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ABSTRACT 

The present study is carried out to investigate the development of the 
olfactory organ and it`s histological structure in the embryos, Larvae and 
adults of urodele amphibians Salamander Neurergus crocatus crocatus cope. 
The study includes the morphology of the developmental stages at so the 
level of light microscope. The first sign of olfactory organ development in 
the Neurergus crocatus crocatus was the appearance of olfactory placode as 
one thickening on each side of the ectoderm opposite to prosencephalon at 
28 stage. At early embryonic stages the olfactory placode appeared in the 
form of horse shoe. Progressively the olfactory pits appeared and become 
more deep. At late embryonic stage cells of olfactory placode more 
differentiated and appeared in multitypes. Some cells more packed and 
formed pyramids mass at the olfactory pit axis. The olfactory pit became V- 
shape. The axons of bipolar neurons differentiate, as well as the supporting 
cells and it's sensory tricheae well obvious. As the development progressed 
the two edges of olfactory pit approximate to each other anteriorly. While at 
the embryonic stage 39 the olfactory sac appeared. In addition the internal 
canal primordium of the external naris also differentiated.  At the larval 
stage, the supporting spindle cells with their surface cilia well developed. In 
addition the main olfactory cavity differentiated as protruded chamber and 
several invagintions appeared in it's internal epithelium, as well as the 
vestibule and olfactory canal well developed. At stage 45 the vomeronasal 
organ differentiated as adiverticulum from the main olfactory cavity.  

والثاني  األولالبحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثالث بأشراف الباحثين  * 
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The final larval stage characterized by the differentiation of receptor 

epithelium of vomeronasal organ and the olfactory organ flattened. At the 

olfactory organ of metamorphic stage the vistibule contacted with thick 

olfactory epithelium of the main olfactory cavity and the epithelium of 

cavity differentiate into serial transversed olfactory ridges with olfactory 

valleys in between. The number of ridge was 2 dorsally and 4 ventrally and 

appeared in radial pattern. In the adult mature stage several changes 

occurred, which include differentiation of protruded chamberes of main 

olfactory cavity, differentiation of vomeronasal organ the conduction of 

main olfactory cavity with external and internal naris. The vomeronasal 

epithelium extends to about 30% of the olfactory cavity, the large olfactory 

ridges decreased into miniridges and the cavity of lining epithelium 

appeared some- what smooth, the supporting ciliated cells were well 

obvious. The middle cavity of olfactory organ disappeared at all 

developmental stages. 

 

 الخالصة

المختمفة في  ألجزائوالتركيب النسجي و لشـا تناولت الدراسة الحالية اإلنماء الجنيني لعضو....
Neurergus crocatus crocatus Cope (N.c.c )أجنة ويرقات وبالغات البرمائي الذيمي

اإلشارة  تظير ،ستخداـ المجير الضوئيبا الدراسة المظيرية لممراحؿ الجنينية أيضاً وتناولت الدراسة 
القرص الشمي مف تثخف األديـ الظاىر في  (N.c.c)األولى لتطور عضو الشـ لمبرمائي الذيمي 

وفي المراحؿ الجنينية  ،(28) المبكرة الجية األمامية المقابمة لمدماغ األمامي في المرحمة الجنينية
. عمقيا ازدادوتطور إلى بداءة النقرة الشمية و ،المبكرة ظير القرص بشكؿ تركيب يشبو حدوة الفرس

 فضالً  ،مختمفة بأشكاؿحظ تمايز خاليا القرص الشمي وظيورىا لوؼاما في المراحؿ الجنينية المتأخرة 
النقرة الشمية  وظيرت. عف تراص بعض الخاليا لتكوف كتمة كمثرية الشكؿ مقابؿ محور النقرة الشمية

الخاليا الساندة  ،محاور الخاليا العصبية ثنائية القطب حتواتض ،"V"بشكؿ يشبو الحرؼ اإلنكميزي 
. حافتي النقرتيف مف بعضيما في الجية األمامية اقتربتوكمما ازداد التطور قدما  ،وشعيراتيا الحسية

وبداءة القناة الداخمية لمفتحة  ،الكيسيف الشمييف ظير تمايز( 39) المتأخرة في المرحمة الجنينية أما
تطور الخاليا الساندة مغزلية الشكؿ تمتد مف سطوحيا  لوحظ وفي المراحؿ اليرقية. ية الداخميةالمنخر
وظيور بعض  ،حجرة رئيسية بارزة بوصفو عف تمايز التجويؼ الشمي الرئيسي فضالً  ،األىداب

 لةوفي المرح. واتضاح الدىميز واستطالة القناة الشمية ،االنبعاجات في البطانة الداخمية لظيارتو
وفي نياية المرحمة  ،ىتمايز العضو الميكعي االنفي كرتج مف التجويؼ الشمي الرئيس( 45) اليرقية
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وفي مرحمة . وتسطح التجويؼ الشمي ،تمايز الخاليا المستقبمة لمظيارة الميكعية االنفيةلوحظ اليرقية 
وتمايز ظيارة  ،ىاالستحالة يندمج الدىميز مع الظيارة الشمية السميكة لمتجويؼ الشمي الرئيس

مرتبة  ظيرياً ( 2)و بطنياً ( 4)التجويؼ إلى سمسمة مستعرضة مف الحروؼ الشمية يتراوح عددىا بيف 
الحجرتيف البارزتيف  تاما في البرمائي البالغ الناضج تمايز. تفصميا المنخفضات الشمية شعاعياً 

 ،مف طوؿ التجويؼ% 30والعضو الميكعي وامتداد ظيارتو بنسبة  ىالتجويؼ الشمي الرئيس
 أممسوظيور تجويؼ البطانة الظيارية شبو  ،وانخفاض الحروؼ الشمية الكبيرة إلى حروؼ صغيرة

كما لـ يمحظ ظيور التجويؼ الوسطي خالؿ  ،أىدابياطوؿ  واتضاح الخاليا الساندة اليدبية وازدياد
.  عممية اإلنماء الجنيني

 
المقدمة 

النوع الوحيد مف البرمائيات  Neurergus crocatus crocatus Cope يعد السممندر
 Salamandirdaeعائمة  إلىالذيمية التي تعيش في العراؽ ويعرؼ محميا باسـ الخجخجوؾ وينتمي 

 عيشوي ،Amphibiaوالتي تقع ضمف صنؼ البرمائيات  Caudataرتبة الذيميات  إلىالتي تعود 
ياكيوفز وجباؿ سوركيؼ في محافظة مرة في منطقة س ألوؿسجؿ  إذ ،في منطقة كردستاف العراؽ

ومنطقتي شوالؾ والرايات في محافظة اربيؿ ،(2) وفي قضاء عقرة في محافظة نينوى ،(1) السميمانية
وفي جوانب ومنعطفات  ،يعيش ىذا النوع مف السممندرات بيف صخور واشنات المياه الضحمة(. 3)

لوف الجسـ لمسممندر  ،ـ(18–20)مياه بيف تتراوح درجة حرارة اؿ إذالمجرى الرئيس لمعيوف الجبمية 
 إلىالبالغ أبقع أسود مرقط ببقع صفراء شاحبة في منطقة قفا الرأس والخط الوسطي الظيري وصواًل 

سـ 9سـ بواقع 17يتراوح الطوؿ الكمي لمحيواف  ،الذنب اما بقية الجسـ فقد ظير بموف اصفر شاحب
داخمي  اإلخصاب ،اتيا والديداف والطحالبويتغذى عمى الحشرات ويرؽ ،سـ لمذنب8لمجسـ و

internal fertilization عندئذ بالتقاطو  األنثىوتقوـ  ،اذ يطرح الذكر النطؼ في الماء داخؿ كيس
وتجري  ،وتخصب البيوض عند مرورىا بالمجمع حيث موقع النطؼ المخزونة ،بواسطة المجمع

وتضع  ،(4) اإلخصابالجيالتينية بعد  األغمفةوفي  اإلخصابمراحؿ االنماء الجنيني في غشاء 
بيضة او بشكؿ منفرد في المياه الضحمة ( 20–30)بيضة بشكؿ مجاميع مف  150بحدود  األنثى
حرة  Larvaeوتفقس في الماء عف يرقات  Msolecithalوىي مف النوع متوسط المح  ،والراكدة

وزعنفة ذيمية  External gillsالحركة في الماء تختمؼ عف االبويف بامتالكيا غالصـ خارجية 
caudal fin الشـ  ألعضاء. (6 ،5) األطراؼعديمة  ،تستخدميا لمسباحةOlfactory organs 

ويبدأ تكويف عضو الشـ بظيور تثخف مف األديـ الظاىر  ،دور ميـ في حياة السممندرات الذيمية
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Ectoderm  األماميفي المنطقتيف الجانبيتيف البطنيتيف المقابمة لمدماغ Procencephalan 
نحو الداخؿ  Invagination ينبعجاف يفوالمذ Olfactory placodesيدعياف بالقرصيف الشمييف 
 olfactory sacsيزاف بدورىما الى الكيسيف الشمييف اويتـ olfactory pitsليكونا النقرتيف الشميتيف 

(7) .
 ،7،8)  البرمائيات الالذيميةالجنيني لعضو الشـ في  اإلنماءلقد تناوؿ الباحثوف دراسة عممية 

الجنيني لعضو الشـ في البرمائيات الذيمية  اإلنماءدراسة  إلىبعض الباحثيف  أشارفي حيف (. 9
يتألؼ النسيج الشمي في الفقريات المختمفة مف ثالثة انواع مف  (.12،11،10)بأتباع تقنيات مختمفة 

 Sensory (الشمية)اليا الحسية والخ ،Supporting cellsالخاليا وىي الخاليا الساندة 

(olfactory) cells،  والخاليا القاعديةBasal cells (13 .) وتظير األعضاء الميكعية
Vomeronasal organs بسوف وأو ما يسمى عضو جاؾJacobson's organ  في الذيميات بشكؿ

ب حسية تشتؽ مف وىي تراكي ،زوج مف االخاديد العميقة في القاع البطني الوسطي لمقناة االنفية
 .(14) وسميت بيذه التسمية بسبب موقعيا المألوؼ فوؽ العظـ الميكعي ،القرص الشمي

أعضاء الشـ مف دور ميـ في حياة السممندرات الذيمية ألىميتيا الفائقة في  لعبوونظرًا لما ت
عرؼ عمى عممية الشـ لكونيا مستقبالت كيميائية حشوية خاصة جاء اليدؼ مف الدراسة الحالية لمت
      اإلنماء ألجنيني وتحديد تسمسؿ المراحؿ التطورية لعضو الشـ في البرمائي الذيمي العراقي

Cope.N.c.c   .
 

