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Abstract  
The histological sections of the nervous system of Ascaridia galli  

stained with toludine blue, showed that it consists of a nerve ring 
surrounding the oesophagus known as circumenteric ring which in turn 
connected with a number of ganglia namely: pair of lateral ganglia, 
ventral ganglia, small dorsal ganglion, pair of subdorsal ganglia, pair of 
post–lateral ganglia and a pair of postero–ventral ganglia. This ring 
situated obliquely at a distance of 0.7 (0.65- 0.8) mm from the anterior tip 
of the worm and formed mainly from fibers and small number of 
gangliotic cells. From the  cephalic ganglia 6 papillary nerves arise in the 
anterior region to innervate the sense organs situated at the anterior 
region.  

From this circumenteric ring also a number of main nerves arise 
and extend posteriorly namely :mid dorsal, two pairs of lateral and a mid 
-ventral. The two ventrals end in the posterior region of the body in a pair 
of large ganglia near the anus known as lumbral ganglia. The mid– 
ventral nerve cord considered the most prominent and has a number of 
ganglia arise from the ganglia  ventral side.  

Furthermore there is two enteric or sympathetic systems, one is 
anterior near the esophagus and the other near the rectum. There are three 
types of sense organs: cephalic, cuticular and caudal. Cephalic sense 
organs include 12 structures in the anterior region, cuticular include those 
situated between the head and the tail ,and the caudal include two types of 
caudal sense organs and a pair of phasmids.  

              
 الخالصة : 

بعد تتبع  امقاعع   اميجعةجةل امقغعبوصل بغعبرل التو امتومعدةا بععا امجصععل امعغعب   وجد 
تعععت     بععمقتئةةترعوا قععا ة اعل ةغعبةل   تةع   Ascaridia galli  معدودة اجعرعتا امعدجعج
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عاعد ةغعبةل هع  لوج قعا امعاعد امعغعبةل  وامعاعد امعغعبةل بتتغل   بعمة ال امقتةئةل وامت  بدوتهع 
ةاععد ةغععبةل ةصتةعل غععرةتة ولوج قععا امعاعد امعغععبةل تةععت امةصتةععل ةععدد قعا مب يةعل امقلدوجععل و ا

. تجععتات هععلح امة اععل بغععوتة ف ةةععل ولوج قععا امعاععد امعغععبةل ب يةععل جعيبةععل ف ةةععل  ولوج قععا امعاععد
ق ع  ةعا قادقعل امعدودة وتترعوا بغعوتة تئةجعةل قعا أمةعع    0.7 ( 0.65 – 0.8 )قعئ عل ة عب بععد 

جععتل أةغعععب  يشععع قععا امعاععد امعغععبةل امف ةةععل امغععرةتةقععا امفاةععع امعادةععل امعغععبةل. ت قعع  ي ةععل
 تأجةل ة ةقةل وتلود هلح األةغعب أةضعء امةا ف  قادقل امدودة.

 ةعدد قعا األةغععب وهع  امعغعب  اموجع   أةضعع   قا امة ال امعغعبةل إمعب امف ع ةتجه 
. بعميجعععبل امقععلدوج امتترةعععب امب يععع   ولوجععععا قعععا األةغعععب امجعيبةعععل وامعغعععب اموجععع  امةصععت 

مةععدفا ضععقا لوج قععا امعاععد امعغععبةل امربةععتة فعع  قي اععل امقفععتج  م عغععب امب يعع  فةجععتقت ف ةععع  
و . ةعتبت امةبل امعغب  امب يع  امعغعب امججعق  امتئةجع  وهعو لا يةلوتجقب بعمعاد امعغبةل ام

قبثعوةةا ةتبععععععا امجصعععععل جصعععععلةا جععع ثقععععل ةعععدة ةاععععد تيشعععع قععععا امجععععلء امب يععع  م ة اععععل امعغعععبةل. 
امصضق  أةدهقع أقعق  ةتب  امقتئ واآلفت ف ة  ةتب  امقجتاة . وثقل ثعاث أغعيع  قعا أةضععء 

أةضعء ةا تاجةل وأةضعء ةا رةوتةر ةل وأةضععء ةعا لة ةعه. أةضععء امةعا امتأجعةل  –امةا
ت ععا اموايعععل  أةضعععء امةععا رةوتةر ةععل فتشععقل أقععع ،قععا امقي اععل األقعقةععل تترةبععع  اثيعع  ةشععت  لتشععق

أةضععععء امةعععا املة ةعععل يعععوةةا قعععا األةضععععء امةجعععةل هععع  امة ةقععععت تشعععقل بعععةا امعععتأا وامعععلةل. و 
 املة ةل ولوج قا امةعجقةدات.

 

 المقدمة:
جل قجتةةضل قا يبل ةعدد قعا امبععةثةا. قعا ادت  م دةداا امفة ةل   دتا امجصعل امعغب

ب  امب يعع  فعع  دودة امغععةت امفتا ةيعع  امدتاجعععت امتائععدة فعع  هععلا امقجعععل دتاجععل ةععا امةبععل امعغعع
، رقعع يعدقت دتاجعععت  P. equorumة عب ايعه ةقثعل ج جع ل قعا امعاععد امعغعبةل ورعلما فع  دودة 

فعع  هععلح امقتاجععععت  . رقععع يععد ] 2-1[ل فعع  دةععداا فة ةععل قفت ةعع واألةغعععبد ةععا بعععع امعاعع
ب . توامععععت إل وغععععةت بعيصععععع امعضععععو امقترععععل  م جصعععععل امعغعععع تف ععععة  واضعععع  م ة اععععل امعغععععبةل،

. امدتاجععععت وتاعععدقت متع ععع  تةعغعععةل أرثعععت ةعععا هعععلا امجصععععل وةعععا أةضععععء امةعععا بغعععوتة ةعقعععل
Roggen et al.  (4 )، رقعع يعد  ]3[ دتاجعل ةعا امفاةعع امعغعبةل امةععتلة فع  امفة ةععت أجتةعت

