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الخالصة
سجلت ثالثة أنواع من الطفيليات أحادية المنشأ من جنس  Gyrodactylusوهي G. cotti Roman, 1956 :على
غالصم سمكة الخشني  G. mikailovi Ergens & Ibragimov, 1976 ،Planiliza abuعلى غالصم سمكة البلعوط
الملوكي  Chondrostoma regiumو  G. prostae Ergens, 1963على غالصم سمكة اللصاف Alburnus
 caeruleusمن نهر دجلة عند منطقة الش ّواكة ،بغداد .تم إعطاء مواصفات وقياسات هذه الطفيليات باإلضافة إلى الرسم
التوضيحي لها .جميع هذه الطفيليات تسجل اآلن ألول مرة في العراق.
الكلمات المفتاحية :أحادية المنشأ ،Gyrodactylus ،أسماك ،الش ّواكة ،نهر دجلة ،بغداد ،العراق
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المقدمة
الديدان أحادية المنشأ هي طفيليات خارجية تصيب أسماك مزارع األسماك والمسطحات المائية المختلفة ،وتحدث
اإلصابة بها في جلد وغالصم وزعانف األسماك ،وكذلك في التجويف الفمي لها [ .]2تسبب هذه الطفيليات مختلف
األمراض وهي تعود لشعبة الديدان المسطحة  ،Platyhelminthesصنف الديدان أحادية المنشأ [. Monogenea ]1
وتمت لك دورة حياة مباشرة وهي عموما متميزة بكونها ذات درجة عالية من التخصص في إصابة مضيفاتها وكذلك في
اختيار موقع اإلصابة في أجسام تلك المضيفات ،وفي حال كون الظروف البيئية غير مالئمة والضغط الذي تسببه تلك
الظروف وتواجد األسماك بأعداد كبيرة وكثافة عالية فإن درجة التخصص تلك سوف تنخفض فتنتشر اإلصابة بشكل أوسع
وتتحول األضرار البسيطة الناتجة من اإلصابة إلى أضرار مزمنة من الوهن والضعف المزمن ،ونتيجة لذلك يحدث ضعف
في النمو وحدوث موت لألسماك المصابة ،فضالً عن ذلك تعرض تلك األسماك المصابة إلى إصابات ثانوية Secondary
 Infectionsمثل اإلصابة بالبكتيريا والفطريات []4 ،3
أحد أجناس أحادية المنشأ هو جنس  .Gyrodactylusتتميز ديدان هذا الجنس بأنها صغيرة الحجم ،يمتد الطرف األمامي
لها على شكل امتدادين ،وتتميز بانعدام البقع العينية فيها .يتألف جهاز التثبيت من  16كالباً حافيا ً صغيراً يتوسطها كالبين
كبيرين وقضيبين رابطين .وهي ديدان ولودة  ،Viviparousوتتواجد على جلد ،زعانف وغالصم األسماك بصورة أساسية
[.]5
إن أحادية المنشأ تتغذى على الخاليا الطالئية للجلد مسببة تلف تلك الخاليا ،وتلك التي تصيب الغالصم تتغذى على هذه
المنطقة مسببة زيادة في إفر از المادة المخاطية ،وكذلك تؤدي إلى نزف في المناطق المصابة من الغالصم وغطائها وبالتالي
ستحصل فيها جروح [.]6
تصيب تلك الديدان أسماك المياه العذبة ،فضالً عن إصابتها األسماك البحرية وأسماك المزارع [ .]7تسبب لألسماك
المصابة تأثيرات مرضية محدودة إذا كانت اإلصابات بسيطة ،أما إذا كانت اإلصابات شديدة فإنها تكون طبقة رمادية سميكة
على جلد األسماك المصابة ،وبذلك يصبح الجلد أكثر مخاطية مما في الحاالت االعتيادية وظهور بقع دموية عليه ،فضالً
عن ذلك فإن الزعانف ترتخي وتطوى وتتمزق تدريجيا ً [.]9 ،8
ً
سجل في الدراسات والبحوث التي أجريت في العراق لحد اآلن  38نوعا تنتمي لجنس  .[10] Gyrodactylusلقد أشارت
عدد من المصادر لتسجيالت أنواع من هذا الجنس ألول مرة في العراق من مسطحات مائية طبيعية ومزارع سمكية مختلفة
في شمال ووسط وجنوب العراق [ .]15-22لذلك يتطلب الموضوع إجراء المزيد من البحوث لتشخيص األنواع المختلفة
من الحيوانات الطفيلية في أسماك المياه العذبة في العراق.