 مواد وطرائق العمل

ره زي مير وشالؿ  عػباستخداـ الشبكة اليدوية مف ينابيلبيوض ا جمعت الحيوانات البالغة و
كيمومترا شماؿ مدينة الموصؿ خالؿ الفترة  75التي تبعد ما يقرب  ،سيبو التابعة لقضاء عقرة

تراوحت درجة حرارة مياه الينابيع  إذ ،وخالؿ ساعات النيار 2005آذار لعاـ  30–15المحصورة بيف
(18-20)( 62×30×30)بالستيكية قياس  أحواضفي  وأودعتالمختبر  إلىنقمت الحيوانات  ،ـ

بمضخات تيوية  األحواضجيزت  ،لبيوضاسـ وبواقع عدة نماذج لكؿ حوض وبفصؿ البالغات عف 
Aerator pumps،  ومنظـ الحرارةThermostate،  وثبتت درجة الحرارة إذ تقارب درجة حرارة

 ،ووضعت الحيوانات تحت ظروؼ مختبرية موحدة ،ـ(20)الماء في محيطيا الطبيعي بدرجة حرارة 
غذيت النماذج البالغة واليرقات بعد  وتـ تتبع المراحؿ الجنينية في داخؿ البيضة واليرقة بعد الفقس

بوضعيا عمى رأس سمؾ دقيؽ وتحريكو بالقرب مف  واألغناـالفقس بقطع صغيرة مف كبد الدجاج 
في مثبت الفورماليف  داخؿ البيضة (المبكرة)الصغيرة  األجنةتـ تثبيت . الحيواف وبصورة مستمرة
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ثبتت ؼواليرقات ( المتأخرة)الكبيرة  جنةاأل أما ،عمى حجـ الجنيف ساعة اعتماداً  24-12 لمدة% 10
 48ثبتت بمحموؿ بويف الكحولي لمدة ؼالبالغات  أما. (15) ساعة 48بالفورماليف المتعادؿ لمدة 

واليرقات وتتبع تسمسؿ المراحؿ  لألجنةوالنسجي ( المظيري)الفحص العياني  إجراءتـ . (16)ساعة 
حضرت الشرائح المجيرية بطريقتيف . (17)  ينيالجف اإلنماءخالؿ عممية  شـالتطورية لعضو اؿ

تمت عممية االنكاز باستخداـ تراكيز و .Humason (18)اعتمادًا عمى الطريقة التي ذكرىا  األولى
 ـ(56)تصاعدية مف الكحوؿ االثيمي وروقت وطمرت في شمع البارافيف النقي ذي درجة انصار 

ايوسيف _ولونت بمموف الييماتوكسميف ،ميترمايكرو( 7-5)وصبت في قوالب حديدية وقطعت بسمؾ 
اذ  (.20،19)؛ المتيوتي Yacob والثانية بطريقة االيبوف اعتمادًا عمى الطريقة التي ذكرىا. المزدوج
مف محموؿ دارئ الفوسفات % 2بنسبة  ولي مف مادة الكموتر الدييايدفي مثبت أ األجنةثبتت 

رابع اوكسيد االوزميوـ في دارئ الفوسفات  % 1 ثـ في مثبت ثاني يتكوف مف ،مدة ساعة( 0.075)
ة الكحوؿ االثيمي واوكسيد البروبميف طساساعتيف وتمت عممية االنكاز بو إلىمدة ساعة ونصؼ 

( 2-1)وعممت مقاطع رقيقة تتراوح سمكيا بيف  ،Epon-812وطمرت في مزيج مف االيبوف 
 حممت الشرائحو. رؽ التولوديفة جياز المشراح الفوقي وصبغة بصبغة ازطسامايكروميتر بو

وفحصت بالمجير الضوئي المركب وصورت المقاطع   DPX بمادة الػ أعالهالمحضرة بالطريقتيف 
 .وسجمت القياسات المطموبة النسجية باستخداـ مجير مركب مزود بالة تصوير،

  
 النتائج

  الذيمي البرمائيالجنيني لعضو الشـ في  اإلنماءعممية  إفنتائج الدراسات الحالية  أظيرت
Neurergus crocatus crocatus  ورىما أثناء مراحؿ ويبدأ تط ،يمر بمراحؿ جنينية متعددة

 . Organogenesis األعضاءتكويف 
 

 : Early Embryonic Stages المراحل الجنينية المبكرة .1

تطور عضو الشـ يبدأ في مرحمة مبكرة مف التطور  إفأوضحت نتائج الدراسة الحاضرة  
مف مراحؿ    (28)في المرحمة  Ectoderm الظاىر األديـبدأ ظيور تثخف في طبقة  إذ ،لجنينيا

. النمو
 

:  Embryonic stage( 28)المرحمة الجنينية :  1.1
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( 9.7)ساعة وبطوؿ ( 17)و أياـ( 6)الجنيف بعمر  إفلوحظ مف خالؿ الوصؼ المظيري 
جية الخمفية و قميؿ التوسع مف الجية وىو ذو لوف ابيض، متوسع مف اؿ يظير بشكؿ بيضوي ،ممـ

بوجود  Trunk region عف منطقة الجذع Head regionمع تمايز المنطقة الرأسية  األمامية
عمى الجانبيف  Gillsمف الغالصـ  أزواجعف تكويف ثالثة  فضالً  ،Neckتخصر يمثؿ العنؽ 

ف مف جانبي الدماغ اتنشّش المتييف   Optic Vesicles، وتمايز الحوصمتيف البصريتيف األمامييف
الشكؿ )بدينة ( 17)كما يالحظ ظيور  ،عمى شكؿ انتفاخيف بارزيف يسيماف في تكويف العينيف

دالالت تكويف  أولىظير الوصؼ النسجي لممقاطع المتسمسمة لتطور عضو الشـ أفي حيف . (1:
 األماميةالجية الظاىر في  األديـعضو الشـ خالؿ ىذه المرحمة بظيور التثخف الشمي في طبقة 

( 45.3)الجنيف، اذ بمغ معدؿ سمكو  لرأس  Fore brain األماميالجانبية المقابمة لمدماغ 
 يتكوف ىذا التثخف مف خاليا ظيارية سطحية متطاولة ودائرية يمثؿ القرص الشمي.  مايكروميتر

Olfactory of placode ( 2:الشكؿ) . 
 

       : Embryyonic Stage (29)   ة الجنينيةالمرحل : 2.1 

يكوف  و ممـ تقريباً ( 10)ساعات بطوؿ ( 5)أياـ و( 7)الجنيف في ىذه المرحمة  يبمغ عمر
ويبدو بيضوي الشكؿ ابيض الموف ذا بروز  ،Jelly coatمحاطا بالغشاء المخاطي الجيالتيني 

 Tail bud  عف تطور البرعـ الذنبي بدينة، فضالً ( 19)طويؿ كما يالحظ ظيور  أمامي
في حيف (. 3 :الشكؿ)سطواني الشكؿ وازدياد سمؾ الغالصـ التي تتجو بأتجاه المنطقة البطنية اال

 األماميةاظير الوصؼ النسجي لممقاطع الطولية المتسمسمة لتطور عضو الشـ والمارة بالمنطقة 
ر الداخؿ بشكؿ تقع إلىالظاىر  األديـاذ انبعج جزء مف طبقة  ،لمجنيف بدء انغماد القرص الشمي

يبمغ معدؿ   Primordium of olfactory pit لتكوف بداءة النقرة الشمية األماميبإتجاه الدماغ 
 (.4 :الشكؿ)مف رأس الجػػنيف  واأليسر األيمفمايكروميتر في النصفيف  (56.7)عمقيا 

 

:  Embryonic Stage (30)المرحمة الجنينية :  3.1
ساعة بطوؿ (17)أياـ و( 7)ف بمغ عمره اظير الوصؼ المظيري في ىذه المرحمة اف الجني

 ،عف الخمفية لمجنيف األماميةىي اتضاح المنطقة  اإلضافيةومف الصفات المظيرية . ممـ(10.1)
في المنطقة الراسية لمجنيف  Optic cupsفضال عف تمايز الكوبيف البصرييف ،وبدأ تقوس الجذع

 إلىالبدينات  وازدياد عدد ،بالجذعوتخصره في منطقة اتصػالو   Tail flexure الذنب انحناءو
في حيف اظير الوصؼ النسجي لممقاطع المتسمسمة لعضو . (5:الشكؿ ) زوجاً ( 25)مف  أكثر

