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  الملخص
سـمكة بـالمخرم ثنـائي المنـشأ        ) 112(سمكة عـراض إصـابة      ) 312(تبين من خالل تشريح     

Pesudochetosoma salmincola  سمكة مصابة بيرقة الدودة الشريطية) 43( و Ligula intestinalis 
  . مكة مصابة إصابة مزدوجةس) 30(و ) إصابة مفردة(

ــشأ           ــائي المن ــالمخرم ثن ــردة ب ــابات المف ــصائي أن لإلص ــل اإلح ــائج التحلي ــرت نت أظه
P. salmincola وبيرقة الدودة الشريطية L. intestinalis رات الكيموحيوية في  تأثيراً معنوياً على المتغي

تراكيز الكلية للبروتين والكاليكوجين والكوليسترول وفعالية      إذ لوحظ انخفاض معنوي في ال     . أكباد العراض 
أمـا اإلصـابات المزدوجـة      . AcP و   AlP، بينما حدث زيادة في فعالية أنزيمي        GOT و   GPTأنزيمي  

  . فتأثيرها كان اكبر في المتغيرات الكيموحيوية من اإلصابات المفردة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The dissection of (312) of A. marmid shows that (112) fishes were infected with 
digeneans parasite Pseudochetosoma salmincola, (43) infected with larva of tapeworm 
Liagula intestinalis (single infection) and (30) with double infection.  
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The result of statistical analysis show that the single infection with digeneans 
trematode and larva of cestode have significant effect on biochemical changes in the liver 
of A. marmid. A significant decrease has been found in the total concentrations of 
protein, glycogen, cholesterol and also in the activity of GPT and GOT, while there was 
an increase in the activity of AlP and AcP. However, the double infection have greater 
effect on the biochemical changes than single infection.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

يعكس التطفل شكل الحياة التي يعيشها الكائن الحي او عدة كائنات إجبارياً على او في كائنات حية 

للحصول على الغذاء او المأوى او النقل والحماية وبدون قتل ) مضائف مختلفة(أخرى من أنواع مختلف 

تتعرض األسماك كغيرها من الكائنات الحية في بيئتها للعديد من اإلصابات ). Roberts, 2003(المضيف 

، رها التي تؤثر في نموها وتكاثرهاالطفيلية المختلفة باألوالي والديدان المسطحة وشائكات الرأس وغي

جم او زيادة في وهذا ينعكس من تأثيراتها المرضية في أعضائها الحيوية كالتضخم الناجم عن زيادة في ح

 ال توجد أصال فضال عن Neoplasia أو بتكوين نسيج جديد من خاليا Hyperplasiaعدد الخاليا 

، وبالتالي تؤثر في الفعاليات الحيوية لألعضاء )Amlacher, 1970 ; Nikolsky, 1963(االلتهاب والنزف 

الذي يكون المسؤول عن بناء ، )Sisson, 1968(وباألخص الكبد الذي يعد اكبر غدة في جسم الحيوان 

البروتينات، البروتينات المقترنة،  الكثير من المركبات الحيوية في جسم الكائن الحي كالكلوبينات المناعية،

  ).Al-Thani and Mohalla,1990;Protugal and Aksen,1983;Benjamin,1978(الدهون واألنزيمات 

. ية لألعضاء عامة وللكبد بشكل خاص الكيموحيوتؤثر الطفيليات التي تصيب األسماك في المكونات

              أجريت دراسات عديدة بخصوص المتغيرات الكيموحيوية في دم وأكباد األسماك العظمية 

                  وجين وقياس فعالية بعض والغضروفية المصابة بالطفيليات بعضها تناول دراسة البروتين والكاليك

                  ية كحامض الالكتيك وفعالية  بخصوص المتغيرات الكيموحيو)Jinde )1980دراسة ، كاألنزيمات

                    المصابة بالطفيلSalmo gairdneri في كبد وعضالت سمكه Lactic dehydrogenase أنزيم

Cryptobia salmostica .بة اسماك حدث انخفاض في مستوى بروتين الكبد عند إصا     

Nemacheilus ruplicoto ) Joshi, 1984( والحظ الحديثي وآخرون ،)انخفاضا في المحتوى ) 1990