 بعمقجصت االمرتتوي .  Xiphinema  index  دتاجل ةا امجصعل امعغب  م دودة
 بدتاجعععععل معععععبعع امتتارةعععععب امتأجععععععةل   ]Lopez-Abella. et al 5 [يعععععد 

فععع  دتاجعععتص  ة عععب امعضعععو امةجععع    وأرعععدوابععععمقجصت االمرتتويععع     X. americanumم عععدودة 
اميصعةعل  ا دتاجعل بععمقجصت االمرتتويع  ةع ]Yuen  ]6. ف  ةةا يد amphid امجعيب  أ  االقةةد

فاعد يعد   ]Lee  ]7أقععالقةةعد. وفعغعل فةقعع ةفع  ا  Panagrellus silusiaeم دودة   األقعقةل
دتاجععل ةععا اموةةةععل امةجععةل ام قجععةل ألشععواا امجقعععب فعع  امفة ةعععت بغععوتة ةعقععل، ويعععي  رععلما 

امدةعععععداا امفة ةعععععل ميعععععوةةا قعععععا امةجعععععةل امتأجعععععةل  األةضععععععء ]Wright ]8-9آمةعععععل ةق صعععععع. دتا
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مةا ويشعع صع فع  قععدة االجعةتعةل رعو  فع  تتبع  ]Dennis et al.  ]11. ويعع امقت ة عل فع  امةةعواا
 أةضععععءغعععة ةل ةعععا فاعععد يعععد  دتاجعععل قتجعةعععل تة ]Mclare] ]11  اقعععع قي اعععل امة اعععل امعغعععبةل.

 .  امةا ف  امفة ةعت
امت ععوت فعع  االقةةععد وامرععدة االقةةدةععل فعع  امععدودة امفة ةععل امبعمرععل  Jones [12]  دتا

Syngamus trachea  رقعع يعد األصيعع امقت ة عل فع  تئععت .] Treet and Perry 13[   دتاجعل
امعل  يعد   ]Bostrom  ]14امدةعداا امفة ةعل ورعلما إةعد  أيثعبامةعا امتاجعةل فع   أةضععءةعا 

ةععععا امقي اععععل امتأجععععةل مععععدودتةا فة تععععةا تعععععبعتةا مععئ ععععل   en face viewدتاجععععل فويةععععل
Acrobelinae  يعد 1991. وفع  ةعع ،Lee and Ko  ]15[  ل فع  دتاجعل ةعا امفاةعع امعغعبة

فع   ]Jagdale and Gorden  ]16-18رقعع دتا.  Trichinella spiralis شععتةل امعدودة ام
مةاعدقوا  ]Jones et al. ]19 امة ةقععت املة ةعل فع  بععع امفة ةععت. وجععء قتوامةعل  أبةععثثاثل 

 أقععععدتاجععل ةععا امترةععتات امةعغعع ل فعع  امتترةععب امةععوي  ماقةةععد فعع  دةععداا قت ة ععل ة ععب اميبعععت. 
Riga et al.  ]21[  تجععوا وةةةععل االقةةععدات فعع  إةععد  امدةععداا امفة ةععل امقت ة ععل ة ععب فاعد د
ماقةةععدات   chemoreception امتابعل امرةقةعععو  ]Perry   ]21دتا أفعت اميبععت. قعا جصععل 

  .أةضع  ف  دةداا فة ةل قت ة ل ة ب اميبعت 
  فع مع  تجعتصد  رثةعتا     A . galliفععا اجعرعتا امعدجعج  قا امدتاجعت امجععبال رقع ةبدو 

 أا تيغب ة ةصع هلح امدتاجل اميجةجةل امةعمةل.  قا امقةةد امدتاجعت امقلروتة ملا ةبدو 
 

 المواد وطرائق العمل 
تعع   امععل       Gallus gallus domesticusجقعععت امدةععداا قععا امععدجعج امقة عع 

امةغععول ة ةععل قععا قدةيععل امقوغععل. بعععد امععلب  جقعععت امدةععداا قعع  امايعععة امصضععقةل وبعععد صجعع صع 
قة عول هعيعا امةجعع ج  ي ععت امعب أجععلاء متجعصةل ةق ةعل تا ةعصععع. ثبتعت اما ع  فعع  قععدة امر ععوتت ب

 phosphate % فعع  قة ععول داتئ امةوجععةعت2امقععلاب بيجععبل     gluteraldehydeامدةصعةععد

buffer   ةعوام   60 – 90 ومقعدة(  4ديةاعل فع  ةقعع  ث جع º يا عت اميقععلج قع  امقثبعت األول .)
فع  قة عول  osmium tetroxide% قعا تابع  أو رجعةد االولقةعو  1  ةترعوا قعا إمعب امثععي  امعل

ديةاعل فع  ةقعع  ث جع . بععد امتثبةعت صجع ت اميقععلج فع  امقععء    90 – 120داتئ امةوجعةعت مقعدة 
 -100%)                  امقا ت بجتةل وقعا ثع  تقعت ةق ةعل االيرععل بواجع ل امرةعول االثة ع 

 e pon.  قتت امدةداا ف  قلةج قا قعدة اآلةبوارجةد امبتوب ةا (  ث  أو%50 - %70 -%90

 semithinبععد تيرةلهععع جةععدا فعع  يوامععب باجعتةرةل م ةغععول ة ععب قاععع   يغعع  تيةاعل 812 –

sections يعوب  اجعتفدا  امقشعتاح امةعوي  قعا LK B 2088 ultratome  وبععد ةق ةعل امتشعلةب
ثع  وضععت ةتت قععةرتوق  1-2اماعع   بجعقاي ععت . 55 ي ععت بجعرعرةا لجعجةعل بلاوةعل شع ب 
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. غعبرت امقاعع   بغعبرل التو امشعتائ  ة عب وتجع  متتجع     º 60 ة ب غعةةةل ةععتة بدتجعل 
 صجعع ت بعمقعععء وجةةععت . بعععد اجععتفتاج اميقعععلج قععا امغععبرل]toluiden blue ]19 امت وةععدةا 

ت امضعععوئ ، فةغعععت امقاعععع   امقتج جععع ل بععععمقجص ، DPXةةق عععت بقععععدويرعععلت بععععمرةوالت ثععع  
 وغوتت امقاع   امقفتعتة.

