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 Abstract                                                                                                                                                          الملخص
 

استخدمت . 2017مدينة مصراتة،  ساحلالمجمعة من  Salpa salpaو   Serranus scribaعينات للفحص النسيجي لألسماك  10استخدمت الدراسة الحالية 
مجهر الضوئي. أظهرت ثنايا المريء احتوائها الباستعمال ، (، للكشف عن أنواع االختالفات لمكونات الطبقة المخاطية لألنبوب الهضميPASالصبغة الصامدة لألحماض )

وجبة االصطباغ مع الصبغة الصامدة ألحماض. معدة أسماك الدراسة تميزت باحتوائها على المنطقة على طالئية حرشفية مركبة مع العديد من الخاليا الكأسية التي كانت م
 (.PASطية )القلبية والبوابية. مخاطية المعدة لكلى النوعين، والردوب االعورية، واألمعاء كان تفاعلها موجبا مع الصبغ الكاشف عن السكريات المخا

 

 .PASكلمات مفتاحية: أسماك السران، الشلبة، كيمياء نسيج، 

 
In the present study, describes the histochemical study of alimentary tract of Serranus scriba  and Sarpa salpa 

using binuclear and  light microscope. For this study, each 10 specimens for Morphological and  histological examination 
were collected from Misurata coast, 2017. Periodic Acid Schiff's (PAS) staining methods were applied to detect the 
different types of the mucous contents of the gastro-intestinal tract. The folded esophagus mucosa had stratified 
epithelium with mucous secreting goblet cells, which stained positive with PAS. The stomach of fishes consists of two 
parts (cardiac and pyloric). The mucosa of stomach of both types of fish,  the pyloric caeci  and small intestine were 
reacted positively to PAS.  

Key words: Serranus scriba, Sarpa salpa, histochemistry, PAS.  
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 مقدمة  -1

 Sarpa salpaأسماك تعرضت النتشارالعديد من الدراسات 

(Linnaeus, 1758)  في شرق  [1] والمعروفة محليا بأسماك الشلبة

المحيط األطلسي، وسواحل جنوب أفريقيا، باإلضافة لتواجدها في 

سواحل دول حوض البحر األبيض المتوسط. تتبع أسماك الشلبة عائلة 

(، وتمتاز بوجود لطخة سوداء على Family Sparidaeسباريدي )

شكل ل(، ويميل جسمها Pectoral fin baseقاعدة الزعنفة الصدرية )

اللون تمتد طوليا،  ذهبيةا، مع وجود عشرة اشرطة االسطواني تقريب

. [3، 2] ( والطحالب البحريةSeaweedsوتتغذى على النباتات )

 ،شرق المحيط األطلسيالعديد من المناطق ك أسماك السران، فيتتوزع 

وبالقرب من شواطئ بريطانيا وجزر الكناري، باإلضافة لوجودها في 

 Serranusالبحر األبيض المتوسط واألسود. تتبع هذه االسماك 

scriba (L. 1758) ( عائلة سباريديFamily Sparidae وتعرف ،)

وتعرف كذلك بسليما  (،Paintedباألسماك الملونة أو المطلية )

(Salema) [4] وتعد من األسماك المفترسة.   

للتميز بين أنواع المحتوى من  ةتفريقيالصبغات التستخدم 

التي المنتج الخلوي لخاليا القناة الهضمية ومن بين العديد من الصبغات 

أشارت حيث . وصبغة أزرق االلشين ،الصبغة الصامدة لألحماض تستخدم

وجود طبقة من البروتينات السكرية   ,Bovic et al[5] دراسة

Glycoproteins (GPs)  منتشرة على كامل مخاطية القناة الهضمية

 Abdulhadiكما أظهرت دراسة قام بها  ،Thunnus thynnusألسماك 

ظهور عدد  Thunnus spilurusتمت على نسيجية مريء أسماك   [6]

كبير من الخاليا الكأسية موجبة االصطباغ بالصبغات الكاشفة عن المخاط 

أخرى  ةدراس (.Periodic Acid Schiff, PAS)حامض شيف الدوري 

، مبطنة بعدد كبير Rhamdia quelenأوضحت أن طالئية مريء أسماك 

 Acidتحتوي على مخاطين متعادل وحامضي ) من الخاليا صغيرة الحجم

and neutral mucosubtances وخاليا أخرى حامضية ذات حجم ،)

