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 Spodoptera littoralisلفيروس العزلة المحلية  دراسة إمراضية نسيجية لتأثيرات 
Nucleopolyhedrovirus على يرقات دودة ورق القطن Spodoptera 

littoralis (Boisd.)   في العراق 
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وخاصًة    midgutالوسطي    هدف الدراسة الحالية هو إلقاء الضوء على التأثيرات الحاصلة في المعي 
القطن    Peritrophic membraneغشاء   يعتبر كخط صد أول ليرقات دودة ورق   Spodopteraالذي 

littoralis (Boisd)    الضمينة األجسام  تشكل )و   occlusion bodies OBsضد  متبلورة  بروتينات  هي 
المعزول محليًا والذي   Spodoptera littoralis Nucleopolyhedrovirusلفيروس  تضم النيوكليوكابسيد(و 

الزراعية.   اآلفة  هذِه  على  السيطرة  في  بيولوجية  سيطرة  كعامل  لفيروسات  إسُتعمل  العالي  للتخصص  إن 
Baculoviruses    حشرية محددة دور كبير في برامج السيطرة المتكاملة على كعامل سيطرة بيولوجية لعوائل

فيروس   وبالتحديد  الزراعية  ورق    SpoNPVاآلفات  دودة  يرقات  إصابة  في  التخصص  عالي  يكون  الذي 
في   Peritrophic membrane. وقد أشارت النتائج الى حدوث تفكك وتهشم لغشاء  S. littoralisالقطن  

ال ليرقة دودة ورق  الوسطي  بعد  المعي  الرابع  اليرقي  بالعمر  تناول غذاء   24قطن  الى  التعرض  ساعة من 
الضمينة   باألجسام  للمعي SpoNPVلفيروس    OBsملوث  العرضي  للمقطع  المجهري  الفحص  أكد  كما   ،
ساعة من اإلصابة الفيروسية إجتياح الجسيمات الفيروسية لبقية    72الى    48الوسطي لليرقات وبعد مرور  

ل الداخلية  الدهنية  األنسجة  األجسام  الى  لتصل  اإلصابة  إمتداد  و  الهضمي  وأنسجة    fat bodiesلجهاز 
القصيبات الهوائية و حتى أنسجة األدمة و خاليا كيوتكل اليرقة الخارجي. وإستنادًا لنتائج الفحص النسيجي 

يعد الفيروس عامل سيطرة بيولوجي فعال ومتخصص   SpoNPVالمصابة بفيروسات    S. littoralisليرقات  
 . وآمن بيئيًا في السيطرة على هذه اآلفة الخطيرة
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 :المقدمة

حشاارة  لمبيدات الحشرية للسيطرة على يرقاااتاإلفراط في إستعمال ا
Spodoptera littoralis (Boisd)  الااى مقاومتهااا لمختلااف أصااناف أدى

إضااااافة الااااى المخلفااااات الساااامية  ،(17الكيمياويااااة ) المبياااادات الحشاااارية
 لكائنات الحية غيرعلى اوالتأثير السلبي  (6، 24والتأثيرات الملوثة للبيئة )
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وللتقلياال ماان أضاارار عاادة دراسااات.  م تأكيااده فاايتاا ( وهااذا مااا 7المسااتهدفة )
الااى الساايطرة  على اآلفات الزراعية تاام التوجاات التطبيقااي   السيطرة الكيمياوية

خصصااة علااى ت اإلحيائية ومن بين عواملها الفيروسات التي تعماال بصااورة م
وهااااااي  Baculovirusresمااااادى واسااااااع ماااااان اآلفااااااات الحشاااااارية وبالتحديااااااد 

تصاايا الالفقريااات فقااط، ماازدوو و  DNAمجموعااة فيروسااية كبياارة ألفرادهااا 
ا نهااااااااااااا معااااااااااااادة أجنااااااااااااااس  Baculoviridaeعائلاااااااااااااة ف ضااااااااااااامن تصااااااااااااان و 