القرصاف  ظير آخرومف جانب  ،مايكروميتر( 62.3)الشـ ازدياد عمؽ النقرة الشمية بمعدؿ 
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الظاىر  األديـاذاة جدار محدب بمح اتالشمياف بشكؿ تراكيب شبو دائرية تشبو حدوة الفرس ذ
القرص مف الخاليا الظيارية السطحية المتطاولة في  يتألؼاذ  األماميالمتثخف عمى جانبي الدماغ 

وظيرت المجاميع الخموية المتبقية  ،الجزء القمي تتخمميا الحبيبات الصباغية عند الجزء القاعدي
.  (6:الشكؿ )بشكؿ خاليا متراصة غير متمايزة 

 
 . Late Embryonic Stages  ة المتأخرةالمراحل الجنيني .2

:Embryonic Stage (31)  المرحمة الجنينية : 1.2  

ممـ، ( 10.3) إلىساعات ويصؿ طولو ( 5)أياـ و( 8)الجنيف في ىذه المرحمة  يبمغ عمر
عف استطالتو عما كاف عميو في المراحؿ  فضالً  ،يتميز الجنيف في ىذه المرحمة بموف اصفر فاتح

وتوسع  ،وتمايز منطقة قفا الرأس ،تطالة الغالصـ واتجاىيا بشكؿ تدريجي نحو الخمؼالسابقة واس
في حيف اظير الوصؼ النسجي لممقاطع (. 7: الشكؿ)واتضاح الذنب وانتفاخ البطف  ،كرة العيف

( 85)المتسمسمة لعضو الشـ في ىذه المرحمة ازدياد حجـ فسحة النقرة الشمية وبمغ عمقيا 
اذ  ،صفوؼ( 7–5)ت خاليا القرص الشمي كروية ومتطاولة الشكؿ مؤلفة مف وظير. مايكروميتر

الداخؿ  إلىخاليا الطبقة القاعدية التي تمييا  أما ،تكوف الخاليا السطحية كبيرة واالنوية متباعدة
ولـ يمحظ تقدـ في  ،فقد تطاولت وترتبت بشكؿ صفوؼ بإتجاه المحور العمودي لسطح الجسـ

السابقة  عما ىو عميو في المرحمة Melanophoresيف فلة لمميالتكويف الخاليا الحاـ
 (.9 ،8:الشكميف)

 

:Embryonic Stage (32)   المرحمة الجنينية  :  2.2  

واستطالة  ،ممـ(10.5)ساعات بطوؿ (5)أياـ و( 9)يبمغ عمر الجنيف في ىذه المرحمة 
الرأس واستطالة الذيؿ  مع تمايز مالمح ،المنطقة البطنية وتسطحيا بعد اف كانت منتفخة

فضال عف ازدياد الخاليا الحاممة  ،الشفافة Caudal finوانضغاطو جانبيًا واتضاح الزعنفة الذيمية 
(. 10 :الشكؿ) لألعمىلمميالنيف ذات الصبغة السوداء في المنطقة البطنية، وتقوس منطقة الجذع 

ياد عمؽ النقرة الشمية ليصؿ ظير الوصؼ النسجي لممقاطع المتسمسمة لعضو الشـ ازدأفي حيف 
مختمفة وازدياد تخصصيا  بأشكاؿمايكروميتر، وظيور خاليا القرص الشمي ( 90.6) معدؿً  إلى

ظيرت  عمى حيف ،كمثرية الشكؿ ذات نوى كروية غامقة تكوف بيضوية او إذ ،باتجاه المركز
يز خاليا مغزلية الشكؿ فضال عف تما ،نوية قاعدية عند الحافات المحيطيةأالخاليا العمودية ذات 
كما . لبعض الخاليا السطحية Apoptosis واتضاح الموت المبرمج ،عند السطح القاعدي
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مقابؿ محور النقرة     النتائج بوادر تكتؿ وتراص لمخاليا مكونة كتمة كمثرية الشكؿ أظيرت
.  (11:الشكؿ )الشمية 

 

:Embryoic Stage (35)  المرحمة الجنينية : 3.2 

 تميز ،ممـ(10.7)ساعات بطوؿ ( 5)يوما و( 12)الجنيف في ىذه المرحمة  يبمغ عمر
بيضوية متطاولة وبموف رمادي فاتح وباقي الجسـ بموف اصفر  الرأسالجنيف بظيور منطقة قفا 

عف استقامة الجنيف واستطالة المنطقة  فضالً  ،زوجاً ( 32) إلىوازدياد عدد البدينات  ،فاتح
واتضاح  Fore limb bud األمامية األطراؼتمايز براعـ ووازدياد طولو،استقامة الذنب و البطنية،

واقؿ كثافة عند الخط  الرأسبصورة كثيفة في منطقة  Pigment granulesالصباغية  لحبيباتا
في حيف اظير الوصؼ النسجي لممقاطع المتسمسمة .  (12: الشكؿ) ،الوسطي الظيري لمجسـ

وازدياد عمقيا بمعدؿ " V"ة بشكؿ يشبو الحرؼ االنكميزي ظيور النقرة الشمي لتطور عضو الشـ
واتضاح الخاليا القاعدية لمقرص الشمي متطاولة صغيرة ذات نوى غامقة  ،مايكروميتر( 96.3)

عف اتضاح محاور الخاليا العصبية ثنائية  صفوؼ، فضالً ( 4 –3)متراصة ومرتبة بشكؿ  ،الموف
كما . اه المنطقة المحيطية البطنية لمنقرة الشميةوحركتيا باتج Axons bipolar cellsالقطب 
في حيف  ،ماميةاألفي الجية  بعضاً النتائج اقتراب حافتي النقرتيف الشميتيف مف بعضيما  أظيرت

 .(14: 13الشكميف )ظيرت النياية الداخمية لمنقرة مغمقة 
  

 : Embryonic Stage (37) المرحمة الجنينية  4.2  :

السواد  إلىممـ وبموف مائؿ ( 10.8)ساعات بطوؿ ( 5)يومًا و( 14)الجنيف  يبمغ عمر
كما يالحظ التناقص  ،والجذع الرأسالصباغية وتجمعيا بصورة كثيفة في منطقة  الحبيباتالزدياد 

وظيورىا بموف  واتساع كرة العيف ،التدريجي لتخمص المنطقة البطنية مع ازدياد النمو الجنيني
وانحرافيما نحو الخمؼ  األمامييفة الغالصـ وبرعمي الطرفيف عف استطاؿ فضالً  ،اسود صافي

في حيف اظير . (15: الشكؿ)بالقرب مف الغالصـ  Dorsal fin وتمايز الزعنفة الظيرية
 إلىليصؿ  األماميالوصؼ النسجي لمقاطع عضو الشـ ازدياد عمؽ النقرة الشمية باتجاه الدماغ 

التي تكوف نحيفة بصورة  Supporting cellsالساندةمايكروميتر، واتضاح الخاليا ( 119)معدؿ 
، وتكوف الخاليا القاعدية منيا متراصة في المنطقة األسفؿعامة وعريضة في قمتيا ومستدقة مف 

 Sensoryكما توضحت الشعيرات الحسية  ،المحيطية عما ىو عميو في المنطقة المركزية

tricheae   (16: الشكؿ)مايكروميتر  (2.2)عمى سطوح ىذه الخاليا يتراوح طوليا. 
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 : Embryonic Stage (39)  المرحمة الجنينية 5.2 :
 ممـ، ظير(11.4)ساعات وبطوؿ ( 5)يومًا و( 15)الجنيف في ىذه المرحمة  يبمغ عمر  

البيضية استعدادا لعممية الفقس، كما  األغمفةوبدء تحرره مف  ،السواد إلىالجنيف بموف اصفر مائؿ 
 ،عمى طوؿ الخط الوسطي الظيري لمجنيف الرأسالصباغية مف منطقة قفا  بيباتالحيمحظ انتشار 

ليكوف  األماميوتسطح الجزء القمي لبرعـ الطرؼ  ،فضال عف استطالة الغالصـ وتفرعيا
النتائج اتساع العينيف واتخاذىا شكال كرويا  أظيرتكما .  Auto podiumالصفيحة اليدوية 

في حيف اظير الفحص النسجي لممقاطع المتسمسمة .  (17:ؿ الشؾ)وظيورىا بموف اسود داكف 
وتكوناف سميكتي الجدار  األماميازدياد امتداد النقرتيف الشميتيف باتجاه الدماغ  عضو الشـ لتطور

حويصميا في مواجية  متخذتيف شكالً  لمرأسالجانبيتيف  األماميتيفمسدودتي الجانبيف في الزاويتيف 
منيما محدد بخاليا  واحد كؿ Olfactory sacsمثال الكيسيف الشمييف الظاىر المتثخف ي األديـ

كما يالحظ امتداد  ،Lateralوجانبي  Innerبروزيف انفييف، داخمي  إلىميزنكية منقسميف 
باتجاه الدماغ وتراص خاليا النسيج الشمي في المنطقة  Olfactory nerveالعصب الشمي 

ظيرت النتائج في نياية أكما  (.18 :الشكؿ)السابقة  مما ىو عميو في المرحمة أكثرالمحيطية 
بشكؿ   Olfactory vesicleامتداد القناة الشمية وتفرعيا مف الحوصمة الشمية  ىذه المرحمة

 Internal narisبداءة القناة الداخمية لمفتحة المنخرية الداخمية  بروز اسطواني نحو الخارج ليمثؿ

duct  ًقية عف اتضاح البراعـ الذو فضالTest buds  بيضوية الشكؿ في منطقة الجمد لممنطقة
 .(19 :الشكؿ)راسية اؿ
 

