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 .لخاليا الميالنيةا، األحمر

 الملخص 
محافظة )ن الصيادين من سواحل مدينة المكال مالماكريل )الطبوب( والطوربيد )الصعباري( جمعت عينات اسماك  

اينة متب عينة30استخدمت فيهام. نقلت إلى معمل علوم الحياة بكلية العلوم/ جامعة حضرموت. 2020( حضرموت

طوال شملت الدراسة المورفومترية قياسات اال .األطوال واإلحجام للفحص التشريحي والنسيجي لكال النوعين

. طحالن للوالوزالخارجية للسمكة تمثلت في الطول الكلي والطول الشوكي. كما شملت الدراسة قياس الطول الكلي 

 نوتم تحليلها ومناقشتها. استخدمت صبغات )الهيماتوكسلي ة وشرحتبياني أشكالسجلت هذه القياسات في 

 أظهر الفحص المجهري للقطاعاتباستخدام المجهر الضوئي.  طحالعن مكونات نسيج ال واأليوسين( للكشف

لخاليا اجود أضافة إلى و اللب األحمركبسولة محتوية على العديد من من  أنها تتألف طحالالنسيجية المستعرضة لل

 .الصغيرة في سمكة الماكريل الشرايين الطحالية في سمكة الطوربيد و الميالنية السوداء الكبيرة

Summary 

Samples of Megalaspis cordyla (Al-Sabari) and Scomber japonicus (Al-Taboub) were 

collected from fishermen from the coasts of Mukalla City (Hadhramout Governorate) 

2020. Transferred to the Biology Laboratory, Faculty of Science/ Hadhramout 

University. 30 samples of varying lengths and sizes were used for anatomical and 

histological examination of both types. The morphometric study included 

measurements of the external lengths of the fish represented in the total length and 

spinal length. The study also included measuring the total length and weight of the 

spleen. These measurements are recorded in graphic form and explained, analyzed and 

discussed. Haematoxylin and Eosin stains were used to detect the components of 

spleen tissue using light microscopy. Microscopic examination of the cross-sectional 

histological sections of the spleen showed that it consisted of a capsule containing 

many red pulps in addition to the presence of large black melanocytes in M. cordyla 

fish and small splenic arterioles in S.  japonicus fish. 

 
  Introductionالمقدمة

اليمن مخزون كبير من األسماك في مياهها البحرية نظرا لهجرة  تمتلك

األسماك من المحيط الهندي الى المياه اليمنية بسبب توفر عدد من العوامل 

البيوفيزيائية مثل: درجات الحرارة الدافئة، األكسجين الذائب، الملوحة 

حركة التيار الصاعد المناسبة، توفر الغذاء باإلضافة الى وجود ظاهرة 

األحياء  ساعدت هذه العوامل على تواجد أنواع كثيرة  من. [1]للمياه 

البحرية و بأعداد هائلة بما فيها األسماك، كما ساعدت طبيعة السواحل 

اليمنية التي تختلف من رملية إلى صخرية حيث توفر لها بيئة مناسبة 

 Megalaspis سمكة الطوربيد وجدت .[2]لتكاثرها ونموها وتغذيتها 

cordyla  االستوائية للمحيطين الهندي والمحيط المياه االستوائية وشبه في

 حر األحمروالبرقي ألفريقيا على طول الساحل الشكما توجد  ،[3]الهادئ 

بشكل من األسماك البحرية آكلة اللحوم وتتغذى  الطوربيدسمكة عتبر ت .[4]

 الماكريلتتبع  .[7-5] والقشريات رأسيات األرجل، أساسي على األسماك

Scomber japonicus  عائلة األسقمريات Scombridae المؤلفة من

االطلسي الهندي، في المحيط توجد . [8] نوع 50جنس يتبعها  15حوالي 

و قبالة الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا، الصومال، خليج  والمحيط الهادئ

عدن، الساحل الجنوبي الغربي ألستراليا وقبالة الساحل الغربي، كما تفضل 

تعتبر  .[10 -9] والباردة وقرب االشرطة الساحلية عتدلةالعيش في المياه الم
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سمكة الطبوب من األسماك السطحية المهاجرة تتواجد غالبا في المياه 

