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الملخص

مجعت عينات أمساك القرش والصنوفة من الصيادين من سواحل مدينة ادلكال (خليج عدن) 2019م.
مث نقلت إىل معمل علوم احلياة بكلية العلوم /جامعة حضرموت .مث استخدمت فيها  30عينة متباينة األطوال
واألحجام للفحص التشرحيي والنسيجي لكال النوعني .مشلت الدراسة ادلورفومًتية قياسات األطوال اخلارجية
للسمكة دتثلت يف الطول الكلي والطول الشوكي .كما مشلت الدراسة قياس الطول الكلي والوزن للكبد.
سجلت ىذه القياسات يف رسوم بيانية وشرحت ومت حتليلها ومناقشتها .استخدمت صبغات (اذليماتوكسلني
واأليوسني) للكشف عن مكونات نسيج الكبد باستخدام اجملهر الضوئي .أظهر الفحص اجملهري للقطاعات
النسيجية ادلستعرضة للكبد أهنا تتألف من اخلاليا الكبدية اليت تنتظم بشكل شعاعي متناسق حول الوريد
الكبدي ادلركزي لتكون سالسل كبدية ،وتوجد كذلك القنوات الصفراوية واجليوب الدموية ضمن الًتكيب
النسيجي للكبد يف كال السمكتني.
الكلمات المفتاحية :القرش ،الصنوفة ،اذليماتوكسلني ،األيوسني ،خاليا كبدية ،القناة الصفراوية.
 -1المقدمة Introduction

نظرا ذلجرة األمساك من احمليط اذلندي إىل ادلياه
دتتلك اليمن سلزونًا ً
كبريا من األمساك يف مياىها البحرية؛ ً
اليمنية بسبب توفر عدد من العوامل البيوفيزيائية ،مثل :درجات احلرارة الدافئة ،األكسجني الذائب ،ادللوحة
ادلناسبة ،توفر الغذاء باإلضافة إىل وجود ظاىرة  .(Al-Haj, 1998) Upwellingساعدت ىذه العوامل
على وجود أنواع كثرية من األحياء البحرية وبأعداد ىائلة مبا فيها األمساك ،كما ساعدت طبيعة السواحل
اليمنية اليت ختتلف من رملية إىل صخرية؛ حيث توفر ذلا بيئة مناسبة لتكاثرىا ومنوىا وتغذيتها (البحسين،
1999م) .تتدرج مسكة القرش الغضروفية  Rhizoprionodon acutusضمن عائلة القروش الرمادية
جنسا يتبعها
( Carcharhinidaeأبو شوشة آخرون .)2011 ،أو ما يسمى بقرش القداس ادلؤلفة من ً 12
نوعا ( Rima et
نوعا ،يوجد منها يف منطقة البحار العربية تسعة أجناس ،يندرج حتتها ماال يقل عن ً 28
ً 58
 .)al.,يوجد مسك القرش يف شرق احمليط األطلسي (موريتانيا إىل أنغوال) ( Fischer et
 .)al.,كما توجد يف احمليط اذلندي والبحر األمحر وشرق إفريقيا حىت إندونيسيا ،ومن الشمال إىل
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.)Carpenter et alتعد مسكة القرش من األمساك السطحية إذ

 ،)Dash et alكما وجدت على الرفوف القارية،
تقوم حبركات عمودية حبثًا عن عناصر الفريسة (
غالبًا على الشواطئ الرملية ،تتغذى أمساك القرش بشكل أساسي على األمساك العظمية السطحية والقاعية
الصغرية ،وكذلك رأسيات األرجل والالفقاريات األخرى ) .)Compagno, 1984وجد ( Dash et al.,
( أن أمساك القرش تتغذى على رلموعة متنوعة من الفرائس ،اليت مت جتميعها يف أربع رلموعات متميزة،
وىي األمساك العظمية والقشريات والرخويات واألعشاب .تتبع مسكة الصنوفة  Sarda orientalisعائلة
.(Collette et al
نوعا
جنسا يتبعها ً 50
األسقمريات  Scombridaeادلؤلفة من حوايل ً 15
تعد مسكة الصنوفة من األمساك السطحية ادلهاجرة وتوجد غالبًا يف ادلياه الساحلية ،وتتغذى على األمساك
العظمية الصغرية والقشريات واحلبار واألخطبوط (وزارة الزراعة والثروة السمكية ،)2003 ،كما توجد يف احمليط
اذلندي ،وقبالة الساحل الشرقي جلنوب أفريقيا ،الصومال ،خليج عدن ،الساحل اجلنويب الغريب ألسًتاليا ،وقبالة
.)Sivasubramaniam ,
مًتا (
الساحل الغريب للهند عند أقصى عمق ميكن أن تصل إليو ً 30

