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إصابة أسماك الكارب اإلعتيادي  Cyprinuscarpioبالدودة الشريطية
 BothriocephalusgowkongensisYeh, 1955في قضاء الصويرة،
جنوب بغداد ،العراق
نهلة طالب منصور*
لؤي محمد عباس*

الملخص

فحصت عينة عشوائية من اسماك الكارب إالعتيادي

إنعام بدر فالح*
محسن جواد كاظم**

Cyprinuscarpio L.

وزارة الزراعة بتأريخ  ،4199/5/48سجلت إصابة االسماك بالدودة الشريطية
1955

في مفقس الوحدة المركزي/

Bothriocephalus gowkongensis

 .Yeh,أظهرت نتائج الفحص العيانيل ألسماك ظهور أعراض سريرية تضمنت إنتفاخ البطن ،الخمول وصعوبة

الحركة .التأثيرات المرضية النسجية في مواقع االصابة (األمعاء) والتي شملت إلتهاب األمعاء النزفي الشديد ،زيادة
الخاليا المخاطية ،فرط تنسج وضخامة الخاليا الكأسية ،إرتشاح للخاليا اإللنهابية ،تليف الكبد وترسب حديد الدم مع
وجود النزف فيو.

المقدمة
تعد األسماك من المصادر البر وتينة المهمة لإلنسان ،وتعد لحوم األسماك ذات قيمة غذائية عالية ألنها
تحوي نسبة عالية من البروتينات والدىون وغنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية المختلفة ( .)98تصاب األسماك كبقية
الكائنات الحية بالعديد من األمراض ومنها األمراض الطفيلية ،تسبب الطفيليات في األسماك أضراراً ملموسة تختلف

مابين سلب غذاء المضيف أو التغذي على أنسجتو وسوائلو الجسمية أو إلحاق أضراراً ميكانيكية كانسداد القناة
الهضمية ببعض الديدان الشريطية  cestodaأو أضراراً كيميائية ناجمة عن إفراز مواد سامة من قبل الطفيلي مثل تلك
التي تحدثها بعض الديدان الشريطية كبيرة الحجم ( .)3تتباين ردود أفعال المضائف (أالسماك) لإلصابة بالطفيليات بين

التهاب inflammationأو نمو غير طبيعي  abnorml growthأو إستجابة

مناعية.)94( immunologicalresponse

توجد الدودة الشريطية  Botheriocephaliusgowkongensisفي أمعاء أسماك المياه العذبة ،وتلحق أضراراً شديدة
بأمعاء االسماك البالغة وتوقف نمو أالسماك اليافعة ويالحظ على أألسماك المصابة النحول مع كبر حجم البطن ،وقد
تمأل الديدان أالمعاء الدقيقة لألسماك وتسبح أالسماك ببطء لثقل وزنها ،ويقل تناولها للعلف وبالتالي تقل القيمة
الغذائية والتجارية لالسماك المصابة ( .)7تهدف الدراسة الحالية الى تقويم إصابة اسماك الكارب اإلعتيادي التي
ظهرت عليها عالمات اإلصابة بإحدى الطفيليات المعوية.

المواد وطرائق البحث
تمت زيارة مفقس الوحدة المركزي/وزارة الزراعة في قضاء الصويرة بتأريخ .4199/5/48ومشاىدة حالة في
إحدى مزارع تربية األسماك في المنطقة وتضمن الفحص
44-91سم

01

سمكة كارب اعتيادي

C. carpio

تراوحت أطوالها بين

وأوزانها بين 011-41غم ،وقد ظهرت عليها عالمات اإلصابة بأحد الطفيليات المعوية .نقلت عينة من ىذه

األسماك الى المختبر في دائرة البحوث الزراعية ،وزارة العلوم والتكنولوجيا ،بغداد إلجراء الفحص التشخيصي.
أجريت بعض القياسات المظهرية لألسماك التي شملت قياس الطول الكلي  Total lengthمن مقدمة الخطم
 Snoutحتى نهاية الزعنفة الذنبية  Caudal finوقياس الوزن الكلي
*وزارة العلوم والتكنولوجيا – بغداد ،العراق.
** كلية الطب البيطري -جامعة بغداد -بغداد ،العراق.
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تم تشريح أألسماك بإحداث شق طولي من الجهة البطنية لجسم السمكة ابتداء من فتحة المخرج حتى
المنطقة الغلصمية ،عزلت القناة الهضمية عن بقية االحشاء الداخلية ووضعت في طبق بتري يحتوي على محلول
فسلجيNormalsaline 0.9%