المواد وطرائق العمل
تم جمع 138عينة من األسماك تعود لثالثة أنواع ،تضمنت  23سمكة من نوع اللصاف Alburnus caeruleus Heckel,
 56 ،1843سمكة من نوع البلعوط الملوكي ) Chondrostoma regium (Heckel, 1843و 59سمكة من نوع الخشني
) Planiliza abu (Heckel, 1843من نهر دجلة في منطقة الشوّ اكة ،مدينة بغداد وبواقع مرتين في األسبوع .أجريت
الدراسة للمدة من أيلول  2015إلى غاية نيسان .2016
نقلت األسماك المصابة إلى مختبر علم الطفيليات في قسم علوم الحياة ،كلية التربية – ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية،
جامعة بغداد ،بواسطة أحواض بالستيكية ،حيث تم تشخيصها في المختبر اعتمادا على  ]16[ Coadوتسميتها علمياً
اعتمادا على .]17[ Froese & Pauly
تم تشريح األسماك حسب الطريقة المذكورة من قبل  ]18[ Laseeوذلك بعمل شق طولي يمتد من فتحة المخرج حتى نهاية
شقي غطاء الغالصم .تم فحص الزعانف والجلد وتجويف الفم بالعين المجردة وبواسطة العدسة المكبرة لغرض تمييز
الطفيليات الخارجية ،وتم عزل األقواس الغلصمية من منطقة اتصالها في التجويف الغلصمي ووضعت في إناء بتري Petri
 dishوفحصت تحت المجهر التشريحي أوالً وتمييز الديدان أحادية المنشأ ،وبعد الكشف عنها تم عزلها ووضعها على
شريحة زجاجية وثبتت بخليط من هالم الكليسـرين مع الصبغة الحمراء المتعادلة .]19[ Glycerol gelatin
تم فحص النماذج المثبتة من الطفيليات بواسطة المجهر الضوئي من طراز  Olympusياباني المنشأ بقوة تكبير 40x
وشخصت الطفيليات اعتماداً على مصدرين تصنيفيين [.]32 ،30
تم رسم النماذج الطفيلية باستعمال الكاميرا اإلستجالئية  Camera Lucidaوبعدها أخذت قياسات النماذج المشخصة من
الطفيليات باستعمال ميكرومتر عيني .Ocular Micrometer