الكبد ىو عبارة عن غدة ىضمية ملحقة تنتج الصفراء (مركب قلوي يساعد يف حتطيم الدىون) .تساعد
الصفراء يف عملية اذلضم عن طريق استحالب الشحوم .خختزن الصفراء اليت ينتجها الكبد يف ادلرارة -كيس
صغري يوجد حتت الكبد ،-مث تنتقل الصفراء إىل األمعاء الدقيقة الستكمال عملية اذلضم ( Begum et
 .)al.,وكذلك ذلا دور يف ىدم العديد من ادلواد اليت تدخل اجلسم ،باإلضافة إلنتاج معظم الربوتني
الذي يكون صفار البيض ) (Vitellogenin, VTGخالل عملية تكوين البيوض يف مبايض اإلناث
 Kohler et alو  .(Bruslé and Anadon, 1996أن حجم الكبد وشكلو يف األمساك
(
َّ .)Bertolucci et al
إن أحد أنواع اخلاليا
يتكيف مع األعضاء ادلوجودة يف التجويف البطين ذلا (
الكبدية غنية بالدىون ،واألخرى غنية باجلليكوجني ،ويسود يف بعض أنواع األمساك نوع من نوعي ىذه اخلاليا
الكبدية دون النوع اآلخر .وقد يغيب كيس الصفراء من بعض األنواع السمكية ،بينما يف أمساك أخرى توجد
قنوات صفراوية تصب زلتوياهتا بني خاليا الكبد ،ويف معظم األمساك تستقر ادلرارة أو الصفراء بني فصي الكبد
(عبد احلميد .)2009 ،ويتألف نسيج الكبد عايل التخصص من خاليا كبدية ،تنظم رلموعة واسعة من
التفاعالت الكيميائية احليوية ذات احلجم الكبري ،مبا يف ذلك تركيب وحتطيم اجلزيئات الصغرية وادلعقدة
Susan et al
وحتطيمها ( Bruslé and .Anadon,1996 and Boyer and Zakim,
ئيسا يتحكم يف ادلهام احليوية ادلختلفة ،منها التمثيل الغذائي للربوتني والدىون
يعد الكبد ً
عضوا ر ً
والكربوىيدرات ،تشكيل الصفراء ،حتلل اجلليكوجني ،إزالة السموم .باإلضافة إىل ذلك ،يعمل كمركز لتخزين
العديد من ادلواد ،وخاصة اجلليكوجني والدىون Giari et al., 2007 ; El-Bakary and El-
)

 .Gammal, 2010 and Camila et alلقد أظهرت الدراسة التشرحيية اليت قام هبا
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 )Faccioli et alأن كبد يف مسكة  Hemisorubim platyrhynchosعلى شكل

حرف ،Cومكونة من فصني :أمين صغري ،وأيسر كبري ،وتتمركز احلوصلة الصفراوية يف الفص األمين ،وكذلك
حجما ،يشغل معظم
كانت يف أمساك  ،Oreochromus niloticusمكونة من فص أمين وأيسر أكرب ً
 .)Vicentini et alونسيجيًا تظهر
التجويف اجلسمي Corporal cavityمن الناحية البطنية (
اخلاليا الكبدية أهنا ذات شكل متعدد األسطح أو الوجوه  ،Polygonalومرتبة يف أعمدة شعاعية ،مكونة
صفائح خلوية بالقرب من الوريد ادلركزي ،يفصل بعضها عن بعض بتجاويف تعرف باجليوب الوريدية
 Faccioli et alواذلمايل وآخرون.)2017 ،
 Sinusoidsوشبكة من القنيات الصفراوية

