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Abstract 

The current study is the first one, at least, in Mosul University, and 

perhaps, in other universities in Iraq, being a new topic, the sinus gland. 

Furthermore, an original and successful method was found and used to 

overcome an old and difficult problem regarding the sectioning of the 

eyestalks which are covered by a thick, hard and calcified cuticle that 

causes destruction of the sections. Five histological and nine 

histochemical staining techniques were employed. The results have 

clearly shown the presence of only one sinus gland in each eyestalk. It is 

an elongated ellipsoid structure, dorsoventral in position and composed of 

four principal elements, the capsule, axon terminals, stromal tissues, and 

blood sinuses and vessels. Four patterns of neurosecretory granules were 

distinguished and classified according to certain basic criteria. 

 

 الخالصة
كربما في ، في جامعة المكصؿ، في األقؿ، مف نكعيا األكلى تعد الدراسة الحالية

. الغدة الجيبية ىك جديدان  لعراؽ األألرل لتناكليا مكوكعان جامعات ا
شكمة مستعصية قديمة تألص لمتألمص مف ـ ةطريقة مبتكرإلى إيجاد  تكصميافوالن عف 

يع سيقاف األعيف المحاطة بطبقة سميكة صمبة متكمسة مف الكيكتكؿ تتسبب في تمزؽ عممية تقط
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 نسجية كتسع تقانات تمكينية  تقانات ة ألمسىذه الدراس في إستألدمت. المقاطع كتحطميا كتمفيا
 كقد أظيرت النتائئ كجكد  دة جيبية كاحدة فقط في كؿ مف ساقيْ . نسجية  -كيميائية تمكينية
جانبيان، كتتألؼ مف المحفظة، -إىميميجيان، كمكقعا ظيريان  كون اطمت تتألذ الغدة الجيبية شكالن . نيفالعي

كقد ُشألصت أربعة طرز . حمي، كالجيكب كاألكعية الدمكيةكنيايات المحاكر العصبية كالنسيئ الؿ
. حسب معايير أساسية معينة نفتْ مف الحبيبات العصبية اافرازية في الغدة الجيبية، كُص 

   Kollerك Perkins   الصـ تكصؿ رائدا عمـ الغدد
 Crustaceaفي القشريات (2-1)

كاد كيميائية في دـ كؿ مف بشكؿ مستقؿ إلى حقيقة كجكد ـ   Decapodaعشرية األقداـ
كمند دلؾ الحيف  .تسيطر عمى تغير لكف الجسـ  Palaemontes Crangon  الركبيانيف

في القشريات ىدفان  neurosecretory system (NSS)اصحب الجياز العصبي اافرازم 
 neurosecretoy cells (NSCs)ألبحاث كثيرة تناكلت أنكاع الألاليا العصبية اافرازية 

            كقد تطرقت أبحاث أألرل إلى الغدة الجيبية. بيعة الكيميائية افرازاتيا ككظائفياكالط

(32-3)
(SG) . 

كقد تناكؿ الباحثكف في قسـ عمكـ الحياة، في كميتي العمكـ كالتربية، في جامعة المكصؿ 
 بحاث بسرطافاألأ مب  اىتمتكقد . ((36,33,51دراسة الغدد الصـ، في عدد مف القشريات المحمية 

كُدِرست فيو الألاليا  ،Potamon magnum magnum (Pretzman) المحمي العذبةالمياه 
كمما تجدر ااشارة إليو أف  .(51-64)كالبصرية  العصبية اافرازية في العقد المألية كالصدرية

ح بسبب محاكوت جادة قد جرت، آنئٍذ، لمتعرؼ إلى الغدة الجيبية ليذا السرطاف، إو أنيا لـ تفؿ
تمزؽ المقاطع  حيط بساؽ العيف الذم كاف يتسبب فيصالبة كتكمس كُسمؾ الكيكتكؿ الـ

جاء فقد ا ذؿ. طريقة تقشير الكيكتكؿ لمتعرؼ إلى ىذه الغدة آنذاؾ استألدمتكقد . كتحطميا كتمفيا
إيجاد طريقة صحيحة مف ألالؿ تعرؼ إلى ىذه الغدة مف جديد، لؿ اليدؼ مف الدراسة الحالية

يمكف تطبيقيا عمميان، لمحصكؿ عمى المقاطع الجيدة لساؽ العيف كأنسجتيا ، بكلة عمميان كمؽ
 .in situ الداألمية، كىي بييئتيا كمكقعيا الطبيعي كأجزائيا

