولم تؤثر على بقيـة اال

   بقدرتها العاليـة علـى انتـاج المـضادات الحيويـة      بصورة عامة Streptomyces جنسل  التابعةاألنواع

(Madigan et al., 2003) .  

  

 يمن على البكتريا المعزولة مـن   المعزولة من الجناح األ البكتيريةلألنواع تضادي  تأثير النشاط ال: 3الجدول

  .الجناح األيسر

  

 

 الجناح األيمن

  

  

  الجناح األيسر

B
acillus cereus

 M
icrococcus luteus

  Pseud.aeruginosa 
  

A
erom

onas spp.
 

Staph .aureus
 

E
.coli

 

A
cinitobacter spp.

 

Proteus vulgaris
  Streptom

yces spp.
 

Lactobacillus spp._  _  _  _  _  _  _  _  +++  

Bacillus mycoides_  _  _  _  _  _  _ _ +  

Pseud.aeruginosa_  _  _  _  _  _  _  _ +  
Micrococcus 

roseus _  _  _  +  _  _  _  _ +  

Alcaligenes spp. _  _  _  +  _  _  _  _ _  

Neisseria spp. _  _  _  _  _  _  _  _ _  

Proteus vulgaris +  _  _  +  _  _  _  _ _  

  بدون تأثير_  متوسط   +  جيد   + +  عالي   تاثير+ + +   •
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من ناحية إنتاجها للمضادات المعزولة من الجناح األيمن   spp. Streptomyces  ونظرا ألهمية بكتريا

وقد  ) 4(  كما موضح في  الجدول ه نفسالجناح الحيوية تم دراسة تأثيرها أيضا على البكتريا المعزولة من

 ,Bacillus cereus, Micrococcus luteus  ابعة لـ كفاءة عالية في تثبيط نمو عزالت ت اظهر النوع

Pseud.aeruginosa, Staph.aureus,    E. coli.    

  

 المعزولة من الجناح األيمن على spp. Streptomyces للنوعللعزلة التابعةتضادي  تأثير النشاط ال:4الجدول 

  . المعزولة من نفس الجناحنواع البكتيريةاال

  

  

  

  البكتريا

B
acillus cereus

 M
icrococcus luteus

 

Pseud.aeruginosa
 

A
erom

onas spp.
 

Staph.aureus
 A
cinitobacter spp.

 

Proteus vulgaris
  

E
.coli

 

Streptomyces 
spp. + + + +  -  +++  -  -  +  

 بدون تأثير_  متوسط   +  جيد   + +  تاثيرعالي  + + +   •

  

المعزولة من الجناح األيسر على البكتريا لمعزولة مـن          دراسة تأثير الضد ميكروبي للبكتريا       تكذلك تم      

  نـوع  عزلـة تابعـة ل      أثـرت   إذ وكانـت النتـائج متفاوتـة      ) 5(  الجدول   كما موضح في  الجناح األيمن   

Micrococcus roseusه نفسلجنسل  تابعةأخرىعزلة   على Micrococcus luteus     أن وقـد يـدل علـى 

من  أنواع أو  هنفس لنوعل يؤثر على سالالت تابعة      هان صفاته    من   فهو المواد المنتجة عبارة عن بكتريوسين    

 كما كان لكل من ) Riley and Chavan , 2007( على البكتريا التأثير ضيق الطيف في ه انأي هنفس الجنس

ج  وكذلك تبين نتائ، Pseud. aeruginosa  النوع  علىاًتأثير  , .Proteus vulgaris  Neisseria sppبكتريا 

 كـل  تثبيط نمو انتاج مضادات حيوية و كفاءة عالية في Bacillus mycoidesنوع التابعة ل للعزلة أنالجدول 

 ,.Bacillus cereus , Micrococcus luteus , Pseud.aeruginosa , Acinitobacter sppمـن االنـواع   

Proteus vulgaris  وهذا مااشار اليه )Prescott et al ., 2005( .  
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    المعزولة من الجناح األيسر على البكتريا لالنواع البكتيريةتأثير النشاط الضد ميكروبي:  5الجدول     

  .معزولة من الجناح األيمنال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بدون تأثير_  متوسط   +  جيد   + +  تاثيرعالي  + + +   •

  

 اعلى تـاثير علـى   األيسرح الجناعزولة من والم Bacillus mycoides  التابعة للنوع العزلةأعطت        

 دراسة تأثيرها الضد ميكروبي على البكتريا المعزولـة         ت تم  كما ،)5(  كما موضح في الجدول    نواعاغلب اال 

 , Bacillus mycoides  األنـواع  علـى   اً تأثير أظهرت فقد ) 6(  وكما مبين في الجدول هنفس من الجناح

Pseud. aeruginosa , Micrococcus roseus ,     Alcaligenes spp., Proteus vulgaris   مـا  وهـذا 

 أعلـى معزولة من الذباب المنزلي Bacillus    عزلة تابعة لجنسأعطت إذ) 2008( الباحث حسن إليهتوصل 

   . على العزالت قيد الدراسةتأثير

  

  

  

  

األنواع البكتيرية المعزولة من 

  الجناح األيسر            

  

  البكتريا المعزولة 

  من الجناح األيمن
Lactobacillus spp.