Nucleopolyhedroviruses(NPVs)  وGranuloviruses (GVs) 
ويساااااااااتعمل بصااااااااااورة  NPV مااااااااان عائلااااااااااة SpoNPVفياااااااااروس (. 1،21)
خصصااة علاااى يرقاااات دودة أوراق القطااان والتااي تعتبااار مااان اآلفاااات التاااي ت م
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تهاااااجم معلاااام المحاصاااايل الزراعيااااة وخاصااااة محاصاااايل الزراعااااة المغطاااااة 
تعتبااار مااان اآلفاااات الرئيساااية  S.littoralis(. إن دودة ورقاااة القطااان 3،22)

فاااي محاصااايل القطااان والعائلاااة البامنجانياااة و تكمااان خطورتهاااا فاااي مهاجماااة 
ة الفقس للبشاارة الساافلى لورقااة النبااات المصاااع )موضااع وضااع اليرقات حديث 

البااي ( وتلااتهم اليرقااات غالبيااة اوراق النبااات والبااراعم الزهريااة والور يااة ولهااا 
(، وهااي ماان 25،23أنثى )بيضااة  1000ريااة تصاال بالمعاادل الااى سااعة تكاث 

و التي تسبا أضرارَا ألكثاار   polyphagousالحشرات المتعددة المضائف  
 (.  9،10لة نباتية في ظروف المناخ المعتدل واإلستوائي )عائ   44من 

بصاااورة واسااعة و هاااي  Baculovirusesدرسااع عائلاااة فيروسااات 
من أكبر العوائل الفيروسية المدروسة عالميا في هذا المجال، و بااالرغم ماان 

( فقااااد عزلااااع أفااااراد 12نااااو  ماااان الحشاااارات ) 600أنهااااا تصاااايا أكثاااار ماااان 
مصااابة بصاااورة ةبي ياااة و قاااد أظهااارت ماادى محااادود مااان المضاااائف والتاااي 
أن تصااااايا أناااااوا  قريباااااة لهاااااا وراثياااااا فقاااااط. وقاااااد أصاااااب  مااااان المسااااالم بااااات 

Baculoviruses  علااااى  للساااايطرةكفاااجة جاااادا بشااااكل فعااااال كعامااال أحيااااائي
 و Diptera(، ومنهااااااا رتااااااا 4، 11الحشاااااارات وبمختلااااااف عوائلهااااااا )

Hymenopterans  وTrichoptera  . وقد توجت اإلهتمام مجخرا باإلعتماد
فاااااي السااااايطرة علاااااى اآلفاااااات الزراعياااااة  البيولوجياااااةعلاااااى عوامااااال السااااايطرة 
(، وقااد 14علااى البكتريااا والفطريااات و الفيروسااات ) كالمركبااات التااي تعتمااد

وجااد أن هااذه المجاااميع مات ةااابع منفاارد فااي إختيااار المضااي  وفااي ةريقااة 
( وقاااااد تختلاااااف خصاااااائص النتاااااائج باإلعتمااااااد علاااااى العوامااااال 2اإلصاااااابة )

 الخارجية أو الداخلية للكائن الحي وبيئتت.
محلااااي عاااان المبياااادات الااااى إيجاااااد بااااديل بيولااااوجي  لحاجااااةلونلاااارا 
ليرقااات عثااة دودة ورق  هاادفع الدراسااة الااى التشااخيص النساايجي  ،الكيمياوية
لإلصاااابة بالعزلاااة باااالعمر اليرقاااي الثالااا  متعرضاااة  S. littoralisالقطااان 
إلسااااتعمالت مسااااتقبال كمبيااااد بيولااااوجي معتمااااد  SpoNPV فيااااروسالمحليااااة ل

 للسيطرة على هذه اآلفة.
  :قة العملطري

جمعاااااع عزلاااااة مااااان حشااااارة عثاااااة ورق القطااااان : مصددددددر حإلدددددرة ا  تبدددددار
S.littoralis  ،ماان كليااة الزراعااة  جامعااة بغااداد   قساام وقايااة النبااات