 -2مشكلة البحث Study problem

ختتلف األمساك العظمية عن الغضروفية من حيث الشكل اخلارجي وطبيعة الغذاء وبيئتها ،ىذه
ونظرا ألمهية
االختالفات تؤدي إىل وجود اختالفات يف تراكيب القناة اذلضمية لكال النوعني تشرحييًا ونسيجيًاً ،
ادلوضوع وبسبب قلة توفر الدراسات اليت ختتص بًتاكيب اجلهاز اذلضمي وخاصة الكبد لألمساك الغضروفية
على مستوى اجلمهورية اليمنية بوجو عام ويف زلافظة حضرموت بصورة خاصة ،لذا هتدف الدراسة إىل عمل
مقارنة مورفومًتية وتشرحيية ونسيجية لكبد مسكـة القرش  ( R. acutusمسكـة غضروفيـة ) ومسكـة الصنوفة

( S. orientalisمسكة عظمية) ،من األمساك ادلوجودة يف سواحل حضرموت وعالقتها ببيئتها و نوعية
غذائها.

 -3المواد وطرق العمل Material and Methods

 1-3عينات الدراسة Study samples

مجعت  30عينة ( 15عينة لكل نوع) من سواحل مدينة ادلكال (خليج عدن) شكل ( .)1العينات
ادلختارة متباينة األطوال واألحجام للفحص التشرحيي والنسيجي لألمساك قيد الدراسة شكل ( )2و (،)3
وضعت بعد ذلك يف حافظة حتتوي على ثلج حلفظ األمساك من التلف .نقلت إىل معمل علوم احلياة ،قسم
علوم احلياة ،كلية العلوم ،جامعة حضرموت مث عملت عليها الدراسات ادلورفومًتية والتشرحيية.

 2-3الدراسات المورفومترية التشريحية Morphometric and Anatomical studies

مت قياس أطوال العينات وأوزاهنا:
الطول الك ــلي  :)TL( Total lengthادلسافة من طرف اخلطم إىل طرف الذيل بالسنتيمًت.
الطول الشوكي  :)FL( Fork lengthادلسافة من طرف اخلطم إىل طرف شوكة الذيل بالسنتيمًت.
طول الكبد .(Liv.L) Liver Length

الوزن الكلـ ــي للسمكة .)TW(Total Weight
وزن الكبد .(Liv.Wt( Liver Weight
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مث شرحت كل عينة مباشرة وذلك بفتح جتويف اجلسم ،وإزالة اجلهاز اذلضمي بأكملو ومعو الكبد
وغسلو باحمللول ادللحي للتخلص من بقايا الدم ()NaCl 0.9٪

.Caceci et al

 3-3الدراسة النسيجية Histological study

مت تثبيت العينات وذلك بوضعها يف زللول فورمالني ( )٪10دلدة  24ساعة .نقلت العينات إىل معامل
سلتربات الصحة ادلركزية (ادلكال ،زلافظة حضرموت) إلجراء اخلطوات ادلعملية اآلخرى (نزع ادلاء – الًتويق –
الطمر-التقطيع جبهاز ادليكروتوم) .صبغت العينات بصبغة اذليماتوكسلني واأليوسني ((Bancroft )H&E
) and Stevens, 1982و (الطيب وجرار .)2004 ،مت أخذ الصور للمقاطع النسيجية قيد الدراسة بكامريا
رقمية.
 -4النتائج Results
 1-4النتائج المورفومترية Morphometric results

يبني اجلدول ( )1والشكل ( )4القياسات ادلأخوذة خلمسة عشر عينة لسمكة القرش الغضروفية إذ تراوح
طول اجلسم الكلي ( )TLمن  57إىل  64سم مبتوسط طول 2002 ± 67¸60سم ،بينما تراوح الطول
الشوكي ( )FLمن  45إىل 50سم .وبلغ وزن العينات الكلي ( )TWبني  743إىل  1017جم مبتوسط