            بينما وجد .  عند إصابتها بالقشرياتLiza abuالبروتيني لعضالت وكبد ومناسل اسماك الخشني 

 بالدودة Cyprinus carpioانخفاض في مستوى البروتين عند إصابة سمكة الكارب ) 1990(النعيم 

، كما تم تسجيل انخفاض في مستوى البروتين في أسماك مصابة بأنواع .Brothocephalus spالشريطية 

  ). Eiras, 2003; Rehulka, 2002(مختلفة من الطفيليات 

  كما وتسبب طفيليات كثيرة تغير في مستوى الكلوكوز والكاليكوجين في المضائف التي تصيبها،
انخفاضا معنويا في كمية الكاليكوجين في األسماك ) 1999(والنعيم  )Jinde )1980 كل من فقد بين

المصابة بطفيليات مختلفة، وكذلك تؤدي اإلصابة بالطفيليات إلى تغير في كمية الكوليسترول في أكباد 
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تية في زيادة المحتوى الدهني والدهون الفوسفا) Simha )1982 و  Rasheed بين . األسماك المصابة
بينما كشفت . Lytocestus indicus عند إصابتها بالطفيلي Clarius batracusالقناة الهضمية لسمكة 

د سمكة الخشني المصابة انخفاض في كمية الكوليسترول في كب )1993(وآخرون  Khadair دراسة
 عند  B. luteusانخفاض في كمية الكوليسترول في سمكة الحمري) 1999(وسجل النعيم . بالقشريات

  ..Contracaecum spإصابتها بيرقات الدودة الخيطية 
يعمل الكبد على بناء العديد من األنزيمات التي تحفز العمليات األيضية التي تعمل على استمرارية 

، لذلك فإنها تحلل المواد الغذائية لتجهيز مركزي ومهم في مجال الصحة والمرضالحياة لما لها من دور 
فقد أجريت دراسات ). Whilse, 1992(اللبنات االساسية للجزيئات الحيوية في الخلية الطاقة وتكوين 

عديدة بخصوص فعالية األنزيمات في أكباد األسماك المصابة بمختلف الطفيليات ولوحظ وجود تغيرات 
   ) .Salsi, 2005; Nailzen, 2003; Sindermann, 2002; Rehde, 2002(معنوية في الفعالية األنزيمية 

، الكاليكوجين لمركبات الكيموحيوية كالبروتيناتيهدف البحث الحالي إلى تعيين بعض ا
والكوليسترول فضال عن األنزيمات كأنزيمي الفوسفاتيز الحامضي والقاعدي، أنزيم الكلوتاميت بايروفيت 

 Acanthobrama marmidترانس امينيز وأنزيم اوكزالواستيت ترانس امينيز في أكباد أسماك العراض 
  .  Ligula intestinalisوبيرقة الدودة الشريطية  Pseudochetosoma salmincolaالمصابة بالمثقبة 

  
  المواد وطرائق العمل

   :جمع العينات
سمكة عراض من نهر دجلة المار بمنطقتي القبة والرشيدية وعلى مدى عام كامل ) 312(تم جمع 

اخذت العينات بطريقة عشوائية ). 2005(ن الثاني ولغاية شهر كانو) 2004(ابتداء من شهر شباط 
نقلت األسماك الحية مع كمية من ماء النهر باستعمال حاويات فلينية إلى . مرات أسبوعيا) 3-2(وبمعدل 

  . المختبر، بينما حفظت األسماك الميتة في درجة حرارة منخفضة لحين فحصها
  

   :فحص العينات
لطفيليات وذلك بإحداث شق طولي ابتداء من فتحة المخرج فحصت األسماك للتأكد من إصابتها با

سمكة مصابة ) 112(بعد الفحص وجد أن ). Amlacher, 1970(حتى المنطقة الرأسية من الجهة البطنية 
مصابة بيرقة الدودة الشريطية ) 43( مستوطنة في كيس الصفراء و  P. salmincolaبالمخرم ثنائي المنشأ

L. intestinalis كانت مصابة إصابة مزدوجة وبكلتي الدودتين) 30(نة في الجوف الجسمي و  مستوط .  
  

   :تعيين بعض المتغيرات الكيموحيوية في الكبد
تم تعيين بعض المتغيرات الكيموحيوية في أكباد األسماك المصابة وذلك بعزلها وغسلها جيدا 

