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  الملخص

 Silurusمتكيسة في معدة الجري االوربي   .Contracaecum spت جنس الكونتراسيكم وجدت يرقا

glanis بثالثة أطوار يرقية متتالية هيL2  ،L3 ،L4 .   كانت االكياس بيضاء اللون ذات شـكل متطـاول

، خارجية سـميكة وداخليـة رقيقـة   : ويتكون جدار الكيس من طبقتين 0.9×0.5وكان معدل أبعاد الكيس 

ليفية وبالعـم  الطبقة الخارجية بدورها من ألياف كوالجينية تنتشر بينها خاليا ظهارية وأرومات  وتتكون

مات الليفية وخاليا ، أما الطبقة الداخلية فهي تتألف من ألياف كوالجينية وقليل من االروكبيرة وخاليا لمفية

ة هو حدوث ارتشاح للخاليا االلتهابية ومن أهم التغييرات النسيجية نتيجة االصابة بهذه اليرق. لمفية وليفية

، وفي بعض االحيـان  رة وخاليا متعددة النوى والحمضاتحول الكيس وتجويفه والتي تتمثل بالبالعم الكبي

، كما شوهدت خاليا ذات نوى متغلظة قليلة خاليا اللمفية بين الحزم العضليةحدث تنخر وتجمع موضعي لل

، مع وجـود عـدد مـن    ايا حطام خلوي حول كيوتكل اليرقةع بقالعدد وكريات دم حمر وبالعم كبيرة م

  .وتحطم في النسيج الظهاري، كذلك شوهد تقزم للغدد المعدية لدموية الشعرية التي تحيط بالكيساالوعية ا

أما فيما يختص الكشف عن الكاربوهيدرات فقد أظهرت االكياس المحيطة بيرقة الكونتراسيكم تفاعال 

. ق االلشيان وتقنية البيسـت كـارمين  الطبقتين مع تقنية حامض البريوديك شيف وازرموجبا شديدا ولكلتا 

هايدرين روموفينول الزئبقي والننبكذلك أبدت االكياس بصورة عامة تفاعال موجبا شديدا مع تقنية ازرق ال

 ديدا مع تقنيـة اسـيتون اسـود   هذا وكان تفاعل جدران االكياس موجبا ش. شيف للكشف عن البروتينات

ـ ب للكشف عن الدهون–سودان ن الحـامض النـووي   ، وتفاعل تقنية فولجن كان موجبا شديدا للكشف ع

  .فون كوسا شديدا لكال طبقتي الكيسواخيرا للكشف عن الكالسيوم كان تفاعل تقنية . منقوص االوكسجين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Larvae of Contracaecum sp. were found encysted in the stomach of Silurus glanis  
in three successive stages namely L2, L3 and L4. The cystes were white in color, 
elongated and their dimensions were 0.5×0.9 mm. In general, the wall consists of two 
layers, outer thick and inner thin layers. The outer one consists in turn of collagenous 
fibers intermingled with epithelial cells, fibroblasts, macrophages and lymphocytes. 
While the inner layer consist of collagenous fibers, few fibroblasts, lymphocytes and 
fibrocytes. The most important histological changes due to the infection with this larva is 
infiltration of inflammatory cells around the cyst and its cavity , which is represented by 
macrophages, nucleated cells and acidophils, and in same time occurrence of necrosis, 
and local aggregation of lymphocytes between the muscle bundles. Also, few pycnotic 
cells were observed and erythrocytes, macrophages and remnants of cells around the 
larval cuticle, and the presence of blood vessels surrounding the cyst. Furthermore, 
dwarfness of intestinal glands and destruction of the epithelial tissue were observed. 

As regard the carbohydrate, the cyst walls reacted strongly positive with Periodic 
acid Schiff, Alcian blue and Best Carmine, while the cyst layer reacted negatively with 
Toludine blue. 