وزن 74055 ± 891087جم .تراوح طول الكبد ( )LivLتراوح بني  17إىل  20سم مبتوسط طول بلغ
 1001 ± 18020سم ،بينما وزن الكبد ( )TLتراوح بني  58إىل  95جم مبتوسط وزن بلغ ± 78080
 9066جم .جدول ( )2والشكل ( )5يوضح القياسات ادلأخوذة خلمسة عشر عينة لسمكة الصنوفة العظمية
إذ تراوح طول اجلسم الكلي من  41إىل  45سم مبتوسط طول 1021 ± 43020سم .بينما تراوح الطول
الشوكي ( )FLمن  38إىل 42سم .بلغ وزن العينات الكلي بني  799إىل  1007جم مبتوسط وزن
 82007 ± 905027جم .تراوح طول الكبد بني  13إىل  18سم مبتوسط طول بلغ  1031 ±15سم،
بينما وزن الكبد تراوح بني  8إىل  16جم مبتوسط وزن بلغ  2006 ± 11073جم.
 2-4النتائج التشريحيةAnatomical results :

أوضحت الدراسة التشرحيية لسمكة  R. acutusأن الكبد ذو حجم كبري ولون زىري ،مكون من
فصني كبريين (الفص األيسر أكرب من الفص األمين) شكل ( .)6بينما الكبد يف مسكة S. orientalis

أصغر من كبد السمكة األخرى ،وذات لون بين داكن ،ومكونة من ثالثة فصوص :فص أمين أكرب ،وفص
جدا شكل (.)7
أيسر أصغر ،وفص وسطي صغري ً
 3-4النتائج النسيجيةHistological results :

بني الفحص اجملهري للقطاعات النسيجية لفصوص الكبد لسمكتني قيد الدراسة أهنا تتألف من اخلاليا
الكبدية واجليبانيات (اجليوب) الدموية شكل ( .)11 ،9 ،8يوجد الوريد الكبدي ادلركزي بني اخلاليا الكبدية.
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تنتظم اخلاليا الكبدية ادلكعبة الشكل ،لكل خلية نواة وأحيانًا نواتان شكل ( .)11وأوضح الفحص اجملهري

وجود القنوات الصفراوية شكل (.)13 ،12 ،10
 -5المناقشة Discussion

أظهرت الدراسة التشرحيية احلالية لكبد مسكة  R. acutusأهنا مكونة من فصني ،ومن ثالثة فصوص

لسمكة  S. orientalisوىذا يتفق مع ما توصل إليو ( Cinar and Senol (2005إذ أشاروا أن الكبد
يتكون من فص واحد كما يف عائلة السلمون  ،Salmonidaeأو من ثالثة فصوص كما يف عائلة
 ،)Claudemir et alأو من ثالثة
 ،Scomberidaeأو من فصني كما يف أغلب األمساك (
فصوص فقط (اذلمايل وآخرون )2017 ،يف كبد أمساك التونة الزرقاء  .Euthynnus alletteratusالفص
صغريا يف
األمين يف كبد مسكة  S. orientalisأطول من الفص األيسر ،والفص ادلركزي (األوسط) كان ً
 ،Godsilبينما يف كبد مسكة  R. acutusكان
دتاما دلا توصل إليو
احلجم .ىذه النتيجة مشاهبة ً
الفص األيسر أطول من الفص األمين .إن االختالفات التشرحيية لكبد األمساك يرجع لتباين يف األنواع الذي
يتبعو عدد من االختالفات يف حجم جتويف اجلسم (

Ostaszewska et ،Caballero et al

 alواذلمايل اخرون .)2007 ،أوضحت النتائج ادلورفومًتية للنوعني أن ىناك اختالفات يف قياس
طول الكبد ووزنو ،يرجع ذلك إىل اختالف طول السمكتني ووزهنا ىذه النتيجة متوافقة مع ما توصل إليو
 .(Camila et alالكبد يف مسكة  R. acutusذو لون زىري ،بينما الكبد يف مسكة الصنوفة S.
)
دتاما دلا توصل إليو (Abelha and Goulart,
 orientalisذو لون بين داكن ،ىذه النتيجة مشاهبة ً
 .2004; Hahn et alفقد
Claudemir et al
and Camila et al
)

