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Abstract 
Insects have been considered the main source of very useful chemical compounds. Today, the insect's 

innate immunity is a subject of antibiotic alternatives by experimenting with their body extracts. After 

application of the "Sequential solvent polarity" method. The dry body extract of the Americana 

cockroach, Periplaneta americana was exhibited had variable growth inhibition between the tasted 

pathogenic bacteria, the methanol cold extract was more effective than with other (Hexane, Diethyl 

ether, Ethyl acetate, Methanol) solvents by inhibition zone diameters; (29.0, 22.0,24.0, 22.3) mm for 

(Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae) 

respectively. In comparison between the antibacterial of the methanol extracts of the cockroach and 

the paper wasp Polistes watti, extract of the P. americana in more active in the inhibition of all four 

tested bacteria as follows: (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae) for (7.7, 18.3, 8.7, 6.0) mm respectively. Extract of P. americana have 

antibacterial activity do to it living in an ecological niche which characterized by organic and bacterial 

pollution so, the growth of human pathogenic bacteria in more inhibited than the social entomophagous 

P. watti wasp. The present study had given promise alternative of the personal antibiotics, by as more 

effective than the standers drugs (Ceftriaxone, Gentamicin) after separation and identification of the 

active molecules and used as a template for the future manufacturing industry. 

 

Keywords: Insect extract, Periplaneta amrecana, Polistes watti, bacteria      

 

 

 ضد البكتريا األصفريطية لمستخلص الجسم الجاف للصرصور األمريكي والزنبور ب المقارنة في الفعالية التث
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 قسم علوم الحياة، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل، الموصل، العراق  1

 الخالصة        
المفيدة طبيا ،    ا  طبيعي  ا  الحشرات مصدر   عدت الكيميائية  المركبات  للحشرات  المناعةفكانت  للعديد من  البكتريا   الفطرية  ضد 

  وباستعمال   للمضادات الحيوية حاليا.  البدائل بتجريب المستخلصات الحشرية ضد البكتريا المقاومة  إلى  دعوةب  نتوجه  ،الممرضة لها
 مستخلصن لنتائج الدراسة الحالية، أ  ظهرتأ  Sequential Solvents Polarity  طريقة "االستخالص بالمذيبات المتعاقبة القطبية"

 األنواع البكتيرية المختبرة  بين  لنمولالتثبيطي  في الفعل    ا  تباينم  ا  تأثير   ،  Periplaneta americana  األمريكي  الجسم الجاف للصرصور
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(Staphylococcus aureus  ،Escherichia coli  ،Pseudomonas aeruginosa،Klebsiella   pneumoniae)،    تفوق فقد
بأقطار و لتثبيط األنواع البكتيرية،  خرى المستعملة األ المذيباتب همستخلصات باقي على  األمريكيمستخلص الميثانول البارد للصرصور 

رام. وبالمقارنة مع بكتيرية الموجبة والسالبة لصبغة جال  عفي تثبيط نمو األنوا   ، على التوالي  ملم  22.3)،    24.0،  22.0،  .029)  تثبيطية
فعالية لتثبيط نمو البكتريا   كثرأكان مستخلص الميثانول البارد للصرصور األمريكي    ، Polistes watti  األصفرمستخلصات الزنبور  

 Staphylococcus)  ملم لألنواع البكتيرية  (0.0،  8.7،  18.3،  7.7)  فبلغت  رجميع مستخلصات الجسم الجاف للزنبور األصف  من

aureus  ،Escherichia coli  ،Pseudomonas aeruginosa  ،Klebsiella 

 pneumoniae،)  من موطن بيئي    ن مستخلص الصرصور االمريكيأ  .على التواليEcological niche  تلوث عضوي وبكتيري   ذي
هذه النتائج   ن  معيشة اجتماعية. أ   وذي  المفترس  الزنبور االصفر   حشرات  مقارنة مع  لإلنسان كثر تثبيطا لنمو البكتريا الممرضة  أ  عال  

ولتحديد ، Ceftriaxone, Gentamicin)) فضل من الدواء القياسيأ  تثبيطا للنمو عطتكونها أ   الحياتيةواعدة لبدائل عن المضادات  
 مستقبال.   للتصنيع Templateقالب ك ثم دخولها الفعالية وفصلهاالجزيئات 

 
 بكتريا،  watti sPoliste, aamerican Periplaneta مستخلص الحشرات،  :المفتاحية الكلمات

 
 Introduction المقدمة .1

مكن البشاارية من عالا العديد من االمرا ، وقلل من خطورة العديد  ت  إلىاكتشاااف المضااادات الحياتية قبل عدة عقود    دىأ
 مرا ،المسااااااببة لتل  األساااااامئ للكائنات  ،طويلة ولفتراتفراط في اسااااااتعمال المضااااااادات الحياتية لكن اإلو من المسااااااببات المرضااااااية،  

البكتيرية المقاومة من شاخص  ع للساالالت ن االنتشاار الواساإذل ، ف  عن  فضاال   قلل من فعاليتها.مما بالتكيف مع المضاادات الحياتية، 
  وفي  .[1] في زيادة مقاومة المضااادات الحياتية ا  رئيساا بيئة مثل الماشااية كان سااببا  البشاار من مصااادر بير بشاارية في ال  إلىو أآلخر 

 ظهور  إلى لها، و المفرطأ  االسااتعمال الخاط   دىأ،  الحياتيةنتاا الضااخم للمضااادات  اكتشاااف البنساالين وبداية اإل تلت  التيالساانوات  
بتحديث قائمة األولويات المكونة   [3] قامت منظمة الصاحة العالمية .[2] لمعظم المضاادات الحياتية  مقاومة البكتريا الممرضاةمشاكلة 
األولويات على ثالث ثنتا عشاااااااارة من المسااااااااببات المرضااااااااية البكتيرية التي يلزم تطوير مضااااااااادات حيوية ضاااااااادها، تحتوي قائمة أمن 

 .Pseudomonas sp رامجتشااااااامل المجموعة الحرجة البكتريا الساااااااالبة  ملحة للمضاااااااادات الحيوية الجديدة،  للحاجة ال مجموعات وفقا  