النتائج والمناقشة
بينت النتائج الحالية إصابة األسماك قيد الدراسة بثالثة أنواع من الطفيليات من جنس  Gyrodactylusوهي G. cotti
على غالصم أسماك الخشني بنسبة و(شدة) إصابة قدرها  G. mikailovi ،)1.0( %2.7على غالصم أسماك البلعوط
الملوكي بنسبة و(شدة) إصابة قدرها  )1.0( %2.8و G. prostaeعلى غالصم أسماك اللصاف بنسبة و(شدة) إصابة
قدرها  )1.5( %8.7على التوالي .وتم أخذ وصف وقياسات هذه األنواع الثالثة من الطفيليات بالمليمتر.
وفيما يلي وصف وقياسات هذه الطفيليات ،بالمليمتر ،موضحة على شكل مدى (ومعدل).
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الطفيلي أحادي المنشأ Gyrodactylus cotti Roman, 1956
ديدان صغيرة الحجم ،طول جسمها  ،)0.35( 0.41-0.18الطول الكلي للكالليب الحافية  ،)0.17( 0.19-0.14طول
الكالّب الصغير  ،)0.07( 0.08-0.05الطول الكلي للكالّب  ،)0.055( 0.061-0.048الجزء الرئيسي 0.054-0.044
( ،)0.049طول الشوكة  ،)0.011( 0.014-0.029الجذر الداخلي  ،)0.011( 0.013-0.010أبعاد القضيب الرابط
البطني  ،)0.014( 0.016-0.011  )0.006( 0.007-0.004الغشاء  ،)0.026( 0.027-0.025أبعاد القضيب الرابط
الظهري  ،)0.025( 0.026 – 0.024 × )0.001( 0.001 – 0.002كما في الصورة ( )2والشكل (.)2
الطفيلي أحادي المنشأ Gyrodactylus mikailovi Ergens & Ibragimov, 1976
ديدان صغيرة الحجم ،طول جسمها  ،)0.41( 0.44-0.40الطول الكلي للكالليب الحافية  ،)0.033( 0.034-0.032طول
الكالّب الصغير  ،)0.007( 0.008-0.006الطول الكلي للكالّب  ،)0.084( 0.086-0.081طول الجزء األساسي للكالّب
 ،)0.058( 0.060-0.056طــول الشوكـة  ،)0.037( 0.039-0.035طول الجذر الداخلي ،)0.018( 0.030-0.016
أبعاد القضيب الرابط البطني  ،)0.035( 0.037 – 0.033 × )0.008( 0.009 – 0.007الغشاء 0.011 – 0.010
( ،)0.012أبعاد القضيب الرابط الظهري  ،)0.015( 0.017 – 0.013 × )0.005( 0.007 – 0.003كما في الصورة
( )1والشكل (.)1
الطفيلي أحادي المنشأ Gyrodactylus prostae Ergens, 1963
ديدان صغيرة الحجم ،طول جسمها  ،)0.45( 0.58-0.31الطول الكلي للكالليب الحافية  ،)0.019( 0.033-0.015طول
الكالّب الصغير  ،)0.008( 0.009-0.007الطول الكلي للكالّب  ،)0.051( 0.062-0.043طول الجزء األساسي للكالّب
 ،)0.042( 0.046-0.035طول الشوكة  ،)0.016( 0.032-0.012طول الجذر الداخلي  ،)0.010( 0.011-0.027أبعاد
القضيب الرابط البطني  ،)0.027( 0.028-0.026  )0.006( 0.007-0.005الغشاء  ،)0.024( 0.025-0.023أبعاد
القضيب الرابط الظهري  )0.022( 0.021-0.009)0.003( 0.004-0.001كما في الصورة ( )3والشكل (.)3
جاءت قياسات نماذج الطفيليات المذكورة في أعاله مطابقة لما ذكره .]30[ Pugachev et al.
يتضح من تسجيل الطفيلي  G. cottiمن غالصم سمكة الخشني بالدراسة الحالية ،أن سمكة الخشني أصبحت اآلن مضيّفا
ألحد عشرا نوعا من أنواع الجنس  Gyrodactylusفي العراق ) .(10ويبدو أن هذا العدد في تزايد وبالذات خالل السنوات
األخيرة من تنفيذ المسوحات على اإلصابات الطفيلية في أسماك العراق .لذا من المتوقع تسجيل أنواع أخرى من هذا الجنس
في سمكة الخشني في العراق مستقبال.
أما عن تسجيل الطفيلي  G. mikailoviمن غالصم سمكة البلعوط الملوكي بالدراسة الحالية ،فيتضح أن هذه السمكة
أصبحت اآلن مضيّفا لخمسة أنواع من الجنس  Gyrodactylusفي العراق ) .(10إن إجراء المزيد من المسوحات حول
اإلصابات السمكية في العراق قد ينجم عنه تسجيل أنواع أخرى من هذا الجنس في سمكة البلعوط الملوكي في العراق
مستقبال.
وعن تسجيل الطفيلي  G. prostaeمن غالصم سمكة اللصاف بالدراسة الحالية ،فيبدو أن سمكة اللصاف مسجل منها لحد
اآلن ثالثة أنواع فقط من الجنس  Gyrodactylusفي العراق ) .(10وهذا العدد قليل مقارنة مع ما مسجل في أنواع أخرى
من العائلة الشبوطية في العراق ومنها سمكة الكارب االعتيادي التي سجل منها لحد اآلن  16نوعا من أنواع هذا الجنس في
العراق ) .(10ولعل قلة عدد المسوحات التي سبق تنفيذها والتي شملت طفيليات سمكة اللصاف كانت السبب في ورود
تسجيل ثالثة أنواع من هذا الجنس في هذه السمكة في العراق .إن إجراء المزيد من المسوحات حول طفيليات أسماك
اللصاف في العراق سيكشف عن تسجيل أنواع أخرى من طفيليات الجنس  Gyrodactylusمن تلك األسماك.
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2) ملم12160  (مقياس الرسمGyrodactylus cotti  رسم بالكاميرا لوسيدا للطفيلي أحادي المنشأ:)1( شكل
Dcb: Dorsal connecting bar القضيب الرابط الظهري
ّ
H: hooklet الكالب الصغير
Vcb: Ventral connecting bar القضيب الرابط البطني
M: Membrane الغشاء
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شكل ( :)2رسم بالكاميرا لوسيدا للطفيلي أحادي المنشأ ( Gyrodactlus mikailoviمقياس الرسم  12160ملم)2
القضيب الرابط الظهري Dcb: Dorsal connecting bar
ّ
الكالب الصغير H: hooklet
القضيب الرابط البطني Vcb: Ventral connecting bar
الغشاء M: Membrane

شكل ( )3رسم بالكاميرا لوسيدا للطفيلي أحادي المنشأ ( ،Gyrodactylus prostaeمقياس الرسم  1210ملم)2
القضيب الرابط الظهري Dcb: Dorsal connecting bar
ّ
الكالب الصغير H: hooklet
القضيب الرابط البطني Vcb: Ventral connecting bar
الغشاء M: Membrane
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صورة ( )1الطفيلي أحادي المنشأ ( ،Gyrodactylus cottiقوة التكبير  40مرة)2

صورة ( )2الطفيلي أحادي المنشأ ( Gyrodactylus mikailoviقوة التكبير  40مرة)2
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صورة ( )3الطفيلي أحادي المنشأ ( ،Gyrodactylus prostaeقوة التكبير  40مرة)2
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Abstract
Three monogenean species of the genus Gyrodactylus viz. G. cotti Roman, 1956 on gills
of Planiliza abu, G. mikailovi Ergens & Ibragimov, 1976 on gills of Chondrostoma regium
and G. prostae Ergens, 1963 on gills of Alburnus caeruleus were recorded from Tigris river at
Al-Shawwaka region, Baghdad. The description and measurements of these parasites as well
as their illustrations where given. All these parasites are recorded here for the first time in
Iraq.

Keywords: Monogenea, Gyrodactylus, Fishes, Al-Shawwaka, Tigris River, Baghdad, Iraq
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