
 

   

  Heteropneustes fossillisدراسة نسجية مقارنة للبنكرياس في سمكتي الجري الالسع 

  Barbus luteus والحمري 

  انوار عبداالمير محمد كريم

 

1 Vol: 13 No:3 , July 2017 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.148A 

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

 

 

 والحمري  Heteropneustes fossillisدراسة نسجية مقارنة للبنكرياس في سمكتي الجري الالسع 

Barbus luteus  

  انوار عبداالمير محمد كريم

 جامعة ديالى  -كلية العلوم  -قسم علوم الحياة 

 الخالصة

هدفت الدراسة الحالية الى مقارنة التركيب النسجي لغدة البنكرياس في نوعين من االسماك الشائعة في العراق وهما الجري 

الالسع والحمري ,كشفت الدراسة ان الغدة من النوع المنتشر في كال النوعين  وان نسيج البنكرياس يتحدد بالقسم االمامي من 

بينما في الحمري فان نسيج البنكرياس ينتشر بالنسيج الدهني بين التفافات المعي . لوحظ التجويف البطني في الجري الالسع 

ايضا تواجد العنيبات حول االوعية الدموية , على سبيل المثال تتبع مسار الوريد البابي الكبدي والشريان الكبدي , لذلك بينت 

 في سمكة الحمري فقد لوحظ ايضا تواجد العنيبات حول االوعيةالدراسة النسجية وجود البنكرياس الكبدي بكال النوعين .ولكن 

الدموية للطحال اضافة الى الكبد لذلك فقد تم تشخيص تواجد البنكرياس الطحالي في هذا النوع من االسماك فقط .يتمثل جزء 

س سجة المحيطة بكل من كياالفراز الداخلي لغدة البنكرياس بتواجد العديد من جزر النكرهانز والتي لوحظ تواجدها في االن

الصفراء ,قناة الصفراء واالوعية الدموية وذلك في الجري الالسع ,بينما في سمكة الحمري لوحظ تواجد جزيرة كبيرة فضال 

 عن تواجد عدة جزيرات صغيرة في النسيج الغدي بالقرب من كيس الصفراء .

 .البنكرياس  الطحالي .:البنكرياس الكبدي  الكلمات المفتاحية 
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Abstract 

The aim of the present study was to compare histological structure of pancreas gland in two of 

common species of fishes in Iraq, Heteropneustes fossilis and Barbus luteus.  The study  

revealed that the gland is of a diffused type in both  species, also the pancreatic tissue is 

restricted to the anterior part of the abdominal cavity in H. fossilis ,wheras in B. luteus the 

pancreatic tissue diffused in the fatty tissue among the intestinal coils. The acini are found 

around the blood vessels ,for instance they follow the course of the portal vein and hepatic 

artery ,therefore the histological study has demonstrated the existence of hepatopancreas in both 

species .But in B.luteus, the acini are found around the vessels within the spleen ,thus the 

splenopancreas distinguished in this species only .The endocrine portion of pancreas has 

represented  by numerous  islets of Langerhans in the tissue around the gall bladder, bile duct 

and blood vessels in H. fossilis ,but there was large islet of Langerhans in addition to numerous 

small islets in the glandular tissue  close to gallbladder. 

 Key words :Hepatopancreas, splenicpancreas. 

 المقدمة

تعد كل من غدة البنكرياس ) المعثكلة ( , الكبد وكيس السباحة من مشتقات القناة الهضمية 

(Groman,1982;Harder,1975) على الرغم مما جاء في الدراسات السابقة بان لغدة البنكرياس شكل وموقع محدد في .