 Raji andذكر  .[7] كبير، وذلك بعد استخدام الصبغ الصامد للحامض

Norouzi  [8]   أن طالئية مريء نوعين من األسماكClarias 

batrachus  قارثة( و(Serrasalmus nattereriألسماك ل ، وكذلك

Contropomus parallelus وContropomus undecimalis ، التي

أظهرت تفاعال موجبا عند صباغتها بصبغ تفاعال هي األخرى أظهرت 

 .[9] شيف الدوري

الدراسات التي تمت على معدة أنواع من األسماك أظهرت 

. [8] تباينا يعتمد على استجابة الطبقة الطالئية لالصطباغ الكيميائي

الخاليا الكأسية للطبقة المخاطية وكذلك الطبقة تحت المخاطية ألسماك 

C. parallelus وC. undecimalis  أعطت تفاعال موجبا معAPS 

كذلك مخاطية معدة أسماك القرموط . [9])صبغة شيف الدوري( 

(Catfish كانت موجبة االصطباغ )PAS [10]. 

في دراسته حدوث تفاعل    .Manisha et al[10] ذكر

بينت ، كما H. fossilisأسماك معي طالئية  مع PASموجب لصبغة 

دراسة أن مخاطية معي نوعين من األسماك الالحمة ال

(Contropomus parallelus C. undecimalis, كانت موجبة )

أظهرت تواجد كبير للخاليا كما االصطباغ بالصبغ شيف الدوري، 

 تنتشر في المعي األوسط والقاصي )البعيد(  الفارزة للمخاط 

هدفت  بالمقارنة مع الجزء الداني )القريب( من المعي.

والطبيعة الكيميائية  المجهري التركيب الدراسة الحالية، للتعرف على

الهضمي، لنوعين من األسماك العظمية  لنسيجية القناة الهضمية لألنبوب

  مصراتة. مدينة شواطئ في المنتشرة

  المواد وطرق العمل .2

 :Study samplesعينات الدراسة  2-1

من ميناء الصيد البحري من كل نوع سماك عشرة أجمعت 

 النوع العشبي تمثل في أسماك الشلبة والتي تقتات على  . بقصر أحمد

 Histological examinationالفحص النسيجي  2-2

حفظت العينات في أكياس بالستك معقمة، ونقلت مباشرة 

البحر إلى المعمل التابع لقسم األحياء شعبة بحافظة تحتوي على ثلج من 

بكلية العلوم جامعة مصراتة، ألجراء القياسات الخارجية علم الحيوان 

نقلت األجزاء المراد فحصها من (. Morphometriesلألسماك )

، بعد تشريح للتعرف على األجزاء الرئيسيةناء الاألنبوب الهضمي إل

سماك أل القناة الهضميةُغسلت كشط الجزء اللحمي باستخدام مشرط. 

الدراسة بمحلول فسيولوجي، وجزئت إلى قطع صغيرة وتُبتث في 

حين لمباشرة بعد التشريح واستخراج القناة الهضمية،  %10فورمالين 

دراسة لوحدة األنسجة بقسم رسلت عينات الأُ  البدء في الخطوة التالية.

مررت القطع  .بكلية العلوم جامعة مصراته األحياء، شعبة علم الحيوان

من كحول مختلفة التركيز في محاليل القناة الهضمية الصغيرة من 

للوصول لمرحلة الطمر في شمع ( %100-70)االيثانول تصاعديا 

 Rotaryالرحويالتقطيع المشراح . أستخدم في مرحلة البرافين

Microtome Model Cut 5062 (SLEE Medical An Argentic 

company)  عملية الصبغ تمت باستخدام الصبغة  .ميكروميتر 5بسمك

وذلك   .Behmer et al [11] الصامدة لألحماض، وذلك حسب ما ذكره

. أستخدم مجهر مجهز بكاميرا [13] ، والكبيسي[12] الخليفة والصالح

 (.Motic BA310 Digitalالنسيجية )لتصوير القطاعات 

 

  النتائج -3

 ءالمري 3-1

( في هذا الجزء من القناة A-1لوحظ من خالل الفحص المجهري )شكل 

الهضمية ألسماك السران، وجود عدد كبير من الخاليا الكأسية المنتشرة 

والتي كانت موجبة االصطباغ بالصبغ الصامدة  ءخالل طالئية المري

(. الطبقة تحت المخاطية لم تظهر تفاعال PAS positiveلألحماض )

مع الصبغة، وذلك لخلوها من الغدد والمكونات المخاطية والغروية، 

(. عند فحص PAS negativeوكذلك الحال بالنسبة للغاللة العضلية )

(، وجود عدد كبير من الخاليا الكأسية B-1مريء أسماك الشلبة )شكل 

االصطباغ بالصبغ والتي كانت موجبة  يءالمنتشرة خالل طالئية المر

، وكذلك الغشاء القاعدي، باإلضافة لطبقة تحت الصامدة لألحماض

 المخاطية. 

