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 يوضح فتحة الفم يف نيماتودا (SEM)منظر أمامي باهر اإللكتروين املاسح . )٨(م 
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يتحور جتويف الفم إىل . رسم ختطيطي يوضح االختالف يف حجم جتويف الفم وشكله. )٩(كل رقم 
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 . وأجزاؤه املختلفةTytenchidaالشكل النموذجي للمريء يف رتبة ). ١١(رقم 

٨

الشكل       

 



 

 ).Ayoub, 1980عن (

אאאאאא
אא،א،אK

אאאא
אאאאDorsal Esophageal Opening Gland (DEGO)،

אF–אEא،אאאא
אאאאא،אאK

אאאאאאאא
،אאKאTylenchida

אF١١אEאW
אCorpus:،اجلسم  ) ا

،W
FאאEProcorpusWא،
אK
FאאEMetacorpusW،

אMedian BulbValve
K

ــربزخ ) ب א،אאIsthmus:ال
אאאKא،אNerve RingK

אאBasal Bulb:البصلة القاعدية ) جـ
א،אאאOverlapאאא

،אאאא
אCardiaK

 ٩
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 Midgutالقناة اهلضمية الوسطى : ثانياً
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قطاع عرضي يف أمعاء أحد أنواع النيماتودا، يوضح جتويـف األمعـاء والـربوزات              ). ١٣(الشكل رقم   
السيتوبالزمية الداخلية على شكل زوائد زغبية دقيقة تشبه األهداب، وذلك لزيـادة            

 .سطح االمتصاص
 ).Wharton, 1986عن (
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