          ني زجاجية نظيفة، ثم وضعت في قنا%)0.9(بمحلول فسلجي من كلوريد الصوديوم تركيز 
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م لحين إجراء االختبارات عليها، بعد إجراء العمليات الروتينية للحصول على ْ )20-(وحفظت في 
  : ، وشملت )1990المولى، (المتجانس 

  ). Lowry et al., 1951(تقدير تركيز البروتين الكلي حسب طريقة  -1

  ). Anthrone) Plummer, 1978تقدير تركيز الكاليكوجين حسب طريقة  -2

  ). Liberman-Burchard ) Plummer, 1978تقدير تركيز الكوليسترول حسب طريقة  -3

 Fishman and Lerner, 1953( قياس فعالية أنزيمي الفوسفاتيز الحامضي والقاعدي حسب طريقتـي  -4

Kind and King, 1954; (على التوالي .  

 والكلوتاميت اوكزالواستيت ترانس امينيز قياس فعالية انزيمي الكلوتاميت بايروفيت ترانس امينيز -5

  ). Reitman and Frankel, 1957(حسب طريقة 

  

 Spectronic 21 Bauchan Lambتم قراءة االمتصاصية باستخدام جهاز المطياف الضوئي 

  ). Gallen-Kamp(المجهز من شركة 

  

   :التحليل اإلحصائي

             ستخدام المعدل الحسابي واالنحراف تم تحليل النتائج إحصائيا للمتغيرات الكيموحيوية با

 وتم ، Duncan testالقياسي لكل حالة وعند مقارنة االختالفات بين المجاميع تم باستخدام اختبار دنكن

                   او اقل) P ≤ 0.05(وعدت النتائج معنوية عند مستوى احتمالية ) P ≤ 0.05(مستوى المعنوية  تثبيت

)Steel and Torie, 1980 .(  

  

  النتائج والمناقشة

   :تأثير التطفل على تركيز البروتين والكاليكوجين والكوليسترول

إن للمخرم ثنائي المنشأ ويرقة الدودة الشريطية تأثيراً في تركيز البروتين في ) 1(لوحظ من الجدول 

انخفاض معنوي عند مستوى أكباد اسماك العراض في حالة اإلصابة المفردة والمزدوجة، وكان هناك 

تبين من النتائج أن اإلصابة المزدوجة اكثر تأثيراً واشد . بين اإلصابات الثالث) P ≤ 0.05(احتمالية  

وتلتها اإلصابة المفردة بيرقة %) 45.70(تغييراً في تركيز البروتين في أكباد األسماك المصابة، إذ بلغت 

  . على التوالي%) 16.04 ،%31.50(الدودة الشريطية والمخرم وبنسبة 

 ك في المكونات الكيموحيوية ومنهاتؤثر األنواع المختلفة من الطفيليات التي تصيب األسما

البروتينات، فالتغيير الذي أحدثته الطفيليات باإلصابة المفردة والمزدوجة في تركيز البروتين جاءت متفقة 

؛ ) 1979( Joshi ؛ )a.b1984 1983,(واخرون  Radhakrishnanمع مالحظات عدد من الباحثين 

Anwar  وNaffar )1976 ( ؛Reiad )1973( . قد يعود السبب في انخفاض تركيز البروتين في الدراسة
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الحالية الى سد حاجة كل من الطفيلي والمضيف لزيادة متطلبات السمكة الضعيفة للطاقة نتيجة اإلصابة 

 صعوبة الحصول على الطاقة من الغذاء المهضوم نتيجة لغرض القيام باألفعال الحيوية أو ربما يعود إلى

         ك الغذاء ضعف بعض األعضاء الحيوية كالكبد أو ضعف االمتصاص في األمعاء وذلك الستهال

         ، أو قد يعود سبب االنخفاض إلى تأثير الطفيلي في األنزيمات المحللة للبروتين الجاهز من قبل الطفيلي

         أو قد يعود االنخفاض في تركيز البروتين إلى ). Radhakrishnan et al., 1984(ج من المضيف التي تنت