، baumannii   Acinetobacter ،  spKlebsiella  في كثير   باأمرا  خطيرة ومميتاة  التي ترتبطو   المقااوماة لمجموعاة الكاارباابينيم
  اولويةرام تشااكل قائمة ذات ج  لصاابغة موجبةال العديد من األنواع  في حين أن من األحيان مثل التهابات مجرى الدم وااللتهاب الرئوي،

مساااااتخرجة منها  الحشااااارات والمواد ال اساااااتعملت . Methicillinعالية، من بينها بكتريا المكورة العنقودية البرتقالية مقاومة للميثيسااااايلين
  العديد من أنواع الحشااااااارات الحية اساااااااتعملتوقد   ، كمصاااااااادر عالجية في المجاالت الطبية للعديد من الثقافات،منذ العصاااااااور القديمة

رف االسااااتعمال العالجي  ُيع    ،[4]  ي الطقوس الدينية السااااحريةف، ووقائيةعالجية  كأدوية  وفي المراهم  في الحقنو   المطحونةو  المطبوخة
على حمايتها من   ا  قادر ، الكها جهازا  مناعيا  فطريا  إن ما يميز الحشااارات امت .[5] المشاااتقة منها بالعالا الحشاااري للحشااارات والمنتجات 
داخل    إلىمرضااية من الدخول  عن امتالكها وسااائل دفاعية فيزيائية وكيميائية قادرة على منع المسااببات ال  فضااال  ،  المسااببات المرضااية

، كما نواع البكتيريةاأل ضااااد (Biofilm) تأثيرا ايجابيا على تكون البيوفيلم ان لمسااااتخلص الحشااااراتظهرت النتائج أإذ   .[6]ا اجسااااامه
اص الفسااافور وبالتالي يمنع الفطريات من امتصااا تمنع من الحشااارات المساااتخلصاااة  األحما  الدهنية قصااايرة السااالسااالة بع  نأوجد  

والعدوى    الوسااااائل لتفادي المسااااببات المرضاااايةتمتل  الحشاااارات العديد من   .[7]  وحدات تكاثرية للفطرياتتكون جراثيم العفن التي تعد 
ومن ها، و ازالتأات  ليات السالوكية خط الدفاع االول لتجنب اإلصاابة بالطفيليآلاتمثل   .[8]  لتقليل احتمالية حدوث اإلصاابة الميكروبية

ومن  .[9]  و الحاق الضااارر بالطفيلياتأدرجة حرارة معينة قادرة على قتل   إلى (المضااايف)فع درجة الحرارة للحشااارة ر  هذه السااالوكيات
باساااااااااتعمال طريقة   littoralis  Spodoptera  مف حشااااااااارة دودة أوراق القطنمن هيمولالمنقى  PO  إلنزيم  نأ بينت  ،[10]دراساااااااااة  
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ان ت، اثنرياالبكتضااد سااتة أنواع من  إذ اختبرعلى البكتريا الموجبة لصاابغة جرام أكثر من السااالبة لصاابغة جرام   ا  تأثير   الهجرة الكهربائية
جاااااااارام لصااااااااااااااااااااابااااااااغااااااااة   جاااااااارام  لصااااااااااااااااااااابااااااااغااااااااة  ساااااااااااااااااااااالاااااااابااااااااةوأربااااااااعااااااااة   )Staph. aureus  , sp Enterococci)  مااااااااوجاااااااابااااااااة 

(E. coli،spPseudomonas ،spAcinetobacter  ، sp Klebsiella  )،   موجبةالريا  فعالية  في تثبيط البكتأظهر هذا األنزيم  و  
يمثل الجهاز المناعي الفطري في الحشاارات خط  فيما  جرام. لصاابغة  سااالبةالالقولونية فقط من البكتريا    شااريكيةاالوضااد  الجرام   لصاابغة

من المناعة وهما المناعة الخلوية التي تقتصااااار على خاليا الدم   ن الميكروبات والذي يتمثل بنوعينالدفاع االخير لحماية الحشااااارات م
البالزمية التي تمثل بإنتاا  و أمن المناعة هو المناعة المصاااااالية   والنوع االخر ،التي تتحر  داخل الهيمولمف لتجويف جساااااام الحشاااااارة

من وزن   % 40-16في الهيمولمف وهو عبارة عن ساااااائل ذو لون أصااااافر، يشاااااكل نسااااابة  (AMPS)  الببتيدات المضاااااادة للميكروبات
نزيم يلعب إ ذل ،  إلى. إضااااافة  [11] أنواع الحشاااارات ومراحل نموها باختالفالجساااام لبع  الحشاااارات، الذي يختلف حجمه ومكوناته  

تأثير السااااااام الخام    ،[13]  درس في حين  .[12]  في قتل الميكروبات فعاال   ا  دور  ،(Phenol oxidase Enzyme) أوكسااااااايديزالفينول 
ريا الساالبة لصابغة  واثنين من البكت   Staph. aureus، B. subtilisرامجمن البكتيريا الموجبة لصابغة في الزنبور الشارقي ضاد نوعين 

ن المسااااتخلص الخام للغدد الساااامية ألنواع مختلفة من نحل أ ،[14]  بينت دراسااااةكما  ،pneumoniae   Klebsiella  ،E. coli  جرام
صابة البكتيرية اإل  أن ،[15]بين   في حين.  رامجريا الموجبة والسالبة لصبغة مختلفة من البكتثير مثبط ألنواع له تأ .Apis spp  لالعس

( PO)  أوكسااايديزفراز الببتيدات المضاااادة للميكروبات في المنطقة المتةكلة وزيادة نشااااط انزيم الفينول إو تنشاااط  أللبشااارة المتةكلة تحفز 

نتاا الميالنين، وهو بوليمر حيوي شاااديد ن االساااتجابات المناعية للحشااارات، إمن بيكما إن  نتاا الكوانين،إاالهمية في  والذي بدوره له  
 .[16] السمية يشار  في الدفاع ضد مسببات األمرا  واصالح الجروح لمنع فقدان الهيمولمف وعدم دخول األحياء المجهرية

