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 الملخص العربي

 ٧تتضمن  قوقع من قواقع المیاه العذبة  3489تم في هذه الدراسة فحص عدد

تیوبركیوالتا، بیموفالریا ألكسندرینا، بولینس  نویدسكلیوباترا بولیمویدس، میالاجناس هى 

 نسبة لمعرفة و ذلك فایزا أكیوتالیمنیا ناتالینسیس و  ،ترنكاتس، النیستس كارینیتس 

التغیرات الموسمیة  ،لدیدان التریماتودا المذنبات الطفیلیةاالنواع المختلفة من إصابتها ب

تصویرھا و مقارنتھا بوصف العلماء ،لنسب االصابة و كذلك وصف ھذه االنواع 

البیموفالریا الكسندرینا للتاكد من اصابة قوقع  PCRكذلك تم عمل اختبار ال.السابقین

  .بسركاریا الشیستوسوما مانسونى 

  :و كانت النتائج كالتالى  

  وكانت أعلى نسبة% ١٢.٤من هذه القواقع مصاب بنسبة اصابة  ٤٣٥عدد 

، %)٩,١٤(میالنیا تیوبركیوالتا، ثم %)٧٥,٢٣(كلیوباترا بولیمویدسفي قوقع  اصابة

أقل نسبة إصابة  ت، وكان%)٠٧,٣(بولینس ترنكاتسثم %) ٨,١٤(بیموفالریا ألكسندرینا

و لیمنیا  ا فایزا أكیوتاقوقع صابات فى لم تسجل ا، و %)٩,٢(الینستس كارینیتسفي قوقع 

  .ناتالینسیس

السركاریا لدیدان التریماتودا في هذه القواقع خالل ببدراسة نسبة اإلصابة و 

یلیه فصل الربیع %) ١٣.٧(في فصل الخریفوجدت أعلى نسبة إصابة  :فصول السنة 

بینما وجدت أقل إصابة في فصل %) ١١.٨(الصیفثم فصل %) ١٣.٢(

  %).١١.٦(الشتاء

  :نوع من السركاریا تتبع خمس مجموعات رئیسیة وهي١٩عدد  التعرف على تم

، )٢(، بارابلورولوفوسیركس سركاریا )٧(، فركوسیركس سركاریا )٨(زیفیدیوسركاریا 

  :موزعة كما یلى )١(، وجیمنوسیفالس سركاریا )١(إكینوستوم سركاریا 



نسب  أنواع من السركاریا وكان توزیع ٨ وجد به كلیوباترا بولیمویدسقوقع  -١

  :على النحو التالياالصابة 

  :و تشمل االنماط االتیة% ١١,٨كوسیركس سركاریا  رنوع ف  )أ 

یڤا - ١  %).٥,٧(Iكس سركاریا 

 %).٣(II یڤاكسسركاریا  - ٢

 %).٣,١(سركاریا كاردیكوال - ٣

  :وتشمل% ٨,٨نوع زیفیدیو سركاریا )ب 

 %).٩,١(زیفیدیو سركاریا  ١سركاریا نوع - ٤

 %).٦,١(زیفیدیو سركاریا ٢سركاریا نوع - ٥

 %).٣,٥(زیفیدیو سركاریا ٣سركاریا نوع - ٦

  :وتشمل% ١,٢٥یمنوسیفالس سركاریا چنوع   )ج 

 %).٢٥,١(الفیلوفسالمس سركاریا - ٧

  :وتشمل% ٦,٧نوع إكینوستوم سركاریا    )د 

  %).٧,٦(إكینوستوم سبیشس - ٨

توزیع نسب  أنواع من السركاریا وكان ٤قوقع میالنیا تیوبركیوالتا وجد به -٢

  :االصابة على النحو التالي

  :وتشمل % ١٠ نوع بارابلورولوفوسیركس سركاریا  )أ 

 %.٤,٥سركاریا هابلوركس بومیلیو  - ١

 %.٦,٤سركاریا نوع ستكتودورا  - ٢

  :و تشمل% ٤,٧٩نوع زیفیدیوسركاریا )ب 

 %).٧,٢(زیفیدیو سركاریا ١سركاریا نوع - ٣