الساحلية تتغذى على األسماك العظمية الصغيرة والقشريات والحبار 

توجد هناك عالقة تربط بين الوزن و الطول الكلي  .[11] واألخطبوط

أن عالقة . [17-12] وارتباطها بالعادات الغذائية للجسم لمعظم األسماك

الطول باألوزان المورفومترية يمكن استخدامها لتقييم حالة األفراد وتحديد 

كما تعد عالقة الطول بالوزن مهمة . [18] االختالفات المحتملة لنفس النوع

يعتبر الطحال المكون . [19] في إدارة المصايد لدراسات النمو المقارن

زي لنظام المناعة كما يلعب دوراً مهم حاجزا وقائياً ضد مسببات المرك

 .[20] االمراض كما يعتبر مرشح انتقائي من النظام الوعائي
 Materials and methodsالمواد وطرق العمل 

  Study samples عينات الدراسة

 -حضرموتعينة لكل نوع( من سواحل مدينة المكال ) 15عينة ) 30جمعت 

 (. 1) ( شكلاليمن

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

 

العينات المختارة متباينة األطوال واإلحجام للفحص التشريحي والنسيجي 

وضعت بعد ذلك في حافظة تحتوي  .(3، 2لألسماك قيد الدراسة شكل )

علوم  على ثلج لحفظ االسماك من التلف. نقلت الى معمل علوم الحياة، قسم

الحياة، كلية العلوم، جامعة حضرموت ثم عملت عليها الدراسات 

 والنسيجية. التشريحية ،المورفومترية

 

 
 M. cordyla ( يوضح صورة لسمكة الطوربيد )الصعباري( 2شكل )

 

 
 S. japonicus( طبوب)ال ماكريل( يوضح  صورة لسمكة ال3شكل )

 

 Morphometric and المورفومترية التشريحيةالدراسات 

Anatomical studies 

ثم شرحت كل عينة مباشرة وذلك بفتح ، تم قياس أطوال وأوزان العينات

وغسله بالمحلول  الطحال اومعه قناة الهضميةتجويف الجسم وإزالة ال

 . تم تحليل النتائج [21] للتخلص من بقايا الدم (NaCl 0.9الملحي )٪

 (OriginPro 2021).  برنامج باستخداماحصائياً 

  Histological Study الدراسة النسيجية

 24( لمدة %10تم تثبيت العينات وذلك بوضعها في محلول فورمالين  )

ساعة. نقلت العينات إلى معامل مختبرات الصحة المركزية )المكال، 

 –لماء محافظة حضرموت( إلجراء الخطوات المعملية االخرى )نزع ا

التقطيع بجهاز الميكروتوم(. صبغت العينات بصبغة -الطمر –الترويق 

تم . Haematoxylin and Eosin [22-23] الهيماتوكسلين واأليوسين

 اخذ الصور للمقاطع النسيجية قيد الدراسة بكاميرا رقمية.

  Results النتائج

القياسات المأخوذة لخمسة عشر عينة لسمكة الطوربيد حيث ( 6الشكل ) يبين

 17)بينما تراوح الطول الشوكي  (سم 22.2 -21)تراوح طول الجسم الكلي 

طول تراوح  .(جم 118.8 – 95.4). بلغ وزن العينات الكلي (سم18.9 –

كما اوضح . (جم 0.5 -0.1) هتراوح وزنبينما  (،سم 2.5 -0.7) الطحال

حيث سة عشر عينة لسمكة الماكريل القياسات المأخوذة لخم( 7الشكل )

بينما تراوح الطول الشوكي  (،سم 22.9 -19) تراوح طول الجسم الكلي

تراوح طول . (جم102.3 -61.2). بلغ وزن العينات الكلي (سم17-20)

وجدت  .(جم 0.8 -0.1)الطحال  هتراوح وزنبينما ، (سم1.7 -0.5)الطحال 

 (.7، 6هناك اختالفات في االوزان واالطوال كما هم مبين باألشكال )