 . Larval Stages  المراحل اليرقية .3

 : Larval Stage (40) المرحمة اليرقية 1.3 :  
ساعات (5)يوما و( 21)لوحظ مف خالؿ الوصؼ المظيري اف اليرقة التي يبمغ عمرىا  

لونيا يتأرجح ما بيف بني غامؽ  Hatchingقس مباشرة ىي يرقة عممية الؼ ،ممـ(13.4)بطوؿ 
يبدو حصوؿ زيادة في حبيبات الميالنيف  إذرمادي مائؿ لمسواد، والسيما في المنطقة البطنية  إلى

ما يشبو  إلىعف تمايز شكميا  فضالً  ،في الخاليا الصباغية عمى طوؿ الجسـ في ىذه المنطقة
ياد في الطوؿ عف المرحمة الجنينية السابقة وتوسع كرة ولوحظ ازد. مما ىو برمائي أكثرالسمكة 

وانشقاؽ الصفيحة  ،بيضوية مضغوطة الرأسوظيور منطقة قفا  ،العيف مع ازدياد دكنة سوادىا
، وتمايز فتحتي الفـ والمجمع وكذلؾ الغالصـ األماميالطرؼ  أصابعمف  إصبعيفاليدوية لتكويف 

في حيف اظير الوصؼ النسجي لتطور .  (20: كؿ الش)المتفرعة  External gillsالخارجية 
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 ،عضو الشـ اتضاح القناة المنخرية التي تمتد مف الفتحة المنخرية الخارجية باتجاه الداخؿ
الشكؿ )مما ىو عميو في المرحمة السابقة  أكثروانتشار البراعـ الذوقية في المنطقة الراسية بصورة 

 فضالً  ،ظيرت الخاليا الساندة مغزلية الشكؿ إذي تطور خاليا النسيج الشـ إلى وكذلؾ ،(21:
مايكروميتر، وتمايز محاور ( 3.1)يتراوح طوليا  Cilia أىداب إلىعف استطالة شعيراتيا الحسية 

الشكميف )بيف الخاليا الساندة  األعمى إلىالخاليا الشمية والتي تكوف عصبية ثنائية القطب تمتد 
:22  :23 )

 

 : Larval Stage (43) يةالمرحمة اليرق  2.3  : 

ساعات وبطوؿ ( 5)يومًا و( 34)اليرقة التي يبمغ عمرىا  إفاظير الوصؼ المظيري  
 إلىالذنب ونسبة طوؿ الذنب  كما يالحظ ظيور ،الرمادي إلىممـ يكوف لونيا اصفرًا مائال (16)

.  (24:كؿ الش) الرأسعف توسع الطرؼ الخمفي وتوسع العينيف عمى جانبي  فضالً  ،2: 1الجذع 
الشمية وتمايز ظيارة التجويؼ  األكياسفي حيف اظير الفحص النسجي لعضو الشـ استطالة 

عدـ انتظاـ  إلى أدتبظيور بعض االنبعاجات  Main olfactory cavity ىالشمي الرئيس
عف كثافة خاليا النسيج الشمي وتراصيا في المناطؽ  البطانة الداخمية لمظيارة الشمية، فضالً 

كما يمحظ اتضاح الدىميز  ،تخمخاًل في مركزه أكثرطة لمتجويؼ الشمي وظيورىا المحي
Vestibule  ولـ األنفيمايكروميتر يمتد باتجاه السقؼ ( 27)بشكؿ بيضوي غير منتظـ بطوؿ ،

(. 25: الشكؿ ) ىيمحظ اندماجو خالؿ ىذه المرحمة مع الظيارة الشمية لمتجويؼ الشمي الرئيس
حاطةستطالة القناة الشمية التي تتصؿ بالكيس الشمي النتائج ا أظيرتكما  كيس الشـ باتجاه  وا 

لـ تالحظ قطع الغضاريؼ في المنطقة الداخمية السفمى  عمى حيفالظيارة بقطع مف الغضاريؼ 
: الشكؿ) وامتدادات العصب الشمي باتجاه الفص الشمي لمدماغ خالؿ ىذه المرحمة ،لمكييس

26).  
 

: Larval Stage (45)  المرحمة اليرقية : 3.3  

   الجذع إلىممـ واف نسبة طوؿ الذنب (18.6)اظير الوصؼ المظيري اف اليرقة بطوؿ  
 عمى حيف. فييا أصابع أربعةواتضاح  Fore limbs األمامية األطراؼ ،وتمايز الغالصـ ،1:1

كما .  افيو إصبعيف في مرحمة النمو والتطور وظيور  Hind limbs  الخمفية األطراؼالزالت 
الرمادي الداكف  إلىلوحظ ازدياد توسع العينيف السوداويتيف وظيور اليرقة بموف اصفر مائؿ 

حيف اظير  في(. 27:الشكؿ )وازدياد الخاليا الصباغية عمى طوؿ الخط الوسطي الظيري لميرقة 
 األنفيمرة خالؿ ىذه المرحمة اتضاح العضو الميكعي  ألوؿالوصؼ النسجي لعضو الشـ 
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Vomeronasal organ (عضو جاكوبسف Jacobson’s organ ) كبروز كثيؼ يتفرع مف
كما يمحظ ظيور  .لميرقة األماميةبإتجاه الجية  ىالجزء الجانبي الوسطي لمتجويؼ الشمي الرئيس

السيما الخاليا الساندة  ىزيادة في عدد الخاليا المستقبمة لمظيارة الشمية لمتجويؼ الشمي الرئيس
زدياد طوليا ليصؿ  أىدابيا وكثافة Ciliated supporting cellsاليدبية  ( 4.4) إلىوتراصيا وا 

.  (29:  28: الشكميف)مايكروميتر 
 

:   Larval Stage (47)المرحمة اليرقية   4.3  :
ممـ اذ توضحت الزيادة في حجـ ( 21)لوحظ خالؿ الوصؼ المظيري اف اليرقة بطوؿ  

واستطالة الخياشيـ  ،األربعة أصابعياوالخمفية وتكامؿ  ألماميةا األطراؼاليرقة واستطالتيا وطوؿ 
، وظيورىا بموف اصفر مائؿ الى السواد فضال عف نحافة الرأسوازدياد طوؿ الذنب وكبر حجـ 

الوصؼ النسجي  في حيف اظير. (30: الشكؿ)الجذع وتخصر نيايتو ليوضح بداية الذنب 
مف الناحية  Main olfactory cavity ىرئيستسطح التجويؼ الشمي اؿ إلىلتطور عضو الشـ 

وتمايز الخاليا الميالنية  ،وازدياد انبعاجات البطانة الداخمية لمظيارة الشمية ،البطنية الظيرية
باالتجاه  األنفيفضال عف امتداد العضو الميكعي  ،والغضاريؼ التي تحيط بالظيارة الشمية

وكذلؾ اتضاح الخاليا المستقبمة  ،الظيرية الخمفي ليظير بشكؿ اسػطواني في الجية األمامي
وكمما ازداد التطور قدما وعند نياية المرحمة اليرقية يمحظ ازدياد سمؾ  ،لمظيارة الميكعية االنفية
(. 31:الشكؿ) ىمف طوؿ التجويؼ الشمي الرئيس% 25وامتدادىا بنسبة  ،الظيارة الميكعية االنفية

لية التي تفتح في سقؼ التجويؼ الفمي البمعومي واتصاؿ النتائج اتضاح القناة الداخ أظيرتكما 
.   (32:الشكؿ)لمدماغ  Olfactory bulb بالفص الشمي Olfactory nerveالعصب الشمي 

 
 . Metamorphic Stages مراحل االستحالة .4

: Metamorphic Stage (52)   مرحمة االستحالة : 1.4 

ويكوف لونيا اصفر شاحب مرقط ببقع ممـ ( 31)اليرقة بطوؿ  إفاظير الوصؼ المظيري 
عف  فضالً  ،العيناف كبيرتاف وسوداويتاف ،بيضوية متطاولة الرأسسوداء، واتضاح منطقة قفا 

الصباغية بشكؿ بقع سوداء  الحبيباتوظيور تجمعات مف   Caudal fin تمايز الزعنفة الذيمية
مع تناقص تدريجي في الطوؿ في المنطقة الظيرية وعمى طوؿ الذنب تتخمميا بقع شاحبة الموف 

في حيف اظير الوصؼ النسجي لتطور عضو . (33: الشكؿ)الكمي لمغالصـ وتفرعاتيا الثانوية 
مايكروميتر واندماجيا مع الظيارة الشمية ( 18)الشـ منطقة الدىميز مثمثة الشكؿ تقريبا بطوؿ 
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 إلىالشمي  لي لمعضوعنو زيادة في الطوؿ الؾ تمما نتج ،ىالسميكة لمتجويؼ الشػمي الرئيس
الدىميز بعد اندماجو بالظيارة الشمية  إلىمف طولو يعزى %( 20) مايكروميتر، واف نسبة( 89)

سمسمة مستعرضة مف  إلىكما يمحظ تمايز ظيارة التجويؼ الشمي الرئيسي . لمتجويؼ الشمي
 إلىتوي تؿ ،وعمودية عمى محور الجسـ مرتبة شعاعياً   Olfactory ridges  الشمية روؼالح

تبطف  ظيرياً ( 2)بطنيًا و( 4) إلىيصؿ عددىا  ،بالقرب مف منطقة الدىميز أماماً الخارج لتمتد 
كما يمحظ  ،القمة إلىمف القاعدة  ىاعف تبايف سمؾ جدار فضالً  ،الظيارة الشمية السميكة