ياس في االسماك بشكل عام االانه من الصعوبة وصف غدة البنكر (Groman,1982;Epple,1969)معظم الفقريات 

البنكرياس في االسماك الى ثالثة انواع هي  (Legoius,1870)بشكل خاص . قسم ليغوس  Teleosteiوطرفية التعظم 
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. ولقد لوحظ ان Diffuseفضال عن النوع المنتشر   Disseminated,المنتثر Compact pancreasالبنكرياس المكتنز 

مثل  Osteichthyesوانواع قليلة من االسماك العظمية Chondrichthyesالغضروفية  النوع المكتنز يقتصر على االسماك

 ,Harder,1975; Epple,1969; Andrew)وسمك البايك   Catfishواالسماك القطية   Lung fishاالسماك الرئوية 

1959) (Esox luscious ) Pike  ذا لتعظم المعروفة , ينتشر ه. بينما يكون النوع المنتشر شائعا بين اغلب انواع طرفية ا

والذي يمتد على  Mesenteryالنوع كما يستدل من اسمه بين االحشاء , اذ يتواجد النسيج الغدي في النسيج الضام للمسراق 

, كذلك يظهر النسيج الغدي في Adipose tissueويكون محاطا بالنسيج الدهني  Anusطول االمعاء حتى يصل المخرج 

( كما تمتد اجزاء  Mokhtar,2015;Shyamasundari et  al., 1982 ( بية وبين االعاور البوابيةمنطقة المصرة البوا

حتى انتهاء هذه االوعية   Spleenوالطحال  Stomachمن نسيج البنكرياس على طول االوردة من السطح الحارجي للمعدة 

 ;Kurokawa and Suzuki,1996)سفلية للكبد الدموية في ثالثة مواقع كبدية بابية في االجزاء العلوية والوسطى وال

Kirstal,1946)   فكثيرا ما تشخص العنيبات البنكرياسية محيطة بفروع الوريد البابي الكبدي في نسيج الكبد.

Groman,1982) ; , 0991النقيب;Kurokawa and Suzuki,1996; Seyrafi et al.,2009.) 

( , 0991) النقيب , Gambusia affinisتناولت الدراسات المحلية السابقة النمو الجنيني للبنكرياس في سمكة البعوض 

 Silurus triostegusوالوصف المظهري والتركيب النسجي للبنكرياس في سمكة الجري الالسع 

اك المحلية قليلة لذلك اهتمت الدراسة الحالية ( , اال ان المصادر المتعلقة بدراسة غدة البنكرياس في االسم1110) محمد ,

ومقارنته بغدة البنكرياس في سمكة  Heteropneustes fossilsبوصف توزيع نسيج البنكرياس في سمكة الجري الالسع 

 .Barbus luteusالحمري 

 

 المواد وطرائق العمل

يالى , اشتريت اسماك الحمري من السوق المحلي , كلية العلوم / جامعة د –تم اجراء الدراسة الحالية في قسم علوم الحياة 

من محافظة ميسان   واطوال مختلفة باحجام Heteropneustes fossilsفيما تم الحصول على عينات سمكة الجري الالسع 

, وتم اختيارها بحيث كانت حديثة الصيد وبحالة جيدة . بعد تشريح االسماك تم استئصال القناة الهضمية واالنسجة المحيطة 

.بعدها  (Bancroft and Stevens,1982)ساعة  12لمدة  Bouins fluidبها بعناية ومباشرة تم تثبيتها بمحلول بون المائي 

مرات عديدة وذلك الزالة الفائض من المثبت .ثم مررت  %50وبتركيز  Ethyl alcoholحول اثيلي غسلت العينات بالك

ولمدة نصف ساعة لكل منها  ,%100) (%80,%90,%95العينات بسلسلة تراكيز تصاعدية للكحول االثيلي وهي كاالتي

النسيج الشفافية المالئمة .بعدها وضعت  دقيقة الكساب 11 -01ولمدة  Xyleneلسحب الماء من االنسجة , وروقت بالزايلين 

درجة مئوية للتتشرب بالشمع وعلى ثالثة مراحل ولمدة ساعة لكل منها  01العينات في فرن حراري ثبتت درجة حرارته عند 