Both cyst walls reacted positively with protein detecting technique including 
Mercury Bromophenol blue and Ninhydrin Schiff, with lipid detecting technique such as 
Aceton Sudan Black–B, Feulgen reaction, for detecting DNA, finally, strongly reacted by 
using Von Kossa technique. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المقدمة 

 Aschelminthes )Miller andالديدان الخيطية هي احدى الشعب التسع لمجموعة الديدان الكيسية 

Harley, 1996 .(عدة االف من االنواع االخرى تضم الديدان الخيطية، فضالً عن االنواع حرة المعيشة ،

ـ ها ما تسبب امراضا خطيرة لالنسانرية والالفقرية ومنتتطفل في الحيوانات الفق ن ، فضال عن أن عددا م

تضم الكونتراسيكم عدة انواع تصيب االسماك والطيور واللبائن التـي  . الديدان تصيب الحيوانات االخرى

وعائلـة   Ascaridideaتعيش في المياه العذبة والبحرية ديدان الكونتراسـيكم التـي تعـود الـى رتبـة      

Heterocheilidae منطقـة االتصـال    ، تتميز بامتالكها الشفاه وبدون اسنان ونتؤان شبيهان باالعور فـي

ذو زائدة صـلبة ويمتـد نحـو     اليكون مختز Esophageal cecumاالعور المريئي . بالمريء واالمعاء

نحو تد يكون تقريباً ضعف طول االعور المريئي ويم Intestinal cecum، في حين االعور المعوي الخلف
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 Contracaecumو  Contracaecum aduncum: الكونتراسيكم هيهناك ثالثة انواع تابعة لجنس . االمام

multipapillatum   وContracaecum osculum، تتضـمن دورات  . تصيب االسماك والطيور واللبائن

مـات فـي هـذا    ، ولكـن المعلو ضـيفان حياتها على االقل مضيفاً وسطياً واحداً ومن الممكن أن يكون م

  .)Olsen, 1974(الخصوص غير متاحة 

تعيش الديدان البالغة في القناة الهضمية لالسماك أما يرقتها فيمكن ان توجد في أي عضـو ولكنهـا   

أن التأثير المرضي الـذي تحدثـه   ). Hoffman, 1967(شائعة في االغشية المساريقية والكبد والعضالت 

ي الى التقليل مـن  يكون يسيراً مقارنة بذلك الذي تحدثه يرقاتها التي تؤدالديدان البالغة في القناة الهضمية 

، كما ان اصابة العضالت تؤدي الى خمول االسماك وعدم قدرتها على اصطياد غـذائها  المحتوى الدهني

  .)William, 1967(وربما تقع فريسة سهلة للحيوانات المفترسة 

، خيطية التي تصيب االسماك البحريـة لديدان الالتأثيرات المرضية ل Margolis) 1970(استعرض 

عند اصابتها االسماك  .Contracaecum spوهذا التأثير يعتمد على موقع اليرقات في النسيج ومنها يرقة 

  اما  . وتكيسها فيها اذ تسبب تحطما في خاليا الكبد واالوعية الدموية والقناة الصفراوية المجاورة للكيس

Eiras   وRego )1987( التأثيرات المرضية النسيجية الناجمة عن اصابة كبد سمكة ادرس دقف  Pagrus 

pagrus  بيرقة الخيطيةAnisakeis     والتي تسبب زيادة في سمك الخاليا المبطنـة للقنـوات الصـفراوية

ثمة يرقة خيطية اخرى تصـيب اسـماك الفـرخ    . منطقة دخولهما في النسيج الكبدي والوريد الكبدي في

، وان  Eustrongylides tubifexوغيرها هي يرقـة دودة  Yellow perch (Perca flavescens)االصفر 

، تكون الطبقة الخارجية للكيس مكسوة بمادة زيتية وبالعم ات من أكياسها تسبب تحطم االنسجةهجرة اليرق

 مـن  اذ ذكـر كـل  . )Measures, 1988a(كبيرة وخاليا بالزمية لمفية وخاليا دم حمر وارومات ليفيـة  

Walker   وWittrock )1999 ( ـ مضـيفي أن الطبقة الخارجية للكيس المحيط باليرقة ذات اصل ا ، بينم

للتركيب النسـجي  ) Nawab Al-Din  )1995و Rahemoوفي دراسة . الطبقة الداخلية ذات أصل طفيلي

 Varicorhinus ruttaالتي تتطفل فـي سـمك العثـري     .Contracaecum spلالكياس المحيطة بيرقات 
، وجدا ان جدران الكـيس فـي حالـة    Aspius voraxالتي تتطفل في سمكة الشلك  .Spiroxys spويرقة 

Contracaecum sp. اما الطبقة ينية والياف مطاطة وارومات ليفيةيتكون من نسيج رابط والياف كوالج ،