وثبتت الطفيليات بإستعمال الفورمالين  ،10%وصنفت الديدان استنادا الى المفاتيح

المعتمدة ).(4لغرض إجراء الدراسة المرضية النسجية على أجزاء من القناة الهضمية والكبد المصابين ،حفظت النماذج
في قناني زجاجية صغيرة حاوية على الفورمالين  %91وأخذت قطعة صغيرة بحجم 5-4ملم من االمعاء المصابة
والكبد ،وتم إجراء عملية تثبيت وتحضير المقاطع النسجية باالعتماد على ) ،Carleton )6وأجريت العمليات المختلفة
لتحضير المقاطع النسجية وذلك بتمريرىا بجهاز التمرير

Histokinate

وتقطيعها بسمك 6-5مايكروميتر بجهاز المشراح

Microtome

وااليوسين وإن بعض المقاطع النسجية صبغت بصبغة

)Schiff stain

الضوئي.

ثم طمرىا بالرافين

Paraffin Embedding

وصبغت المقاطع النسجية بصبغة الهيماتوكسلين
 PAS (Periodic Acidوفحصت تحت المجهر

النتائج والمناقشة
وصف

الدودة الشريطية

وىي

Botheriocephaliusgowkongensis

من

الديدان

الشريطية

الحقيقية  Eucestodaبيضاء اللون ذات رأس مثلث الشكل  Scolexيمتلك رشمين  Bothriaيقعان على جانبي الرأس
بشكل أخدودين طوليين (شكل  ،)9الطرف األمامي مدبب والطرف الخلفي أكثر إتساعاً ،ال يوجد عنق للدودة ،الجسم
مقسم الى قطع جسمية عدة

proglottids

(شكل  )4تزداد في الحجم والنضوج باتجاه الجزء الخلفي من جسم

الدودة ،تحتوي القطع الجسمية الناضجة في داخلها خصى وبيوض حاوية على أجنة ناضجة أيضاً (شكل  ،)0الخصى

 testesعند جانبي لب القطعة ،المبيض  ovaryمتطاول بشكل حرف  V-shapedغير مفصص يقع في الجزء الوسطيا
لبطني.أظهر الفحص العياني gross examinationعلى األسماك المصابة الخمول وصعوبة الحركة والسباحة ببطء وعدم
تناول العلف مع كبرحجم البطن وإنتفاخها ،ولوحظ عند فتح الجوف الجسمي

abdominal cavity

عالمات إنفجار

جدار ا المعاء وخروج محتوياتها للتجويف البطني مع إحتقانها وزيادة االفرازات المخاطية ،مع مالحظة عالمات شحوب
الكبد ،إذ يميل لونو للون البني الشاحب مع ضمور حجمو وفقدان شكلو الطبيعي.

شكل  :9رأس الدودة الشريطية  B. gowgkongensisالمثلث الشكل (السهم) ).(H & E x10
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شكل  :4القطع الجسمية للدودة الشريطية ( B. gowkongensisالسهم) ).(H & E x10

شكل  :0القطعة الجسمية الناضجة للدودة الشريطية ( B. gowkongensisالسهم).) x40) H & E
يظهر الشكل ( )4الفحص المجهري  Microscopicallyلمقطع نسجي في أمعاء سمكة الكارب االعتيادي
C. carpio

مصابة بالدودة الشريطية

B. gowkongensis

تالحظ عالمات التهاب األمعاء الشديد

enteritissevere

الذي يشمل االنسالخ الشديد في الطبقة المخاطية وتحت المخاطية والحطام نخري مع مشاىدة القطعة الجسمية
الناضجة بداخلها بيوض احتوت على أجنة ناضجة ملتصقة بمخاطية األمعاء .يوضح الشكل ( )5مقطعاً نسجياً المعاء