الجسام الجاف  ، ومن مساتخلص الحياتيةللمضاادات   المقاومةيجاد بدائل، كمثبطات لنمو البكتريا إ  إلىتهدف الدراساة الحالية  
   .للصرصور االمريكي والزنبور االصفر

  Method and Materials العمل وطرائقالمواد . 2

 جمع الحشرات   -1.2

 Periplanetaر االمريكي  و ماكن تواجدها في بيئتها الطبيعية، فجمعت عينات الصااارصاااأتم الحصاااول على الحشااارات من  

americana في المطبخ من المنازل التي   وضاااااعتوالتي    ،المصااااانعة يدويا  و  )بساااااكويت مضااااااف اليه زيت المائدة  بمصاااااائد الطعوم
عينات الزنبور االصااااااافر مع  في حين جمعت غاسااااااال في الحمامات من تل  المنازل.سااااااافل المأر األمريكي، و و يتواجد فيها الصااااااارصااااااا

  في الظل خالل فصااال الصااايف،جففت   (ربع سااااعةبالتجميد لمدة  ) وقتلها وبعد جمع العينات .من بسااااتين العنب عشااااشاااها يدويا ليال  أ 
وعية محكمة في الثالجة  أ، وبذل  تصاااااابئ العينات مهيأة للسااااااح ، وحفظت في ° م 35في الفرن بدرجة حرارة  جفففتأما في الشااااااتاء 
 °.م 4بدرجة حرارة 

 

  Preparation of Extract  المستخلصاتتحضير   -2.2

 15بسح   ،[17] متعاقبة القطبية عضويةسة باستعمال مذيبات كل من الحشرات قيد الدرافي   المواد الفعالة تم استخالص ي
ة القطبية من األدنى عاقبخالص باستعمال مذيبات عضوية متبرام من كل عينة، ويكون السح  بواسطة مطحنة كهربائية، ويتم االست

  مل ميثانول   90يمزا  ثم    (،5.5)األعلى قطبية الميثانول  و   (،4.4)وخالت األثيل    (،2.8)يثر  أيثايل  أوالداي    (0.1)قطبية الهكسان  
ساعة تحت   24جسام الحشرات يتر  لمدة  أوبعد مزا المذيب مع مسحوق    °،م  60  مل ماء مقطر، ويسخن بدرجة حرارة  10  مع

تزال الشوائب الكبيرة بقماش الشاش ثم ترشئ   ،Magnetic stirrerمع التحري  المستمر بجهاز المحر  المغناطيس  ظروف المختبر
سحب الهواء وخلخلة الضغط وموتور لدورق بخنر    )استعمل  تحت ظروف الضغط المنخف   ،Whatmanمن نوع    1بورق ترشيئ رقم  

و مكيف أمام مروحة كهربائية صيفا   أوتتر   سم    15طباق زجاجية قطرها  أمن المذيبات يتم سكب الراشئ في    ، وللتخلصط بشكل بسي 
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المستخلص الجاف   إلى،  (حسب التركيز المطلوب)  DMSO( ulfoxideS Dimethyl(ضافة حجم معين من مادةإيتم    ،الهواء شتاء  
 لحين البدء بالتجارب. ° م 4ويحفظ تحت درجة حرارة   ،االستخالصوالمذيب المستعمل في  الذي يتباين وزنه حسب نوع الحشرة

  Bacterial Isolates  العزالت البكتيرية -3.2

النقيااااة والمشااااااااااااااخصاااااااااااااااااةتم الحصااااااااااااااول على ال البكتيريااااة   من مختبر األحياااااء المجهريااااة للاااادراساااااااااااااااااات العليااااا في   عزالت 
 اسااااااااااااااتعملت في تجارب اختبارات فعالية مسااااااااااااااتخلصااااااااااااااات الحشاااااااااااااارات ضااااااااااااااد   ،كلية التربية للعلوم الصاااااااااااااارفةقساااااااااااااام علوم الحياة   

الممرضااااااااااااااااااة وهيأأربعاااااة   البكترياااااا   سااااااااااااااااااالباااااة لصاااااااااااااابغاااااة لرام، واجالموجباااااة لصاااااااااااااابغاااااة     Staphylococcus aureus  نواع من 
 إلاااااااااااى ضااااااااااااااااااااااااافاااااااااااة  إ  ،Escherichia coli،   Pseudomonas aeruginosa،  Klebsiella pneumoniae  رامجااااااااااا

السااااااااااااااااااايااااااطاااااارة   الاااااافاااااارش   زرعااااااات(،  Ceftriaxone    ،Gentamicin)  اإليااااااجاااااااابااااااياااااااةعاااااانااااااااصااااااااااااااااااار  بااااااطااااااريااااااقاااااااة   الاااااابااااااكااااااتاااااارياااااااا 
((Swapping method  أخااذ مسااااااااااااااحاااة من العزلااة البكتيريااة قياااد الاادراسااااااااااااااااة باااسااااااااااااااتعماااال )  إذ يتم(Swap  معقماااة، يتم مساااااااااااااائ 

 مع عادم تر  أي فرا  على سااااااااااااااطئ اآلكاار، بعاد مساااااااااااااائ  Swapبواسااااااااااااااطاة    سااااااااااااااطئ اآلكاار المحضاااااااااااااار مساااااااااااااابقاا باأطبااق بتري 
الطب  يااااادور  باااااالكاااااامااااال  لمااااادة  وتكرردرجاااااة      90  الطب   الطب   المساااااااااااااائ، يتر   أقراص   5  عملياااااة  قبااااال وضااااااااااااااع  ليجف   دقاااااائ  

 المستخلصات عليه.
  لمستخلص الحشرات  اختبار حساسية البكتريا -4.2

الااقاارصاااااااااااااااي   االنااتشاااااااااااااااااااااار  طااريااقاااااااة  بااااااااخااتااباااااااار  مااوالاا  (،Disc diffusion method)اساااااااااااااااتااعااماالااااااات   Kirbyعااروفاااااااة 