. اخيرا صبت العينات في قوالب معدنية خاصة تحتوي على نفس نوعية الشمع المستخدم في التشريب . للحصول على شرائط 
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الخاص بمختبر االنسجة  Rotary microtomبة للدراسة النسجية قطعت القوالب باستخدام جهاز المشراح الدوار مناس

مايكروميتر وولونت المقاطع باستخدام ملون  1مستشفى بعقوبة العام / دائرة صحة ديالى وكانت المقاطع بسمك  –المرضية 

 .Harris Haematoxylin –Eosinايوسين –هيماتوكسلين هارس 

 النتائج والمناقشة

بينت الدراسة الحالية بانه اليمكن وصف غدة البنكرياس في كل من سمكتي الجري الالسع والحمري بشكل محدد دون     

االستعانة بالدراسة النسجية ,اذ بينت  الدراسة نمط انتشار النسيج الغدي لكال السمكتين , وقد لوحظ تواجد النسيج الغدي 

( البنكرياسية وجزء االفراز الداخلي Aciniوالمتمثل بالعنيبات)  ) (Exocrine portionبجزئيه ,جزء االفراز الخارجي

(Endocrine portion( والمتمثل بجزيرات النكرهانز )Langerhan ̓s islets : في السمكتين وبالشكل االتي )- 

)شكل (Gall bladder)ظهرت العنيبات البنكرياسية في سمكة الجري الالسع متراصة وبشكل منتظم حول كيس الصفراء 

اذ تحيط بها احاطة تامة , وتظهر كتلة النسيج   ( . تستمر العنيبات على امتداد كيس الصفراء وقناة الصفراء الرئيسة   0

يظهرفص من العنيبات مابين جزء النسيج  ( .1الغدي بشكل كثيف مقارنة بصفوف العنيبات المحيطة بكيس الصفراء )شكل 

من جهة ويستمر مع فصيصات الغدة المحيطة بفروع االوعية الدموية الكبيرة في منطقة التفاف   الغدي المحيط بقناة الصفراء

لالوعية الدموية  Tunica adventitia(. اذ تطوق العنيبات الغاللة البرانية 3المعي , والذي يلي المعدة للحيوان )شكل

(الى متن النسيج مقسما اياه الى فصيصات غير  Septa,يضاف الى ذلك  تمتد من المحفظة الرقيقة المحيطة بالغدة حواجز )

 Trichomycterus( .اليختلف هذا الوصف مع ماذكر حول  وصف غدة البنكرياس في سمكة 2منتظمة )شكل 

brasiliensis ل وعلى امتداد السطح البطني للمعدة وحو يظهرفيها نسيج البنكرياس بشكل  طبقة رقيقة اسفل المعدة والتي

اما في   (.Ribeiro and Fanta,2000راء واالوعية الدموية الكبيرة حتى تبلغ التفاف المعي  الذي يلي المعدة )قنوات الصف

سمكة الحمري فقد لوحظ تواجد العنيبات بين فصي الكبد االيمن وااليسر والقناة المعوية ولكن بصورة خاصة عند الجهة 

( . كما ظهرت  1لوحدات االفرازية للغدة بشكل صفوف من العنيبات )شكل الظهرية للقناة والسطح الداخلي للكبد , اذ ظهرت ا

على الرغم من االختالف  ( . 0كتلة كثيفة من العنيبات التي شغلت الفسحة ما بين كيس الصفراء وفص الكبد االيمن )شكل 

فراء وكيس الصفراء وقناة الصالذي ظهر في نمط انتشار الوحدات االفرازية بين سمكتي الجري الالسع والحمري بين الكبد 

, اال ان هذه النتيجة تتفق مع الدراسات التي تؤكد ان النوع المنتشر لغدة البنكرياس هوالشائع بين اغلب انواع االسماك طرفية 

( , اذ 7كذلك ظهرت العنيبات في سمكة الحمري بشكل اشرطة متناثرة)شكل  (.;Andrew,1959 Harder,1975التعظم )

