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                            وعـن نـفادع مـفي ض  ائلـقبات  ثنائية  العـلمثجيل ـاول تس
Rana ridibunda ridibunda  كركوك ، العراق من  جمعت   

 
 شكرية علي محمد   و   حسين  فاضل حسن
 وكجامعة كرك -كلية العلوم

 
 الخالصة

 
 Ranaفي ضفادع من نوع   Digenean Trematodesعائلات  ثنائية  الاجريت  هذه  الدراسة  للمثقب     

ridibunda ridibunda   ضفدعة جمعت من محافظة كركوك 05حيث تم تشريح و فحص 
. تم 5552ة اذار و لغاي 5550وذلك للفترة من تشرين الثاني  )قضاء كركوك ، الدبس ،  تازه،  قره هنجير( 

 , Haematoloechus medioplexusو هي  من المثقبات ثنائية العائل العثور فيها على ثالثة انواع

Pleurogenoides medians , Gorgoderina vitelliloba  لهذه  في العراق  ويعد هذا اول تسجيل 
 .ريدويبوندافي الضفادع الرانا نواع اال
 

 المقدمة

ل ـاليوائها لكن الحيوانات  ذات  االهمية  العلمية  والبحثية  المهمة م تعد الضفادع      
ليات الحيوانية  كاالبتدائيات و المثقبات و الشريطيات  و الديدان يالمجاميع الرئيسية من الطف

  ةـفـاألليات ـوانـان و الحيـب االنسـي تصيـات التـيـيطـراس و الخـة الـشوكي

(Muzzall; 2003,Daszak et al ; 1999,Daszak et al  2005,و بذلك تستخدم ال )ضفادع 
حات و(.لقد اجريت بعض المسAho,1990لنظام الطفيلي و المضيف ) متميز  و طفيلياتها كنمط

 Hassan;1998,Tyler ,1988)دول  العالمفي العديد من  الضفادع  المهمة حول طفيليات
1999,Yildirmhan; Biserkov et al; 2001, 2002, Sutherland; 

2003,Alsorkhy&Amr and 2005,West & Skelly;)  وقد قدمت دراسات شاملة حول
 اما في (.Yamaguti 1980, Smyth & Smyth ,1971;) ضفادعدورات حياة طفيليات ال

 P. fuelleborniو  Prostocus confususعائلعثر الول مرة على المثقبات الثنائية الالعراق فقد 

(1974,Dawood ) وHaematoloechus volgenis وPleurogenoides gastroporous 

 ( 1985, Hamadو)Haematoloechus similis(1993, Hassan et al)   
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ة تهدف الدراس. اربيل و السليمانية على التوالي ا على ضفادع منطقة الموصل ومفي دراسته

 Rana ridibundaفي الضفادع من نوع  عائل الحالية التحري عن المثقبات ثنائية ال

ridibunda .في محافظة كركوك 

 
 المواد و طرائق العمل 

 Rana ridibunda ridibunda ضفدعا من نوع 05تم في هذه الدراسة جمع و فحص      

ولغاية  5550ر تشرين الثاني للفترة ما بين شه وقره هنجير وتازه والدبس ك وكركمن قضاء 
الطريقة   لقـد اتبعت ة البوليةـاء و الرئتين و المثانـعلدراسة طفيليات االم 5552شهر اذار 

ريح الضفادع في وتم تش الضفادع في تصنيف (Bishop & Haas,2003قبل)من  الموصى بها
ليات من االعضاء بعد عزل الطفي . جامعة كركوك -كلية العلوم –الحياة  مختبرات قسم علوم

ثم ثبتت بالفورمالين  ( م%  كلوريد الصوديو 5.0) المختلفة  غسلت و نظفت بالمحلول الفسلجي
% و لمدة 05بتركيز  تين زجاجيتين و ثبتت بالفورمالينومن ثم سطحت بين شريح% 4بتركيز 

دها صبغت ساعة الزالة الفورمالين . بع 54ساعة، بعد ذلك غسلت بالماء و تركت فيه لمدة  54
 ( حامض الخليك الثلجـي مللتر من 055صبغة كارمين مذاب في غم 05) ينكور كارم بصبغة

Gower carmine stain   ازالة الماء من العينة و ذلك بالتدرج الكحولي .  بعدساعة  54لمدة
اضيف لها بلسم كندا و جففت .قيست بالميليمترات و و Clove oilثم روقت بالزيت القرنفل 

 .(,Yamaguti 1971 (بواسطة الكامرا االستجالئية. شخصت الديدان اعتمادا على رسمت

 
 المناقشةج وئانتال

ة ـفدعا عن وجود ثالثة انواع مختلفض 05( من خالل فحص 0يتضح من الجدول رقم )      
ا  ـبينم Pleurogenoides medians  05%ـمن المثقبات ثنائية العائل و بلغت نسبة الخمج ب