 
 جالنتائ

      Nervous Systemالجهاز العصبي
 nerveقعا ة اعل ةغعبةل م قي اعل األقعقةعل  امعغعب  ةترعوا اماجع  امتئةجع  قعا امجصععل

ring   ةععول امايعععة امصضععقةل وتجععقبcircumenteric ring    تةععة  بعععمقت ء وامعاععد امعغععبةل
، وامعاععدة paired lateral gangliaهعع  امعاععد امجعيبةععل امقلدوجععل  امقتغعع ل بصععع، امتئةجععةل قيصععع

غععععرةتة رعمعاععععد امةصتةععععل  أفععععت ، هيعععععا ةاععععد ventral ganglion pairedامب يةعععل امقلدوجععععل 
، ولوج قعا subdorsal ganglia، ولوج قعا امعاعد تةعت امةصتةعلdorsal  ganglionامغعرةتة 

ف ع  امعاعد امجعيبةعل، ولوج قعا امعاعد ف ع   لوايعع، امpostlateral gangliaامعاعد ف ع  جعيبةعل  
 اموايعل ف   امعادة امب يةل. postventral ganglia ب يةل 

قعع  ي ةععل قععا امفاةعععع  أمةعععع قععا  بشععرل تئةجعع امقععلروتة رععوا امة اععل امتعع  تععتب  امعاعععد تت
ع  ق عع  تاتةبعع 0.65-0.80))0.7 ة ععب بعععد  ، تجععتات امة اععل بشععرل قعئععلganglion cells امعادةععل

ةعا قادقعل امععدودة، معلا فقععا امغععوبل امةغعول ة ععب قا ع  ةتضعع  ةععو  ة عب قاععع   قععتة فعع  
امة اععل امعغععبةل رعق ععل قعع  امعاععد امقتغعع ل بصععع بععل تةصععت فعع  قاععع   ةتضععةل قتج جعع ل قعععتة فعع  

 .األشعلقي ال امقت ء امل  ةةتضا امتجوة  امثاث  
مة اععععل امعغععععبةل تاتةبععععع  قعععععت فعععع  اةصععععتت امعاععععدة امجعيبةععععل ألةععععد امجعععععيبةا فعععع  امقا عععع  ام

ةةث موةةت فاةع ةغبةل ربةتة لات يو  ربةتة واضعةل جعدا  قع  يوةعتصعع امتع  أفعلت  (1)امشرل
غعبرل صعقاععل ورعلما ةبةبعععت يجعل امفشععيل امقيتشععتة ةعول اميععواة. اقعع امعاععدة امةصتةعل فاععد موةةععت 

قععع امعاعد تةعت امةصتةععل أ، قعا امقا ع  األقعععق  ةةعث ةصعتت بوضععوح فع  امجعلء أفععت فع  قاعع   
 فاعععععععععععععععععععد قععععععععععععععععععععت امقا ععععععععععععععععععع  فعععععععععععععععععععع   تفصععععععععععععععععععععع معععععععععععععععععععلا معععععععععععععععععععع  تةصعععععععععععععععععععت بععععععععععععععععععععيةا اموضععععععععععععععععععععوح.
 بعميجعععععععععععععععععععبل م عاعععععععععععععععععععدة امب يةعععععععععععععععععععل امقلدوجعععععععععععععععععععل فاعععععععععععععععععععد ةصعععععععععععععععععععتت فععععععععععععععععععع  امقا ععععععععععععععععععع  امقععععععععععععععععععععت

ب يةتعععةا فاعععد امةعععت ت( اقعععع امعاعععدتةا 2 فععع  قي اعععل امقعععت ء يعععتب امة اعععل امعغعععبةل تاتةبعععع  )امشعععرل 
 مععععععوا التو صعععععععقو  أفععععععلتعبةتةا فاععععععد . بعميجععععععبل م عاععععععدتةا تةععععععت جعععععععيأفععععععت ةصتتععععععع فعععععع  قاععععععع   

 cephalic  papillaryتأجععةل ة ةقةععل أةغعععبقععا امة اععل امعغععبةل تقتععد جععتل ، (3 )امشععرل

nerves تيشع  قعا ةاعد غعرةتة cephalic papillary ganglia  م ة اعل  األقعقةعلتاع  فع  امجصعل
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 ةا شععععععععبه ةصععععععععتة اوةا جعععععععععيبة ةاةصععععععععتةةا امجععععععععتل ةغععععععععب األةغعععععععععب، وتشععععععععقل هععععععععلح امعغععععععععبةل
dorsolateral nerves (sub dorsal)  اجععيبة ةغعبةاو lateral nerves   وةغعبعا ب يةععا

 إمععب األةغعععبتغععل هععلح  ventrolateral nerves (sub.ventral)جعيبةعععا او شععبه ب يةعععا 
امة اعل  أقعع امةا ف  قادقل امدودة وتاةة فع  امقاعع   امعتضعةل امقععتة بقي اعل امقعت ء  أةضعء

االقةةعععدةا وةجعععقةعا امعغعععبةا االقةةعععدةةا  إمعععبةا امةصعععتةةا امجععععيبةةا ةعععلهبعا امعغعععبةل. فعمعغعععب
amphidial nerves  امة ةقعععت امتاجععةل وةجععقةعا امعغععبعا  إمععب، وامعغععبعا امجعيبةعععا ةتجصعععا