فاااخ خشاابية تمااع تربيااة الحشاارات البالغااة )الااذكور و اإلناااث( فااي أق
( غمسااااع %10غااااذيع بمحلاااول ساااكري )خاصاااة لتربياااة الحشااارات و 

قطعة قطن فيت لتحفيز اإلناث على وضع البي ، تم وضع أصااص 
ى أوراقااات، حاوياااة علاااى نباااات البامنجاااان كأمااااكن لوضاااع الباااي  علااا 

بعاااادها جمعااااع لطااااع البااااي  ماااان األوراق و حضاااانع فااااي حاويااااات 
بالستيكية لحااين الفقااس  و الوصااول للعماار اليرقااي المطلااوع للدراسااة 

 و إجراء التجارع المطلوبة على اليرقات.

خص فيااروس : مصدددر العزلددة الفيروسددية ماان قباال أ.م.د.  Spo NPVشااُ
شاارات فااي قساام وقايااة حسام الدين عبااد /   أسااتام علاام إمراضااية الح
مااان خاااالل جماااع حقلاااي  النباااات  كلياااة الزراعاااة  جامعاااة بغاااداد وملاااك

 Spoالمصااابة بفيااروس  S. littoralisدودة ورق القطاان ليرقااات 
NPV    و التي تتميز  العالمات األولى لإلصابةو التي ظهرت عليها

 بااالتغير التاادريجي فااي لااون اليرقااة مصااحوبَا بزيااادة فااي لمعااان وعتامااة
الجلد وإمتنا  اليرقات عن التغذية و تصب  اليرقات المصااابة كسااولة 
و تفقااد قابليتهااا علااى الحركااة و تتحااول المحتويااات الداخليااة وخاصااَة 
المنطقااة الوسااطى ماان جساام اليرقااة المصااابة الااى مااادة سااائلة حليبيااة 

(. كمااااا ُتلهاااار اليرقااااات المصااااابة إنتفاخااااات فااااي مناااااة  18اللااااون )
كيوتكاال بالتصااد  والتشااق  وعنااد وصااول اإلصااابة اإلصااابة و يباادأ ال

الفيروسااااية الااااى مراحلهااااا األخياااارة فااااي جساااام اليرقااااة فتباااادأ األحشاااااء 
الداخليااة لليرقااة بالااذوبان و تساايل ماان التشااققات الجلديااة لليرقااة الميتااة 

الااى موبااان بسبا إصااابة الخاليااا الجلديااة باألجسااام الفيروسااية مجديااَة 
 (.20، 5)و تشق  جلد اليرقة 

مختبريا ربيع عزلة من حشرة عثة ورق ورق القطن: ستعمرة يرقات عثة  م
تماااع تنقيتهاااا لثالثاااة أجياااال، للاااتخلص مااان أي  S.littoralisالقطااان 

مجثرات للمبيدات الكيمياوية التي قااد تكااون تعرضااع لهااا أسااالفها فااي 
الحقل، في مختبرات كلية العلوم   جامعة األنبااار، بلااروف مختبريااة 

و باادورة  RH 65-70%و رةوبااة   C0  25±2  ارةمحكمة بدرجة حر 
إضااااءة ةبي ياااة لحاااين وصاااولها الاااى العمااار اليرقاااي الثااااني و الراباااع 

(. إم غاااذيع اليرقاااات حديثاااة 11) إلجاااراء التجاااارع المطلوباااة عليهاااا
غاارام  250الفقااس علااى تغذيااة شاابت مصاانعة و التااي تتكااون ماان ماازو 

 sorbicغاارام  ascorbic acid  ،1.2غاارام  15فاصوليا بيضاء، 
acid  ،20  ،غاارام  5غاارام خمياارة خبااز،  80غاارام أكااارnatrium 

benzoate    (. ةبخااع 15مللتر ماء معقم فائ  التقطير )  1200و
الااذي  ascorbic acidات علااى نااار هادئااة بءسااتثناء جميااع المكوناا 

 C تمع إضااافتت بعااد رفااع المكونااات ماان النااار لحااين وصااولها لدرجااة
ساانتمتر و بساامك  7ثم صا المزيج في أةباق بالستيك بقطاار   050
لحين اإلستعمال. عزلع اليرقات قيد  C0 5  ملمتر، حفلع بدرجة 3