  Pseud.aeruginosa
  M

icrococcus roseus 
 

A
lcaligenes spp.

 

N
eisseria spp.

 Proteus vulgaris
  B

acillus m
ycoides

 

Bacillus cereus _  _ _ _ _ _ +++  
Micrococcus luteus _ + + _ _ _ +++  
Pseud.aeruginosa  _ _ _ _ + ++ +++  
 Aeromonas spp. _ _ _ _ _ _ _  

Staph.aureus _ _ _ _ _ _ _  
E. coli _ _ _ _ _ _ _  

Acinitobacter spp. _ _ _ _ _ _ +  
Proteus vulgaris _ _ _ _ _ _ +  

Streptomyces spp. _ _ _ _ _ _ _  
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يسر على المعزول من الجناح األ Bacillus mycoidesنوع أثير النشاط الضد ميكروبي لل ت: 6الجدول  

  .البكتريا المعزولة من نفس الجناح

  

  

  

  

   البكتيريةاألنواع
Lactobacillus spp.

 B
acillus m

ycoides
 Pseud.aeruginosa
  M

icrococcus roseus
 

A
lcaligenes spp.

 

N
eisseria spp.

 Proteus vulgaris
 

Bacillus mycoides _  ++  +  +  ++  _  ++  

  بدون تأثير_  وسط   مت+  جيد   + +  تاثيرعالي  + + +   •

  

ـ         أن إلى باإلضافة انه   إلىتشير البحوث العلمية      ملتقم الذباب يكون حامال للبكتريا والفطريات كذلك يحمل ألـ

وتتميـز هـذه الفيروسـات       عن القضاء على البكتريا التي تحملها الذبابة في احد جناحيها            مسئوالعدته  الذي  

على التخلص مـن  30-60   دقيقة إذا ما توفرتفيروسات قادرة هذه ال للنوع البكتيري، وإصابتهابخصوصية 

  كبيرة وتماسها المباشـر    بأعداد كتواجدها   الظروف المناسبة  لها   جميع البكتريا في أنبوب االختبار في ظرف        

 الموجـودة علـى سـطح       الملتقمات دراسة   أهمية جاءت من هنا    ،بسطح البكتريا وكون البيئة المحيطة سائلة     

  إلـى أن     7 في قتل األنواع البكتيرية المعزولة من الذباب المنزلي فتـشير نتـائج الجـدول              لي  الذباب المنز 

   لألنواع إصابتهاكانت متخصصة في ودة على سطح الذباب المنزلي  الموجالملتقمات
Proteus  vulgaris,    Bacillus mycoides,    Pseud. aeruginosa,    Acinitobacter spp.  ,  
Alcaligenes spp. ,   Micrococcus luteus   

أي ان الملتقمات الخاصة بهذه االنـواع   على األوساط الزرعية مناطق رائقة للملتقم شاهدة وجودن خالل مم

 بالملتقم وقد   اًجسم الذباب المستخدم قيد الدراسة، في حين لم تظهر باقي االنواع المعزولة تاثير            موجودة على   

 وتتفق هذه النتائج مـع      .ملتقم الخاص بهذه االنواع على جسم الذباب قيد الدراسة        يكون السبب النعدام وجود ال    

أن غمس الذباب المنزلي في الماء أو الحليب يؤدي إلى حدوث انخفاض )  (Baeshin  et al., 1990مالحظة 

  .واضح في درجة تلوثه

  

  

  

  



   خنساء محمد يونس الطائي وإسراء غانم حازم السماك
 

20

  .بةمن جناحي الذبا البكتيرية المعزولة األنواع ملتقمات : 7الجدول     

  

  النتيجة  النوع البكتيري  جهة الجناح
Proteus vulgaris +  

Micrococcus luteus +  

  

  يمين

  Acinitobacter spp. +  
Alcaligenes spp.  +  

Bacillus mycoides +  

  

  يسار

  Pseud. aeruginosa  +  
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