من جهة  يط من هذه االشرطة من صف واحد اوصفين من العنيبات والتي بدورها تطوق فروع االوعية الدمويةيتالف كل شر

( كثيف. حيث تستمر هذه الوحدات االفرازية مع مايحيط بها   Adipose tissueومن الجهة االخرى يحيط بها نسيج دهني )

(.يتفق الوصف الحالي من توغل البنكرياس بهذا الشكل  8ل من نسيج دهني على امتداد التفافات المعي وحتى المخرج ) شك

 ( Yue,1976في النسيج الدهني بين التفافات المعي مع الوصف النسجي للبنكرياس في انواع اخرى من االسماك  
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Groman,1982; ; , 2015 ;0991النقيب,(Mokhtar .  اال ان هذه النتيجة التتفق مع الوصف  الحالي النتشارغدة

رياس في سمكة الجري الالسع والتي التمتد بين التفافات المعي كما اليحيط بها نسيج دهني , اذ ان غدة البنكرياس تتحدد البنك

بالقسم االمامي للتجويف البطني وهي بذلك التختلف عن غدة البنكرياس في سمكة الجري االسيوي التي التنتشر بين التفافات 

 Hepaticاسة الحالية ان العنيبات في كال السمكتين تحيط بفروع الوريد البابي الكبدي (.  اظهرت الدر 1110المعي  )محمد ,

portal veins  وتستمر معها حتى تجتاح الكبد , حيث شخصت العنيبات وهي تطوق فروع الوريد البابي الكبدي في متن

 ه النتيجة مطابقة مع نتائج كل من  ( . جاءت هذ 10( وسمكة الحمري )شكل 9نسيج الكبد في سمكة الجري الالسع ) شكل 

Groman,(1982);Harder(1975) ; ( 0991النقيب) Seyrafi et al.(2009) ;Vicentini et al.(2005);  Suzan; 

et al.(2009)   والتي اشارت الى اجتياح نسيج البنكرياس للكبد في كثير من االسماك والذي سمي بهذه الحالة بالبنكرياس

ومن الجدير بالذكر بانه لم تشخص هذه الحالة باي من مجاميع الفقريات وبالتالي يمكن   Hepatic pancreas)  (الكبدي 

اعتبارها ظاهرة تتميزبها االسماك وتنفرد بها عن غيرها من اصناف الفقريات ,اذ ان التكوين الجنيني للبنكرياس في االسماك 

مايز خاليا االفرازالخارجي واخيرا ظهور قنوات االفراز يتلخص بثالث مراحل وهي ظهور البداءة البنكرياسية ,ت

ومن المالحظ من المقاطع التي ,( .Infante et al.,2008الخارجية,اال ان النسيج الغدي يميل لالنتشار في يرقات االسماك ) 

وات الصفراء في هذه من الصعوبة  تمييزها عن قناة البنكرياس لذلك من المحتمل ان لقن Bile ductدرست ان قناة الصفراء 

الحالة وظيفة مزدوجة اي نقل الصفراء فضال عن افرازات نسيج البنكرياس . كما اثبتت نتائج الدراسة الحالية  ان العنيبات 

االفرازية في سمكة الحمري تجتاح الطحال , حيث شخصت وحدات افراز مصلية وهي تحيط فروع االوعية الدموية في 

 يسمى ( .تتطابق هذه النتيجة مع ماذكر عن وجود عنيبات بنكرياسية في نسيج الطحال والذي 11نسيج الطحال ) شكل 

(.وبذلك تختلف .Yue,1976) Splenic pancreas Mokhtar,2015;Mahabady et al;2012بالبنكرياس الطحالي 

(.            1110سيوي )محمد,( , كما تختلف عن الجري اال0991سمكة الحمري عن الجري الالسع وسمكة البعوض ) النقيب ,

ان العنيبات البنكرياسية   ,.Chakrabarti et al (2015,2012) لقد بينت الدراسات الكيمياء النسجية والتي اجريت من فبل 