          مقاومة المضيف للجهد الناتج عن اإلصابة والى تثبيط فعالية االمتصاص للمواد الغذائية

  ). Shani, 2000 ؛ 1999 ؛ النعيم، 1990الحديثي وآخرون، (

في تركيز ) P ≤ 0.05(ت نتائج الجدول أعاله انخفاضا معنويا عند مستوى احتمالية كما بين

         ، إذ بلغت نسبة االنخفاض ة بالمخرم ويرقة الدودة الشريطيةكاليكوجين أكباد العراض المصاب

، على التوالي، بينما كانت نسبة االنخفاض اكبر في حالة اإلصابة المزدوجة %)28.80، 17.10%(

إن سبب االنخفاض ربما يعود إلى أن الطفيليات تحفز أنزيمات المضيف السيما %). 50.30(وبلغت 

أنزيمات الفوسفاتيز التي تعمل في تحلل الكاليكوجين المخزون في المضيف والذي يمتص من الطفيلي 

كلوكوز او كما أن العديد من الطفيليات لها القدرة في تغيير مستوى . Reader (1971)وهذا ما أكده 

  ). Robson and Williams, 1971 ; Sadun et al., 1965(كاليكوجين أنسجة المضيف 

في حين أظهرت النتائج كما موضحة في الجدول نفسه حدوث انخفاض معنوي عند مستوى 

في تركيز الكوليسترول في أكباد أسماك العراض المصابة بالمخرم وبيرقة الدودة ) P ≤ 0.05(احتمالية 

بينما كانت نسبة االنخفاض اكبر في . ، على التوالي %)61.0،  % 48.40(طية، إذ بلغت النسبة الشري

الكبد  إن أي تغيير يطرأ في دهون الجسم يظهر تأثيره في %). 79.60(اإلصابة المزدوجة وبلغت 

)Jobling and Johnsen, 1999(صابة ، فضال عن كونه األكثر تأثيراً في انخفاض الكوليسترول عند إ

          Khadair  ؛ )Shani )2000  دد من الباحثين الطفيليات وهذه الحقيقة أكدها عاألسماك بعدد من

 ربما يعود سبب انخفاض الكوليسترول في .)a.b1983( واخرون Radhakrishnan  ؛) 1993(واخرون 

ط الذي يحدثه وجود الطفيليات أكباد األسماك في الدراسة الحالية إلى استهالكه من المضيف ليواجه الضغ

واَخرون Radhakrishnan  أو قد يعود إلى استهالك الدهون من قبل الطفيليات، وهذه النتيجة أكدها

)a.b1983( ؛  Natarajan و Nari )1976.( كما يمكن أن يعود انخفاض الكوليسترول إلى ضعف  

         ج عنه انخفاض في قابلية إفراز الصفراء وبالتالي يقلل من عملية استحالب الدهون وينت

          امتصاصها أو قد يكون سبب االنخفاض ناجما عن استهالك كوليسترول الدم من قبل الطفيليات

)Khadair et al., 1993; Joshi, 1984 .(  
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  .ي أكباد اسماك العراض المصابة تركيز البروتين والكاليكوجين والكوليسترول ف: 1جدول ال

  حالة السمكة  تركيز الكوليسترول الكلي  تركيز الكاليكوجين الكلي  تركيز البروتين الكلي

 ±المتوسط 

االنحراف 

القياسي تركيز 

البروتين 

غم من /ملغم(

  )وزن الرطب

النسبة 

المئوية 

للتغيير 

%  

 ±المتوسط 

االنحراف 

القياسي تركيز 

الكاليكوجين 

 من غم/ملغم(

  )وزن الرطب

النسبة 

المئوية 

  %للتغيير 

 ±المتوسط 

االنحراف القياسي 

تركيز 

الكوليسترول 

ملغم /مايكروغرام(

  )من وزن الرطب

النسبة 

المئوية 

للتغيير 

%  

 ± A5.36  سليمة
0.9  ---  A520 ± 0.06  ---  A50 ± 0.27  ---  

مصابة 

بالمخرم ثنائي 

  المنشأ

B4.50 ± 
1.2 

↓
16.04  B431 ± 1.6 ↓17.10  B25.81 ± 0.25↓48.40  

مصابة بيرقة 

الدودة 

  الشريطية

C3.67 ± 
1.0 

↓
31.50 C370 ± 1.9 ↓28.80 C19.50 ± 1.3 ↓61.00

االصابة 

  المزدوجة
D2.91 ± 

0.7 
↓

45.70 D258 ± 2.7 ↓50.30 D10.20 ± 1.9 ↓79.60

   . P ≤ 0.05الحروف المختلفة تمثل الفروقات عند مستوى احتمالية 

  