 ،تفصؿ بيف كؿ حرفيف شمييف متماثميف Olfactory valleysالشمية ( الودياف)المنخفضات 
وكمما ازاد التطور  ،مف عدة صفوؼ منتظمة لممنخفضات اتضاح الخاليا اليدبية لمنسيج الشميو

الداخؿ باتجاه  إلىالمستعرضة في الظيارة بشكؿ طيات تمتد  روؼ الشميةقدمًا يزداد عمؽ الح
.  (34: الشكؿ)جوؼ التجويؼ الشمي الرئيسي 
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سـ لمجسـ ( 9)سـ وبواقع ( 17)ي اف الطوؿ الكمي لمحيواف الناضج اظير الوصؼ المظير 
في حيف  عمى طوؿ الجسـ، الرأسسـ لمذنب، مبقع اسود الموف ببقع صفراء كروية الشكؿ مف ( 8)و

 وأصابعيا األمامية األطراؼظيرت المنطقة البطنية بموف اصفر شاحب مائال لالحمرار، واتضاح 
واختفاء الغالصـ واكتماؿ تناسؽ  ،Pentadactyleالخمسة  وأصابعياالخمفية  واألطراؼ، األربعة
وبموف اسود داكف عمى جانبي  العينيف بوصفيما بروزيف كروييف كبيريففضال عف ظيور .  الجذع
في حيف اظير الوصؼ النسجي لممقاطع المتسمسمة لتطور عضو الشـ في . (35: الشكؿ ) الرأس

، األنفيوالعضو الميكعي  ىبارزتيف ىما التجويؼ الشمي الرئيس اتضاح حجرتيف إلى الحيواف البالغ
بارزة نظرًا الستدارة المنخر بوصفو حجرة وكذلؾ الدىميز  ،في حيف لـ يمحظ ظيور التجويؼ الوسطي

واتصاؿ التجويؼ . ىبشكؿ كمي واتصالو بالتجويؼ الشمي الرئيس External narisالخارجي 
كما اظير الفحص النسجي . Internal narisوالمنخر الداخمي بالمنخر الخارجي  ىالشمي الرئيس

مشابيًا لما  ،الرئيسياتضاح العضو الميكعي االنفي كرتج يتفرع مف الجانب البطني لمتجويؼ الشمي 
بنسبة  األنفيةعف امتداد الظيارة الميكعية  فضالً  ،تطوراً  أكثرىو عميو في المرحمة اليرقية ولكنو 

كما . ظيارة حسية ناضجة وسميكة إلىوتمايز جدارىا  ،ؼ الشمي الرئيسيمف طوؿ التجوي%( 30)
واتضاح الخاليا الساندة اليدبية وازدياد طوؿ  ،يمحظ تمايز الظيارة الشمية لممنطقة البطنية الجانبية

 إلىالنتائج تمايز الظيارة الشمية  أظيرتكما  ،(36)الشكؿ  مايكروميتر( 5) إلىليصؿ  أىدابيا
وظيور انوية الخاليا المستقبمة غامقة الصبغة في الظيارة عما ىو عميو في  ،كاذبنسيج طبقي 
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 صغيرة حروؼ إلىالشمية الكبيرة لمظيارة الشمية  روؼوكذلؾ إنخفاض الح انوية الخاليا الساندة
Mini ridges (37 :الشكؿ) . اتساعًا  وأكثر أممسوظيور تجويؼ البطانة الظيارية شبو

 .(38 :الشكؿ)البطنية والظيرية  ومضغوطًا مف الجية

 
 المناقشة

عممية اإلنماء الجنيني لعضوي الشـ في البرمائي الذيمي  إفأوضحت نتائج الدراسة الحاضرة 
(N.c.c) Neurergus crocatus crocatus  وىذا  ،يبدأ في مرحمة مبكرة مف النمو الجنيني

   Rinkwitz؛ Reiss؛ Lewisو  Haddon؛ Graziadeiو  Klein مشابو لما أشار إليو
تمايز المنطقة الرأسية ( 28)المرحمة  ظير في إذ. في معظـ البرمائيات (24،23،22،21) وآخروف

الصفات المظيرية في  أظيرتفي حيف . عف منطقة الجذع وظيور ثالثة أزواج مف الغالصـ
ة المرحمة الجنينية تكويف البرعـ الذنبي وازدياد سمؾ الغالصـ، وعند نياي( 29)المرحمة الجنينية 

اتضحت المنطقة األمامية عف الخمفية لمجنيف، وظيور الكوبيف البصرييف، ( 30)المبكرة في المرحمة 
إليو  وازوجًا، وىذه المالحظات تتفؽ مع ما أشار 25وانحناء البرعـ الذنبي وازدياد عدد البدينات إلى 

Hassan (17)  ،لتطور العيف في البرمائي  اراستوفي د( 25)المولىوفي دراستو لمراحؿ النمو
كشفت المقاطع العرضية المتسمسمة لمنطقة الرأس تقاربًا مرحميًا في الفترة . الذيمي قيد الدراسة الحالية

عمى شكؿ تثخنيف مف  يفالشمي يفالتي تظير فييا أولى عالمات تطور عضو الشـ بظيور القرص
ومف ضمنيا  ،(21،26) مامي في عموـ البرمائياتطبقة األديـ الظاىر في الجية المقابمة لمدماغ األ

وانغمادىا إلى  ،(28)في المرحمة  يفالشمي يفبرمائي الدراسة الحالية والذي تمايز فيو ظيور القرص
في حيف أشارت النتائج عند نياية المرحمة  ،(29)في المرحمة  يفالشميت يفالداخؿ لتكويف بداءة النقرت
وىذه النتيجة ال تتفؽ مع ما  ،ظيور بداءة القناة الممفية الداخمية( 30) الجنينية المبكرة في المرحمة

في ( 40)والسبب يكمف في إشارتو إلى أف ىذه العممية تظير في المرحمة Kaan (27 ) أشار إليو
كما اظير الفحص النسجي خالؿ ىذه .  البرمائيات الذيمية فضال عف تبايف اختالؼ نوع البرمائي

يتألؼ القرص مف خاليا  ،بشكؿ تراكيب تشبو حدوة الفرس يفالشمي يفر القرصالمرحمة أيضا ظيو
 وىذه المالحظات ال تتفؽ مع ما أشار إليو ،ظيارية مسطحة تتخمميا الحبيبات الصباغية

Eagleson  وHarris (28 ) في العمجوـXenopus laevis  ويعزى السبب إلى اختالؼ درجات
استمرارا لممراحؿ الجنينية المبكرة .  النمو لعضو الشـ في البرمائيات الالذيمية والذيمية واختالؼ بيئاتيا

وشيدت  (N.c.c)في البرمائي الذيمي ( 39-31)السابقة، فإف المراحؿ الجنينية المتأخرة امتدت مف 
واتضاح منطقة قفا الرأس في  ،ة بإستطالة الجنيف والغالصـتطورًا ممحوظًا وتمايزت الصفات المظيري
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وظيور الزعنفة  ،تمايزت استطالة الذنب وانضغاطو جانبياً ( 32)أما في المرحمة .  (31)المرحمة 
والخاليا الصباغية في منطقة الرأس في المرحمة  ،عف تمايز براعـ األطراؼ األمامية الذيمية فضالً 

وتمايز الزعنفة  ،يمحظ ظيور تناقص تدريجي لتخمص المنطقة البطنية( 37)أما في المرحمة . (35)
 ،البيضية األغمفةيمحظ بدء تحرر الجنيف مف ( 39)وعند نياية المرحمة الجنينية المتأخرة . الظيرية

وتكويف الصفيحة اليدوية  ،وانتشار الحبيبات الصباغية عمى طوؿ الخط الوسطي الظيري لمجنيف
 .Xفي العمجوـ ( 29) وآخروف Chung وىذه المالحظات ال تتفؽ مع ما أشار إليو ،واتساع العينيف

laevis ،  فضال عف  ،في دراستيـ( 35)ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى تحرر الجنيف في المرحمة
كما تتفؽ نتائج الدراسة النسجية لتطور . اختالؼ الفترة الزمنية لإلنماء الجنيني وطبيعة الحيواف

واتضاح خاليا القرص الشمي مف عدة  ،المرحمة في ازدياد حجـ النقرة الشمية عضو الشـ في ىذه
وكذلؾ تطور خاليا القرص الشمي  ،(31)صفوؼ مف الخاليا السطحية والقاعدية في المرحمػة 

وتمايز الخاليا العمودية عند  ،بأشكاؿ مختمفة بيضوية أو كمثرية ذات نوى كروية داكنة الموف
 مع الفقريات المختمفة( 32)لخاليا المغزلية عند السطح القاعدي في المرحمة الحافات المحيطية وا

وبمقارنة المقاطع . مف حيث تطور وتخصص خاليا القرص الشمي (33،32) والبرمائيات( 31،30)
مع نظيرىا ( 40)في المرحمة الجنينية   X. laevis  العرضية لتطور عضو الشـ في جنيف العمجوـ

يمحظ ازدياد انغماد ( 35)ة في سممندر الدراسة الحالية في المرحمة الجنينية مف المقاطع العرضي
في الجية  بعضاً  النقرة الشمية، واقتراب حافتي النقرتيف الشمييتيف لمظيارة الشمية مف بعضيما

عف اتضاح محاور الخاليا العصبية ثنائية القطب في النقرة الشمية، بصورة أسرع  األمامية، فضالً 
كما كشفت الدراسة اتضاح   .X. laevis  مائي الذيمي قيد الدراسة عما ىو في العمجوـفي البر