ة ففي البنكرياس الكبدي لها حبيبات زايموجين تختلف بكثافتها  باختالف انواع االسماك فربما يعزى ذلك الى ان االنواع المختل

من االسماك تختلف بطبيعة تغذيتها.بل ان تركيز حبيبات الزايموجين في البنكرياس الكبدي هو اكثر مما في البنكرياس 

الطحالي ,مما يشير الى ان افراز االنزيمات الهظمية في البنكرياس الكبدي  اكثر مما للبنكرياس الطحالي . لقد لوحظ ان 

الجري الالسع لم يظهر فيها تفاوت واضح من حيث القطر اوالتدرج بارتفاع  قنوات االفراز الخارجية التي شخصت في

البطانة الظهارية لها .اما سمكة الحمري فان قنوات االفراز لم تشخص فيها في النسيج الغدي الذي ينتشر مابين التفافات 

ات النكرهانز مختلفة االقطار (. شخصت وحدات االفراز الداخلي في سمكة الجري الالسع بصورة جزير7,8االمعاء )شكل 

اذ لوحظت  في نسيج الغدة المحيط بكيس الصفراء ,قناة الصفراء ونسيج الغدة المحيط باالوعية الدموية , حيث تتالف 

(.يبدو من هذه النتيجة ان وحدات  12الجزيرات من خاليا ظهارية مرتبة بصورة غير منتظمة وتفصلها جيبانيات دموية )شكل

(.  1110لي في الجري الالسع التختلف عن الجزيرات المتعددة التي ظهرت في سمكة الجري االسيوي)محمد,االفراز الداخ
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ان وحدات االفراز الداخلي في سمكة الحمري تمثلت بجزيرة رئيسة كبيرة وغير منتظمة يحيط بها عدد من الجزيرات التي 

( .ان وجود جزيرة كبيرة تتموضع بالقرب من  13شكل تبدو صغيرة الحجم ولها شكل يتراوح مابين البيضي والمستدير)

كيس الصفراء ربما تتفق مع الدراسات التي بينت ان خاليا االفراز الداخلي في االسماك تظهر بصورة جزيرات رئيسة 

(Rennie,1953;Andrew,1959 Epple,1969; Groman,1982; ; , كذلك يمكن ان تفسر وجود )0991النقيب.

والتي بدورها تحيط باالوعية الدموية بشكل  في سمكة الحمري على اساس توغل  العنيبات في النسيج الدهنيالجزيرة الرئيسة 

وبالتالي فان الجزيرة تميل الى ان تظهر في المنطقة التي تتضمن كتلة كثيفة للنسيج الغدي   صف او صفين من العنيبات 

دد تواجد نسيج البنكرياس في القسم االمامي من التجويف البطني االستنتاجات :يتح والتي ظهرت بالقرب من كيس الصفراء .

في الجري الالسع , بينما يمتد النسيج الغدي مابين التفافات المعي في سمكة الحمري والتي تختلف عن الجري الالسع ايضا 

 بوجود ما يسمى بالبنكرياس الطحالي فضال عن البنكرياس الكبدي .

                                                                                                      

 

من جهة ومن  وهي تطوق كيس الصفراء)السهم االسود( , بشكل متراص, Acini (AC)( يوضح العنيبات البنكرياسية 1)شكل 

 ايوسين –هيماتوكسلين هارس )ملون   وهي تحيط بالطبقة الخارجية لجدار الصفراء )السهم االبيض(تظهر العنيبات الجهة المقابلة 

X 111  ) ( يستمر النسيج الغدي على امتداد قناة الصفراء2.)شكل(BD)  Bile Duct يث يظهر تجويف القناة والعنيبات التي ح

 .(  X 111 ايوسين –س هيماتوكسلين هار)ملون تحيط بالطبقة الخارجية لجدار القناة 

1 

 

2 

 

AC
C 

CC 

CCC 

 

AC 

BD 
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( يبين المقطع كتلة من النسيج الغدي بالقرب من منطقة التفاف المعي )يشير السهم الى منطقة التفاف اللمعي (, اما الجهة 3)شكل 