امعغعبعا امب يةععا امجعيبةععا  فةتةعتب رعل  أقعع،  lateral papillary nervesامة ةقةعةا امجععيبةةا
قاععع   ميجععةج ةضعع   وتةصععت فعع   ، ثقععليصعةتععه امبعةععدة ةيععد قادقععل امععدودةفعع   ع  ثةععثا ع  قيصقععع تةتةعع

 امقاع   امعض ةل تقثل امعضات امت  تجعةد امة ةقعت ف  ةق صع.
 األةغععبامف ع  ةعدد قعا  إمعب وامعاعد امتعبععل مصععةعول امقتةئةعل  قا امعاعد امعغعبةلةقتد 

،  lateral nerves امجعيبةععل  غععباألةامتئةجعةل وهع  امعغعب امةصعت  اموجعع  ، لوجععا قعا 
، امعغعب امةصعت  ةيشع  قعا امقي اعل  mid-ventral nerve   امقعلدوجوامعغعب امب يع  اموجع ة

 امف عع  دافععل امةبععل امةصععت  قععا قي اععل امبشععتة، إمععباموجعع ب م ة اععل امعغععبةل، وةتجععه  امةصتةععل
برل ضععقا امةبععل قععا امفاةععع امعغععبةل وةةصععت فعع  امقا عع  امعتضعع  ة ععب شععرل شعع ع  وةرععوا فعمةعع

غععرةتة هيعععا. أقععع  عيصعةععل امععدودة ةةععث ةع عع  فتوةعع إمععبوةجععتقت  امععل  ةقتععد  (4امةصععت  )امشععرل
 dorsoع  جعيبةع ع  ةصتةع عتشعقل لوجعف ، lateral somatic nervesامجعيبةعل مججعقةل ا األةغععب

lateral nerves   ع  جعيبةع ع  ب يةع ع  ولوجع  ventro lateral nerves  ،معغعبةل تيشع  قعا امعاعد ا
 امف ععععععع  يعععععععتب امةبععععععععل امجعيبةعععععععل فععععععع  قي اعععععععل امبشعععععععتة  إمعععععععبضعععععععقا امة اعععععععل امعغعععععععبةل وتتجعععععععه 

 ، ( وتةعععو  ة ععععب تثفيععععت فعععال قجععععةتهع وفعغعععل فععع  امقي اععععل اموجععع ةل م ععععدودة 6، 5)امشعععراا
امف ععع ، بعميجعععبل م عععلوج امعغعععب  امب يععع  فةجعععتقت مةعععدفل  إمعععبامجعيبةعععل  األةغععععبا تجعععتقت وهرعععل

 lumbarا يةعععلامقفعععتج وتجعععقب بعمعاعععد ام لقي اعععمعغعععبةل امربةعععتة فععع  ضعععقا لوج قعععا امعاعععد ا

ganglia  ،تةصععت ة ععب  األفةععتة، وهععلح اما يةععلةتةععتب وةفععتج قععا امةبععل امجعععيب  مةععدفل امعاععدة  إل
امف عع   إمععبمةصععت  امجعععيب  فةجععتقت  رععل بةضععو  ربةععت. اقععع امععلوج امعغععب شععرل شععبرل لات قت 

قي اعععل امةعجععععقةد  إمعععب قجعععةتتصع يةعععو امف ععع  مةغعععاةل فعععال ةاعععد ةغعععب فاةعععع اوا يععععومعععةا ه
phasmid  ةةث ة  و ة ةصع اج  امعغبةا املة ةةاcaudal nerves  . 

تئةجعع  وهععو فعع  امةاةاععل أقععع بعميجععبل م ةبععل امعغععب  امب يعع ، ةعتبععت امعغععب امججععق  ام
ةيعععد  ع  ةعععدة ةاعععد ةغعععبةل )أ  ةقثعععل ج جعع ل قعععا امعاعععد امعغعععبةل( وةرعععوا قلدوجععع وةبععل ةغعععب  ل

قيشعع ح قععا امجععلء امب يعع  م ة اععل امعغععبةل، ةجععةت هععلا امعغععب امقععلدوج امععب امف عع  فععال امةبععل 
بعععد امةتةععل االبتالةععل ةةععث  قععع إمععبا ( وةجععتقت هرععل8- 7امب يعع  ضععقا قي اععل امبشععتة )امشععراا

وةومعه شعبرل قعا  اامعادة ف   ةوةغ ةل، وامت  ةروا بعدهع امعغعب امب يع  قةعتد ة تةقعا مةرويع
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ة عب شعرل ةبعل ل  ةاعد أل ةتضعف  فع  بععع  قتعد وة ،(9رقع ةةصت ف  امقا   )امشرل األمةع 
قعع ةصععت امقيعع و قرويعع  ةاععد غعرةتة ة عب  ععول امعغعب إل معوةة هععلا امعغعب ب ي ععت قفت ةععل ر

قجقعةعل ةةععث ةتغععل امقي اععل ام إمعباا ةغععل  إمعب قتععد امعغعب امب يعع وة ،فع  امقاععع   امعتضعةل
، وامتعع  تاةعة فع  امقا عع  ة عب شععرل anal ganglionفتجةعل  او قجقعةعل قع  ةاعدة ةغععبةل ق

 ةاي اعل املة ةعل قعا امعاعدتربةعتة امةجع  تتعغعب امق multipolar  األي ععبف ةعل ةغعبةل قتععددة 
فع  قي اعل   caudal ganglia املة ةعل  ، ثقعل لوج قعا امعاعداأليثعبةعمعل  وامقجقعةعل فع ا يةعل ام

ةةععث ةوجععد فعع  امقي اععل  األيثععبققععع فعع  ةعمععل  أرثععت عفةلإضععهيعععا تتارةععب  بعميجععبل م ععلرت .امععلةل
 م ة ةقعت امتيعج ةل. عتع   فتوة  papillary ganglion املة ةل ةادة ة ةقةل 
 enteric orهيعععا جصعععلةا جععقبثعوةةا ةتبععععا امجصعععل امصضععق   لمععا  إمععب بعإلضعععفل

sympathetic system  اقعع امجصععل امقجعتاة ف ةع  ةتبع   واآلفعت، أةدهقع أقععق  ةتبع  امقعت ء .
امجعععقبثعو  امفعععع  بععععمقت ء فةتقثعععل بثاثعععل أةغععععب تعععتتب  بععععمجلء امب يععع  قعععا امة اعععل امعغعععبةل 