-Bauer  [18]  ،خلصاااات الطبيعية الحشاااريةوكذل  معرفة فعالية المسااات ،يةلمعرفة مدى حسااااساااية األحياء المجهرية للمضاااادات الحيات  
، يتم ملم 1ه وساااااامكملم  6 قطر  ذاوقتنا الحاضاااااار. يكون قرص االختبار   إلىزالت تسااااااتعمل   في تثبيط نمو األحياء المجهرية وهي ال

تجمع الجذاذات الناتجة   ، Whatmanنوعمن   3رقم   وراق الترشاايئأإعداد األقراص باسااتعمال ثاقبة األوراق المكتبية، ثم يجرى تثقيب  
  في قنينة زجاجية محكمة الغل ، ثم تعقم بجهاز التعقيم، . توضااااع األقراص )الجذاذاتكأقراص اختبار لتحميل المسااااتخلصااااات عليها

  .[19] االستعمالوتحفظ  لحين 
تقدير منطقة بعلى نمو البكتريا المختبرة،  تأثير المسااااااتخلصااااااات الحشاااااارية ةالحظيتم مساااااااعة من المعاملة،  24  بعد مرور
ذا كانت  إالمليمترات ليمثل مقدار التثبيط  باساااااااااااتعمال مساااااااااااطرة رقمية، ويقاس قطر الدائرة ب(،  Inhibition zone)  تثبيط نمو البكتريا

أماااااااااااااا   ماااااااااااااناااااااااااااتاااااااااااااظاااااااااااااماااااااااااااة،  الااااااااااااادائااااااااااااارةإالااااااااااااادائااااااااااااارة  كاااااااااااااانااااااااااااات  الصااااااااااااااااااااااااااافاااااااااااااياااااااااااااة   ذا  الاااااااااااااماااااااااااااناااااااااااااطاااااااااااااقاااااااااااااة   أو 
Clear Zone  وهو بااذلاا  يمثاال منطقااة التثبيط، أمااا في حااالااة عاادم وجود نمو حول    ة فيقاااس معاادل القطرين المتعاااماادينبير منتظماا

 .[20] القرص فتكون النتيجة سالبة

 

 Statistical analysis   اإلحصائيالتحليل  -5.2 

الكاملإحصائالنتائج    حللت   العشوائي  التصميم  وف   معدالت وتم  .يا   بين  المقارنة   ت 
اختبا  اقطار باستعمال  المدى  Duncanر  التثبيط  احتمالية    المتعدد  مستوى    0.01عند 

(Duncun's New Multiple Range Test ) [21]  . 

 

 

 Results  النتائج -3

 الفعل المثبط لمستخلص الجسم الجاف للصرصور األمريكي ضد نمو البكتريا -1.3

باااقاااطااار ناااماااو تاااثاااباااياااط  ،(1)  ولالاااجاااااااد  ئياااوضااااااااااااااااا ماااماااثاااال   ناااماااو الاااباااكاااتااايااارياااااااا  لاااماااثاااباااط   الاااماااوجاااباااااااة   ريااااااااالاااباااكاااتااا الااااااادائااارة 
 Klebsiella pneumoniae ،Pseudomonasرامجوالساااااااااااااااااالباااة لصاااااااااااااابغاااة    ،Staphylococcus aureus  جرام  لصاااااااااااااابغاااة 

aeruginosa ,Escherichia coli،  االااااااا بااااااافاااااااعااااااال ماااااااخاااااااتااااااالااااااافاااااااة  ةلاااااااجاااااااافااااااامسااااااااااااااااااااتاااااااخااااااالصاااااااااااااااااااااات  ألعاااااااماااااااار   لااااااالاااااااجساااااااااااااااااااام 
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 كراشاااااااااااااائ بعاد معااملاة المسااااااااااااااتخلص والرواسااااااااااااااب  والمحضاااااااااااااار    P. amrecanaاالمريكي   باالغاات الصاااااااااااااارصاااااااااااااار إلىضااااااااااااااافاة  إ
متعااااااقاااااب العضااااااااااااااوياااااة بشااااااااااااااكااااال  المقاااااارناااااة فضااااااااااااااال    للماااااذيباااااات   يؤثر لم  إذ  .Ceftriaxone))القيااااااسااااااااااااااي   الااااادواءالموجباااااة   عن 

فاي باااااااالاهاكساااااااااااااااااااااان  ناماو الامسااااااااااااااتاخالاص  الاباكاتارياااااااا  تاثاباياط  تاثاباياطأماااااااا    ، K. pneumoniae ,P. aeruginosaناوعاي  فاي   تاااااااأثاياره 
كاااال   رقااام  هاااو  وكاااماااااااا     E.  coli  و  Staph. aureus الاااباااكاااتااارياااااااا   مااان  ناااماااو  الاااجااااااادول  فاااي  يق ق ق ق   (1)ماااوضاااااااااااااااائ   بقطقيقرث 

 .K  و E. coliرام جالسااااااااااالبة لصاااااااااابغة البكتيريا   يؤثر في نوعييثر فلم  أيثايل  أداي  مسااااااااااتخلص   ، أماعلى التواليم  مل  (7.3، (8.3

pneumoniae  جراملصاااااابغة   الموجبة رياالبكت ملم لنمو 8.7) ،  8.3)كان فعله التثبيطي  في حين، رامج لصاااااابغة ةالسااااااالب Staph. 

aureus لصاااااابغة جرام  والسااااااالبة P. aeruginosa فكانت بكتريا ،ثيلاأل خالتط لمسااااااتخلص المثب الفعل . أماE. coli    مقاومة له
،  ملم  7.3قطر الب  K. pneumoniae , P. aeruginosa رياالبكت نوعي لهذا المساااااااااااااتخلص فيالتأثير  ، وقد تسااااااااااااااوى ملم (0.0)

ر االمريكي  و المساااااااتخلص الجاف لجسااااااام الصااااااارصااااااا سااااااابب كما ملم.  9.3بقطر   Staph. aureusالموجبة   رياتثبيط نمو البكت وكان
 وبأقطار ،Staph. aureus، E. coli، P. aeruginosa، K. pneumoniae  الممرضااااااااااة  األنواع البكتيرية لنمو  تثبيطا    بالميثانول