قليـل مـن الخاليـا    مرتشحة والداخلية تتكون بشكل رئيس من بالعم كبيرة وخاليا لمفية واوعية دموية 

 Cucullanidبدراسة نسيجية ليرقة ) Mohammad )1995و  Rahemo، وفي دراسة الحقة قام الصبغية

، وهذه الدراسة هي استكمال الدراسة االخيرة والتـي  Garra rufaالمتكيسة في شغاف قلب سمكة اللطاع 

  .ربيالتي تستوطن معدة الجري االو انصبت على جدار كيس يرقة الكونتراسيكم
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  المواد وطرائق العمل

من نهر دجلة   Linnaeus, 1757 Silurus glanisنموذجا من اسماك الجري االوربي ) 56(جمع 

، المختبر ، ثم نقلت االسماك الى2000ولغاية آذار  1999من أيلول  المار في مدينة الموصل خالل المدة

خارجية المتكيسة خارجيا وذلك للكشف عن الطفيليات ال ولغرض البحث عن الطفيليات تم فحص االسماك

وبعدها تم تشريح هذه االسماك وذلك عن طريق إحداث شق طولي ابتداء مـن منطقـة   . فوق الجلد وتحته

، ثم عزلت االحشاء الداخلية ووضـعت فـي اوانـي    منطقة الرأسية ومن الجهة الظهريةالمخرج باتجاه ال

ـ     ذو األس الهيـدروجيني  Phosphate buffer salineفات الملحـي  محتوية على محلـول داريء الفوس

pH 7.0 . على تم عزل مجموعة من االكياس من جدار معدة الجري االوربي ووضعت في اواني محتوية

، ومن ثم مزقت االكياس وتم تحرير اليرقات منها وبعد ذلك تـم تثبيـت   محلول داريء الفوسفات الملحي

في حين تم تثبيت االكياس االخرى . لجعلها مستقيمة%) 10(حار بتركيز ين الاليرقات في محلول الفورمال

، محلول الفورمالين المتعادل الـداريء ومحلـول   لمثبتة في الدراسة النسيجية وهمابنوعين من المحاليل ا

ثم اجريت الخطوات الروتينية المستخدمة في تحضير الشـرائح وبعـدها   . Bouin’s fluidبوين الكحولي 

استخدمت الصبغة المزدوجـة ايـرلخ هيماتوكسـلين    . مايكرونات) 7-5(ج النسيجية بسمك النماذ قطعت

  .لغرض دراسة التغييرات النسيجية Ehrlich’s Haematoxyline – Eosin Phloxineفلوكسين –أيوسين

ة لكل ولغرض دراسة المكونات الكيميائية النسيجية لالكياس ثبتت النماذج في محاليل التثبيت المناسب

  :نسيجية للكشف عن المكونات االتيةتقنية ، ومن ثم استخدمت تقنيات الكيميائية ال

 Alcian، أزرق االلشيانPeriodic Schiff (PAS)شيف –ربوهيدرات بتقنية حامض البريوديكالكا

Blue (AB)  عند األس الهيدروجينيpH 1.0  وpH 2.5   وتقنية البيسـت كـارمين ،Best’s Carmine 

technique (BC) وتقنية أزرق التولودين ،Toluidine Blue (TB) . وللكشف عن البروتينات تم استخدام

وللكشـف عـن الـدهون    . Mercury Bromophenol Blue (MBB)تقنية ازرق البروموفيول الزئبقي 

وتـم الكشـف عـن    . Aceton Sudan Black–B (ASB-B)ب –سيتون اسود سـودان استخدمت تقنية ا

جميـع  ( Feulgen Reaction (FR)نقوص االوكسجين استخدمت تقنية تفاعل فولجين الحامض النووي م

 Von Kossa (VK)وللكشف عن الكالسيوم استخدمت تقنية فون كوسـا  . )Pearse, 1985التقنيات حسب 

)Luna, 1968(.  