والتي ظيرت بصورة نحيفة عريضة (. 37)الخاليا الساندة في القرص الشمي في المرحمة الجنينية 
وىذه النتائج ال تتفؽ مع ما  ،في قمتيا ومستدقة مف األسفؿ يمتد مف سطوحيا الشعيرات الحسية

في ظيور الخاليا  ويكمف السبب  X. laevisفي العمجوـ ( 34) آخروفو  Franco ليوأشار إ
إلى اختالؼ الفترة الزمنية لإلنماء الجنيني في البرمائيات الذيمية والالذيمية ( 39)الساندة في المرحمة 

طور كما اظير الفحص النسجي الديناميكية الواسعة لت. المستخدمة في الدراسة اناتواختالؼ التؽ
باتضاح الكيسيف الشمييف يحيطيما خاليا ( 39)عضو الشـ عند نياية المرحمة الجنينية المتأخرة 

ميزنكيمية، وظيور بروز اسطواني الشكؿ يمتد مف الحوصمة الشمية يمثؿ بداءة القناة الداخمية لمفتحة 
البرمائيات في Rugh (26 )المنخرية الداخمية، وتأتي ىذه المالحظات متوافقة مع ما الحظو 

. في البرمائيات الذيمية Reiss (14،32)و  Stuelpnagel؛  Getchellو  Rafolsالالذيمية و
في المراحؿ اليرقية بدء مرحمة الفقس المتمثمة  N.c.cبينت الدراسة المظيرية لمبرمائي الذيمي 
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وتمايز  ،لصباغيةساعات وازدياد الحبيبات الميالنية لمخاليا ا 5يومًا و  21وبعمر ( 40)بالمرحمة 
ظيور  فيمحظ( 43)أما في المرحمة اليرقية . فضاًل عف تمايز فتحتي الفـ والمجمع ،شكؿ البرمائي
 ،إلى الجذع، وكمما ازداد التطور قدمًا يمحظ تساوي نسبة طوؿ الذنب إلى الجذع 2:1الذنب بنسبة 

لخمفية في مرحمة نمو األمامية في حيف الزالت األطراؼ ا وكذلؾ اتضاح األصابع في األطراؼ
يمحظ ازدياد حجـ اليرقة وتكامؿ ؼ( 47)أما في المرحمة اليرقية . (45)وتطور في المرحمة اليرقية 

بداءة الذنب وىذه المالمح تتفؽ مع ما حظ وكما ؿ ،األصابع األربعة في األطراؼ األمامية والخمفية
 لوحظكما . السممندرات المائية فيZug(35 ) و؛  N.c.cفي البرمائػي Hassan (17 )أشار إليو 

فضال عف الخاليا الساندة اليدبية  ،إلى خاليا عصبية ثنائية القطب( الشمية)تمايز الخاليا الحسية 
وىذه المالحظات موافقة لما جاء في نتائج دراستنا  ،X. laevis (36)في العمجوـ ( 40)في المرحمة 

دادىا نحو الداخؿ مف الفتحة المنخرية الخارجية في فضاًل عف تمايز القناة المنخرية وامت ،الحالية
ظيور ( 43)كما كشفت الدراسة المجيرية لعضو الشـ في المرحمة اليرقية . (40)المرحمة اليرقية 

مما سبب عدـ انتظاـ البطانة الداخمية  ،ىبعض االنبعاجات في ظيارة التجويؼ الشمي الرئيس
في السممندر Jurgens (38 )و؛ X. laevisلعمجوـ في اAltner (37 )وىذا ما بينو  ،لمظيارة
إلى Reiss (14 )و  Stuelpnagel أشارفي حيف . Dicanptodon tenebrosus الساحمي

اتضاح الدىميز في المرحمة اليرقية المبكرة في السممندر الساحمي وعدـ اندماجو مع الظيارة الشمية 
ظتو في سممندر الدراسة الحالية في المرحمة وىذا مشابو مع ما تـ مالح. ىلمتجويؼ الشمي الرئيس

ظيور العضو ( 45)كما شيدت المرحمة اليرقية . فضاًل عف استطالة القناة الشمية ،(43)اليرقية 
وتتفؽ ىذه  ،ىكبروز يتفرع مف الجزء الجانبي الوسطي لمتجويؼ الشمي الرئيس األنفيالميكعي 

 Ambystomaالبرمائيات الذيمية في ( 39) و آخروف Breipohlالنتيجة مع ما سجمو 

mexicanium،D. tenebrosus  و؛ Nieuwkoop  وFaber (40 ) في البرمائيات الالذيميةX. 

laevis .وتماثاًل لما الحظو Byrd وBurd ؛Dawley وBass (41،36 ) بظيور خاليا ساندة
كما اظير . عمى التوالي ىدبية في ظيارية التجويؼ الشمي الرئيسي في البرمائيات الالذيمية والذيمية

الفحص النسجي عند نياية المرحمة اليرقية في سممندر الدراسة الحالية إلى تسطح التجويؼ الشمي 
وىذه المالحظات مشابية لما أشار إليو  ،وازدياد انبعاجات البطانة الداخمية لمظيارة الشمية ،الرئيسي

Breipohl   في السممندر الساحمي( 39)وآخروف D. tenebrosus  . كما شيدت ىذه المرحمة
باتجاه أمامي خمفي وازدياد سمؾ الظيارة الميكعية االنفية  األنفيامتداد العضو الميكعي  أيضاً 

وىذه النتائج  ،ىمف طوؿ التجويؼ الشمي الرئيس% 25وامتدادىا بنسبة  ،واتضاح خالياىا المستقبمة
في يرقات السممندر Reiss (14،42 )و  Stuelpnagelوآخروف؛   Eisthen تتفؽ مع ما ذكره
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(. 43) الساحمي فضاًل عف اتضاح القناة الداخمية والتي تفتح في سقؼ التجويؼ الفمي البمعومي
أثناء   N.c.c الدراسة الحالية اتضاح بعض التغيرات المظيرية عمى يرقات السممندر أظيرت

لتجمع الخاليا الصباغية المركزة وتكويف البقع السوداء نتيجة  ،استحالتيا تغير لوف صبغة الجمد
مع التناقص التدريجي لمغالصـ وتفرعاتيا أثناء  ،وتمايز الزعنفة الذيمية ،بالميالنيف وعمى طوؿ الذنب

أما ابرز . N.c.c في البرمائي( 25) المولى وىذه النتائج تتفؽ مع ما ذكرتو ،ةمرحمة االستحاؿ
الشـ في مرحمة االستحالة، مقارنة بالتركيب النسجي السمات النسجية لتطور األجزاء المختمفة لعضو 

لممراحؿ اليرقية السابقة لبرمائي الدراسة الحالية ىو ظيور منطقة الدىميز مثمثة الشكؿ واندماجيا مع 
مما تسبب في زيادة الطوؿ الكمي لمعضو الشمي  ىالظيارة الشمية السميكة لمتجويؼ الشمي الرئيس

مف طولو يعزى إلى الدىميز، وتتفؽ ىذه النتائج مع ما % 20بة مايكروميتر واف نس( 89)إلى 
إلى اندماج الدىميز مع الظيارة  إشارتيماوذلؾ في  ،Reiss (14)و  Stuelpnagel توصؿ إليو

الشمية وكذلؾ قصر طولو في مراحؿ االستحالة عما ىو عميو في المراحؿ اليرقية في السممندر 
وآخروف؛   Getchell رت النتائج تماثاًل مع ما أشار إليوكما اظو . D. tenebrosus  الساحمي

Philippa إلى سمسمة مف  ىفي احتواء الظيارة الشمية لمتجويؼ الشمي الرئيس(  45،44) وآخروف
في ( 9)في الجية الظيرية و( 6)الحروؼ الشمية الكبيرة المستعرضة المولبية يتراوح عددىا ما بيف 

توافؽ مع ما تـ  حيث ،الشمية في السممندر الساحمي( الودياف)ضات تفصميا المنخؼ ،الجية البطنية
وتطابقًا . ظيرياً  (2)بطنيًا و ( 4)مالحظتو في برمائي الدراسة الحالية باختالؼ عدد الحروؼ إلى 

؛ Ambystoma mexicaniumفي السممندر المكسيكي ( 46) وآخروف Eisthen لما لحظو
Saito في السممندر ( 47) وآخروفCynops pyrrhogaster   في تمايز خاليا ىدبية في النسيج

الصفات المظيرية لمبرمائي الذيمي البالغ الناضج  أظيرت. الشمي بيف كؿ حرفيف شمييف متماثميف
فضاًل عف ظيور لوف  ،سـ لمذنب( 8)سـ لمجسـ و( 9)سـ وبواقع ( 17)ازدياد طولو الكمي إلى 

العيناف كبيرتاف وبارزتاف  ،صفراء شاحبة مائمة لالحمرارجسمو أبقعًا حيث السواد المزخرؼ ببقع 
وتمايز األصابع واألطراؼ األمامية والخمفية وىذه النتائج تتفؽ  ،واختفاء الغالصـ ،عمى جانبي الرأس
؛  N.c.cفي السممندر . (25،17،48)؛ المولى  Hassanوآخروف؛  Gorgees مع ما أشار إليو

في حيف اظير التركيب النسجي لتطور عضو . ذيمية المختمفةفي السممندرات اؿLamond (49 )و
والعضو الميكعي االنفي،  ىالشـ في الحيواف البالغ اتضاح حجرتيف بارزتي التجويؼ الشمي الرئيس