سمكة الكارب اإلعتيادي  C. carpioالمصابة بالدودة الشريطية

Gowkongensis

 B.إذ يالحظ كبر حجم وزيادة عدد

الخاليا المخاطية  .mucous cellsيظهر الشكل ( )6مقطعاً نسجياً ألمعاء سمكة الكارب االعتيادي المصابة بالدودة
الشريطية  B. gowkongensisيبين زيادة عدد الخاليا الكاسية  ،goblet cellsكبر حجم الخاليا المخاطية وإرتشاح
كبير للخاليا الحمضية الحبيبية  .EG cellsالشكل ( )7جزءاً مكبراً للمقطع النسجي ( )6يظهر اإلرتشاح الكبير
للخاليا الحمضية الحبيبية .cellseosinophilia granularيبين الشكل ( )8مقطعاً نسجياً ألمعاء سمكة الكارب
اإلعتيادي المصابة بالدودة الشريطية  B. Gowkongensisحدوث فرط تنسج وضخامة الخاليا الكأسية
and hypertrophy of goblet cells

مع إرتشاح للخاليا الحمضية

eosinophilcells

الشريطيةGowkongensis

hyperplasia

.يوضح الشكل ( )9مقطعاً
B.اإلرتشاح الكبير للخاليا

نسجياً ألمعاء سمكة الكارب اإلعتيادي المصابة بالدودة
االلتهابية الحمضية وخاليا البالزما.يبين الشكل ( )91مقطعاً نسجياً لكبد سمكة الكارب اإلعتيادي المصابة بالدودة
968

البحثية الزراعية
اقيةللبحوث
التاسع
(عدد خاص) مجلد 99عدد4194 4
العلمي العر
المؤتمرالزراعة
مجلة

الشريطية

B. Gowkongensis

fibrosis

حول الوعاء الدموي .يوضح الشكل ( )99مقطعاً نسجياً لكبد سمكة الكارب اإلعتيادي المصابة بالدودة

الشريطية

B. gowkongensis

ويتضح فيو حصول إحتقان شديد وتوسع األوعية الدموية ،مع تليف خفيف

slight

يظهر فيو إحتقان الوعاء الدموي الكبدي ،إرتشاح لخاليا البالعم الكبيرة

 macrophagesوالبالعم الميالنية  melanomacrophagesمع ترسب حديد الدم  hemosiderinفي الطبقة المحيطية
للكبد.

A

B

C
شكل :4مقطع نسيجي ألمعاء سمكة الكارب اإلعتيادي

C. carpio

المصابة بالدودة الشريطية

gowkongensis

B.

الحظ االنسالخ الشديد في الطبقة المخاطية وتحت المخاطية ( ،)Aحطام نخري ( )Bمع مشاىدة القطعة
الجسمية الناضجة ملتصقة بمخاطية االمعاء (.(H &E X 20).)C

شكل  :5مقطع نسيجي ألمعاء سمكة الكارب اإلعتيادي
الحظ كبر حجم وزيادة عدد الخاليا المخاطية

C. carpio

المصابة بالدودة الشريطية

( mucous cellsالسهم)(H & E X40).
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A

B
C
شكل  :6مقطع نسيجي ألمعاء سمكة الكارب اإلعتيادي المصابة بالدودة الشريطية  B. gowkongensisالحظ زيادة
عدد الخاليا الكاسية  ،)A( goblet cellsكبر حجم الخاليا المخاطية ( ،(Bمع إرتشاح كبير للخاليا الحمضية
الحبيبية .)C( EG cells

( .(PASX40

A
شكل  :7مقطع نسيجي ألمعاء سمكة الكارب اإلعتيادي المصابة بالدودة الشريطية

B. gowkongensis

الحظ

اإلرتشاح الكبير للخاليا لحمضية الحبيبية .(PAS X40).)A( EG cells

B
A
A
شكل  :8مقطع نسيجي ألمعاء سمكة الكارب اإلعتيادي المصابة بالدودة الشريطية B. gowkongensisالحظ حدوث
فرط تنسج وضخامة الخاليا الكأسية ( ،(Aمع إرتشاح للخاليا الحمضية (.(PAS X40))B
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A
B

شكل  :9مقطع نسيجي ألمعاء سمكة الكارب ااإلعتيادي المصابة بالدودة الشريطية

B. gowkongensis

الحظ

اإلرتشاح الكبير للخاليا االلتهابية الحمضية ( )Aوخاليا البالزما (.(PAS X40) )B

A
B

شكل  :91مقطع نسيجي لكبد سمكة الكارب اإلعتيادي المصابة بالدودة الشريطية  B. gowkongensisالحظ احتقانا
شديداً وتوسع األوعية الدموية ( ،)Aمع تليف خفيف

slight fibrosis

حول الوعاء الدموي

((H& E )B

.X40).