 
 المواد والطرائق

مف مجرل المياه في قواء ُجمعت، مف وفاؼ نير دجمة المار بمدينة المكصؿ، ك
 Potamon ذج مف سرطاف المياه العذبة المحمينمك 100حافظة دىكؾ، قرابة زاكيتا، ـ

magnum magnum (Pretzman) سـ  2-6كقد بمغ طكؿ الدرع فييا . مف الجنسيف كمييما
ِوَعْت في مثبتات نسجية أك كيميائية. سـ 2-7كعروو  ًن -ُبِتَرْت سيقاف األعيف مف السراطيف كُك

فكر مثبت  Alcoholic Bouin’s fixative (2) (49)مثبت بكيف الكحكلي  (1): نسجية، كىي
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 Lillie’sfixative (4) (50)مثبت ليمي  Formal-calcium fixative (3) (50)كالسيكـ -ؿما
 (50)مثبت فكرماليف المتعادؿ 

Neutral formalin. 
َقْت  الكحكوت باستألداـأنتزع الماء مف سيقاف األعيف المثبتة  المتدرجة في التركيز ثـ ُركِّ

° انصياررافيف المنصير ذم درجة پت في شمع الػفي الزايمكؿ، كطمر
ـ، كُقطعت إلى مقاطع 60

، (μm) مايكرك مترا 5-12مستعروة أك طكلية أك أفقية أك سيمية متسمسمة يقع سمكيا بيف 
َرْت منيا الشرائح،   لتمكينيةاانات كقد شممت التؽ. نسجيان -إما نسجيان أك كيميائيان كلكنت كُحوِّ

صبغة ىيماتككسميف  (1): ، ىيتاافألمس تؽ Histological staining techniquesالنسجية 
    إيكسيفديالفيمد 

Delafield haematoxylin-eosin
(48)

 (51)فككسيف ألدييايد  انةتؽ ((2) 

Aldehyde-fuchsin (AF) technique (3)  (53,52)صبغة ممكرم الثالثية 
Mallory’s 

triple stain (MTS). (4) ىيماتككسميف -لتقنية شب الكركـ (1949) (54) باركماف تحكيرات
 (54)كمكرم ؾفمككسيف ؿ

Bargmann’s (1949) modification of Gomori’s chrome-

alum haematoxylin phloxine (CHP) (5)  (56) أزافصبغة
 A zan stain (AS) . أما

المستألدمة  Histochemical staining techniquesالنسجية -الكيميائية تمكينيةاؿ اناتالتؽ
لمكشؼ عف الكاربكىيدرات كالبركتينات كالدىكف كاألحماض النككية لمعرفة الطبيعة الكيمائية 
. لمحبيبات العصبية اافرازية لمغدة الجيبية، كلمعرفة ما إذا كانت الألاليا الدبقية إفرازية أـ ساندة

-Periodic acid (50)شيؼ -حامض فكؽ أككسيد اليكد انةتؽ (1): ، ىياناتكقد شممت تسع تؽ

Schiff (PAS) techniqueبالمكف  تمكف، كتكشؼ عف الكاربكىيدرات كالمكاد ذات العالقة، كت
 Alcian blue 1دركجيني معند األس الو (50)أزرؽ األلشياف  انةتؽ (2) األحمر األرجكاني

(AB) technique (at pH 1) كتكشؼ عف المكاد المألاطية المكبرتة ،sulphated 

mucosubstancesعند األس  (50)أزرؽ األلشياف  انةتؽ (3) بالمكف األزرؽ تمكف، كت
، كتكشؼ عف المكاد 2.5   Alcian blue (AB) technique (at pH 2.5) الييدركجيني

أزرؽ  انةتؽ (4)بالمكف األزرؽ  تمكف، كتAcid mucosubstancesالمألاطية الحاموية 
، كتكشؼ Mercuric bromophenol blue (MBPB) technique (50)بركمكفينكؿ الزئبقي 
-Ferric (50)د الحديديؾ الحديدم تفاعؿ سياني (5)بالمكف األزرؽ   تمكفعف البركتينات، كت

ferricyanide reaction (FCR) كتكشؼ عف البركتينات الحاكية عمى الحامض األميني ،
كتصطبغ  ،Sulph-hydryl groups (–SH)أم الحاكم عمى مجاميع  ،Cysteine سستيف

 ((57شيؼ-ننيايدرف انةتؽ (6) بالمكف األزرؽ
Ninhydrin-Schiff (NS) technique ،

بالمكف األزرؽ  تمكفالفاعمة، كت NH2–كتكشؼ عف البركتينات الحاكية عمى المجاميع األمينية 
، كتكشؼ عف Sudan black B (SBB) technique (57)ب  -أسكد سكداف انةتؽ (7)

 Acetone Sudan (57)ب -تقنية أسيتكف أسكد سكداف (8) لكف األسكدباؿ تمكفالدىكف، كت
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black B (ASBB) technique(9)بالمكف األسكد  تمكف، كتكشؼ عف الدىكف المرتبطة، كت 
، كتكشؼ عف Y (53)  Methyl-green pyronin techniqueبايركنيف -أألور المثيؿ انةتؽ