 Cynops موازيًا لما ذكره الباحثوف في أنواع البرمائيات الذيمية، كما لمسممندر الياباني

pyrrhogaster، (42)، لساحمي العمالؽ والسممندر اD. tenebrosus (14) . وىذه النتائج موافقة
لنتائج دراستنا الحالية، كما أشارت النتائج افتقار سممندر الدراسة الحاضرة إلى التجويؼ الوسطي 
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وىذه النتيجة بخالؼ ما تشير إليو الدراسات  ،(14) كماىو عميو الحاؿ في السممندر الساحمي
تجويؼ لؿيمية مف احتواء العضو الشمي عمى حجرات ثالث أساسية األخرى في البرمائيات الالذ

كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية .  (23) والتجويؼ الوسطي والعضو الميكعي االنفي ىالشمي الرئيس
مف اتضاح العضو الميكعي االنفي كرتج مف الجانب البطني ( 42)وآخروف  Eisthenمع ما ذكره 

لمسممندر ى مف الطوؿ الكمي لمتجويؼ الشمي الرئيس% 35الميكعية بنسبة وامتداد الظيارة  ،لمتجويؼ
D. tenebrosus،  وتتفؽ الدراسة . في البرمائي البالغ قيد الدراسة% 30باختالؼ النسبة التي بمغت

أيضا مع ما أشارت إليو الدراسات األخرى في تشابو التركيب الخموي لمظيارة الشمية مف نسيج طبقي 
 وآخروف Philippaكما أشار . (31) الخاليا المستقبمة الساندة اليدبية وانويتيا الداكنة كاذب وتمايز

واسع مسطح مف  ىتجويؼ شمي رئيس Ambystoma punctatumامتالؾ السممندر ( 45)
موازيًا لما ظير  ،وبدوف ظيور لمحروؼ الداخمية في بطانة الظيارة الشمية ،المنطقة البطنية الظيرية

 وظيور التجويؼ أممساً  ،مف انخفاض الحروؼ الشمية الكبيرة إلى حروؼ صغيرة جداً  في دراستنا
.   مف الجية البطنية الظيرية ومضغوطاً 
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مرحمة الجنينية في اؿ( N.c.c)صورة فوتوغرافية تبيف المظير الخارجي لجنيف البرمائي الذيمي : (1: الشكل)

بوجود  Trunk (TR)عف الجذع Head region (HR )الحظ تمايز المنطقة الراسية . (28)المبكرة 
وتمايز الحوصمتيف  ،Gills(G)عف اتضاح الغالصـ  ، فضالً Neck(N)تخصر يمثؿ العنؽ 

 Optic vesicles.  X10(OV)البصريتيف 
الجنينية  في المرحمة( N.c.c) ف البرمائي الذيميصورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض في جني: (2: الشكل)

مف  (E)مف تثخف طبقة الػ  Olfactory placode(OP)الحظ تمايز القرص الشمي . (28)المبكرة 
  158X.  مموف ازرؽ التولوديف Fore brain(FB)الجية األمامية الجانبية المقابمة لمدماغ األمامي 
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في المرحمة الجنينية ( N.c.c)ظير الخارجي لجنيف البرمائي الذيمي صورة فوتوغرافية تبيف الـ: (3: الشكل)
 Tail bud(TB)وتطور البرعـ الذنبي  ،(السيـ) الرأسالحظ البروز األمامي لقفا . (29)المبكرة 

 X 8. اسطواني الشكؿ

.  (29) في المرحمة الجنينية المبكرة( N.c.c)الجنيف  لرأسصورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض :  (4:الشكل)
إلى  (OP)مف انغماد الػ Primordium of olfactory pit(POP)اءة النقرة الشمية دالحظ تمايز ب
  158X مموف ازرؽ التولوديف. (FB)الداخؿ باتجاه الػ

في المرحمة الجنينية ( N.c.c)صورة فوتوغرافية تبيف المظير الخارجي لجنيف البرمائي الذيمي : (5: الشكل)
  Tail flexure.  X 7(TF) (الذيمي) ذنبيلػنحناءاالوا ،(TR)حظ تقوس ال. (30)المبكرة 

. (30)في المرحمة الجنينية المبكرة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية لمقطع جبيي لراس الجنيف : (6 :الشكل)
بشكؿ حدوة  (OP)فضال عف ظيور الػ ،Olfactory pit(OPI)الحظ ازدياد عمؽ النقرة الشمية

في الجزء القمي  Surface cells(SC)ؼ مف خاليا ظيارية سطحية متطاولة تتاؿ ،(السيـ)الفرس
عند الجزء القاعدي، واتضاح المجاميع  Pigment granules(PG)تتخمميا الحبيبات الصباغية 

 158X .مموف ازرؽ التولوديف (.السيـ)المتبقية بشكؿ خاليا متراصة غير متمايزة لخموية ا
في المرحمة الجنينية ( N.c.c)ة تبيف المظير الخارجي لجنيف البرمائي الذيمي صورة فوتوغرافي: (7: الشكل) 

 6 X .(G)ػ واؿ Tail(T)الحظ تمايز الذنب . (31) المتأخرة

. (31)في المرحمة الجنينية المتأخرة ( N.c.c)الجنيف  لرأسصورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض : (8:الشكل)
.  االيوسيف -ىو عميو في المرحمة السابقة مموف الييماتوكسميفعما  (OPI) الحظ ازدياد حجـ فسحة الػ

158X 
 المتأخرةالجنينية  في المرحمة( N.c.c)الجنيف  لرأسصورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض : (9:الشكل)

كروية ومتطاولة مف  Olfactory placode cells(OPC)الحظ ظيور خاليا القرص الشمي(.31)
أما الخاليا في الطبقة القاعدية متطاولة ومرتبة  ،يرة االنوية متباعدةكب (SC)خاليا  ،صفوؼ( 5-7)

 158X.  مموف ازرؽ التولوديف.  (السيـ)ـ ػبشكؿ صفوؼ باتجاه المحور العمودي لسطح الجس
في المرحمة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية تبيف المظير الخارجي لجنيف البرمائي الذيمي : (10: الشكل)

والخاليا الميالنية  ،الشفافة Caudal fin(CF)الحظ اتضاح الزعنفة الذيمية  (.32)الجنينية المتأخرة 
(M)Melanocytes 4.في المنطقة البطنية X 
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 (.32)في المرحمة الجنينية المتأخرة ( N.c.c)الجنيف  لرأسصورة فوتوغرافية لمقطع جبيي : (11 :الشكل)

 Pyramidal(PYC)أو كمثرية  Ovoid cells(OC)بأشكاؿ مختمفة بيضوية  (OPC)الػالحظ تمايز 
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cells والخاليا العمودية  ،الشكؿ ذات نوى كروية غامقة(CC)Columnar cells  ذات انوية قاعدية
عند السطح القاعدي واتضاح  Fusiform cells(FC)عند الحافات المحيطة والخاليا المغزلية الشكؿ 

 وبوادر تكتؿ وتراص الخاليا لتكوف كتمة كمثرية ،لبعض الخاليا Apoptosis (A)رمج الموت المب
 .615X .مموف ازرؽ التولوديف(. السيـ)الشكؿ 

في المرحمة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية تبيف المظير الخارجي لجنيف البرمائي الذيمي : (12: الشكل)
وازدياد  (T)واستقامة ( السيـ)بيضوية متطاولة  سالرأالحظ ظيور منطقة قفا . (35)الجنينية المتأخرة 

والحبيبات الصباغية  Fore limb buds (FLB)وتمايز براعـ األطراؼ األمامية  ،طولو
(PG)Pigment granules 5. في منطقة الرأس X 

. (35)في المرحمة الجنينية المتأخرة ( N.c.c)الجنيف  لرأسصورة فوتوغرافية لمقطع جبيي : (13 :الشكل)
.  االيوسيف -مموف الييماتوكسميف. وازدياد عمقيا "V"بشكؿ يشبو الحرؼ  (OPI)الحظ ظيور الػ 

158X 
في المرحمة الجنينة المتأخرة ( N.c.c)الجنيف  لرأسصورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض : (14 :الشكل)

ومحاور  ،الموف ذات نوى غامقة (OP)لمػ  Basal cells(BC)الحظ اتضاح الخاليا القاعدية .  (35)
مف الجية  (OPI)واقتراب حافتا الػ .  Axon bipolar cells(ABC)الخاليا العصبية ثنائية القطب 

 158X.  مموف ازرؽ التولوديف.  وانغالقيا مف الجية الخمفية ،األمامية
لة في المرح( N.c.c)صورة فوتوغرافية تبيف المظير الخارجي لجنيف البرمائي الذيمي : (15: الشكل)

وتمايز الزعنفة الظيرية  ،(السيـ)الحظ التناقص التدريجي لممنطقة البطنية . (37)الجنينية المتأخرة 
(DF) Dorsal fin. 5 X 

. (37)في المرحمة الجنينية المتأخرة ( N.c.c)الجنيف  لرأسصورة فوتوغرافية لمقطع جبيي : (16 :الشكل)
في  (BC)وتراص  Sensory trichea(ST)ية تمتد مف سطحيا الشعيرات الحس (SU)الحظ تمايز 

 158X.  االيوسيف -مموف الييماتوكسميف.  المنطقة المحيطية
في المرحمة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية تبيف المظير الخارجي لجنيف البرمائي الذيمي : (17: الشكل)

واتساع  ،جنيفعمى طوؿ الخط الوسطي الظيري لؿ (PG)الحظ انتشار الػ . (39)الجنينية المتأخرة 
 X 8. واتخاذىا شكال كرويا (EY) العينيف