 Gorgoderina vitellilobaو Haematoloechus medioplexus بة  الخمج  بـ سنكانت 
ضفادع الرانا هو االول من نوعه في تسجيل هذه المثقبات في  عدي% على التوالي . و2% و 04

واع ـر انه سجلت في العراق سابقا انـالعراق حيث لم تشر الدراسات السابقة الى تسجيلها غي
 Haematoloechus ،Pleurogenoides ،Prostocusمن جنس مختلفة

(Dawood  Hassan et al;1985, Hamad;1974, 1993,.) 
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 ( نسبة خمج الضفدع رانا بالمثقبات ثنائية العائل0جدول رقم ) 

 Sawadaاحثـبالب اسـص االجنـي تشخيـن فـة استعيـة الحاليـوفي الدراس 

(BiologicalLaboratory ,Nara Sangyo Univ.,Japan)خالل اتصال شخصي  من
    -: ( وفيما يلي وصفا موجزا لكل طفيلي(Yamaguti,1971عنفضال

               Haematoloechus    medioplexus  

Class: Trematoda 

Order: Digenea 

Family : Plagiorchiidae  

Sub family : Haematoloechinae  

Genus: Haematoloechus 

 أجسـامها  .دودتان في الرئة المصابة أووقد وجدت دودة واحدة  في رئتي الضفادع يشيع     
 .(  0)شـكل رقـم    عريضة ومدورة في نهايتها الخلفيـة و األمامية انهاياتهمتطاولة ضيقة في 

كيوتكـل   ( ملـم و 0.45-0.52)مابين ( ملم  وعرضها 0.45-2..0)ما بين طولها  وتتراوح 
( ملـم فـي   5.00-5.42) تراوحت ابعاده محجم فمي  غيرة  ولها ص بأشواك  ىمها مغطاسجا

 . ( ملم .5.5-5.5)  تراوحت ابعاده   حجم بطني في الثلث الوسطي من الجسممالقطر و

 وم بصلي الشكـل ـم ألفمي ويؤدي إلى بلعـيتألف الجهاز الهضمي من فم وسط المحج    
متفرعين ويمتدان حتى نهايـة الجسـم.    ( ملم فالمرئ فالردبان المعويان غير 5.00-5.55) 

يتألف الجهاز الذكري من خصيتين بيضويتي الشكل ويقعان في النصف الخلفـي مـن الجسـم    
(  0.02-5.05وتكون واحدة متقدمة على األخرى  وتتراوح  أبعاد الخصية األمامية مـابين )  

( ملم. كيس  5.02-5.4× ) ( ملم 0.52-5.00( ملم ، الخصية الخلفية ) 5.40-5.00× ) ملم 
الذؤابة  أنبوبي ويفتح قرب البلعوم .  يتألف الجهاز التناسلي األنثوي من مبيض مفرد يقع قرب 
المحجم ألبطني ومجاورة للمستودع المنوي . الغدد المحيه حويصلية الشكل  وتقع على امتـداد  

 ليز التناسلي قرب الردبان المعويان . الرحم ملتف ويشغل معظم الجسم الخلفي ويفتح في الده

 اسم الطفيلي
 عدد الضفادع

 موقع الخمج النسبة المئوية للخمج
 المخمجة المفحوصة

Pleurogenoides medians 05 45 05 معاءاأل 
Haematoloechus medioplexus 05 . 04 الرئتين 

Gorgoderina vitelliloba 05 0 2 المثانة البولية 
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 الحافة الخلفية للمحجم ألبطني . البيـوض ذات لـون بني مخضر ومغطـاة ويتراوح طولها  
 ( مايكرون. 02-05( مايكرون وعرضها بين )  55-05) 

Pleurogenoides  medians  

Class: Trematoda 

Order: Digenea  

Family : Lecithodendriidae  

Sub family : Pleurogenetinae  

Genus: Pleurogenoides 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  Haematoloechus  medioplexus csالمثقبة ثنائية العائل  :(0شكل)

cs :cirral sac ،كيس الذؤابةintestinal ceca :ic المعوي، الردبovary :o ،المبيض 
oral sucker : os  ، المحجم الفميpharynx :ph البلعوم، 

seminal receptacle: sr ، المستودع المنويtestis :t   ، الخصـية .uterus : u  الـرحم  ،
v:vitellaria  ، الغدد المحيةventral sucker : vs المحجم البطني 

ـ  أمريكـا  الضفادع وتنتشر في معظم  بقاع  العالم  خصوصـا    أمعاء تستوطن       اـواسي
( ملم 50.0.0 -5.0.0طولهابين ) ويتراوح اللون ، الدودة سميكة بيضويةالشكل ولحميةوأوربا