كالرايبكزم منقكص األككسجيف   Ribonucleic acid (RNA)الحامويف النككييف الرايبكزم 
Deoxyribonucleic acid (DNA)األكؿ بالمكف الكردم الفاتح كالثاني بالمكف  تمكف، كم
لمتعرؼ إلى نشاط الحامويف النككييف في الألاليا  قانةاألزرؽ المألور، كقد استألدمت ىذه الت

 .ك ساندةأالدبقية، كمعرفة ما إذا كانت ىذه الألاليا  دية 
 Altay 1007 Taiwanالكاميرا المثبتة عمى المجير الوكئي مف النكع  ألدمتاست

 فلمتصكير، كلكف عمى نطاؽ محدكد لمحدكدية مجاؿ التصكير كصعكبة التبئير، في حي
 .كير كلسيكلة التبئير كقكة التكبيرالكاميرا الرقمية عمى نطاؽ كاسع لسعة مجاؿ التص استألدمت

، بعد معايرتيا مع تدريجات المسرح ocular (7X) لمتدرجةإستألدمت العدسة العينية ا كقد
 .في القياسات المألتمفة stage micrometerالدقيؽ 

 
 النتائج والمناقشة

ف الكيكتكؿ إلى تمؼ النسئ الداألمية لمغدة الجيبية، عمى الر ـ مف كؿ مأدت طريقة تمي
في حاوت كيذه،  دم نفعان ، لذا فيي و تئاتألذتالتي  كاوحتياطات استألدمتالتحكيرات التي 

تيا العممية كالعممية، كىي ءالجديدة المبتكرة كفا ؽ، فقد أثبتت طريقة الترقيكعمى العكس مف ذلؾ
ؿ عمى المقاطع الجيدة، بؿ الممتازة لساؽ العيف كطريقة إستألدمت لحد اآلف لمحص أفوؿ

 .مماثمة كعميو، يمكف إستألداميا في حاوت. كأنسجتيا، بما فييا الغدة الجيبية
 

موقع الغدة الجيبية وشكمها وعددها 
، تتألذ (1الصكرة ) Potamon magnum magnum (Pretzman)في السرطاف 

في كؿ مف ساَقْي العينيف، كتبدك كإنتفاخ مسطح ( 2الصكرة )ظيريا -مكقعا جانبيا الغدة الجيبية
ماس مع نألعيا في ت optic ganglion (OG)متطاكؿ إىميميجي ومف  الؼ العقدة البصرية 

 Medulla interna، كالنألاع الداألمي Medulla externa (ME)الثالثة، النألاع الألارجي 

(MI) كالنألاع النيائيMedulla terminalis (MT) عف الصفيحة العقدية ، كىي بعيدة
Lamina ganglionaris (LG) .المجيرية أف ثمة  دة جيبية كاحدة فقط  التحويرات كأظيرت

ْم العينيف، كىي كبيرة، كيبمغ معدؿ طكليا كعرويا  في كؿ مف ساؽَ 
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يبيف ساقْي العينيف   P.m. magnumألمفي لمسرطاف -منظر ظيرم    :(1)الصورة 
متكمسة صمبة مف الكايتيف  ميكةسالمحاطتاف بطبقة ( السيماف)

. حجـ طبيعي بدكف تكبير. كالحاكيتيف عمى الغدتيف الجيبيتيف
 

 يبيف   P. m . magnumساؽ العيف في السرطاف   مقطع أفقي ؿ  :(2)الصورة 
المكقع الظيرم الجانبي لمػغدة الجيبية كالغالفيف الألارجي السميؾ 

. ، العيف المركبةCE(. السيـ القصير)كالداألمي الرقيؽ ( السيـ الطكيؿ)
، النألاع الألارجي؛ ME، الصفيحة العقدية؛ LG: أجزاء العقدة البصرية

MIالنألاع الداألمي؛ ، I Mالنألاع النيائي ،. MTعوالت ، .
 .CHPالمثبت، بكيف الكحكلي؛ التقانة، 

 
يبيف   P.m. magnum  مقطع مستعرض لساؽ العيف في  السرطاف :  (3)الصورة 

الشبيو  SGالشكؿ الياللي المتكسع عند الطرفيف لمغدة الجيبية 
 .CHPالمثبت، بكيف الكحكلي؛ التقانة، . بالعكينات

 
 P.m. magnam زء مف مقطع مستعرض لمغدة الجيبية  في السرطاف ج : (4)الصورة 

المميئة ( األسيـ)بيف تجمعات مف النيايات أك البصيالت المحكرية 
وحظ الحبيبات اافرازية في المنطقة الألارجية مف . بالحبيبات اافرازية