 بعألةغعععبوتجععقب  ،ي عععب إمععبرععل ةغععب ، قبعشععتة وتتجععه مرعع  تععدفل ي عةعععت امقععت ء امثاثععل
امقعت ء وهلا قع ةةصعت فع  امقاعع   امعتضعةل امقععتة فع  قي اعل  nerves oesophagealامقتةئةل 

يععتب امجععدات امعضعع   امقةععة  بعععمقتةه. أقععع امجصعععل  األةغعععبةةععث ياةععة قاععع   غععرةتة مصععلح 
 ano-rectal امجععقبثعو  امفععع  بعمقجععتاة  فةترععوا قععا لوج قععا امععتواب  امقفتجةععل امقجععتاةقةل

commissures ،  امجعععع   امةصععععت  م قجععععتاة  ةةععععث  إمععععبةقتععععد رععععل قيصععععع قععععا امعاععععدة امقفتجةععععل
امجعععدات عاعععدة امةصتةعععل امقجعععتاةقةل وامتععع  تةصعععت فععع  امقاعععع   امعتضعععةل ق تغعععال ة عععب ة تةقععععا بعم

 .امةصت  امفعتج  م قجتاة 
   

 Sense Organsأعضاء الحس 
، أةضعععء ةععا رةوتةرة ةععل   sense organs cephalicوتشععقل أةضعععء ةععا تأجععةل  

sense organs  cuticular  وأةضعء ةا لة ةل ،caudal sense organs. 
 : sense organs Cephalic  اء الحس الرأسيةأعض

وةشعععت ة ةقعععععت قةةعععدةا وهععع  لوج قعععا ا امعععتأاقي اععععل فععع   عةشعععت تترةبععع  وتشعععقل إثيتععع
 ، وامة ةقعععععت بععععدوتهع تشععععقل جععععتل ة ةقعععععت شععععةوةل فعتجةعععععل  Cephalic papillaeتأجععععةل،

outer labial papillae  وأتبعععل ة ةقعععت تأجععةلCephalic papillae متأجععةل ، وامة ةقعععت ا
وامة ةقعت امشةوةل امفعتجةل تا  ف  أتب  ةةت تةت جلء بةضو  امشرل قعا امرةوترعل قتتافاعل قع  
بعضعععصع أ  رعععل ة ةقعععل تأجعععةل تتتافعععو قعصعععع ة ةقعععل شعععةوةل فعتجةعععل تاععع  امة ةقعععل امتأجعععةل م عععدافل 

 en face view ةعوي  ا قع تبةا بوضوح فع  امقيةعت اموامة ةقل امشةوةل امفعتجةل تا  م فعتج وهل
 ف  امقا   امةدو .
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توجعععد ةةتتععععا ة عععب جععععيب  امةعفعععل امفعتجةعععل م شعععةل امةصتةعععل وةةعععتة ة عععب جععععيب  امةعفعععل 
 ةتعععععا  امشععععةوةتعا امفعتجةتعععععا امبعي امفعتجةععععل مرععععل قععععا امشععععةتةا تةععععت امب ةيةتععععةا. أقععععع امة ةقتعععععا

القةةععداا فةاععععا أقععع ا ب ةيةتععةا.اممرععل قععا امشععةتةا تةععت  األفععت فتاععععا ة ععب امةعفععل امفعتجةععل 
ة عب شعرل تترةعب بةضعو  امعتضع  ة ب جعيب  امة  ف  قادقل امدودة، ةةصت االقةةد فع  امقا ع  

امفععتج  إمعبوامتع  تةعت  amphidial canal ةجتات دافل قيبعجعل قعا امرةوترعل تقثعل ييععة االقةةعد 
امرثةعع ، تةععع  بابععل قععا امرةوترععل  األفةععتة، وهععلح amphidial poreةععا  تةععو فتةععل االقةةععد 

 إمعبواةعدة. ةعدفل امعغعب االقةةعد     supporting cellةعول امةتةعل تةعع  امايععة بف ةعل جععيدة 
ةغععبةل ضععقا صععدة االقةةععد، فعع  دافععل امايعععة االقةةدةععل، رععل مةعع   أمةععع صععدة االقةةععد ة ععب شععرل 

امقتةعوتة قع  بعضعصع ة عب شعرل  األهعدابأو أرثعت. تتجقع  هعلح  ا  واةعد اقتةعوت  عةغب  ةع   هدب
. تقثععل صععدة االقةةععد هععلح ف ةععل sensillumفتةععل االقةةععد تاتةبععع  وةجععقب  إمععبتترةععب واةععد  وةععل 

 (. 10)امشرل  secretory cellإفتالةل 
 

 : sense organs  Cuticular أعضاء الحس الكيوتيكيمية 
امةجععةل امتععع  تاةععة فععع  ججعع  امعععدودة بععةا امعععتأا وامععلةل. تعتبعععت  األةضععععءوتشععقل هععلح 

قا أةضععء امةعا امرةوتةر ةعل وتةصعت ة عب شعرل بعتولات  cervical papillaeمعياةل امة ةقعت ا
اموايععل تةععت امرةوترعل متيتصع  تةععت  باعل تيةاعل قعا امرةوترععل امجع ة  وةجصعل رععل  األيجعجلقعا 

 .deiridsبتول ب ة  ةغب  ةيد اماعةدة وتجقب هلح امة ةقعت 
 إمعبقعا امججع  إل ةيعبعج امرةوترعل  األفةعتهيعا يوب آفت قا امة ةقعت تتواجعد فع  امث عث 