. (39)في المرحمة الجنينية المتأخرة ( N.c.c)الجنيف  لرأسصورة فوتوغرافية لمقطع جبيي : (18:الشكل)
يمثالف الكيسيف الشمييف  حويصمياً  باتجاه الدماغ األمامي متخذتيف شكالً  (OPI)الحظ ازدياد امتداد 

(OS)Olfactory of sacs،  ًعف اتضاح امتداد العصب الشمي  فضال(ON)Olfactory nerve.  
 158X.  االيوسيف -مموف الييماتوكسميف

في المرحمة الجنينة المتأخرة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض لراس الجنيف : (19:الشكل)
 Olfactory مف الحوصمة الشمية Olfactory canal(OLC)الحظ امتداد القناة الشمية . (39)

vesicle (OV ) بشكؿ بروز اسطواني نحو الخارج يمثؿ بداءة القناة الداخمية لمفتحة المنخرية الداخمية
(PIN)Primordium of internal naris . واتضاح البراعـ الذوقية(TBS)Test buds  بيضوية

 158X.  مموف ازرؽ التولوديف. الشكؿ في المنطقة الراسية
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.  (40)في المرحمة ( N.c.c) صورة فوتوغرافية تبيف المظير الخارجي ليرقة البرمائي الذيمي: (20: الشكل)
 إلى األماميوية لمطرؼ ليدانشقاؽ الصفيحة او ،عمى طوؿ الجسـ (PG)الحظ ازدياد  ،مرحمة الفقس

 X 6. (السيـ) أصبعيف

الحظ . (40)في المرحمة ( N.c.c) ستعرض ليرقة البرمائي الذيميصورة فوتوغرافية لمقطع ـ: (21 :الشكل)
 External(EN)تمتد مف الفتحة المنخرية الخارجية  Nasal duct(ND)اتضاح القناة المنخرية 

naris وانتشار  ،إلى الداخؿ(TBS) 158.  مموف ازرؽ التولوديف. عما ىو عميو في المرحمة السابقةX 
الحظ . (40)في المرحمة ( N.c.c) افية لمقطع مستعرض ليرقة البرمائي الذيميصورة فوتوغر: (22 :الشكل)

  .Cilia (CI)واستطالة شعيراتيا إلى أىداب  ،بشكؿ مغزلي (SU)تطور خاليا النسيج الشمي وظيور 
 615X.  االيوسيف -مموف الييماتوكسميف

الحظ . (40)في المرحمة ( N.c.c) يصورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض ليرقة البرمائي الذيؿ: (23 :الشكل)
 158X.  مموف ازرؽ التولوديف.  (SU)باتجاه  (ABC)امتداد 

. (43)في المرحمة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية تبيف المظير الخارجي ليرقة البرمائي الذيمي : (24: الشكل)
 X 5(.السيـ)وتوسع الطرؼ الخمفي  ،2: 1الحظ نسبة طوؿ الذنب إلى الجذع 

الحظ .  (43)في المرحمة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض ليرقة البرمائي الذيمي: (25 :الشكل)
وظيور انبعاجات في  Main olfactory cavity (MOC)تمايز ظيارية التجويؼ الشمي الرئيسي 

محيطة وكثافة خاليا النسيج الشمي وتراصيا في المناطؽ اؿ( سيـالا)البطانة الداخمية لمظيارة الشمية 
مموف  .بشكؿ بيضوي غير منتظـ Vestibule(VS)واتضاح الدىميز ،(السيـ)لمتجويؼ الشمي 

  158X. االيوسيف -الييماتوكسميف
الحظ . (43)في المرحمة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض ليرقة البرمائي الذيمي: (26 :الشكل)

حاطة ،(OS)تتصؿ بػ  (OLC)استطالة الػ  باتجاه  Cartilage(C)بقطع مف الغضاريؼ  (OS)الػ  وا 
مموف . لمدماغ Olfactory bulb(OB)باتجاه الفص الشمي  (ON)وامتداد العصب الشمي  ،الظيارة

 158X.  االيوسيف -الييماتوكسميف
. (45)في المرحمة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية تبيف المظير الخارجي ليرقة البرمائي الذيمي : (27: الشكل)

 Hind limbs (HL.)5 Xواألطراؼ الخمفية ،Fore limbs(FL)اح األطراؼ األمامية الحظ اتض

.  (45)في المرحمة ( N.c.c) صورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض ليرقة البرمائي الذيمي: (28 :الشكل)
كبروز مف الجزء البطني  Vomeronasal organ(VNO)الحظ اتضاح العضو الميكعي االنفي 

 64X االيوسيف -مموف الييماتوكسميف  .(MOC)الوسطي لمػ 
الحظ . (45)في المرحمة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض ليرقة البرمائي الذيمي: (29 :الشكل)

 Ciliated supporting(CSU)ازدياد عدد الخاليا المستقبمة لمظيارة الشمية كالخاليا الساندة اليدبية

cells  . وزيادة طوؿ أىدابيا(CI) .615 االيوسيف -وف الييماتوكسميفمؿX  
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. (47)في المرحمة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية تبيف المظير الخارجي ليرقة البرمائي الذيمي : (30: الشكل)
 5 X .(TR)وتمايز تخصر الػ  ،األربعة بعيمااأصوتكامؿ  (HL)والػ  ،(FL)الحظ ازدياد طوؿ 

.  (47)في المرحمة ( N.c.c) صورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض ليرقة البرمائي الذيمي: (31 :الشكل)
ازدياد انبعاجات البطانة الداخمية لمظيارة الشمية  ،مف الناحية الظيرية (MOC)الحظ تسطح

(OE)Olfactory epithelium،  وتمايز الخاليا الميالنية(M)Melanocytes و(C)  التي تحيط
واتضاح الظيارة الميكعية االنفية  ،باالتجاه األمامي الخمفي (VNO)امتداد و ،(OE)بالػ 

(VNE)Vomeronasal epithelium  .64.  االيوسيف -مموف الييماتوكسميفX  
الحظ .  (47)في المرحمة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض ليرقة البرمائي الذيمي: (32 :الشكل)

التي تفتح في سقؼ التجويؼ الفمي البمعومي واتصاؿ  Internal naris(IN)اتضاح القناة الداخمية 
(OS)  بالػ(OB)،  فضال عف اتضاح(ON) .158.  االيوسيف -مموف الييماتوكسميفX 

في مرحمة االستحالة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية تبيف المظير الخارجي ليرقة البرمائي الذيمي : (33: الشكل)
 (PG)وظيور تجمعات مف  ،(السيـ)صفر شاحب مرقط ببقع سوداء كبيرة الحظ اليرقة بموف ا. (52)

 4X. في المنطقة الظيرية وعمى طوؿ الذنب

. (52)في مرحمة االستحالة ( N.c.c)صورة فوتوغرافية لمقطع جبيي ليرقة البرمائي الذيمي: (34 :الشكل)
فضال عف ظيور ظيارة  (MOC)لمػ  (OE)مثمثة الشكؿ واندماجيا مع  (VS)الحظ ظيور منطقة الػ 

بشكؿ سمسة مستعرضة مف Main olfactory epithelium  (MOE)التجويؼ الشمي الرئيسي 
( الودياف) وعمودية عمى محور الجسـ تفصميا المنخفضات مرتبة شعاعياً  Ridges(R)الحروؼ 
لمنسيج  (CSU)واتضاح الػ  ،(VS)بالقرب مف الػ  أماماً وتمتد  ،Olfactory valleys (OVa)الشمية
  158X.  االيوسيف -مموف الييماتوكسميف. الشمي

الحظ . البالغ الناضج( N.c.c)صورة فوتوغرافية تبيف المظير الخارجي لمبرمائي الذيمي : (35: الشكل)
واتضاح  ،(السيـ)ظيور الجمد بشكؿ مبقع اسود الموف ببقع صفراء كروية الشكؿ عمى طوؿ الجسـ 

 1X .(TR) وتناسؽ (األسيـ) (HL)واألصابع الخمسة في (األسيـ) (FL)في األصابع األربعة 

(. N.c.c)صورة فوتوغرافية لمقطع طولي مارا بالمنطقة األمامية لبرمائي البالغ الناضج : (36 :الشكل)
تتصؿ بالمنخر الخارجي  (MOC)وكذلؾ ظيور  (VNO)و (MOC)الحظ اتضاح حجرتيف بارزتيف 

(EN)External naris  والػ(IN).   وتمايز(OE)  في المنطقة البطنية الجانبية لمػ(MOC) . مموف
 158X.  االيوسيف -الييماتوكسميف

 (OE)الحظ تمايز.  (N.c.c)البالغ الناضج  صورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض لمبرمائي: (37 :الشكل) 
وانخفاض الػ ( سيـاؿ)واتضاح انوية الخاليا المستقبمة داكنة الموف  ،إلى نسيج طبقي كاذب (MOC)لمػ 

(R)  لمػ(MOE)  صغيرة  حروؼإلى(MR)Mini ridges .615 االيوسيف -مموف الييماتوكسميفX  
الحظ ظيور تجويؼ . (N.c.c)البالغ الناضج  صورة فوتوغرافية لمقطع مستعرض لمبرمائي: (38 :الشكل)

. (سيـاأل)البطنية والظيرية مف الجية  ومضغوطاً  وأكثر اتساعاً  ،(السيـ)البطانة الظيارية شبو أممسا 
 158X.  االيوسيف -مموف الييماتوكسميف
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