قد إصطبغت بالمكف البني، أما  BSالغدة كالقريبة مف الجيب الدمكم 
المكجكدة في الجزء الكسطي مف الغدة فقد إصطبغت بالمكف  الحبيبات

األصفر أك األألور، في حيف إصطبغت الحبيبات المكجكدة في الجزء 
. بالمكف األزرؽ أك البنفسجي( الزاكية العميا اليسرل مف الصكرة)الداألمي 

 .AFالمثبت، بكيف الكحكلي؛ التقانة، 
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كفي المقاطع المستعروة تبدك ىاللية منتفألة . م، عمى التكاؿμm 700ك  mμ 1000حكالي 
و يتكافؽ مكقع الغدة . (3الصكرة )نكعا ما عند الطرفيف مككنة بذلؾ شكال شبييا بالعكينات 
ك  Porcellio (20)ك  Idotea (59)الجيبية في الدراسة الحالية مع ما لكحظ في القشريات 

Ligia (43)  مف رتبة متشابية األقداـIsopoda،  كGammarus (3)  كRivulogammarus 
شرية عمف أفراد رتبة  التي تعد قشريات أكطأ تطكران  Amphipodaمف رتبة مزدكجة األقداـ   (15)

أماميا قريبا مف الصفيحة العقدية، -أماميا أك جانبيا-األقداـ، كتتألذ فييا الغدة الجيبية مكقعا بطنيا
 مف القشرييفبؽ مكقعيا جزئيا مع ما كصؼ في كؿ طافي حيف يت

Streptocephalus (10)  كChirocephalus (12)  مف رتبة الالدرعياتAnostraca  الكاطئة
كمف جية أألرل، . ، إذ تقع الغدة إلى الألمؼ قميال، أم بالقرب مف النألع بصكرة نسبية تطكريا

مف  (58)شرية األقداـ المتطكرة عيتطابؽ مكقعيا بشكؿ كبير مع ما لكحظ في أفراد رتبة 
كتتألذ الغدة في السرطانيف  .(25,13)و بؿ أحيانا بشكؿ تاـ في السراطيف  ،(34,16,9) الركبيانات

Paragapsus (13)  كEriocheir (25) (رتبة ثانكية الزاحفات اؿالرتبة عشرية األقداـ؛
Reptantia )جانبيا، كتمتد نحك الألمؼ حتى تصؿ إلى النألاع النيائي، كليس ىذا -مكقعا ظيريا

مف قرصي أك دكرقي إلى  يتغير رألك، كشكميا إلىبؿ يتغير قكاميا أيوا مف صمب  فقط،
تتشابو نتائئ الدراسة الحالية مف حيث عدد . وكم متطاكؿ إىميميجي مع تقدـ القشريات تطكريان بي

التي تناكلت ىذه الغدة، إذ أشارت  (58,32,9) الغدة الجيبية مع ما جاء في جميع الدراسات السابقة
جكد زكج كاحد فقط مف الغدد في كؿ كائف،  دة كاحدة في كؿ ساؽ عيف، أك عمى أحد إلى ك

فقط أشارتا إلى كجكد زكجيف  جانبي الدماغ عند إنعداـ ساقي العينيف، بإستثناء دراستيف إثنتيف
منيا في كؿ كائف بدؿ زكج كاحد،  دتيف في كؿ ساؽ عيف، في أربعة أنكاع مف القشريات مف 

في األمر، إذ  التباسكقد يككف الباحث صائبا فيما كصؼ، كقد يككف ثمة . األقداـرتبة متشابية 
تظير ىذه الغدة في المقاطع المستعروة، كما ذكر آنفا، بييئة عكينات فتبدك لمناظر إلييا ككأنيا 

 .اف دت
 

 التركيب النسجي لمغدة الجيبية
مف أربعة عناصر رئيسة، تظير التحويرات المجيرية النسجية أف الغدة الجيبية تتككف 

 :ىي
تحاط الغدة الجيبية بمحفظة أك  الؼ يمثؿ أصال  الؼ العقدة البصرية : المحفظة - أ

، أحدىما ألارجي سميؾ (2الصكرة )الذم ينشطر عند مستكل مكقع الغدة إلى  الفيف 
يبتعد عف النألع البصرية كاآلألر داألمي رقيؽ يصبح في تماس مباشر معيا، كتقع الغدة 

ىذيف الغالفيف المككنيف مف نسيئ واـ ليفي كثيؼ  ير منتظـ تشترؾ  انتفاألان بكصفيا 
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كتتكافؽ ىذه النتائئ مع ما تكصمت إليو . في تككينيما fibrocytesالألاليا الميفية 
 .(15, 18) األبحاث التي أشارت إلى  الؼ ىذه الغدة