، ثقعل مةعع  ةغععب  ع  واضععة ا  اموايعععل تةتعه رعمعضععات امججعقةل قرويععع  بعتول  األيجعجلامفععتج تتبعععه 
أقععع ، ةتجعه يةععوح رقعع اا هععلا امبعتول ةتغععل بعمرةوترعل امععل  ةر ةعه بواجعع ل شعتة  قععا قععدة رثةةععل

لو  wart-likeل ةشعععبه امثععع مول امة ةقععععت امتيعجععع ةل فترعععوا ة عععب شعععرل يتعععوء غعععرةت قعععا امرةوترععع
دائتةل غرةتة، ومه تجصةعل ةغعب  قعا ةغعةبل ق قعوتة فع  امف ةعل امجععيدة امتعبععل  ، فتةل قترلةل

م ة ةقل. م دودة يصعةل ةغبةل ف  امرةوترعل فع  امقي اعل اموجع ب قعا امججع  ، إل تعبعت فعال رعل 
 Cephalidsمجعععععةةعمةد قععععا ام باععععل امعضععععع ةل امججععععقةل وامبشعععععتة وترععععوا تتارةععععب فعغعععععل تجععععقب ا

بشععرل ت امعتضععةل امقعععتة فعع  وجعع  امججعع  ةصععت ( وتةصععت بعععدة أشععرعل، فةعع  امقاععع   11)امشععرل
يبععوت  أو يضععةبةل امشععرل وتر ععب هععلح اميصعةعععت ب باععل تيةاععل قععا امرةوترععل. مصععلح امتتارةععب تجصةععل 

 امجعيبةل. األةغعبقا  ة ت اض  ةغب  و 
 

 : nsCaudal sense orgaأعضاء الحس الذيمية 
 Caudal papillaeيععععوةةا قععععا األةضعععععء امةجععععةل وهعععع  امة ةقعععععت املة ةععععل تتضععععقا 

تتارةععب جعع ةةل ة ععب شععرل ة ةقعععت فعع  امقي اععل امة ةقعععت املة ةععل وهعع   .phasmids فعلقةععدااو 
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. تاةععة فعع  امععلرت امة ةقعععت املة ةععل ة ععب شععرل بععتول قععا باأليثععورععلاا  املة ةععل مرععل قععا امععلرت
امججعععقةل وةعععلداد امبعععتول ةجقعععع  ر قعععع تاعععدقيع فععع  امقاعععع    اعععل امعضعععاتامرةوترعععل تشعععتتا فةعععه  ب

ة ععب شعععرل  األيثععبتاةعععة امة ةقعععت املة ةععل فععع   .امقجقعع  امعتضععةل امقتج جعع ل امقعععتة فععع  قي اععل
امعتضععةل امقعععتة فعع  قي اععل  وتةصععت بوضععوح فعع  امقاععع  ، تولات يعتئععل لات تجصةععل ةضعع   جةععدبعع

 (. 12امقفتج )امشرل
Phasmids ف يدانال ، تقثععل لوج قعا امتتارةعب امجعيبةعل امف ةةععل قوجعودة فع  امععلرت ازم

رعععل قيصعععع هعععو ةبععععتة ةعععا جةععععب قعععب ا بعمرةوترعععل، وهعععو قعععا األةضععععء امةجعععةل امردةععععل  واأليثعععب
glandulo-sensory organs   إل ةترععوا قععا صعدة أةعدةععل امف ةععل، وةجعت   تجصةععلح امعغععب  قععا

امقاع   امعتضةل ة عب شعرل إيبعععج فع  امرةوترعل، ةةعت  يصعةل امعغب املة   امجعيب  وةةصت ف  
 phasmidialامفعععتج ةععا  تةععو فتةععل غععرةتة ة ععب جعععيب  امععدودة، وهعع  فتةععل امةعجععقةد  إمععب

pore امشعرل )، رقع موةة ف  امقاع   امعتضةل امقعتة ف  امقي اعل املة ةعل مرعل قعا امعلرت واأليثعب
13 .) 

 
 المناقشة :

 الجهاز العصبي :
رقع فع  بععي  امفة ةععت، قعا امجصععل   ،دودة اجرعتا امدجعججصعل امعغب  ف  ام ةتروا

 peripheralوامجصعععل امعغععب  امقةة عع    central nervous systemامعغععب  امقترععل  

nervous system  وةشععععتقل األول ة عععب امعاععععد امعغععععبةل امقرويععععل م ة اععععل امعغععععبةل وامعغععععب
 امب ي  امقروا قا ج ج ل ةاد ب يةل.

، وتشعقل  somatic nervesمجصععل امعغعب  امقةة ع  فةشعقل األةغععب امججعقةلأقعع ا
امةبعععل امعغععبةل امقعععتة ضععقا امةبعععل امقوجععودة فعع  قي اععل امبشععتة، واألةغعععب امتأجععةل امة ةقةععل 

فع  دودة   ]Chitwood  ]1قعا وغع  قعا امتثفيععت امةب ةعل يبعل واألةغعب األقةةدةل،  هلا قعع
أقعع فع    Ascaris suumفع  اجعرعتا امفيلةعت   ]Davenport et al.22 [ يع غعةت امفتا ةام

امععدودة امقدتوجععل ةعمةععع  ورقععع مععوةة فعع  امقاععع   امعتضععةل فعععا امجصعععل امعغععب  ةترععوا قععا ة اععل 
امب يةعل  ةغبةل ةول امايعة امصضقةل، تةة  ب مقت ء وتترعوا قعا امعاعد امجعيبةعل امقلدوجعل وامعاعدة

دة امةصتةل ولوج قا امعاد تةت امةصتةل ولوج قا امعاعد ف ع  وةاد أفت  غرةتة ر معا امقلدوجل
 قعع  ي ةععل قععا امفاةععع امعغععبةل. أمةععع امجعيبةععل. رقععع اا امة اععل امتعع  تععتب  هععلح امعاععد تترععوا قععا 