وجدوا أن االختالف يف لون كبد األمساك إىل اختالف العادات الغذائية .ىناك بعض العوامل اليت تؤثر يف لون
بني الفحص اجملهري
الكبد كصحة السمكة ومكونات اخلاليا الكبدية ( َّ .)Bruslé and Anadon,1996ن
للقطاعات النسيجية لفصوص الكبد لكال النوعني أهنا تتألف من اخلاليا الكبدية ذات أسطح متعددة ،كروية
النواة ،ذات نوية مركزية ،ويف البعض اآلخر نويتان .إضافة إىل وجود اجليبانيات (اجليوب) الدموية ،و إىل
القنوات الصفراوية اليت تنتظم حول اخلاليا الكبدية ىذه النتيجة مشاهبة مع ما توصل إليو;Rosety et ( :
; Claudemir et al
;Gaber et al
al
مزيد وآخرون ; Algadny, 2016 ;2014 ،اذلمايل وآخرون 2017 ،و (Camila et al.,
 )Rocha et alوجود اختالفات بني الكبدية طب ًقا للعمر،
 ،يف حني أشارت دراسات (
واجلنس ،وحالة نضج األمساك .ويرجع شكل اخلاليا الكبدية ادلميز (تعدد األسطح( لتأثرىا بضغط اخلاليا
اجملاورة للنسيج األساسي للكبد (سامل ،1999 ،اذلمايل .)2017 ،أوضحت الدراسة احلالية انتظام خاليا
الكبد يف مسكيت  R. acutusو  S. orientalisيف شكل أشعة حول الوريد ادلركزي ،ىذه النتيجة متوافقة
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 ) (Rosety et al.,يف مسكة  Sparus aurataو (اذلمايل)2017 ،

يف أمساك  Euthynnus alletteratusاليت أوضحت أن خاليا كبد األمساك ترتبت يف شكل أشعة حول
الوريد ادلركزي.

شكل ( )1يوضح منطقة الدراسة :سواحل مدينة المكال (خليج عدن)

شكل ( )2يوضح صورة لسمكة القرش R. acutus

شكل ( )3يبين صورة لسمكة الصنوفة S. orientalis
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جدول ( )1يوضح النتائج المورفومترية لكبد سمكة القرش R. acutus
الطول

Liv.Wt

الشوكي

الكبد

TL

FL

Liv.L

T.W

1

61

49

19

897

88

2

61

49

18

854

74

3

58

47

17

847

76

4

62

58

18

988

78

5

58

47

17

811

73

6

63

58

19

968

85

7

61

58

19

1817

91

8

62

58

28

918

87

9

68

48

17

853

74

18

68

48

17

842

82

11

63

58

19

1815

88

12

57

45

17

743

58

13

64

58

19

966

95

14

59

48

19

888

88

15

61

49

18

875

69

المجموع

918

738

273

13378

1182

المتوسط

68,67

48,67

18,28

891,87

78,88

االنحراف

2,82

1,49

1,81

74,55

9,66

رقم العينة

الكلي

الطول

طول

الوزن الكلي

وزن الكبد

القياسات

االطوال واالوزان
شكل ( )4يوضح النتائج المورفومترية لكبد سمكة القرش R. acutus
369
هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية ISSN:2708-1659 ،الوجلد الرابع ،العدد ( ،)3يونيو 2023م .الرقن التسلسلي ()6

دراسة مقارنة مورفومًتية وتشرحيية ونسيجية لكبد إحدى األمساك الغضروفية...