ذو لون اسود  نهأM. cordyla سمكة لطحال أوضحت الدراسة التشريحية 

الطحال ذو لون وجد ان  S. japonicusأما في سمكة  .(4الشكل ) فاتح

 المجهري بين الفحص. (5الشكل )أكبر حجما من النوع األول  أسود داكن

الكبسولة من قيد الدراسة أنها تتألف  االسماك طحالللقطاعات النسيجية ل

بينها  و لخاليا الميالنية السوداء الكبيرةاالتي تحتوي على العديد من 

إضافة  (.11-8)شكل  اللب األحمركما لوحظ ، الصغيرة الشرايين الطحالية

 (.10) شكلفي سمكة الماكريل الصغيرة جود الجسيمات إلى 
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  M. cordylaلسمكة الطحال ( يوضح 4شكل )

 

 
 S. japonicusلسمكة الطحال ( يوضح 5شكل )

 

 
 M. cordyla( يوضح النتائج المورفومترية لسمكة 6شكل )

 

 
  S. japonicus( يوضح النتائج المورفومترية لسمكة 7شكل )

 
لخاليا الميالنية ا: األسهم :M. cordyla ( يوضح مقطع عرضي طحال8شكل )

 .100 تكبير. كبسولةال: كاللب االحمر،  ل ح، السوداء الكبيرة
 

 
لخاليا الميالنية ا: األسهم: M. cordyla ( يوضح مقطع عرضي طحال9شكل )

: ك ،اللب االحمر ل حالشرايين الطحالية الصغيرة، ش ط:  ،السوداء الكبيرة

 .400 تكبير. كبسولةال
 

 
: االسهم الكبسولة،ك: : S. japonicus ( يوضح مقطع عرضي طحال10شكل )

ير تكبالجسيمات الصغيرة. ج ص: اللب االحمر،  ل حالشرايين الطحالية الصغيرة ، 

100.  
 

 
الشرايين : االسهمش ط: : S. japonicus ( يوضح مقطع عرضي طحال11شكل )

 .100تكبير اللب االحمر.  ل حالطحالية الصغيرة، 

طول ال

لي ك ال

طول ال

ي شوك ال
طحال طول ال

وزن ال

لي ك ال
طحال وزن ال

0

20

40

60

80

100

120

M.cordyla

 

طول ال

لي ك ال

طول ال

ي شوك ال

طحال طول ال وزن ال

لي ك ال

طحال وزن ال
0

20

40

60

80

100
 S. japonicus

 

 الطحال
 

 المعدة
 

 الكبد
 

 الطحال
 

 الكبد
 
 المعدة

 

 االمعاء
 

األعوريةالردوب   
 

http://www.lam.edu.ly/


  2021يوليو، 19، العدد مجلة البحوث األكاديمية )العلوم التطبيقية(

93  www.lam.edu.ly 

   Discussionالمناقشة

اوضحت النتائج المورفومترية للسمكتين قيد الدراسة ان هناك اختالفات 

، يرجع ذلك إلى اختالف طول ووزن طحالفي قياس طول ووزن ال

. ان اختالف لون [24] السمكتين هذه النتيجة متوافقة مع ما توصل إليه

وجد ان  حيث. [24] إليهالطحال في السمكتين يشابه تمام الى ما توصل 

الغذائية. كشفت  إلى اختالف العاداتيرجع لون الفي  االختالفهذا 

لخاليا الميالنية السوداء الكبيرة في سمكة االدراسة الحالية وجود العديد من 

M. cordyla 26-25-24]يجة كال من هذه النتيجة متوافقة تماما مع نت-

حيث يلعب يعتبر الطحال المكون المركزي لنظام المناعة . [29 -27-28

ائياً ضد مسببات االمراض من خالل وجود العديد من الخاليا وقدوراً 

. أظهرت الدراسة الحالية وجود اللب االحمر [24، 20] الميالنية الكبيرة

والشرايين الطحالية الصغيرة المحاطة  بالكبسولة ضمن التركيب العام 

. اوجدت [30، 28]للطحال هذه النتيجة متوافقة مع ما توصل إليه كال من 

ان اللب األحمر يحتل الغالبية العظمى في الطحال في  الدراسة الحالية

 .[31-30]ن ذلك متوافقاً مع ما توصل اليه األسماك المدروسة، كا
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