 ميع األنواع البكتيرية المختبرة بفعل مستخلص الميثانولحساسية ج تاختلف  في حين  على التوالي.ملم   (22.3،   24.0،  22.0، .029)
 واألدنى حساااااسااااية كانت، E. coli ثم، P .aeruginosaشااااديدة الحساااااسااااية تليها بكتريا   Staph. aereus  الحار، فقد كانت بكتريا

K. pneumonia،  الاااااااااااااامضااااااااااااااااااااااااااااد كاااااااااااااامااااااااااااااا تااااااااااااااأثااااااااااااااياااااااااااااار  عاااااااااااااادم   ناااااااااااااامااااااااااااااو   يفاااااااااااااا  الااااااااااااااحاااااااااااااايااااااااااااااوي  لااااااااااااااوحااااااااااااااظ 
  Staph. aureus،  E. coli  رياالبكت ثبط نمو نوعي  في حين  ،  K. pneumoniae ،P. aeruginosa  لصبغة جرام  السالبة رياالبكت

 .ملم (40،  (13تثبيط  بقطري 
 ملغرام/ مل، لتثبيط نمو البكتريا المختبرة 250عند التركيز   ر األمريكيو الجسم الجاف للصرص  اتخلصالفعل التثبيطي لمست (:1)جدول  

 

 المذيبات

 

 األنواع البكتيرية المختبرة
Staphylococcus 

aureus 

Escherichia 

coli 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Klebsiella 

pneumoniae 

Hexane 8.3 ± 0.6 a 7.3 ± 0.6 b 0.0 ± 0.0 c 0.0 ± 0.0 c 

Diethyl ether 8.3 ± 0.6 a 0.0 ± 0.0 b 8.7 ± 0.6 a 0.0 ± 0.0 b 

Ethyl  acetate 9.3 ± 0.6 a 0.0 ± 0.0 c 7.3 ± 0.6 c 7.3 ± 0.6 c 

Methanol 29.0 ± 1.0 a 22.0 ± 1.0 c 24.0 ± 1.0 b 22.3 ± 0.6 c 

Heated 

methanol 
25.7 ±0.6 a 22.1± 1.0 c 24.0 ± 1.0 b 15.7 ± 0.6 d 

+ Ve CRO 13.0 ± 0.0 b  40.0 ± 0.0 a  0.0 ± 0.0 c  0.0 ± 0.0 c  

 ملم    0.0= مقاومة إذا قطر مساحة الدائرة التثبيطية  تعد البكتريا   •
 . دنكن  اختبارحسب   0.01≥  فإن األرقام بير مختلفة معنويا عند مستوى األحتمالية  أفقياإذا كانت الحروف المتشابهة   ، 3= عدد المكررات   •

 ر األمريكيو الجااف للصاااااااااااااارصااااااااااااااالماذيباات للجساااااااااااااام   مسااااااااااااااتخلصاااااااااااااااتالتفااضاااااااااااااال في فعاالياة    ،(1)  رقم يوضاااااااااااااائ الشااااااااااااااكال
فاي   الامسااااااااااااااتاعامااااااال  الاماااااااذياااااااب  عالا  االسااااااااااااااتاخاالصباحساااااااااااااااااااااب  الاماوجاباااااااةفاكاااااااانااااااات  لالاباكاتارياااااااا  اآلتاي:  الاناحاو  جارام   ى   لصااااااااااااااباغاااااااة 

Staph.  aureus،  الميثااااااانول  يعااااااد البكتريااااااا    البااااااارد  مسااااااااااااااتخلص  هااااااذه  لتثبيط  فعاااااااليااااااة  بكترياااااااا   (.1  الصااااااااااااااورة)األكثر   أمااااااا 
E. coli  الفعل التثبيطي متسااااااويا  وكان  .(2 الصاااااورة)والميثانول الحار في فعاليتهما ضاااااد نموها  البارد  الميثانول قد تسااااااوى كل منف
الميثانول  في حين ساااااجل مساااااتخلص .(3  الصاااااورة)للمساااااتخلصاااااين الميثانول البارد والحار   P. aeruginosaنمو بكتريا    ضااااادأيضاااااا   

  (.4 الصورة) K. pneumonia  الفعالية التثبيطية األعلى لبكتريا
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 التفاضل بين المذيبات المتعاقبة القطبية لتثبيط نمو البكتريا   (1)الشكل  

  األنواع البكتيرية الممرضةلزنبور األصفر لنمو اية لمستخلص الجسم الجاف لبالغات  الفعالية التثبيط -2.3
مل، /ملغم  250عند التركيز    ،Polistes wattiر الجسام للزنبور األصاف اتيطي لمساتخلصاالفعل التثب (2)  يوضائ الجدول 

  نوعي  لنمو األنواع البكتيرية المختبرة عبر اختبار انتشااااااار االقراص، فقد تساااااااوى الفعل التثبيطي لمسااااااتخلص الهكسااااااان في تثبيط نمو
ملم، في حين لم يؤثر في تثبيط نمو  7.3 بقطر  Escherichia coli ،Klabsiella pneumoniaeمراالساااااالبة لصااااابغة ج  بكترياال

لصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااااااة   الاااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااااوجاااااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااااااااااة   ام ر جاااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااارياااااااااااااااااااااااااااااا 
 Staph. aureus  0.0   لصابغة جرام  الساالبةو  P. aeruginosaيثر فقد كان فعاال  ضاد نمو أيثايل  أأما تأثير مساتخلص الداي   .ملم

الفعل التثبيطي لمسااااااتخلص خالت   أنكما   ،ملم متتالية  (  7.7،7.7 ،7.3 ،7.3)األنواع البكتيرية قيد الدراسااااااة بأقطار تثبيطية متقاربة  
مااااااااااااااتساااااااااااااااااااااااااااااويااااااااااااااا   كااااااااااااااان  الاااااااااااااابااااااااااااااكااااااااااااااتاااااااااااااايااااااااااااااريااااااااااااااة  األثااااااااااااااياااااااااااااال  األنااااااااااااااواع  ناااااااااااااامااااااااااااااو  تااااااااااااااثااااااااااااااباااااااااااااايااااااااااااااط   فااااااااااااااي 