 المعدة 3-2

تشير دراسة كيمياء نسيج أسماك السران والشلبة، لوجود تفاعل موجب 

في الجزء القمي للخاليا الطالئية المكونة للجزء  PASمع صبغة 

(، وذلك 3و 2ة أسماك السران والشلبة )شكل االمامي )البوابي( لمعد

 Neutral)لكونها افرازات الغدد الكأسية لعديد السكريات المخاطية 

mucopolysaccharides). 
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(. B( وأسماك الشلبة )Aأسماك السران ) ء.  قطاع خالل مري1شكل 

(، غاللة عضلية: SM(، مخاطية )GR(، جريب )MFثنيا مخاطية )

 PAS(، غدد مخاطية موجبة الصبغ LM(، وطولية )CMدائرية )

(، غدد PAS) PAS)رأس السهم(، غشاء قاعدي موجب الصبغ 

(، تجويف ML(، غاللة عضلية )SM(، طبقة مخاطية )GCمخاطية )

 (.LC( .)200X( ،)PAS) المريء

 

أظهر الفحص المجهري لطالئية معدة أسماك الدراسة 

الخاليا الحويصلية شديدة االصطباغ بالصبغة احتوائها على العديد من 

PAS .والتي تنتشر بعدد كبير في هذه المنطقة من القناة الهضمية ،

(، يمتاز بوجود A ،B-2الجزء القاعي من عدة أسماك السران )شكل 

طالئية  بإنغماد( المبطنة Gastric pitsالعديد من الحفر المعدية )

المعدة، بينما لم تالحظ هذه الحفر المعدية في نفس المنطقة ألسماك 

 (.A ،B-2الشلبة )شكل 

في  PASيظهر من الشكل حدوث تفاعل موجب مع صبغة          

الجزء القمي للخاليا الطالئية المكونة للجزء االمامي )البوابي( لمعدة 

لسكريات المخاطية. عديد  الالشلبة، وذلك لكونها افرازات الغدد الكأسية 

ان الطالئية لمعدة السران تحتوي على العديد  A-3يظهر من الشكل، 

، والتي تنتشر PASمن الخاليا الحويصلية شديدة االصطباغ بالصبغة 

بعدد كبير في هذه المنطقة من القناة الهضمية. الجزء القاعي من العدة 

لحفر المعدية (، يمتاز بوجود العديد من اB-3أسماك السران )

(Gastric pits.المبطنة بإنغماد طالئية المعدة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، A.  قطاع خالل معدة أسماك السران؛ منطقة البوابية )2شكل 

(، طبقة سكريات مخاطية VC(. خاليا حويصلية )Bوالمنطقة القاعية )

 (.LC( .)400X(، تجويف المعدة )G G(، غدد معدية )PASمتعادلة )

 المعي 3-3

من خال الفحص المجهري لقطاعات معي أسماك الدراسة، تبين         

في الجزء القمي للخاليا الطالئية  PASوجود تفاعل موجب مع صبغة 

(. تميز معي أسماك السران 5و 4للجزء االمامي والخلفي )شكل 

(، بينما لوحظ العديد من 4بانتشار العديد من الغدد المخاطية )شكل 

ف المخاطية المنتشرة ضمن الطبقة تحت المخاطية والمصلية في االليا

 (.5اسماك الشلبة )شكل 

  المناقشة -4
 

تبين من خالل الفحص الكيميائي لنسيجية المريء ألسماك السران        

موجبة والشلبة، وجود عدد كبير من الخاليا الكأسية في مخاطية المريء 

(، وهذه PAS positiveاالصطباغ بالصبغة الصامدة لألحماض )

. أظهر الغشاء .Ahmed et al [14] النتيجة اتفقت مع ما توصل اليه

المخاطية في أسماك الشلبة أيضا تفاعال موجبا  تحت القاعدي والطبقة

  .Ahmed et al [14] مع الصبغة الصامدة لألحماض وهذا ما وجده

العضلية  لم تظهر الطبقة عند دراسة أسماك القرموط االفريقي، بينما

الصبغة المستخدمة في الدراسة  وتحت المخاطية السران أي تفاعل مع

 والمكونات الغدد من لخلوها وذلك (،PAS negativeالحالية )