ةععا قادقععل امججعع ، مععلا فقعععا  تاتةبععع   ق عع    0.7تجععتات امة اععل امعغععبةل بغععوتة قعئ ععل ة ععب بعععد 
مقرويعععل م ة اعععل امعغعععبةل فععع  قا ععع  واةعععد او فععع  قاعععع   امغععععب امةغعععول ة عععب هعععلح امتتارةعععب ا

ةقرععا قاةةتصععع فعع   امجصععل األقعقةعل فععا إمععبقتاعتبعل وبغععوتة قتيعععةتة ورععلما األةغععب امققتععدة 
فععع  قاعععع   أفعععت ، واألةغععععب  األفعععت  بععامعععيةععا امقا ععع ، فاعععد ةتوضععع  بعضعععصع فععع  قا عع  و 
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 ا تأجعةعا ولوج قعا األةغععب امجعيبةعل.األقعقةل هلح تشقل امعغبعا األقةةدةعا، ةغعبعا ة ةقةعع
تشععععقل امعغععععب امب يعععع  وامعغععععب امةصععععت  ولوجعععععا قععععا فامف عععع   إمععععبأقععععع األةغعععععب امققتععععدة 

لرعت فع  ةعدد  وهلا ة ععبو قعع األةغعب امجعيبةل، فاد موةةت ضقا امةبعل امقتثفيل قا امبشتة.
قعععا امفاةعععع  ع  ةعععةاععع  امعغعععب امةصعععت  فععع  امةبعععل امةصعععت  وةرعععوا فعم ال  ]23[ قعععا امقتاجعععععت

تشععقل لوجععةا قععا األةغعععب، اةععدهقع ةصععت  جعععيب  واآلفععت فامعغععبةل، أقععع األةغعععب امجعيبةععل 
 ب ي  جعيب .
 م عغععععب امب يعععع  فةاععع  ضععععقا امةبععععل امب يعععع  وةرعععوا هععععلا امعغععععب قععععلدوج بعميجععععبلأقعععع 

 فعععععع  امبداةععععععل وةةععععععو  بعععععععع امعاععععععد امغععععععرةتة ة ععععععب  ومععععععه وهععععععو لو  بةعععععععل ةجععععععةل وةترةعععععععل  
sensory and motor nerve . عأقعععع امعغعععب امةصعععت  فةرعععوا ةترةععع motor nerve 

ومرععا معع  تثبععت هععلح  Chapell [23]  ةيععهب وهععلا قععع sensoryواألةغعععب امجعيبةععل ترععوا ةجععةل 
ةعدد األةغععب  إمعباموةعئ  ف  امدتاجل اميجةجةل امةعمةل ف  أجعرعتا امعدجعج. ويعد أشععت أةضعع  

ةي بعو ة عب  وهعلا قعع ةغعبع  6—8وتة ةعقعل، ةتعتاوح بعةا امف   فع  امفة ةععت، وبغع إمبامققتدة 
امف عع . أقععع امجصعععل امعغععب   إمععبقتجصععل  أةغعععبتةععو  ة ععب جععتل  إل ،امععدودة امقدتوجععل ةعمةععع  

ةشععقل  ]Burns et al.    ]24رقععع أجععقعح  Visceral nervous system  ألةشعععئ ا
 األةغعب امقتةئةل واألةغعب امقجتاةقل ف  امدودة امةعمةل.

قععععا يبععععل امعدةععععد قععععا  تةععععت دتاجعععععت ةدةععععدة ةععععول األفععععتالات امعغععععبةل فعععع  امفة ةعععععتأج
 أتبعععلفعع  امعغععبةل  أإلفععتالات رقععع دتجععت )امفتا ةيعع مغععةت فعع  دودة ا ]31[ امجعععباةا امبعععةثةا

امعععدجعج ودودة اجعععرعتا  فععع  دودة اجعععرعتا ]25[ دودة اجعععرعتا امعععدجعج دةعععداا فة ةعععل قفت ةعععل
 ، [Romanomermis culicivorax -16 فعع  امععدودة امفة ةععل دودة امةعع ت امشغععةلو امفيلةعت 

. ويعععد معععوةة بععععا امفاةعععع امعغعععبةل يشعععة ل جعععدا  وتةعععتل قعععواد قصقعععل تجععععةد فععع  امعدةعععد قعععا ]17
 ]Wilfred and Lee  ]26أوضعع ماعد رعومةا اسجعتتةل. تعةل دة األجععةامةععمةععت األةضعةل قثعل قعع

امقضعة   أقعععءفع   Bunostomum trigonocephalum ب ا هلح امقعدة تةتل قا يبعل امعدودة
فععال ةق ةععل امترلةععل فتعقععل ة ععب تفععدةت امقي اععل امتعع  ةترععل  قيصععع  وة ععب ام باععل امقفع ةععل فةصععع

 ام ةة  .
 

 أعضاء الحس :
 قععععععععا يبععععععععل ماععععععععد ةةعععععععع  هععععععععلا امعضععععععععو امةجعععععععع  )األقةةععععععععد( بدتاجعععععععععت واجعععععععععل وةدةععععععععدة

اآلتاء ة عب ايعه مصعلا  أجقعتويد  .وف  ةدة دةداا فة ةل ]21-19، 5[ةدد ربةت قا امبعةثةا  
ةعقععععل رقجععععتابل رةقةعععععو  فععععععل فعععع  جقةعععع  امفة ةعععععت امةععععتة  إلامعضعععو وةةةععععل رةقةعوةععععل ةجععععةل 
 امقعةشل وامقت ة ل ف  امةةواا.