Staph. aureus  ، P. aeruginosa،  K .pneumoniae رامجنمو البكتريا السالبة لصبغة  ملم، أما فعالته التثبيطية ل  7.3بالقطر 
E. coli    لاااااااابااااااااالااااااااغااااااااات    .ماااااااالاااااااام7.7 بااااااااالااااااااقااااااااطاااااااار  تاااااااامااااااااثاااااااالقااااااااد الااااااااماااااااايااااااااثااااااااانااااااااول  مساااااااااااااااااااااتااااااااخاااااااالااااااااص  ساااااااااااااااااااااجاااااااال   كاااااااامااااااااا 

األصااااااااااااااافار فاعااااااااال    ،الازناباور  باكاتارياااااااا 18.3 تاااااااأثايارا   ناماو  تاثاباياط  فاي  باكاتاريااااااافاعاااااااالاياتاااااااه    أماااااااا  ،E. coli  مالام  لاناماو   ا الاتاثاباياطاياااااااة 
 Staph. aureus بكترياااو P. aeruginosa كاااناات بكتريااا  في حينملم،   8.7) ،7.7)  فكاااناات K. pneumoniae   مقاااومااة لهااذا

الحار ضااااااد نمو المكورات العنقودية واالشااااااريكية القولونية  الميثانولبينما كانت الفعالية التثبيطية لمسااااااتخلص   .ملم 0.0 المسااااااتخلص
أما   ملم.  (0.0)، في حين لم يؤثر في تثبيط نمو بكتريا الكلبيسااااااااااايال الرئوية  ملم ( 7.3، 8.7،8.3)والزائفة الزنجارية متمثلة باألقطار 

 Staph. aureus،E .coli ، K. pneumoniae  البكتيريةفقد أظهر فعالية تثبيطية لنمو األنواع  ،Gentamicin يالدواء القياسااااااا
 .ملم 0.0 مقاومة لهذا الدواء  P. aeruginosa  . بينما كانت بكترياملم (13.0, 20.0, 14.0) بأقطار تثبيط
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   ضد نمو األنواع البكتيرية الممرضةالجسم للزنبور األصفر  اتالفعل التثبيطي لمستخلص  .(2) لالجدو 
الاابااكااتاارياااااااا   تعااد   •
مقااااااااوماااااااة  
قااااااااااااطاااااااااااار  إذا  
المسااااااااحة  
التثبيطياااااة   

=0.0  
 ملم  

عااااااااااادد   •
الاماكاررات  
،إذا كانت   =3 
الااااحااااروف  
المتشااابهة  
أفقياااأ فاااإن 

 . حسب اختبار دنكن 0.01≥األرقام بير مختلفة معنويا عند مستوى االحتمالية   
في تثبيط نمو  CN السايطرة اإليجابي عامل إلىإضاافة    ،لمذيب العضاوي ل  باين الفعالية التثبيطيةت   نالحظ (2 (من خالل الشاكل

المكورات لدواء القياسااااااااااي على جميع المسااااااااااتخلصااااااااااات في تثبيط نمو بكتريا  الفعل التثبيطي ل  فوق واع البكتيرية الممرضااااااااااة، فقد تاألن
القولونية والكليبساااايال الرئوية، ما عدا الزائفة الزنجارية التي أظهرت حساااااسااااية ضااااعيفة لمعظم المسااااتخلصااااات،  كيةواالشااااريالعنقودية، 

 ومقاومة للمضاد الحيوي.

 
 

 تباين فعل مستخلصات المذيبات المتعاقبة القطبية للزنبور األصفر في تثبيط نمو األنواع البكتيرية الممرضة   (2) الشكل
 

 Staph. aereusيعد مساااتخلص الميثانول الحار األشاااد فعالية لتثبيط نمو بكتريا فأما المفاضااالة بين مساااتخلصاااات المذيبات،    

 7.7،7.3)وخالت األثيل والداي ايثايل ايثر   الميثانولكان الفعل المثبط لنمو هذه البكتريا بفعل مسااااااااتخلصااااااااات  في حين  ،ملم  (8.7)

بفعل مسااااااااتخلص الميثانول البارد والحار   E. coli. في حين كان الفعل المضاااااااااد لنمو بكتريا  (5 الصااااااااورة)كما مبين في   ملم (7.3،
يثر وخالت أيثايل أتثبيطية  لنمو هذه البكتريا بفعل مسااااتخلصااااات الهكسااااان والداي  لاألقطار املم، أما (  18.3، 8.3)  متمثال  بالقطرين

والميثانول  وتساااااااااوى الفعل التثبيطي لمسااااااااتخلص خالت األثيل .(6 الصااااااااورة)في    هو مبينكما  ملم (7.7 ، 7.3،7.3)كانت   ،األثيل
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Contracted  solvents

Staph.aereus

E. coli

P.aeruginosa

K.
pneumoniae

 المذيبات

 األنواع البكتيرية المختبرة

Staphylococcus 

aureus 

Escherichia  

coli 
Pseudomonas  

aeruginosa 
Klebsiella  

pneumoniae 

Hexane 0.0 ± 0.0 b 7.3 ± 0.6 a 0.0 ± 0.0 b 7.3 ± 0.6 a 

Diethyl ether 7.3 ± 0.6 a 7.3 ± 0.6 a 7.7 ± 0.6 a 7.7 ± 0.6 a 

Ethyl  acetate 7.3 ± 0.6 a 7.7 ± 0.6 a 7.3 ± 0.6 a 7.3 ± 0.6 a 

Methanol 7.7 ± 0.6 c 18.3 ± 0.6 a 8.7 ± 0.6 b 0.0 ± 0.0 d 

Heated 

methanol 
8.7 ± 0.6 a 8.3 ± 0.6 a 7.3 ± 0.6 b 0.0 ± 0.0 c 

+ Ve CN 13.0 ± 0.0 c 20.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 d 14.0 ± 0.0 b 
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بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  ضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد   الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
P. aeruginosa  ،والااماايااثاااااااانااول    كاااااااان  بااياانااماااااااا ايااثاار  ايااثاااااااايااااااال  الاااااااداي  لاالاامساااااااااااااااتااخاالصاااااااااااااااياان  الااتااثااباايااطااي  تااثااباايااط الاافااعااااااال   بااقااطااري 