بصااورة مفااردة )كاال يرقااة ابااع الدراسااة مات العماار اليرقااي الثاااني و الر 
ماااع قطعاااة مااان الغاااذاء سااااب  التحضاااير( إلجاااراء فاااي وعااااء خااااخ 

 التجارع المطلوبة عليها.
فددي مقدداطض عرضددية ليرقددات   Spo NPVالتإلددخيا اليسدديجي لفيددروس

S.littoralis  :ُأخااااذت يرقااااات بااااالعمر اليرقااااي مصددددااة اددددالفيروس
، المحليااةماان عزلااة الفيروسااات  Spo NPVمصااابة بفيااروس  الرابااع
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من التعري  و ظهور أعراض اإلصابة عليها  72و  24مرور بعد  
ماااااااان قلااااااااة حركااااااااة و إمتنااااااااا  عاااااااان التغذيااااااااة، للدراسااااااااة النساااااااايجية 

histopathological study  و التشخيصااية لفيااروسSpo NPV 
من خالل تأثيره على األنسجة الداخليااة لجساام يرقااة دودة ورق القطاان 
% 85عناااد إصاااابتها باااالفيروس. ُحفلاااع اليرقاااات المصاااابة بتركياااز 

Saline solution تااام تثبياااع العيناااات بمحلاااول ،alcoholic 
Bouins solution  ساااعة، ُغساالع بعاادها بكحااول ايثااانول  24لماادة

Ethanol 70% بعاااد الكحاااول و تهيئتهاااا ، لغااارض تج يااا  العيناااات
د يقة بكحول اثيلااي مطلاا   15للتصبيغ تم غسلها مرتين في كل مرة 

absolute ethyl alcohol 100% 24. تاام تروياا  العينااات لماادة 
ثاااام ُغساااالع  methyl benzoateساااااعة بمااااادة بناااازوات المثياااال 

دقااااائ  إلتمااااام التروياااا ، بعاااادها نقلااااع  5لماااادة  tolueneبااااالتولوين 
  C ة المعاملااة الااى الباارافين المنصااهر بدرجااة حاارارةاليرقااات المصاااب 

رافين لمدة ثالث ساااعات لحااين ب ، ثم ُتركع العينات المطمورة بال058
 5َتجّمد البرافين. تاام تقطيااع قالااا العينااات المطمااورة بااالبرافين بساامك 

µm بغع العينااات بصاابغات  Ehrlisch`s heamatoxylinثاام صااُ
and eosin  ( 16كما ُوصفع من قبل) عينات الساايطرة ُحضاارت .

 وعوملع للدراسة النسيجية بنفس الطريقة السابقة.
 

   :اليتائج والمياقإلة
من خالل التشخيص النسيجي للمقطااع العرضااي ليرقااات دودة ورق 

 & Leica DM4 Bبءستعمال مجهر ضوئي نو     و  S. littoralisالقطن 
DM6 B   مجهااز بكاااميرا نااوNikon  مودياالDS-Ri2 Microscope 
Camera  مرتبطااااااة بااااااالكومبيوتر، أظهاااااارت معاملااااااة الساااااايطرة أن غشااااااااء

Peritrophic  للمعاااااي الوساااااطي ماااااا زال موجاااااودًا و محتفلاااااًا بخصائصاااااِت
. مقارنااااااًة بالتشااااااخيص 1الوقائيااااااة و النساااااايجية بلروفااااااِت اإلعتياديااااااة شااااااكل 

 S. littoralisالمجهاااااري للمقطاااااع العرضاااااي ليرقاااااات دودة ورق القطااااان 
ساااعة ماان اإلصااابة وجااود  24و بعد ماارور  Spo NPVبفيروس  المصابة

التاااي ساااببتها اإلصاااابة  Peritrophic membraneتهتكاااات فاااي غشااااء 
الفيروساااااية و التاااااي تعتبااااار أولاااااى األعاااااراض التشخيصاااااية إلباااااتال  اليرقاااااة 

