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من ثالثة انواع من اسماك نهر كرمة   Diplostomumلمثقوبة العين  (metacercariaدراسة مظهرية وجزيئية لمدور اليرقي )
 عمي في محافظة البصرة

و  Diplostomum spathaceumهما Diplostomumاشتممت الدراسة الحاليـــــة عــــمى نوعين من مثقوبات العين جنس 
Diplostomum sp.  المتطفمة عمى عيون أسماك الكارب االعتيادي والبمطي والحمري التي جمعت من نهر كرمة عمي إذ تم

عداد الطفيميات في كل من العين اليمنى واليسرى وتحديد عالقة اإلصابة مع وزن  تحديد النسب المئوية ومتوسط شدة اإلصابة وا 
( كارب 304) Cyprinidaeسمكة تعود الى العائمة الشبوطية  814وطول األسماك المفحوصة وعمى مدار سنة كاممة. جمعت 

 Tilapiaبمطي   Cichilidaeونوع يعود إلى عائمة البمطي  Barbus luteus( حمري 314,)Cyprinus carpioاعتيادي 
zilli (196 استعممت تقنية التضاعف العشوائي المتـــعدد اإلشكال لسمســــمة الـ.  )DNA Random Amplified Polymorphic 

DNA (RAPD)  باستعمال تسعة بوادئ عشوائية لمتفريق بين كال النوعين من المثقوبات بااستعمالDNA  الطور اليرقي )مابعد
 المذنبة( لكال النوعين المعزولين من العدسة والسائل المائي.

 

Morphological and Molecular Study of the larval stage (metacercaria) of eye trematode 
Diplostomum in three fish species from Garmat Ali river / Basrah province 

The current study included two eye trematodes genus  Diplostomum , Diplostomum spathaceum 
and Diplostomum sp. Parasitized the eyes of Cyprinus carpio , Tilapia zilli and Barbus luteus 
which collected from the Garmat Ali river. The percentages and the mean intensity of the 
infection and the total number of parasites in both the left and right eye were calculated . The 
fishes were belonging  to the Family Cyprinidae which includes (304 Cyprinus carpio, 314 
Barbus luteus) the second family Cichilidae which include 196 Tilapia zilli .The relation 
between weight and length of the fish examined was determined during the full year.      
Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) technique with random nine primers was used to 
distinguish between the larval stage (metacercariae) of both species of  parasites. 

 

 