أما  .(7 الصاااااااااورة)مبين في  هو كما  ملم (0.0)لمساااااااااتخلص الهكساااااااااان  ةفي حين كانت هذه البكتريا مقاوم ملم لنموها، (8,7، 7.7)
ملم ضاااااد نمو   ( 7.3، 7.3،7.7)وخالت األثيل تمثلت باألقطار اآلتية  أيثر يثايلأبيطية لمساااااتخلصاااااات الهكساااااان والداي  الفعالية التث

 .(8 الصورة) مبين في هو كما ملم (0.0) ستخلصين الميثانول البارد والحاروالتي تعد مقاومة للم  K. pneumoniaeبكتريا  
 
 ي تثبيط نمو األنواع البكتيرية الممرضة بفعل مستخلصات الجسم الجاف للصرصور األمريك (1) الملحق

                  
 
 

                                   
 
 

 **A:  مستخلص الهكسان 
     B:  يثرأيثايل  أ مستخلص الداي   

C      : ثيلمستخلص خالت األ   

D     :  مستخلص الميثانول البارد 

بفعل  E. coliتثبيط نمو بكتريا  (2) الصورة
 الصرصور األمريكي اتمستخلص

 

بفعل  P. aeruginosaتثبيط نمو بكتريا  (3)الصورة 
 األمريكيالصرصور  اتمستخلص

 

بفعل  K. pneumoniaeتثبيط نمو بكتريا  (4) الصورة
 مستخلصات الصرصور األمريكي                  

 Staph. aureusتثبيط نمو بكتريا  (1) الصورة
 األمريكي  الصرصور اتبفعل مستخلص
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     E: مستخلص الميثانول الحار 
     S :  الدواء القياسي 

 

 البكتيرية الممرضة بفعل مستخلصات الجسم الجاف للزنبور األصفر   ع تثبيط نمو األنوا (2) الملحق

                        
 
 

                         
 
 
 
 

 **A:  مستخلص الهكسان 
     B:  يثرأيثايل  أ مستخلص الداي   

C      : ثيلاأل مستخلص خالت   

D     :  مستخلص الميثانول البارد 

     E: مستخلص الميثانول الحار 
     S :  الدواء القياسي 

 

 

 

 

بفعل  Staph. aureusتثبيط نمو بكتريا  (5) الصورة
 مستخلصات الزنبور االصفر

بفعل    E. coli تثبيط نمو بكتريا (6)الصورة 
 مستخلصات الزنبور االصفر

 

بفعل   P. aeruginosaتثبيط نمو بكتريا  (7)الصورة 
 مستخلصات الزنبور االصفر

بفعل  K. pneumoniaeتثبيط نمو بكتريا ( 8)الصورة 
 مستخلصات الزنبور االصفر
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  Discussion المناقشة -4

 تثبيط نمو األنواع البكتيرية بفعل مستخلص الجسم للصرصور االمريكي  -1.4 

الجدو         خالل  الجاف  أ تبين    (1)رقم    لمن  الجسم  لمستخلص  األمريكي ن   للصرصور 
 Periplaneta americanaتثبيطية الممرضة  فعالية  البكتيرية  األنواع  أظهر  ،لنمو   بكترياال  نوعي   فقد 
Pseudomonas aeruginosa، Klebsiella pneumoniae  لمستخليمقاومت اهما  ذو  الهكسان  العضوي  المذيب   لقطبية ص 

ثم انخفضت حساسية    ،رام حساسة تجاه هذا المستخلصجالموجبة لصبغة     Staphylococcus aureusبكتريا  في حين كانت،  (0.1 )
بينه    Escherichia coli ابكتري معنوي  فرق  وجود  مع  الهكسان  مستخلص  بفعل  سابقتها  نوعي عن  حساسية  وتماثلت  ما. 
وعلى العكس من ذل    ،(2.8)  القطبية ييثر ذأيثايل  أمعنويا  بفعل مستخلص الداي    Staph. aureus ،   P. auroginosaاالبكتري

كانت حساسية المكورات العنقودية أعلى   في حين  ،E. coli ،  K. pneumoniaeاالبكتريستخلص في تثبيط نمو نوعي  لم يؤثر هذا الم
مع مالحظة فرق معنوي بينهما، في حين   (،4.4)  من بقية األنواع البكتيرية قيد الدراسة بفعل مستخلص خالت األثيل الذي تبلغ قطبيته

ينهما، لكن أظهرت بكتريا كانت الحساسية متساوية لنوعي البكتريا الزائفة الزنجارية والكليبسيال الرئوية مع عدم وجود فرق معنوي ب 
ن بكتريا المكورات العنقودية كانت أ نتائج اختبار الحساسية باألقراص  قد أظهرت    .اإلشريكية القولونية مقاومة لمستخلص خالت األثيل

المذيبات العضوية المستعملة في الدراسة،  مستخلصات من بين  (،5.5)األكثر حساسية تجاه مستخلص الميثانول ذو القطبية األعلى 
كال نوعي  انخفضت حساسية بكتريا الزائفة الزنجارية لهذا المستخلص عن األولى مع وجود فرق معنوي بينهما، بينما أعطى    في حين
، فلم يختلف أما مستخلص الميثانول الحار. حساسية متماثلة  معنويا  بفعل مستخلص الميثانول E. coli ، K. Pneumoniaeالبكتريا

البكتريا  نوعي  نمو  ضد  التثبيطي  فعله  تساوى  فقد  البارد  الميثانول  عن   معنويا  
E. coli    ،P. aeruginosa      بكتريا  حين في    ملم.  ( 22.0،24.0)بالقطرين لنمو  المثبط  فعله   انخف  

Staph. aereus    وبكترياK. Pneumoniae  (22.3،  29.0)ملم، عن الفعل المثبط للميثانول البارد  (  15.7،  25.7)، بقطري تثبيط 
 ملم.