. و باإلعتماااااد علااااى الفحوصااااات النساااايجية 2للفيااااروس مااااع الغااااذاء شااااكل 
المعااي الوسااطي  lumenذا النساايج بءتجاااه ةبقااة المجهريااة نالحااك تفكااك هاا 

ساعة شكل  72في اليرقة في المراحل المتقدمة من اإلصابة أي بعد مرور 
، كااذلك نالحااك إنتشااار الفيااروس فااي بقيااة أنسااجة الجساام و فااي المناااة  3

 العميقة وصواًل الى الخاليا المولدة للمعي الوسطي و غشاءها القاعدي.

 
من  الرااضاالعمر اليرقي  S. littoralis     ليرقة  40Xوة مقطض عرضي االق 1شكل 

لميطقة المعي الوسطي و اقية  Peritrophicمعاملة السيطرة مض مالحظة اقاء غإلاء 
 األنسجة الجسمية 

و مع التقدم في اإلصااابة الفيروسااية لااوحك زيااادة فااي عاادم وضااوح  
الساايطرة، إم تمرار ةبقاتها مقارنااًة مااع معاملااة األنسجة و عدم ترابطها و إس

أن المعااي الوسااطي يعتباار منطقااة اإلختااراق األولااى للفيااروس و الااذي ينتقاال 
بعدها الى السوائل الجسمية لليرقة و ماان ثاام مهاجمااة مختلااف مناااة  جساام 

 اليرقة.

 
 الرااض االعمر اليرقي  S. littoralis ليرقة 40Xمقطض عرضي االقوة   2شكل 

و مالحظة تهتك غإلاء   SpoNPVساعة من ا صااة افيروس   24اعد مرور 
Peritrophic  و اقية األنسجة 

 
 الرااض االعمر اليرقي  S. littoralisليرقة  40Xمقطض عرضي االقوة   3شكل 

و مالحظة تهتك غإلاء   SpoNPVساعة من ا صااة افيروس   72اعد مرور 
Peritrophic  و اقية األنسجة و تمزق الجدار الخارجي لجسم اليرقة المصااة 

ياازداد بزيااادة  Spo NPVإن الضرر المصاحا لإلصابة بفيااروس 
فتااارة اإلصاااابة، إم أن هجاااوم الفياااروس فاااي اإلصاااابة المبكااارة يحفاااز الجهااااز 
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 Peritrophicالمنااااعي للحشااارة و بوجاااود الحااااجز فاااي المعاااي الوساااطي 
membrane  يكااااون هنااااااد وقاياااااة ضاااااد هجااااوم المسااااابا المرضاااااي الاااااذي

يتقااااي  و ينهااااار أمااااام تركيااااز المساااابا المرضااااي الفيروسااااي و ةااااول فتاااارة 
إن إسااتمرارية اإلصاااابة و ثباتيتهااا تاااجدي ( 8)(. كماااا أكااد 19) التعاارض لاات

كخااط صااد أول ضااد  Peritrophic membraneالى عدم اإلعتماد علااى 
المسااببات المرضااية. إن ةااول ماادة التعاارض تااجدي الااى زيااادة نسااا القتاال 

فااي المعااي الوسااطي  SpoNPV OBsبساابا إنطااالق جساايمات الفيااروس 
midgut ختراقهاااااا لغشااااااء فاااااي اليرقاااااات المصاااااابة و إPeritrophic 

membrane  و ماااان ثاااام األنسااااجة الداخليااااة للجهاااااز الهضاااامي و بالتااااالي
اإلنتشااار فااي جساام الحشاارة محدثااة الضاارر التااام و ماان ثاام المااوت للحشاارة 

بنااااءًا علاااى ماااا أظهرتااات نتاااائج الفحاااص النسااايجي للمقطاااع  (.13المصاااابة )
اء ملااوث بفيااروس العرضااي ليرقااات دودة ورق القطاان المعرضااة للتغذيااة بغااذ

SpoNPV  فالحاجاااة ضااارورية و ُملحاااة الاااى التوجااات إلساااتعمال الفيروساااات
الممرضة للحشرات كعامل بيولوجي فعال و مجثر في السيطرة على اآلفات 

 الحشرية في العراق.
 المصادر:

 

 1 (ICTV). 2016. Copyright © International Committee 

on Taxonomy of Viruses.   All rights reserved. 