 بأشواك صغيرةفي النصف األماميمغطاة  (. الكيوتكل5شكل رقم ) ملم (5.00-5.0وعرضها )
 ( ملم  في القطر 5.05-5.50)أبعادهوتتراوح  األماميةقرب النهاية .يقع المحجم الفمي من الجسم

  .( ملم في القطر5.5-5.00)ابعاده  وتتراوح بينما يقع المحجم البطني في وسط الجسم
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  إلـى بـدوره   يـؤدي  المرئ الذي  إلى( ملم 5.50-5.50) الذي تراوحت ابعاده  البلعوم يؤدي
     .ل مستوى المحجم البطنينتهيان  قبي ردبين  معويين  قصيرين 

                   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Pleurogenoides medians ( المثقبة ثنائية العائل 5شكل  )

cs:cirral sac   ،كيس الذؤابةintestinal ceca :ic ،الردب المعوي ovary :oالمبيض،                    
oral sucker : os ، المحجم الفميpharynx :ph لبلعوم ،اtestis :t  ، الخصية 

uterus : u  ، الرحمvitellaria :v  ، الغدد المحيةventral sucker : vs المحجم البطني . 

 وتتراوح  البطني الخصيتان واقعتان في النهاية الخلفية  للردب المعوية في مستوى المحجم     
 م وقياس الخصية اليمنى(مل.5.00-5.500)  ×( ملم 5.000-.5.05) قياس الخصية اليسرى 

 ابي كبير الحجم يتراوحؤكيس الذالو ( ملم ،5.020-5.00×)(ملم 5.500-.5.05)

 على الحويصلة المنوية و الذؤابة ( ملم يحتوي 5.020-5.500× )(ملم 5.025-5.222)
 الخارج من خالل الفتحة التناسلية إلىبطني وتفتح لاتقع في المنطقة قبل المحجم  ت البروستاو

 ( ملم ،5.02-5.500×)(ملم5.020-5.500) المبيض يتراوحمستوى تفرع الردب المعوية. في
في النهاية فيقع م الرح اما  .قع قبل المحجم البطني وفوق الردب المعويةيو  ومستدير  صغير

 المحيه الكيس الذؤابي. الغدد  ليفتح في الفتحة التناسلية عابرًا األمام إلى يمتدالخلفية من الجسم و
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ر مصفون بني البيوض كروية ذات ل من الجسم. األماميةتقع في النهاية حويصلية الشكل و
 مايكرون. (04-0) ×مايكرون  (50-02) تراوحت ابعادها محاطة بقشرة

 Gorgoderinavitelliloba 
Class: Trematoda 

Order: Digenea  

Family : Gorgoderidae 

Genus : Gorgoderina 

وك وتتراوح ـم نحيف وغير مشـولية و تتميز بجسـي المثانة البـالدودة تعيش ف     
( 5.55 -5.05(.المحجم الفمي )0 ( ملم )شكل رقم0.00-0.00× )(ملم0.05-0.00ا )ـابعاده

دة بعدم احتواء جهازها ملم تتميز هذه الدو(5.024-5.02م اصغرمن المحجم البطني )مل
و يمتدان إلى النهاية الخلفية من الجسم.  المعويان غير متفرعين الهضمي على البلعوم. الردبان

الخصيتان صغيرتان ومفصصتان بعض الشيء وتقع الواحدة فوق األخرى وفي الجزء الوسطي 
مة الخصى. الغدد وينعدم وجود الذؤابة وكيس الذؤابة. المبيض صغير ويقع في مقد  .الدودة من

يتكون من  المحيه كثيفة ال تمتد أو تتفرع على امتداد الجسم وتقع إلى األمام من المبيض.الرحم
بيضوية الشكل وذات لون بني مصفر البيوض ينتهي في الدهليز التناسلي.العديد من االلتواءات و

( 00 –52)( مايكرون وعرضها بين 00 – 00ذات قشرة سميكة يتراوح طولها بين)و
 مايكرون. 
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 Gorgoderina vitelliloba( المثقبة ثنائية العائل0شكل  )

genital pore: gp ،الفتحة التناسليةintestinal ceca :ic المعوي بالرد ،ovary :o ،المبيض 

oesophagus : oe  ،المرئoral sucker : os ، المحجم الفميtestis :t  ، الخصية 
uterus : u  ، الرحمvitellaria :v  ، الغدد المحيةventral sucker : vs المحجم البطني 
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First record of digenetic trematodes of frogs 

Rana ridibunda ridibunda collected from Kirkuk, Iraq. 
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Abstract 

 
In this study which has been done between November 2005 and March 2006, 50 

frogs (Rana ridibunda ridibunda ) were collected from Kirkuk governorate (Kirkuk city 

, Dubis , Taza and Kara injeer ) and examined for digenetic trematodes .Three species of  

digenetic  trematodes  Haematoloechus medioplexus , Pleurogenoides medians and 

Gorgoderina vitelliloba were observed. These species were first recorded in Iraq. 

 

 