 النتائج الحالية لوحظ أن تأثير يرقات الشريطية في تركيز البروتين والكاليكوجين من خالل

والكوليسترول في أكباد اسماك العراض كان اكبر من تأثير المخرم ثنائي المنشأ، ربما يعود السبب إلى 

ا قد يؤدي إلى كبر حجم اليرقات الشريطية وبالتالي ينتج عنها ضغطاً على االحشاء الداخلية ومنها الكبد مم

تحطم جزئي لخاليا الكبد وضموره، كما إن احتياجاتها للغذاء الجاهز والذي يتم امتصاصه من خالل 

                  السطح العام للجسم يكون اكبر وبالتالي تنافس المضيف في احتياجاته الغذائية، وهذا ما أكده

  ). 2003(Roberts  ؛ )1999(النعيم 

  

   : فعالية األنزيماتتأثير التطفل على

إن اإلصابات المفردة والمزدوجة سببت زيادة معنوية في فعالية أنزيم ) 2(يالحظ من الجدول 

لوحظ من النتائج ان ). P ≤ 0.05(عند مستوى احتمالية ) AlP, AcP(الفوسفاتيز الحامضي والقاعدي 



36  ... اسماككبدعض المركبات الكيموحيوية في تأثير التطفل على ب

 تلتها اإلصابة المفردة بيرقة الدودة ، ثمAcPاإلصابة المزدوجة كانت اكثر تأثيرا في زيادة فعالية أنزيم 

على التوالي، وكذلك كان %) 120.0، %160.0، %215.5(مخرم ثنائي المنشأ وبنسب الشريطية وال

  . على التوالي %) 120.0،  %132.2،  %142.7( وبنسب AlPالتأثير عينه بالنسبة ألنزيم 

إن الزيادة في فعالية أي أنزيم يعود إلى حدوث خلل في معدل سرعة طرحه من منشأه النسيجي أو 

، وتزداد فعاليتها في حاالت مرضية متعددة، دوران بالنسبة لألنزيمات المصليةمعدل أزالته من جهاز ال

لنسيج يعد من ان وجود الطفيلي في ا). 1984، المظفر وسليمان(سؤول عن تخليقها كإصابة العضو الم

المؤثرات الخارجية وان فعاليته وإنتاجه للمواد األيضية والسمية والفضالت، كما أن الحساسية المفرطة 

 AlP و AcPوالمناعة الذاتية للمضيف تحفز هذه األنزيمات لذلك اصبح هناك زيادة في فعالية األنزيمين 

 كما إن هذه المالحظة كانت متفقة مع ، (1972) وآخرونRichard في الدراسة الحالية وهذا ما أكده

 في حالة إصابة الحيوانات الفقرية بطفيليات AlP و AcPدراسات عديدة بخصوص زيادة فعالية أنزيمي 

  ). Nailzen, 2003; Sindermann, 2002; Rehde, 2002;  Diazani, 1963(مختلفة 

  

فـي أكبـاد اسـماك          ) AcP , AlP(  فعاليـة أنزيمـي الفوسـفاتيز القاعـدي والحامـضي      : 2جدول ال

  .العراض المصابة

فعالية انزيم الفوسفاتيز الحامضي   AlPفعالية انزيم الفوسفاتيز القاعدي 
AcP  

  حالة السمكة

 االنحراف ±المتوسط 

القياسي    فعالية انزيم 

AlP)  وحدة

  )لتر/عالمية

النسبة 

المئوية 

  %للتغيير 

 االنحراف ±المتوسط 

 فعالية القياسي    

وحدة  (AcPانزيم 

  )لتر/عالمية

النسبة 

المئوية 

  %للتغيير 

  --   D0.124 ± 0.24  --  C0.045 ± 0.06  سليمة

مصابة بالمخرم 

  ثنائي المنشأ
C0.150 ± 0.05   ↑120.0  C0.054 ± 0.70  ↑ 120.0  

مصابة بيرقة الدودة 

  الشريطية
B0.164 ± 0.12  ↑ 132.2 B0.072 ± 1.2  ↑ 160.0 

 A0.177 ± 0.17 ↑ 142.7 A0.097 ± 1.5 ↑ 215.5  ابة المزدوجةاالص

  . P ≤ 0.05الحروف المختلفة تمثل الفروقات المعنوية عند مستوى احتمالية    
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  . في أكباد اسماك العراض المصابةGOT و GPT  فعالية أنزيمي : 3جدول ال