C
B
A

شكل  :99مقطع نسيجي لكبد سمكة الكارب اإلعتيادي المصابة بالدودة الشريطية B. gowkongensisالحظ إحتقان
الوعاء الدموي ( ،)Aإرتشاح للخاليا البالعم الكبيرة والبالعم الميالنية ( ،)Bمع ترسب حديد
الدم .(H & E X40))C(hemosiderin

تعد اإلصابة بالديدان الشريطية من جنس  Rud., 1808 Bothriocephalusمن األمراض الطفيلية المنتشرة،
وتعد من أخطر األمراض الناتجة عن الديدان الشريطية وتصيب أسماك الكارب ).(17تعد األنواع العائدة للجنس
Bothriocephalus

من الديدان المعروفة في العراق وىناك ثالثة أنواع من ىذا الجنس وىي
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B. acheilognathi, B.
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(والنوع الثالث مسجل ألول مرة في العراق من11(Khalifa  المسجالن ألول مرة في العراق من قبلgowkongensis
B. gowkongensis

) إن النوعين96( Scholz ،)90( Molnar  ذكر.B. opsariichthydis ( ىو4(  وجماعتوAli قبل

بأن ىناك نوع واحد فقطChubb(14)  وPool  وذكر.B. acheilognathi  ىما مرادفان للنوعB. opsariichthydis و
B.
B.

 واما األنواع،B.

acheilognathi

فهي مرادفات للنوع

يتطفل على أسماك العائلة الشبوطية وىو

Schyzocotylefluviatilis

و

B. phoxini

،

Bothriocephalus

B.fluviatilis

،

من الجنس

gowkongensis

.acheilognathi
ظهر لهذه الدودة تأثيرات مرضية نسيجية مختلفة في األسماك المصابة منها تنخر خاليا الطبقة المخاطية
 وىذا ناتجsevere enteritis (5)  إن األضرار الناجمة عن اإلصابة بهذه الدودة ىي إلتهاب أمعاء شديد،(15) لألمعاء
 وىذا يؤدي الى زيادة عدد،من حدوث تخريب ميكانيكي لجدران االمعاء ناتج عن إلتصاق رأس الدودة بجدار األمعاء
وزيادة حجم الخاليا المخاطية في طبقات األمعاء المختلفة نتيجة الضغط المسلط من إلتصاق رأس الدودة الشريطية
 إنسالخ وحدوث زيادة في عدد الخاليا الكأسية مع زيادة حجم الخاليا،كما تبين حصول تنخر.بطالئية األمعاء
وجماعتو

Jaywant،)9( Hammerschmidt

المخاطية وحاالت إاللتهاب المعوي النزفي وىذا التأثير مشابو لما ذكر

 وىذا،) كما تسبب ىذه الدودة إرتشاح بالخاليا االلتهابية المختلفة وبصورة خاصو الحمضية وخاليا البالزما91(
كما تسبب ىذه الديدان أضراراً في الكبد ناتج عن السموم.(1) اإلرتشاح ناتج عن رد فعل مناعي ضد عملية التطفل
في الطبقة المحيطية للكبد ناتج عن تحطم

hemosiderin

التي تفرزىا ىذه الديدان وترسب حديد الدم الهيموسدرين

.)8 ،0( الخاليا الكبدية
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INFECTION OF CYPRINUSCARPIOWITH Bothriocephalus
gowkongensis Yeh, 1955 IN AL-Suwaira DISTRICT, SOUTH
OF BAGHDAD, IRAQ
N. T. Mansor*
L. M. Abbas*

A. B. Falah*
M. J. Kadhim**

ABSTRACT
A random sample of common carp Cyprinus carpio were detected in AlWahda central hatchery/Ministry of Agriculture and was examined on
28/5/2011.The fishes were found to be infected by Bothriocephalus gowkongensis.
The examination showed clinical signs on fishes included swelling of abdomen
and fishes characterized by heavy movements. The histopathological changes on
the site of infection (the intestine) included severe hemorrhagic enteritis, increase
in mucosal cells, hyperplasia and hypertrophy of goblet cells, inflammatory cell
infiltration, slight fibrosis, hemosiderin deposits and hemorrhage in the liver.
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