( يبين المقطع  0)شكل  . (   X 01 ايوسين –هيماتوكسلين هارس )ملون المقابلة تبين العنيبات البنكرياسية والتي تبدو بلون غامق

 (.X01ايوسين  -)ملون هيماتوكسلين هارس  Blood Vessels(BV)العنيبات وهي تحيط بفروع االوعية الدموية

 
, وهي تظهر العنيبات حول  ACلسمكة الحمري يوضح العنيبات البنكرياسية  ( مقطع في نسيج البنكرياس5)شكل 

) ملون هيماتوكسلين Gasterointestinal(GI)والقناة المعدية المعوية  Liver (L)مابين الكبد BVالوعاء الدموي 

وكيس  GI( مقطع يوضح تجمع للعنيبات البنكرياسية بين القناة المعدية المعوية 6)شكل .  ( 40Xايوسين  –هارس 

وهي تطوق كيس الصفراء )FT) Fatty tissueمع مالحظة ظهور نسيج دهني Gall Bladder  (GB)الصفراء

 (40Xايوسين  –)ملون هيماتوكسلين هارس 

3 

 

4 

 

BV 

BV 
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وتشعباته , حيث  Blood vessel(BV)وهي تطوق فرع لوعاء دموي Acini(AC)( مقطع يوضح العنيبات البنكرياسية 7)شكل 

( 8)شكل  ( .40X ايوسين –المحيط بها )ملون هيماتوكسلين هارس Fatty tissue(FT)تالحظ التجمع الكثيف للنسيج الدهني 

)ملون هيماتوكسلين FTمقطع يوضح امتداد العنيبات البنكرياسية ) االسهم باللون االسود( وانتشارها على امتداد النسيج الدهني 

 ( . 40Xايوسين  –هارس 

  

, Hepatic portal Veinوهي تطوق فرع الوريد البابي الكبدي  Acini(AC) ( يبين المقطع العنيبات البنكرياسية9)شكل 

(HPV) كسلين هيماتو)ملون وتبدو العنيبات البنكرياسية بلون غامق مقارنة بالنسيج الكبدي وهذا الجزء يمثل البنكرياس الكبدي

سمكة الحمري والذي يتمثل بالعنيبات  ( يبين المقطع جزء االفراز الخارجي للبنكرياس في10)شكل . (X 111 ايوسين –هارس 

 (X 011 ايوسين –هيماتوكسلين هارس )ملون ,اومايسمى البنكرياس الكبدي  ACالبنكرياسية

9 

 

AC 

 

HPV 

10

0 

 

HPV 

AC AC 
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 في سمكة الحمري , يالحظ فيه العنيبات البنكرياسية Spleen Tissue(ST) ( مقطع في نسيج الطحال  11)شكل 

Acini(AC) ايوسين –وهي تظهر حول فرع الوعاء الدموي ولذلك تسمى بالبنكرياس الطحالي )ملون هيماتوكسلين هارس X 

ي يتمثل ,والذLangerhans islet (IL)(جزء االفراز الداخلي للبنكرياس في الجري الالسع جزيرات النكرهانز12)شكل  . (111

 ( .X 111 ايوسين –هيماتوكسلين هارس )ملون بجزيرات عديدة تكتسب صبغة باهتة مقارنة بالعنيبات والتي ظهرت بلون غامق 

  

 

في سمكة الحمري ,الحظ شكلها مقارنة مع ماهو عليه  Langerhans islet(LI)( جزء االفراز الداخلي للبنكرياس13 لشك (

 .(40Xايوسين –هيماتوكسلين هارس )ملون والذي يوضح جزء االفراز الداخلي في الجري الالسع  12الحال في شكل 

11

 

 

 13

11

12 

 

13

11

11

31

11

13

11

3 

 

LI 

12 

 

AC111
131111

3113 

 

 AC

IL1
111

311

113

113 
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