فرازم الرئيس مف الغدة يتألؼ الجزء اا: النيايات المحكرية العصبية كحبيباتيا اافرازية - ب
كالبصيالت المحكرية  Axon terminals (AT)الجيبية مف النيايات المحكرية 

Axonal bulbs (AB) ( 5، 4الصكرتاف ) المحممة عادة بأعداد كبيرة مف الحبيبات
( 6الصكرة )كيمكف متابعة المسارات المحكرية . العصبية اافرازية أك كتؿ المكاد اافرازية

الصكرة ) X-المكجكدة في أعواء NSCsتشترؾ الػ . طكيمة قبؿ دألكليا الغدةلمسافات 
التي  البا ما تستقر  NSGsفي تككيف ىذه المسارات كالنيايات المحكرية المميئة بالػ ( 7

الصكر )، كقد تصبح في تماس معيا blood sinuses (BS)بجكار الجيكب الدمكية 
، Neurohaemal organ (NHO) ان دمكم-عصبيان  مككنة بذلؾ عوكان ( 10-8، 4

كقد قسمت ىذه . Storage and release organ (SRO) كمحرران  ألازنان  كعوكان 
الكيميائية إلى  الحبيبات حسب معايير معينة كالحجـ كالشكؿ كالعدد كالمكقع كالطبيعية

 :، كىي(2، 1؛ الجدكوف 12، 11الصكرتاف )أربعة طرز 
 

 كىي أكبر األنكاع ية أحيانان بييئتيا الكركية عادة كالبيوكبات كتتميز ىذه الحبي: الطراز أ ،
شديدة مع لكنية ، ك البا ما تظير ألفة μm 4، كيبمغ معدؿ قطرىا حكالي كأقميا عددان  حجمان 

، كتنتشر بكثرة في الجزء الألارجي مف الغدة، أم القريب مف الغالؼ الألارجي اناتأ مب التؽ
نيا كتكاد تنعدـ في الجزء الداألمي المتاألـ لمنألع السميؾ، ثـ تقؿ في الجزء الكسطي ـ

 .البصرية

 3، كيبمغ معدؿ قطرىا (أ)مف مثيالتيا  كأصغر حجمان  كىذه الحبيبات أكثر عددان : الطراز ب 
μm الجزأيف، كتتميز بشكميا الكركم عادة كتنتشر في الغدة كميا، كلكف تزداد عددا في 

 .المستألدمةالتمكينية قكيا مع أ مب التقنيات يا تمكيفالألارجي كالكسطي منيا، كتظير ميال 

  كتنتشر في تقريبان  ، كلكنيا تساكييا عددان (ب)مف  كىي حبيبات أصغر حجمان : جالطراز ،
قكية تمكينية األجزاء الثالثة لمغدة، إو أنيا تزداد عددا في الجزء الكسطي منيا، كتظير ألفة 

 .المستألدمةالمكنية  اناتأل مب التؽ

  كيبمغ قطرىا حكالي كىي اصغر الحبيبات حجمان : دالطراز ،μm 1 كركيا  ، كقد تتألذ شكالن
، أك شبو كركم، أك  ير منتظـ، كتالحظ في األجزاء الثالثة لمغدة، إو أنيا تزداد منتظمان 

عددا في الجزء الداألمي القريب مف النألع، كقد تفكؽ مثيالتيا األألرل مف حيث العدد، كقد 
 .، فتظير بييئة كتؿ كبيرة  ير منتظمة(13الصكرة )كثيؼ لمغاية  تتكدس أحيانا بشكؿ

كمما تجدر ااشارة إليو أف مكوكع أنكاع الحبيبات في الغدة الجيبية مكوكع شائؾ 
ألسباب عدة، منيا إستألداـ أنكاع مألتمفة مف المثبتات كالصبغات كالطرائؽ كالمعايير  ايةلمغ
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أنكاع الحبيبات، بؿ تتناكؿ  عف أف بعض األبحاث المستألدمة في تقسيـ ىذه الحبيبات، فوال
. إلى أنكاع النيايات المحكرية التي تحكييا، ناىيؾ عف إألتالؼ الحبيبات في القشريات المألتمفة

، إذ أدل إستألداـ المثبتات المتباينة، كحتى أما نتائئ المجير االكتركني، فقد زادت األمر تعقيدان 
الحبيبات، و بؿ إلى  أنكاعإلى إرتفاع عدد  ،جينية متباينةالمتشابية، كلكف عند أسس ىيدرك

كعميو، فإف عممية مقارنة أنكاع الحبيبات التي لكحظت في . إألتالؼ عدد األنكاع في الكائف ذاتو
كمع ىذا . الدراسة الحالية مع ما كجد في الدراسات السابقة صعبة لمغاية، و بؿ مستحيمة أحيانان 