2.  Ascher, K. R. S. (1993). Nonconventional 

insecticidal effects of pesticides available from the 

Neem tree, Azadirachta indica. Arch. Insect 

Biochem. Physiol.22: 433-449. 

.3   Bulach, D. M., Kumar, C. A., Liang, B. & Tribe, D. 

E. (1999). Group II nucleopolyhedrovirus subgroups 

revealed by phylogenetic analysis of polyhedron and 

DNA polymerase gene sequences. Journal of 

Invertebrate Pathology 73, 59-73. 

4.  El-Salamouny, S. A. (2007). Observation on the 

Peritrophic membrane of tortricid and noctuid insect 

and its role in susceptibility and enhancement. J. 

Agric. Urban. Entomol. 24(4): 195-204. 

5. Federici, B. A. (1997). Baculovirus Pathogenesis. 

University of California at Riverside, Department of 

Entomology and Interdepartmental Graduate 

Program in Genetics, Riverside California. 

.6   Frank, R., Braun, H. E., Ripley, B. D. and Clegy, B. 

S. (1990). Contamination of rural ponds with 

pesticides, 1971-1985. Ontario, Canada. Bull. 

Environ. Contamin. Toxicol.13: 771-817. 

7.  Franz, J. M. (1974). Testing of side effects of 

pesticides on beneficial arthropods in laboratory: a 

review. Z. Pfl. Krankh. Fl. Schutz, 18: 141-174. 

8. Funakoshi, M., Aizawa K. (1989). Viral inhibitory 

factor produced in the hemolymph of the silkworm, 

Bombyx mori, infected with a Nuclear Polyhedrosis 

Virus. J invert Pathol 54: 151-155. 

9.  Hatem, A.E. (2006). Comparacion de los efectos de 

insecticidas selectivos sobre el desarralloy 

repoduccion de Spodoptera littoralis (Boisd.) 

(Lepidoptera: Noctuidae). Thesis Dextoral 

Universided de Cardoba.240 

10.  Honsy, M. M.; Moawad, G. G.; and El-Saadany, G. 

B. (1986). Economic damge thresholds of 

Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: 

Noctuidae) in Egypt. Crop Prot.; 5: 100-104. 

.11   Huber, J.: Use of Baculoviruses in pest 

management programs. In “The biology of 

Baculoviruses” Volume 2. Edited by: Granados RR, 

Federici B. CRC Press, Boca Raton, F.L.; 1986:181-

202. 

12.  Martignoni ME, Iwai PJ: A catalog of viral 

diseases of Insects, Mites and Ticks. 4th edition 

Portland, Oregon: USDA Forest Service PNW-195; 

1986. 

.13   Petrik, D. T.; Iseli, A.; Montelone, B. A.; Van 

Etten, J. L.; Clem, R. J. (2003). Improving 

baculovirus resistance to UV in activation increased 

virulence resulting expression of DNA repair 

enzyme. 82: 50-56. 

14.  Rao, N. V.; Reddy, P. S. (1990). Relative efficacy 

of some new insecticides on insect pests of cotton. 

Indian J. Plant Port.18: 53-58. 

15. Shorey, H.; Hale, R. (1965). Mass-rearing of the 

larvae of nine noctuid species on a simple artificial 

medium. J. Econ. Entomol. 58:522-524. 

16.  Sumner, A. T. and B. H. Sumner, 1969. A 

laboratory manual of micro technique and 

histochemistry. Blackwel Scientific publication. 

Oxford and Edinburgh, pp:236.  

17. Tabashink, B. E., Cushing, N. L. and Johnson, M. 

W. (1987). Diamond back moth (Lepidoptera: 

Plutellidae) resistance to insecticides in Hawaii: 

Intra-island variation and cross-resistance. J. Econ. 