يغعةب ربةعت قعا امدتاجعععت  أةضعع   مةعا فع  قي اعل امعتأا بغععوتة ةعقعل ورععا ألةضععء ا
توجععد فعع  ججعع  امععدودة بععةا امععتأا فةوتر ةععل مةععا امرا أةضعععء أقععع. ]27،8،6[ فعع  دةععداا قفت ةععل
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تةصعععت ة عععب شعععرل بعععتول قعععا و ياةعععل ضعععقا أةضععععء امةعععا امرةوتر ةعععل وامعععلةل. وتععععد امة ةقععععت امع
اموايعععل تةععت امرةوترععل متيتصعع  تةععت  باععل تيةاععل قععا امرةوترععل امجعع ة  وتجصععل ب ةعع   األيجععجل

وتعععود  tactile sense organsةغعب  ةيعد يعةعدتصع وترعوا ة عب األرثععت أةضععء ةعا مقجعةل 
وتةصععت بشععرل يتععوء غععرةت قععا امرةوترععل  أةضععع  امةععا  أةضعععءامة ةقعععت امتيعجعع ةل مصععلا اميععوب قععا 

وهعععع   cephalidsتتارةعععب ةجععععةل فعغععععل تجععععقب امجععععةةعمد  م ععععدودة امقدتوجععععل ةعمةععععع   ةشعععبه امثلمةععععل
يععععد و يصعةعععععت ةغععععبةل فعععع  امرةوترععععل موةةععععت فعععع  امقاععععع   امعتضععععةل امقعععععتة فعععع  وجعععع  امججعععع ، 

فعغعععل ارةعععب فععع  امدةعععداا امفة ةعععل، وقلةعععد قعععا امدتاجععععت امتت ح قثعععل هعععلBird   [27] وغععع
 بعجتعقعل امقجصت األمرتتوي  يد ترش  امياعب ةا وةةةل هلح امتتارةب ة ب وجه امتةدةد.
تةصعععععت ، أقعععععع أةضععععععء امةعععععا املة ةعععععل وتشعععععقل امة ةقععععععت املة ةعععععل ولوج قعععععا امةعجعععععقةدات

ت اوبعتولات قعا امرةوترعل تشعتتا فع   باعل امعضعات امججعقةل امة ةقعت املة ةل ة عب شعرل يتعوءا
امعتضععةل مثيثععب فاععد   تضععةل امقتج جعع ل، أقععع فعع  امقاععع  فعع  امقاععع   امع وتععلداد امبععتولات ةجقععع  

موةةعععت بعععتولات يعتئعععل لات تجصةعععل ةضععع   جةعععد رقعععع تةصعععت بوضعععوح فععع  امقاعععع   امقععععتة ةعععول 
 قي ال امقفتج.

فعععع  هععععلح امععععدودة تعتبععععت امة ةقعععععت امتيعجعععع ةل قجععععتابات  فةقعععع ةفعععع  امة ةقعععععت امتيعجعععع ةل
ة عععب  األةةعععالات وةةةعععل ةجععةل تعقععل فععع  قعةعع   أةضععع  امجقعععب  تعتبععت شعععورع، ]11[قةرعيةرةععل 

امايعععة امتيعجعع ةل  إمععبتوجععة  امةتةععل امتيعجعععةل األيثوةععل فتعبععت امةةعععقا قععا امجصعععل امتيعجعع   امععلرت  
 .  [28] تعة اماعلفل ف  املرم اياأليثوةل بقجعةدة امتا غعت امعض ةل 

تةصعععت امة ةقععععت ، فعلقةعععداا ةقععععت املة ةعععل و بعميجعععبل ألةضععععء امةعععا املة ةعععل وتشعععقل امة
املة ةل ف  امقاع   امعتضةل امقععتة فع  قي اعل امعلةل ة عب شعرل بعتولات رةوتر ةعل غعرةتة وفعغعل 

ةععععة  جععععؤومل ةععععا تيفعععع  امععععلرت. وةعتاععععد اا م ة ةقعععععت املة ةععععل فعععع  امععععلرت وةةةععععل ةجععععةل فصعععع  امق
 .]18[ وجةق ةل امتلا أثيعءامتغتفعت 
قا امتتارةب امجعيبةل امف ةةل امقوجودة ف  امعلرت واأليثعب. موةةعت  ع  لوجقةداا ثل امةعجةق

فعع  امقاععع   امعتضععةل ة ععب شععرل ةةععت غععرةتة فعع  قععؤفتة امععدودة وةترععوا قععا صععدد غععرةتة لات 
  امتةعغعععةل امديةاعععل امتععع  يبعععع أقعععع، ةعععل امقويععع بةتةعععل امةعجعععقةد امجعيبييعععوات يغعععةتة تةعععت  رعععل صعععدة 

و  sensory endingقثعل اميصعةعل امةجعةل ، ]Roberts and Janovy, ]29 لرعتت قعا يبعل 
  sheath cellوامف ةعل امعغعبةل امقةع عل بف ةعل امرقعد    receptor cavityامتجوةع  األجعتابعم 

وامتعععع  وغععععةت فعععع  دودة  ، socket cellبفاةععععع اماعععععبا  بععععدوتهع جلئةععععع او ر ةععععع  ةع ععععل قوام
Meloidoderma floridensis   . ف   ةقرا امرش  ةيصع األ بعجتعقعل امقجصت األمرتتوي 

 إمعب بةعجعل  تووةععئ  امجصععل امعغعب  فع  امفة ةععت اللامع أجعلاءةععل فععا  آةلوة ب  
دتاجعععت قجتةةضعععل فعع  هعععلح امقجقوةععل قعععا امدةععداا لات امجعععو  امججععق  امرععععلب وامتعع  ترةةعععت 
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شععبه  ةة ةععل او  ةة ةععل ة ععب اميبعععت وامةةععواا، هععلا ويععد يععع   إمععبمبةئعععت قفت ةععل قععا ةععتة امقعةشععل 
بععععع امبععععةثةا بتجععععتب ة عععب االجعععتجعبعت امةجعععةل م دةعععداا امفة ةعععل وبعجعععتعقعل تايععععت فجععع جةل 

 .]31[ امةج  ف  امفة ةعت اإلدتااة ةا قةعهة  جدةد أة ترصتبعئةل 
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