 لدراسة الحالية مع ما شكىد في بعضاالمتعمقة بعدد أنكاع الحبيبات في  كمو، و تتكافؽ النتائئ
P. gaimardiiكالسرطاف  (7,6)القشريات 

 كصغيرة ة، إذ كصؼ نكعاف فقط مف الحبيبات، كبير(
، إذ  C. fossarumكقد يككف ثمة تكافؽ جزئي مع ما لكحظ في الركبياف . في الغدة الجيبية

أما . بات، كبيرة كمتكسطة كصغيرة، دكف ااشارة إلى قياساتياكصفت ثالثة أنكاع مف الحبي
نكعاف أك ثالثة أك ألمسة   (16)الدراسات التي أشارت إلى النيايات المحكرية، فقد كصؼ بعويا 

المستألدمة، ككصؼ بعويا اآلألر ستة انكاع منيا في  المكنية اناتأنكاع، كذلؾ حسب التؽ
ستألدمت المجير االكتركني لتشأليص أنكاع ث التي إأما األبحا ،C. sapidus (8)السرطاف 

كالقشرم متشابو   P. paucidens (16)الحبيبات، فقد كصفت أربعة أنكاع منيا في الركبياف 
L. oceanicaاألقداـ 

كىي متشابية مف حيث العدد فقط مع نتائئ  C. maenas كالسرطاف  
المجيريف الوكئي كاالكتركني، كما  تيْ افالدراسة الحالية عمى الر ـ مف الفرؽ الكبير بيف تؽ

رم ػػػكالقش  U. pugnax (17)كالسرطاف  P. clarckii (11) كصفت ألمسة أنكاع منيا في الركبياف
 E. sinusis (25)ك C. carnifexكستة أنكاع في السرطانيف  ،O. asellus (6)ابو األقداـ ػػمتش

 .C. sapidus (23) كسبعة أنكاع في السرطاف األزرؽ
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  P. m.magnamجزء مف مقطع مستعرض لمغدة الجيبية في السرطاف   :(5)الصورة 
يبيف تجمعات كثيفة مف الحبيبات المتكدسة في النيايات أك البصيالت 

وحظ أيوا . مككنة بذلؾ عوك ألزف كتحرير( األسيـ)المحكرية 
ة، المثبت، بكيف الكحكلي؛ التقاف. الطرز األربعة مف الحبيبات اافرازية

AS. 
 

 .P. mفي السرطاف ( العقدة البصرية)جزء مف مقطع سيمي لساؽ العيف   :(6)صورة ـال

magnum   الناشئة مف ( األسيـ البيض)يبيف المسارات المحكرية
كالمحممة بالحبيبات كالمكاد اافرازية قبؿ دألكليا الغدة  X-أعواء

 .AFالمثبت، بكيف الكحكلي؛ التقانة، . الجيبية بمسافة قصيرة
 

في النألاع النيائي لمسرطاف X (XO )-مقطع طكلي في أحد أعواء   :(7)الصورة 
P. m. magnum . وحظ أجساـ الألاليا العصبية اافرازية المميئة
كمحاكرىا الطكيمة المحممة ( األسيـ السكد)بالمكاد العصبية اافرازية 

 محاكروحظ أيوا تجمع ىذه اؿ(. األسيـ البيض)باافرازات العصبية 
المثبت، بكيف . لتككيف مسارات محكرية تتجو نحك الغدة الجيبية

 .AFالكحكلي؛ التقانة، 
 

يبيف    P. m.magnumمقطع أفقي في الغدة الجيبية لمسرطاف    :(8)الصورة 
وحظ الحبيبات العصبية . التي تغزك الغدة BSالجيكب الدمكية 

ىا مف الجيكب الدمكية، اافرازية المنتشرة في الغدة كقد أقترب عدد مف
المثبت، بكيف . كقد أصبح بعويا اآلألر في تماس مباشر معيا

 .CHPالكحكلي؛ التقانة، 
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وشدة اإلستجابة لمطرز األربعة من الحبيبات العصبية اإلفرازية في الغدة التموينية يبين األلفة  :((1الجدول 
 .لمصبغات النسجية Potamon magnum magnum (Pretzman)الجيبية لمسرطان 

 

المونية التقنيات 
 النسجية

 استجابتهاوشدة المونية اإلفرازية وألفتها العصبية طرز الحبيبات 
 دج  ب أ

AF  بني+ ،++ ،+++ 
 +أصفر 
 ++، +أألور 

 +++، ++، +بني 
 +أصفر 
 ++، +أألور 

 +++، ++، +بني 
 +أصفر 
 +++، ++، +أألور 
 +++أزرؽ 

 +++بنفسجي 

 +++، ++، +بني 
 +++،++بني مصفر 
 ++، +بني مألور 

 +++أزرؽ 
 +++بنفسجي 

CHP أرجكاني +++،++،+أرجكاني +++،++،+أرجكاني +++،++،+أرجكاني+،++،+++ 
AS  قرمزم  +++،++،+قرمزم  +++، ++قرمزم  +++قرمزم+،++،+++ 