  

  النتائج والمناقشة 

فـي الطبقـة   ) 2-1الشـكل  (وجدت يرقات دودة الكونتراسيكم متكيسة في معدة الجري االوربـي  

وقد تم تسجيل اصابات اخرى بيرقـات   L2 ،L3 ،L4العضلية وتحت المخاطية بثالثة اطوار هي اليرقة 

كونتراسيكم في اعضاء اخرى من جسم االسماك مثل الكبد والكلية والمبايض واالغشية المساريقية من قبل 

 Shamsuddin et al., 1971; Habash, 1977; Mhaisen, 1980; Rahemo and(عدد مـن البـاحثين   
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Nawab Al-Din, 1995( . ذكرMhaisen (1980)  ثالثة عشر أن يرقات الجنس كونتراسيكم وجدت في

ة منتفخة ولونها مائـل الـى   في الدراسة الحالية كانت المعدة في االصابة الشديد. نوعا من اسماك العراق

نت هذه المالحظة متفقـة مـع مالحظـات    ، مما يشير الى حدوث احتقان في االوعية الدموية وكاالزرقة

Rahemo   وNawab Al-Din )1995 (الصفة المميزة ليرقة الطور وذلك لتجهيزها بدم غزير ،L2  التي

شخصت في الدراسة الحالية هي احاطتها بغمد غشائي شفاف واضح مع وجود فسحة واضحة بين الغمـد  

ترتبط نهايتي الغمـد  . فيه اليرقة وهي داخل الغمدتتحرك وكيوتكل اليرقة وهذه الفسحة تمثل المجال الذي 

في حين كـان الغمـد   . يثبت الغمد في داخل تجويف الكيس بكتلة نسيجية مع الطبقة الداخلية للكيس وهذا

  مالمسا لكيوتكـل اليـرقتين او ملتصـقا بـه وهـذا يتفـق مـع وصـف         L3 ،L4المحيط بالطورين 

)Olsen, 1974(.  

حررت منها كتلة من مادة نضحية صديدية بيضـاء سـبقت تحـرر    عند تمزيق عدد من االكياس ت

اليرقات وكانت هذه المادة تحيط بيرقة واحدة ملتفة داخل الكيس وهذه المالحظـات كانـت متفقـة مـع     

كما . )Bursey, 1982, 1986; Eiras and Rego, 1987; Joy et al., 1996(مالحظات عدد من الباحثين 

لون معتم وعند تمزيقها تحررت منها المادة النضحية فقط وكانت خالية  وجدت مجموعة من االكياس ذات

، الكياس قد عانت من الموت والتحللمن وجود اية يرقة وربما يكون السبب ان هذه اليرقات في مثل هذه ا

  Measures (1988 a, b)و  Joy et al. (1996)كانــت هــذه المالحظــة متفقــة مــع مالحظــات 

تقال اليرقات الـى  قد يكون سبب موت اليرقات هو قدم االصابة أي عدم ان. Eiras and Rego (1987) و

، وربما يعود خلو هذه االكياس من اليرقات الى ترك هذه اليرقات لالكياس وهجرتها الى المضيف النهائي

  ).Margolis, 1970(اعضاء اخرى 

  

  :التركيب النسجي

خارجيـة  ) 2-1الشكل (ا تتكون من طبقتين اظهر الفحص المجهري للمقاطع النسيجية لالكياس انه

اما الطبقة الداخلية . يفية وبالعم كبيرة وخاليا ظهاريةسميكة تتكون من الياف كوالجينية تتخللها ارومات ل

ان . رومات الليفية والخاليا اللمفيـة فكانت ارق ومكونة على نحو رئيس من الياف كوالجينية وقليل من اال

كياس يرقة الكونتراسيكم الحالية ال يختلف كثيرا عن التركيب النسـيجي الـذي   التركيب النسيجي العام ال

ويتضح من الدراسات الحديثـة  ). Nawab Al-Din )1995و  Rahemoوصف في الدراسة التي اجراها 

والبروتينات السكرية الموجودة داخل الخاليا  Proteoglycansان الكوالجين هي مادة بروتينية تشترك مع 

  كمـا ذكـر ذلـك    T. spiralisاحل المختلفة من تكوين الكيس المحيط بيرقة الـدودة الترخينيـة   في المر

 Pauw  وقد اشاروا الى ان للخاليا العضلية المصابة بيرقة الدودة الترخينية دور فـي  ) 1994(واخرون

تشـترك مـع   والبروتينات السكرية التـي   Proteoglycansبناء المواد االولية للكوالجين فضال عن بناء 

، ومن هذه الدراسة يمكن االستنتاج ان للخاليا المكونة للنسيج الذي الجين في تكوين الليف الكوالجينيالكو
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فيه اليرقات الخيطية الحالية دورا في انتاج المواد االساسية في تكـوين االليـاف الكوالجينيـة المكونـة     