Entomol. 80:1091-1099. 

18.  Tanada, Y. and H. Kaya, (1993). Insect Pathology, 

Academic press, Inc., San Diego, California. 

19.  Terra, W. R. (2001). The origin and functions of 

the insect Peritrophic membrane and Peritrophic gel. 

Arch Insect Biochem Physiol 47: 47-61. 

20.  Toprak, U. and M. O. Gürkan, 2004. First record of 

a NPV isolate from Spodoptera littoralis (Boisd.) 

(Lepidoptera:Noctuidae) for Turkey and its 

molecular identification according to the partial lef-8 

gene. Turkish J. Biol., 28 (2-4): 71-77. 

21.  Volkman, L. E., Blissard, G. W., Freisen, P. D., 

Possee, R. D. & Theilmann, D. A. (1995). The 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2016,10 ( 2 ) :51-55 

 

55 

Baculoviridae. In Virus Taxonomy. Sixth Report of 

the International Committee on Taxonomy of 

Viruses, pp. 104-113. Edited by F. A. Murphy, C. M. 

Fauquet, D. H. L. Bishop, S. A. Ghabrial, A. W. 

Jarvis, G. P. Martelli, and M. A. Mayo & M. D. 

Summers. Vienna & New York: Springer-Verlag. 

22.  Zanotto, P. M., Kessing, B. D. & Maruniak, J. E. 

(1993). Phylogenetic interrelationships among 

Baculoviruses: evolutionary rates and host 

associations. Journal of Invertebrate Pathology 62, 

147-164. 

 Spodoptera، سااااهى كاااااظم. حياتيااااة دودة ورق القطاااان .  ربيددددض23
littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) رساااالة .
 .2002ماجستير. وقاية النبات  كلية الزراعة. جامعة بغداد. العراق. 

. المبياااادات. دار 1993عااااواد و ناااازار مصااااطفى المااااالح. ، شدددد با .  24
 .520الكتاع للطباعة ز النشر، جامعة الموصل.صفحة 

 ، عبد / فلي ؛ قدو، إبراهيم قدوري والحيدري، حيدر صال ..  العزاوي 25
الحشاااارات االقتصااااادية. وزارة التعلاااايم العااااالي والبحاااا  العلمااااي. جامعااااة 

 .1990صفحة. العراق.  652بغداد.  
 

 

Histopathological study for the effect of local isolate of Spodoptera littoralis 

Nucleopolyhedrovirus on the larvae of the cotton leaf worm Spodoptera 

littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) In Iraq 
EZDDIN A. ALBYYAR           LAMYA KH. OBAID               HUSAM ALDIN A. MOHAMMED SALIH 

E.mail:  

 
ABSTRACT 

           The aim of this current study is to focus on the histopathological changes that happens to the midgut of the cotton 

leaf worm Spodoptera littoralis (Boisd) larvae especially in the Peritrophic membrane as a main defense line against the 

occulosion bodies OBs (A crystalline protein matrix which occludes the nucleocapsids) of the Spodoptera littoralis 

nucleopolyhedrovirus from a local Iraqi isolation that was used as a biological control factor to control this pest. The high 

specialty of the baculovirus when used as a biological control factor for certain insect families has an important role in 

full control programs to control pests, especially the SpoNPV virus which is highly specialized in infecting the cotton leaf 

worm S. littoralis larvae. And it was pointed out by results that there was dissociation and disintegration in the midgut 

Peritrophic membrane of the larva of the cotton leaf worm at the forth larva stage after 24 hours of exposing them to 

semi-synthesized nutrition with OBs of the SpoNPV. The microscopic test of the cross section of the larva's midgut 

showed that after 72 hours of viral infection virus particles have speeded through the rest of the inner tissue of the 

digestive system and invaded it to reach the fat bodies and tracheal system up to the dermis tissues and the outer cuticle 

cells of the larva. According to the results of the histopathological study of the infected              S. littoralis with the 

SpoNPV, the virus is considered to be an effective, specialized and ecological safe biological control factor to control this 

serious pest. 