MTS  برتقالي+++ 
 +++بني محمر 

 ++أزرؽ مألور 

 +++برتقالي 
 ++بني محمر 

 ++أزرؽ 

 +++برتقالي 
 +++بني محمر 

 +++أزرؽ 

 +++برتقالي 
 +++بني محمر 

 +++،++،+أزرؽ 
HE  أحمر كردم  +أحمر كردم فاتح++ 

 
 ++بنفسجي 

 أحمر كردم
+،++ ،+++ 

 +++،++،+بنفسجي 

 +++،++،+بنفسجي 

. ، قكية+++، معتدلة؛ ++، وعيفة؛ : +شدة ااستجابة
 

 

مف نسيئ رألك مفكؾ يحكم  Stromal tissueحمي المػُّـ يتألؼ النسيئ : حميالنسيئ المػُّـ  -ج 
 Neuroglial cells (NGCs)الألاليا الدبقية العصبية : ىماكنكعيف مف الألاليا الساندة، 

الصكر ) Fibrocytes (FCs)كالألاليا الميفية ( Glial cells, GCsأك الألاليا الدبقية )
لمادة األساس لمغدة، كتسند كتككف ىذه الألاليا مع إستطاوتيا ا(. 16، 15، 14، 11

كتتميز ألاليا الدبؽ العصبي بشكميا النجمي  ير المنتظـ . كب الدمكيةمالبصيالت كالئ
كبإستطاوتيا البركتكبالزمية النحيفة الطكيمة، كبنكاتيا شبو الكركية ذات األلفة ااصطبا ية 

إذ لـ تظير رازية، الشديدة، كبسايتكبالزميا الوعيؼ ااصطباغ كالألالي مف الحبيبات ااؼ
كيبمغ معدؿ قطرىا . (14الصكرة ) فرازم في نكاىا كسايتكبالزمياىذه الألاليا أم نشاط إ

كتفكؽ ىذه الألاليا مف حيث العدد مثيالتيا . ، عمى التكاليμm 7ك  8.5كقطر نكاتيا 
 جمان أما الألاليا الميفية فيي اصغر ح. الألاليا الميفية، كبشكؿ ألاص في الجزء المركزم لمغدة

مف الدبقية، كتتميز بشكميا المتطاكؿ النحيؼ كباستطاوتيا القصيرة القميمة العدد، كبنكاتيا 
كيبمغ  .كبسايتكبالزميا الوعيؼ ااصطباغالجيدة، لتمكينية المتطاكلة النحيفة ذات األلفة 

، عمى التكالي، في حيف يبمغ معدؿ طكؿ μm 3ك  7معدؿ طكؿ الألمية كعرويا حكالي 
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كيقؿ عند  كيزداد عددىا عند محيط الغدة. ، عمى التكاليμm 2ك  6كعرويا حكالي النكاة 
الألاليا  مف كاحدان  مع نتائئ الدراسات التي كصفت نكعان  كتتطابؽ ىذه النتائئ جزئيان . زىاؾمر

 .G كمزدكج األقداـ C. diaphanus (14)في كؿ مف القشرم الالدرعي ( الدبقية)الساندة 

oceanicus  ياف كالركبLysmata كالسرطانيف .carnifex
C. maenasك  

، في حيف (22)
مع نتائئ الدراسات التي كصفت نكعيف مف الألاليا الساندة كما في  تامان  تتطابؽ تطابقان 

 السرطاف
P. gaimardii  (13) . كتتكافؽ نتائئ الدراسة الحالية الألاصة بككف الألاليا الدبقية ألاليا

ساندة  ير إفرازية  
 
 

يبيف  P.m. magnumجزء مف مقطع مستعرض لمغدة الجيبية في السرطاف   :(9)ة الصور
. مف الحبيبات العصبية اافرازية( الجزء السفمي مف الصكرة)تجمعات كبيرة 

كالحبيبات القريبة مف  BSوحظ األنكاع األربعة مف الحبيبات كالجيب الدمكم 
المثبت، بكيف . معو ان الجيب الدمكم، كقد أصبح بعويا في تماس مباشر تماـ

 .CHPالكحكلي؛ التقانة، 
 

يبيف   P.m. magnumجزء مف مقطع مستعرض لمغدة الجيبية في السرطاف  :(10)الصورة 
المتفرعة مف الجيب الدمكم الظيرم الجانبي  BSعددا مف الجيكب الدمكية 