  .كياس المحيطة بيرقة الكونتراسيكملال

اكياس اليرقات الخيطية الحالية كانت مرتشحة بخاليا التهابية متمثلـة بـالبالعم   االنسجة المحيطة ب

، وهذه المالحظات تؤيـدها  والخاليا اللمفيةالكبيرة وخاليا وحيدة النواة وخاليا متعددة النوى والحمضات 

) Eiras and Rego, 1987; McAllister et al., 1993; Rahemo and Mohammad, 1995(مالحظات 

ا شوهدت في داخل تجويف االكياس بقايا لحطام خلوي مع بالعم كبيرة وعدد من الحمضات وقليل من كم

خاليا متغلظة النوى فضال عن القليل من الخاليا اللمفية احيانا وذلك في النضح الصديدي المحيط باليرقات 

 Bursey, 1986; Measures, 1988 a, b; Goldbreg and Bursey, 1989; Joy et(وهذا يؤيد مالحظات 

al., 1996(  ان لوجود البالعم الكبيرة والحمضات في تجويف االكياس دورا في ابتالع الحطام الخلـوي ،

تجها ، اما دور الخاليا اللمفية فيتمثل بانها تقضي على المستضدات التي تنلتهاميةوهضمه وذلك لفعاليتها اال

ث ان دور الخاليا المتغلظة النوى غير معروف حتـى  ، وقد اتضح من االبحااليرقات او الخاليا المحطمة

  ).Joy et al., 1996(اآلن 

  

  :التغيرات النسيجية

اهم التغيرات النسيجية التي احدثتها يرقات الكونتراسيكم المتكيسة في الطبقة العضلية لجدار المعـدة  

عن نمو الكيس والزيادة  هو ضمور في االلياف العضلية الملساء المحيطة بالكيس وربما هذا الضمور ناتج

، كما وجد في مقاطع اخرى ان االلياف قد عانت من التنخر وهذا ي حجمه على حساب االلياف العضليةف

  Measures (1988b)و  McAllister et al. (1993) ، وهـذا مـا الحظـه   الية عامل التنخرناتج عن فع

، وقد الحزم العضلية البعيدة عن الكيس كما شوهد تجمع موضعي للخاليا اللمفية بين. Bursey (1982)و 

، ان وجود هذه التجمعات مـن الخاليـا   Measures (1988b)اشار الى مثل هذه التجمعات للخاليا اللمفية 

، فضال عن انها تجهز منطقة االصابة بـأنواع الخاليـا   عن رد فعل المضيف لوجود الطفيلي اللمفية ناتج

، ويشير هذا الى المنطقـة  ية الدموية المحتقنة تحيط بالكيساالوعولوحظ وجود عدد من . الدفاعيةاللمفية 

اكبر عدد ممكن من الخاليا المناعيـة الـى    ةالقريبة من الكيس غنية باالوعية الدموية الشعرية يؤكد هجر

ين الذي تطلقه منطقة االصابة من خالل توسع هذه االوعية الدموية وزيادة نضحها وهذا ما يعمله الهستام

 Rahemo and Nawab Al-Dinكمـا ان  ). Tizzard, 1986; Roitt et al., 1998(خاليـا الصـاري   

  .ة المختلفة حول كيس الكونتراسيكماشارا الى وجود االوعية الدموي (1995)

، طم تام في النسيج الظهاري السطحياما الغدد المعدية االنبوبية فقد عانت من التقزم مع حدوث تح

، او ان نمو االكياس في الطبقـة تحـت   راق هذه اليرقات للطبقة المخاطيةعل هذا التحطم ناتج عن اختول

المخاطية قد احدث ضغطا على الطبقة المخاطية مما ادى الى تحطم الغدد وهذا التفسير مماثـل لتفسـير   

Goldberg   نطقة االصابة ، وقد يكون سبب تحطم خاليا النسيج الظهاري السطحي في م)1994(واخرون
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هو فقدان الخاليا قدرتها على افراز المادة المخاطية والذي هو نتيجة للتحفيز المسـتمر والمتكـرر الـذي    

يمارسه الطفيلي الغازي لطرح المواد المخاطية على نحو مستمر مما يؤدي الى استنزاف قـدرة الخاليـا   