د.كمال أمحد باعوم ،طارق حسن اجلوىي

جدول ( )2يوضح النتائج المورفومترية لكبد سمكة الصنوفة S. orientalis
الطول

الشوكي

الكبد

الكلي

TL

FL

Liv.L

T.W

Liv.Wt

1

42

38

15

799

11

2

44

42

18

932

12

3

43

48

14

998

12

4

44

41

14

983

11

5

44

41

16

1887

16

6

43

41

15

975

14

7

42

39

15

811

18

8

43

41

14

814

9

9

44

48

14

862

13

18

45

42

16

997

12

11

41

48

15

838

11

12

45

42

17

977

14

13

44

41

14

952

11

14

42

39

15

889

12

15

42

48

13

833

8

المجموع

648

687

225

13579

176

المتوسط

43,28

48,47

15

985,27

11,73

االنحراف

1,21

1,19

1,31

82,87

2,82

رقم العينة

الكلي

الطول

طول

الوزن

وزن الكبد

القياسات

االطوال واالوزان
شكل ( )5يوضح النتائج المورفومترية لكبد سمكة الصنوفة S. orientalis
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فصي الكبد
المعدة

األمعاء الغليظة
أمعاء دقيقة

شكل ( )6يبين صورة المعدة ،أمعاء وكبد R. acutus

فصوص الكبد
المعدة
أمعاء

شكل ( )7يوضح صورة لمعدة ،أمعاء و كبد S. orientalis

SN

LC

LC

شكل ( )8مقطع عرضي لكبد سمكة  R. acutusتظهر فيه الخاليا المكعبة الكبدية ()LC
الشكل والجيبانيات ((H&E, X 100) )SN
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VC
LC

شكل ( )9مقطع عرضي لكبد سمكة  R. acutusيظهر فيه الوريد الكبدي المركزي متوسطاً
الخاليا الكبدية ((H&E, X 400) )LC

BD

BD

خ

خ

VC
خ

شكل ( )18مقطع عرضي لكبد سمكة  R. acutusيظهر فيه الوريد الكبدي المركزي
( )VCوالقناة الصفراوية ()BD

(H&E, X

N

LC
LC

شكل( )11مقطع عرضي لكبد سمكة  S. orientalisيظهر فيها الخاليا الكبدية ()LC
وبها األنوية ( )Nباألسهم )(H&E, X400
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BD
خ

CV
شكل ( )12مقطع عرضي لكبد سمكة  S. orientalisيظهر فيها القنوات الصفراوية ()BD
والوريد المركزي الكبدي ((H&E, X 100) )CV

BD
SN

CV
شكل ( )13مقطع عرضي لكبد سمكة  S. orientalisيظهر فيها الجيبانيات ( ،)SNالقنوات
الصفراوية ( ،)BDالوريد المركزي ((H&E, X100) )CV
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Comparative Morphometric, Anatomical and Histological Study of Liver of
A Cartilaginous fish Rhizoprionodon acutus and Ateleosts fish Sarda orientalis from
Hadhramout Coast (Gulf of Aden)
Dr. Kamal Ahmed Awadh Baaoom
Associate Professor of Fish Biology, Biology Department, Faculty of Science
Hadhramout University.
Tarek Hasan Saeed AL-Johi
M.A. Researcher
Abstract
Specimens of Rhizoprionodon acutus and Sarda orientalis were collected from fishermen
at Mukalla Sea (Gulf of Aden) in 2019. These were brought to the laboratory of Biology,
Faculty of Science, Hadhramout University. Thirty samples of varying lengths and sizes
were used for anatomical and histological examination of both species. The morphometric
study included measurements of the external lengths of the fish represented by the total
length and spinal length. The study also included measuring the total length and weight of
the liver. These measurements were recorded in graphs, annotated, analyzed and discussed.
(Haematoxylin and eosin) des were used to detect liver tissue components using light
microscopy. The microscopic examination of the transverse tissue sections of the liver
showed that it is composed of hepatocytes that are arranged radially symmetrically around
the central hepatic vein to form hepatic chains. The bile ducts and blood sinuses also exist
within the liver tissue structure in both species.
Key words: Rhizoprionodon acutus, Sarda orientalis, Haematoxylin, Eosin, hepatocytes,
bile ducts.
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