 المخاطية.
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( A.  قطاع خالل معدة أسماك الشلبة، يبين المنطقة القلبية )3شكل 

(200X( والمنطقة القاعية ،)B( )400Xطبقة .)  موجبة الصبغ

(PAS( مصلية ،)SL( غدد معدية ،)GG( غاللة عضلية ،)ML ،)

 (. LC(، تجويف المعي )BV(، اوعية دموية )SMتحت مخاطية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  قطاع خالل معي أسماك السران، الجزء القريب )االمامي( 4شكل 

(A( )(، الجزء البعيد )الخلفيB( غاللة عضلية .)ML تحت مخاطية ،)

 (SM( طالئية موجبة الصبع ،)PAS( تجويف المعدة ،)LC غدد ،)

 (.200X(. )رأس السهممخاطية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  قطاع خالل معي أسماك الشلبة، الجزء القريب )االمامي( 5شكل 

(A( )(، الجزء البعيد )الخلفيB( غاللة عضلية .)ML تحت مخاطية ،)

 (SM( طالئية ومصلية موجبة الصبع ،)PAS( تجويف المعدة ،)LC ،)

 (.200Xغدد مخاطية )رأس السهم(. )

تبين من خالل الفحص الكيميائي ألنسجة معدة أسماك  

في الجزء القمي  PASوجود تفاعل موجب مع صبغة والشلبة السران 

لعديد من ، وذلك لوجود ا(قلبيمامي )الللخاليا الطالئية المكونة للجزء األ

 Khojastehأشار ، و)الحويصلية( Gastric glandsالمعدية الخاليا 

لنفس نتائج الدراسة الحالية. هذا التفاعل ناتج عن وجود العديد من  [15]

                 مخاطية اللسكريات لعديد االفارزة غدد الكأسية ال

(Neutral mucopolysaccharides) [16]. من قبل  حيث لوحظ

Kozarić et al.  [17]  المخاطية المفرزة من الخاليا الطالئية المادة أن

  .(Cyprinidالعظمية ) الشبوط للقناة الهضمية في أسماك

 السران أن الجزء القاعي ألنسجةالكشف الكيميائي ب

Fundic region  سماك يمتاز بوجود العديد من الحفر هذه األمن معدة

     طالئية المعدة، بينما لم تالحظ ل( المبطنة Gastric pitsالمعدية )

 Deshmukh . أشار هذه الحفر المعدية في نفس المنطقة ألسماك الشلبة

et al.  [18]  لوجود تفاعل موجب للجزء الوسطي من المعدة ألسماك

Heteropneustes fossilis . الغدد المخاط من إفرازات حيث أن

 عمليات من المعدة الموجودة في الحفر المعدية على حماية ظهارية

 .[18] المعدية نزيماتاأل تسببها التي التلقائي الهضم

عند فحص أنسجة معي أسماك الدراسة باستخدام الصبغة           

( في الجزء القمي (PASصبغة الالكيميائية تبين وجود تفاعل موجب مع 

في  المعي، وذلك النتشار العديد من الغدد المخاطيةللخاليا الطالئية 

بينما لوحظ العديد من االلياف المخاطية المنتشرة ، سماك السرانأمعي 

أشارت العديد  سماك الشلبة.أضمن الطبقة تحت المخاطية والمصلية في 

األسماك لمثل هذه النتيجة العديد من من الدراسات التي تمت على معي 
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الذي أشار   .Kozarić et al [17]، ويرجع ذلك طبقا لما ذكره [20، 19]

تبعا للنوع السمكي، والتركيب أن التفاعل الكيميائي لألصباغ يحدث 

السكرية المواد د ارتباط بين ووجل ،النسيجي للجزء المدروس من المعي

والتي من ضمنها  ،(Glycoconjugate composition)المتشكلة 

ونوعية الغذاء المهضوم البروتينات السكرية، ومتعدد السكريات، 

(Ingested food .) حيث( يعمل المخاطينMucin المفرز من القناة )

الهضمية على تزييت ووقاية الطبقة المخاطية )الخاليا الطالئية( من أثر 

ألحماض، والكائنات الدقيقة، إضافة للمساهمة في لالمواد الكيميائية 

 .[20] مرور العديد من األيونات

  الشكر والتقدير
 

جهد اإلنجاز فتحية حنيش على ما قمت به من  نشكر السيدة

    الجانب العملي من الدراسة.
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