  .المادة المخاطية وبالتالي تحطمهاعلى انتاج 

  

  :يجيةالكيمياء النس

  :الكاربوهيدرات

وهذا يشـير الـى   ) 3الشكل ) (PAS(اظهرت اكياس يرقات الكونتراسيكم تفاعال موجبا شديدا مع 

القاعـدي   –النزيمات مثل الفوسفاتيز الحامضيوجود السكريات المتعددة المخاطية الحامضية والمتعادلة وا

ا ابدت االكياس تفاعال موجبا شديدا ، كمفي جدران االكياس ATPaseواالستيريز غير المتخصص وانزيم 

وهذا يـدل علـى وجـود    ) 4الشكل ( pH 2.5و  pH 1.0عند الرقم الهيدروجيني ) AB(ايضا مع تقنية 

كما كشفت النتائج عن تفاعل . ضية والمتعادلة في جدران االكياسالسكريات المتعددة المخاطية قليلة الحام

يكوجين بكميات كبيرة في ، وهذا دليل على وجود الكال)5 الشكل(واالكياس  )BC(موجب شديد بين تقنية 

فقد كان تفاعلها سالبا مع االكياس وهذا يدل على انعدام وجود السكريات المتعددة ) TB(اما تقنية . االكياس

 ,.Richards, 1984; Qing et al(، وهذه المالحظات ُأيدت مـن قبـل   ةليالمخاطية الكبريتية والكاربوكسي

1988, 1992; Walker and Wittrock, 1999( اذ ذكـر ،Walker   وWittrock )1999 (  ان الطبقـة

  .ا الطبقة الداخلية ذات اصل طفيلي، بينمباليرقة ذات اصل مضيفيالخارجية للكيس المحيط 
  

  :البروتينات

اظهرت االكياس المحيطة باليرقات تفاعال موجبا شديدا مع تقنيـة ازرق البروموفينـول الزئبقـي    

، فضال عن وجود البروتينات البنائية في البروتينات والبروتينات السكرية وهذا يشير الى وجود) 6ل الشك(

بينما كشفت النتائج عن حدوث تفاعل موجـب  . )Richards, 1984; Qing et al., 1998, 1992(االكياس 

ـ  )NS(شيف –يد بين االكياس وتقنية ننهايدرينشد ن البروتينـات  ، وهذا يدل على وجود كميات كبيـرة م

في االكياس وهذا يعتمد ايضا على كمية البروتينات في المواد الغذائية التي يتناولها  NH2الحاوية لمجاميع 

  .)Cheng, 1986(المضيف 
  

  :الدهون

وهـذا  ) 8الشكل ) (ASB-B(ب –ديدا مع تقنية اسيتون اسود سودانأبدت االكياس تفاعال موجبا ش

ويمكن االستنتاج ان الكشف عـن  ) Miller and Harley, 1996(المقترنة يشير الى وجود الدهون الحرة و

وجود الدهون في جدران االكياس قد يعزى الى الدهون الموجودة في النواتج االبرازية لهذه اليرقات والتي 

، تتجمع او تتدخل في تركيب الجـدار  والتي قد) ;Chandra et al., 1985 2001الكالك،(وصفت من قبل 
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كون الدهون قد نتجت عن تحطم الخاليا في منطقة االصابة وهكذا تتجمع الـدهون علـى شـكل    او الى 

، وهذا ما وجده لدهون في الجهة الداخلية لالكياس، أوعلى شكل طبقة رقيقة من اقطيرات في جدار الكيس

Walker   وWattrock )1999(.  
  

  :)DNA(الحامض النووي منقوص االوكسجين 

) FR(نسيجي ان هناك تفاعال موجبا شديدا بين االكياس وتقنية تفاعل فولجين كشفت نتائج الفحص ال

، وان الخاليـا تمـر بمراحـل    الخاليا المكونة لطبقتي االكياس ، وهذا يدل على حيوية ونشاط)9الشكل (

ويمكن تفسـير هـذه الحيويـة ان    . )Mader, 1998(مختلفة من النمو واالنقسام والتجدد وااليض العالي 

بة بهذه اليرقات كانت حديثة لذلك تبدأ الخاليا بالنشاط وتكوين االكياس المحيطة باليرقات حتى يـتم  االصا