فعالية انزيم الكلوتاميت بايروفيت 

  GPT ترانس امينيز

فعالية انزيم الكلوتاميت 

 GOTاوكزالواستيت ترانس امينيز 

  حالة السمكة

 االنحراف ±المتوسط 

القياسي    فعالية 

وحدة  (GPTانزيم 

  )لتر/عالمية

النسبة المئوية 

  %للتغيير 

 ±المتوسط 

االنحراف القياسي 

فعالية انزيم 

GOT)  وحدة

  )لتر/عالمية

النسبة المئوية 

  %للتغيير 

 ± A0.209 ± 0.18   ---   A0.756  سليمة
0.27   ---  

مصابة بالمخرم 

  ثنائي المنشأ
B0.176 ± 0.17  ↓ 15.78  B 0.627 ± 0.9 ↓ 17.06  

مصابة بيرقة الدودة 

  الشريطية
C 0.152 ± 0.19  ↓ 27.27 C0.511 ± 0.7 ↓ 32.40 

  D0.120 ± 0.19   ↓42.58   D0.409 ± 0.3 ↓ 45.89  االصابة المزدوجة

   . P ≤ 0.05لمختلفة تمثل الفروقات المعنوية عند مستوى احتمالية الحروف ا

  

أن اإلصابة المفردة والمزدوجة أدت إلى انخفاض معنوي ) 3(أظهرت النتائج كما مبين في الجدول 

كانت اإلصابة المزدوجة اكثر تأثيراً ). P ≤ 0.05( عند مستوى احتمالية GOT و GPTفي فعالية أنزيمي 

 ثنائي ، ثم تلتها اإلصابة المفردة بيرقة الدودة الشريطية وبعدها المخرمGPTلية أنزيم في انخفاض فعا

على التوالي، وكذلك كان التأثير نفسه بالنسبة ألنزيم  %) 15.78،  %27.27،  %42.58(المنشأ وبنسب 

GOT على التوالي %) 17.06،  %32.40، %45.89( وبنسب .  

 في نسيج أكباد األسماك قيد الدراسة يعود إلى حصول GOT و GPTإن انخفاض فعالية أنزيمي 

، وهذا ما  المتضررة ورفع مستواهما في الدمضرر في نسيج الكبد مما أدى إلى تحررهما من الخاليا

ويمكن ايضاً تفسير التأثير التثبيطي . )1978( Benjamin؛ ) Moore )1992و  Hackerوصفه 

   المستخلصة من نسيج أكباد العراض،GOT و GPTاميع األمينية للطفيليات في فعالية أنزيمي نقل المج

 قد يكون ناتج عن تأثير إفرازات الطفيلي في تركيب األنزيمين مما قد يؤثر في المواقع الفعالة محدثة بذلك

بينما ). 2005( Salsi كانت نتائج الدراسة الحالية متفقة مع). 1994، ياسين وعلي(تثبيط في فعاليتهما 

، عندما الحظوا زيادة في فعالية األنزيمين )2002( Rehulka؛ ) Cross )2004ق مع عدة دراسات التتف

  . عند إصابة أنواع مختلفة من األسماك بأنواع مختلفة من الطفيليات
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إن اإلصابة الطفيلية المفردة بيرقة الدودة الشريطية ) 3، 2(من خالل النتائج المبينة بالجدولين 

، وكذلك كان التأثير في فعالية AlP اكثر من أنزيم AcPة قد أثرت في فعالية أنزيم واإلصابة المزدوج

  ). 2002( Sindermann؛ ) Salsi )2005، وهذه المالحظة أكدها GPT اكثر من أنزيم GOTأنزيم 
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