  %).٠٩,٢(زیفیدیو سركاریا ٢سركاریا نوع - ٤

أنواع من السركاریا وكان توزیع نسب االصابة  ٣بیموفالریا ألكسندرینا وجد به -٣

  :على النحو التالي

 :، وهم% ١٤,٩ نوع فوركوسیركس سركاریا  )أ 

 %).٦(سركاریا نوع فیرنچیت لونجي فوركیت  - ١

 %).٢,٦(فیرنچیت لونجي فوركیت  ٢سركاریا نوع - ٢

 %).٧,٢(شیستوسوما مانسوني سركاریا - ٣

% ٠٧,٣ترنكاتس وجد به نوعین من السركاریا بنسبة إصابة  قوقع بولینس-٤

  :وكان توزیع نسب االصابة كالتالي

 :وتشمل% ٢,١نوع فوركوسیركس سركاریا   )أ 

 %).١,٢(شیستوسوما هیماتوبیوم سركاریا  - ١

 :وتشمل% ٠,٩ نوع زیفیدیو سركاریا  )ب 

 %).٩,٠(زیفیدیو سركاریا سبیشس - ٢

السركاریا وكان توزیع نسب االصابة قوقع النستس كارینتس  وجد نوعین من  -٥

  :على النحو التالي

  :وهما%  ٣نوع زیفیدیو سركاریا 

 %).٥,١(زیفیدیو سركاریا ١سركاریا نوع - ١

 %).٥,١(زیفیدیو سركاریا ٢سركاریا نوع - ٢

تحوصل هذه المذنبات وكانت   طریقةأجریت محاوالت فى المعمل للتعرف على 

  :النتیجة كالتالي



 .الفیلوفسالمسمذنب : مذنبات تتحوصل مباشرة دون الحاجة إلى عائل وسیط وهي -١

 :مذنبات تحتاج إلى عائل وسیط ثاني لكي تتحوصل فیه كما یلي -٢

 

كعائل وسیط ثاني وهي مذنب  نفس القوقع للتحوصل بداخله مذنبات تحتاج إلى-ا

 .الزیفیدیو سركاریا اسبیشس من قوقع بولینس ترنكاتس

 ).Iمذنب الڤیڤاكس (مذنبات تحتاج إلى سمك البلطي كعائل وسیط ثاني   .أ 

منها ثالثة انواع تسجل الول  ،هذه المذنبات تسجل الول مرة من محافظة الفیوم 

 :مرة من جمهوریة مصر العربیة و هى

یڤاكس  - ١  .من قوقع كلیوباترا بلومیدس IIسركاریا 

 .بلومیدسسركاریا أیكنوستوم سبیشس من قوقع كلیوباترا  - ٢

 .فیرنچیت لونجي فوركیت من قوقع بیموفالریا ألكسندرینا ٢سركاریا نوع  - ٣
 

لتاكید االصابة بسركاریا  PCRمن ناحیة اخرى تم استخدام اختبار ال
الشیستوسوما مانسونى فى قواقع بیموفالریا الكسندرینا حیث كانت العینات 

 :كالتالى
  control(no.1)عینة قوقع غیر مصاب من معھد تیودور بلھارس ك -١ 
قواقع ال تظھر  -٣ control(no.10)قوقع مصاب من تیودور بلھارس كعینة  -٢

علیھا اعراض االصابة میكروسكوبیا جمعت من احدى تفرعات بحر یوسف فى 
قواقع مصابة میكروسكوبیا اخذت ایضا من  -٤ (no.2,3)محافظة الفیوم 

 no.2نتیجة ان القوقعو كانت ال (no.4,5,6,7,8,9)تفرعات بحر یوسف
اعطى قراءة عند  no.3و لكن االخر  PCR (lane no.2)لم تعطى قراءة ب 

710bp lane no.3) (  
 PCRاعطت قراءة بال  (no.4,5,6,7,8,9) اما القواقع المصابة میكروسكوبیا 

اعطت  (no.10)االیجابیة االصابة     controlو ایضا العینة ال .bp 710عند 
  bp 710.قراءة عند 

 