  .اجزاء النسيجعزل المكان الذي استقرت فيه اليرقات عن باقي 
  

  :)الكالسيوم(العناصر المعدنية 

، )10الشكل () VK(كشفت النتائج ان اجزاء من االكياس قد اظهرت تفاعال موجبا شديدا مع تقنية 

، اذ كلما كانت االصابة قديمة كانت المادة الكلسية المتكونة حـول  ة التفاعل تعتمد على مدة االصابةان شد

وربما يعتمد مصدر الكالسيوم الموجود في . Hall (1993)الكيس اكثر ، وهذا التفسير مشابها لما جاء به 

وشرابه وقد تكون خاليا المضيف المحطمـة  االكياس على محتوى الكالسيوم الموجود في غذاء المضيف 

 Chengو  Hall (1993)ولقد اشار . مصدرا للتكلس الحاصل في االكياس وما تحتوي عليه من الكالسيوم

الى ان عملية التكلس تبدأ بتجمع المادة الكلسية على شكل دقائق صغيرة في نـوى الخاليـا ثـم     (1986)

كزية مما يسبب امتالء النـواة بالكالسـيوم وبعـدها يمتـد     يترسب الكالسيوم حولها على شكل حلقات مر

الترسيب الى سايتوبالزم الخلية مما يؤدي الى تحطم الخلية وبهذه الطريقة تتشكل الجسمية الكلسية الحرة ، 

لـى ان  ومن ثم تتجمع الجسيمات الكلسية على شكل جزيرات صغيرة وتزداد بالحجم مع مرور الوقـت ا 

، ان عملية تكلس االكياس قد تكون حالة دفاعية من المضيف يلجأ اليها لعزل و تامتحيط باالكياس على نح

  .يلي عن النسيج المتكيس فيه وقتلهالطف
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الكيس :  يتضح فيه S. glanisمقطع عرضي في معدة الجري االوربي  :)1(صورة فوتوغرافية مجهرية 

)Cy( اليرقة الخيطية ،)L(غمد ، ال)Sh( خزب ،)E( صبغة ،)HEP( ،44X.  

الكـيس  : في معدة الجري االوربي يتضـح فيـه   مقطع عرضي :)2(صورة فوتوغرافية مجهرية مكبرة 

)Cy( الطبقة الخارجية ،)Ol( الطبقة الداخلية ،)Il(  اليرقة الخيطيـة ،)L(  الغمـد ،)Sh( ،

، صـبغة  )Sml(المخاطيـة   ، الطبقة تحـت )Ct(، تحلل النسيج الرابط )Ic(خاليا التهابية 

)HEP( ،217X.  

، )Cy(الكـيس  : مقطع عرضي في معدة الجري االوربي يتضـح فيـه   :)3(صورة فوتوغرافية مجهرية 

  .44X، شيف–، تقنية حامض البريوديك)L(اليرقة الخيطية 
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، )Cy(الكـيس  : فيـه  مقطع عرضي في معدة الجري االوربي يتضـح  :)4(صورة فوتوغرافية مجهرية 

  .44X، 2.5لشيان عند الرقم الهيدروجيني ، تقنية ازرق اال)L(اليرقة الخيطية 

، )Cy(الكـيس  : مقطع عرضي في معدة الجري االوربي يتضـح فيـه   :)5(صورة فوتوغرافية مجهرية 

  .44X، ، تقنية البيست كارمين)L(اليرقة الخيطية 

، )Cy(الكـيس  : في معدة الجري االوربي يتضـح فيـه  مقطع عرضي  :)6(صورة فوتوغرافية مجهرية 

  .44X، تقنية ازرق البروموفينول الزئبقي، )L(اليرقة الخيطية 
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، شـيف –الجري االوربي ، تقنيـة ننهايـدرين  مقطع عرضي في معدة  :)7(صورة فوتوغرافية مجهرية 

44X.  

–وربي ، تقنية اسيتون اسود سـودان دة الجري االمقطع عرضي في مع :)8(صورة فوتوغرافية مجهرية 

  .44X، ب

ونتراسيكم، مقطع عرضي في معدة الجري االوربي المصابة بيرقة الك :)9(صورة فوتوغرافية مجهرية 

  .108X، تقنية تفاعل فولجين

  .44X، مقطع عرضي في معدة الجري االوربي، تقنية فون كوسا :)10(صورة فوتوغرافية مجهرية 
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