جسام الحشرات والتي لها  أن للمذيب العضوي أو درجة قطبيته دورا  مهما  في استخالص المركبات من أتبين من خالل ذل  
 Schinusلنبات الزينة   ،Tahtamouni  [22]  مجهرية الممرضة وهذا يطاب  دراسةالقدرة على تثبيط أنواع مختلفة من األحياء ال

molle L.  التي أثبت فيها فعالية المستخلصات األيثانولية والميثانولية في تثبيط نمو بكتريا   Bacillus subtilis    الموجبة لصبغة
لتها في البكتريا السالبة لصبغة  الحساسية أو ق انعدامن سبب أكما  ،Klebsiella pneumoniae رامجالسالبة لصبغة  االبكتريو  رامج
 .[23]  وآخرين  Yi  الببتيدات المضادة لنمو البكتريا والتي تنتجها الحشرات كإحدى اآلليات الدفاعية الموجبة الشحنة  إلىرام يعود  ج

 سبُبا لفعالية المستخلص الحشري على نوع بكتيري معين دون اآلخر   تعدة والتي  الخصائص التركيبية لجدار الخاليا البكتيري  إلىإضافة  
Panawala [24].  تتواف  هذه النتائج مع دراسة Ali  رصور األمريكي والذي كان  لبيان فعالية مستخلص الدما  للص ،[25] نوآخري

 ، [26]  نيوآخر   Balasubramanian  دراسة   فضال  عن   . القولونية  واالشريكيةلنمو بكتريا المكورات العنقودية الذهبية    ا  ادمض  له فعال  

 ملم  7.2 بقطر Staph. aureus ا ضد نمو بكتري Blatta orientalis والتي أثبت فيها نشاطا  مضادا  لهيمولمف الصرصور الشرقي

في كان القطر التثبيطي   ،ملم  3.2  بقطر   فهي كانت  األدنى حساسية تمثل   K. pneumoniaeبكتريا  ماأ  ، E. coliلبكتريا  ملم  16.15  و
 .S. typhii ملم لبكتريا 4.38 وبقطر ، ملم P. miribalis  7.9 لبكتريا

 البكتيرية المختبرة بفعل مستخلصات الجسم للزنبور األصفر لألنواعالتباين في الفعالية التثبيطية  -2.4

  رقم   لانتشار اآلكار لمستخلصات الجسم للزنبور األصفر والمثبتة في الجدو   اختبارأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات  
رام في مدى حساسيتها تجاه مستخلصات المذيبات المتعاقبة  جلمختبرة الموجبة والسالبة لصبغة  األنواع البكتيرية ا  اختلفتفقد  ،  (2)

 E. coliأظهر مستخلص الهكسان فعال  مضادا  متساويا  معنويا  لنمو نوعي البكتريا    :القطبية لجسم الزنبور األصفر وعلى النحو اآلتي
من جهة أخرى كان الفعل  .    P. auroginosaو    staph. aureusكتريا  دون وجود فعالية تثبيطية له ضد ب  ،K. pneumoniaeو  
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يثر ومستخلص خالت األثيل في فعاليتهما ضد نمو جميع األنواع البكتيرية أيثايل أمعنويا  لكال  من مستخلص الداي   التثبيطي متساويا  
نحو مستخلص الميثانول والذي أعطى فارقا  معنويا    متميزة  معنويا  بأكثر من ضعفين  حساسية  E. coliالمختبرة، كما أظهرت بكتريا  
مقاومة    K. pneumoniaeذل  أبدت بكتريا    . وعلى العكس منP. auroginosaو    staph. aureusضعيفا  في تثبيطه لبكتريا  
 .Staph  البكتيريةه المضاد لنمو األنواع  ن مستخلص الميثانول تفوق على المستخلصات األخرى في فعلألهذا المستخلص، ليتبين  

aureus،  E. coli ، 

K. pneumoniae،  لم تظهر فروقات معنوية لتثبيط بكتريا   األثيل  خالتو أيثايل أيثر  ات الهكسان والداي  في حين كانت مستخلص
K. pneumoniae.   تبين عدم وجود فعالية تثبيطية متفوقة  معنويا  لمستخلص الميثانول الحار عن الميثانول البارد ضد نمو   كذل

، والذي المستخلصضعيفة معنويا  تجاه هذا  التي كانت ذات حساسية    Staph. aureus،  E. coli،  P. auroginosa  األنواع البكتيرية
بكتريا نمو  تثبيط  في  يؤثر   لم 

K. pneumoniae  (6.0  )تتعار  مع دراسة  .ملم النتائج  الزنبور   Al-shammery and Hozzein  [27]  إن هذه  لفعالية سم 
البكتيرية األخرى أ Staph. aureus أظهر فعال  مضادا  قويا لبكتريا  والذيP. watti    األصفر  Streptococcusكثر من األنواع 

mutanus  ،Salmonella typhimurium، Enterobacter cloacae . 
 

 والتقدير  الشكر
من العرفان للمتفضلين علينا بإكمال هذه الدراسة، الشكر والتقدير للمسؤولين في جامعة الموصل، وفي مقدمتهم عميد كلية 

بتهيئة ظروف البحث العلمي في الكلية، واالستاذ الدكتور محمد  ابراهيم التربية للعلوم الصرفة االستاذ المساعد الدكتور قيس اسماعيل
 . سعيد فيصل رئيس قسم علوم الحياة لجهوده في تذليل كل الصعوبات وتوفير جميع مستلزمات هذه الدراسة

 االستنتاجات 
 كبيرة على مقاومة المسببات المرضيةللحشرات قدرة  -1
 للمستخلصات الحشرية فعالية تثبيطية متباينة لنمو البكتريا  -2
المذيب العضوي الميثانول كان األفضل معنويا الستخالص المركبات الفعالة ضد نمو األنواع البكتيرية البكتيرية الموجبة والسالبة    -3

 لصبغة كرام من أجسام الحشرات 
 انول الحار في تثبيط نمو البكتريا تفوق مستخلص الميثانول البارد على مستخلص الميث -4
تثبيطي لنمو البكتريا لمستخلص أجسام الحشرات التي تقطن البيئات ذات التلوث الميكروبي العالي أعلى من مستخلصات الفعل ال  -5

 .تل  الحشرات التي تعيش في ظروف اجتماعية
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