 وحظ الحبيبات المنتشرة حكؿ الجيكب. الكبير كالمتغمغمة ومف النسيئ المحمي
المثبت، بكيف الكحكلي؛ التقانة، . دمكيان  عصبيان  الدمكية كبينيا مككنة بذلؾ عوكان 

CHP. 
 

  o  P.m.  magnumجزء مف مقطع مستعرض لمغدة الجيبية في السرطاف :(11)الصورة 
وحظ الطرز األربعة مف . يبيف تجمعات كبيرة مف الحبيبات العصبية اافرازية

المثبت، بكيف . FCNكالألاليا الميفية  GCNية الحبيبات كنكل الألاليا الدبؽ
 .CHPالكحكلي؛ التقانة، 

 
 .P.mجزء مف مقطع مستعرض في المنطقة الألارجية لمغدة الجيبية في السرطاف  :(12)الصورة 

magnum الطرز األربعة مف الحبيبات ومف تجمعات كثيفة منيا يبيف .
 .ASالمثبت، بكيف الكحكلي؛ التقانة، 



 ... العصبية اإلفرازية في سرطان المياه ة الجيبية والكيميائي النسجي لحبيباتهاالتركيب النسجي لمغد

139 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 



 يالبرواربيداء عبد العزيز    &  يسگورگنجم شميمون 

140 

جميع الدراسات المذككرة في أعاله بإستثناء دراسة كاحدة اشارت إلى الدكر مع نتائئ 
. E. sinensis (25)اافرازم لمألاليا الدبقية في السرطاف 

 

 الؼ ( 14، 8-10، 4الصكر )األكعية الدمكية كتغزك الجيكب : الجيكب كاألكعية الدمكية -د  
يحيط بالغدة مف الجية الألارجية ثمة جيب دمكم كبير . الغدة الجيبية الألارجي السميؾ

الظيرية الجانبية، كيألترؽ  الفيا الألارجي، كيتغمغؿ داألؿ النسيئ المحمي لمغدة، كيتشعب 
، كتصبح في تماس كاسعان  نتشاران إفييا إلى عدة جيكب دمكية كبيرة كصغيرة تنتشر فييا 

كىكذا، تصبح . ازيةمباشر أك قريب لمغاية مف البصيالت المحكرية المميئة بالحبيبات اافر
كتتكافؽ ىذه . (SRO)كعوك ألزف كتحرير  (NHO) دمكيان   -الغدة الجيبية عوكا عصبيان 

  ناتاالركبي ، كعدد مفC. diaphanus (12)النتائئ مع ما كجد في القشرم الالدرعي 

 .(22, 25)، كالسراطيف (29,18)
 

 ي الغدة الجيبيةالنسجي لمحبيبات العصبية اإلفرازية ف ــ التركيب الكيميائي
الصكر )النسجية -الكيميائيةالتمكينية  اناتيتوح مف نتائئ التحويرات المجيرية لمتؽ

في الغدة الجيبية ف الرئيس افرازات الطرز األربعة مف الحبيبات أف المككّ ( 2؛ الجدكؿ 20-15
نات لمسرطاف قيد الدراسة ىك البركتينات، كما تشير إلى ذلؾ تقنيات الكشؼ عف البركتي

(MBPB ،FCR ،NS) اناتعمى تؽ كباوعتماد، (السكريات)، في حيف تشكؿ الكاربكىيدرات 
المككف الثاني الميـ، أما الدىكف، فإنيا ( AB, pH 2.5؛ AB, pH 1؛ PAS)الكشؼ عنيا 

، (ب)ك ( أ)،  ير مكجكدة في إفرازات الحبيبات (SBB ،ASBB)الكشؼ عنيا  اناتحسب تؽ
. ، عمى التكاليكمعتدون  كاف وئيالن ( د)ك ( ج)الطرازيف  بيباتا في حىذا فوال عف أف كجكده

، كالفركؽ بيف glycoproteinsسكرية -ىي بركتينات( ب)ك ( أ)لذا، فإف مككنات الحبيبات 
ىذيف النكعيف مف الحبيبات طفيفة حسب التقنيات المستألدمة في ىذه الدراسة، كالفارؽ الجكىرم 

، أم تحكم حامض (SH–)تحكم بركتينات مرتبطة بمجاميع  (ب)بينيما ىك أف الحبيبات 
كتتشابو حبيبات الطرازيف . مف ىذه المجاميع( أ)السستيف في حيف تألمك بركتينات الحبيبات 

فتألتمؼ عف ( د)ك ( ج)أما حبيبات الطرازيف . الفاعمة NH2–السابقيف في أنيا تحكم مجاميع 
في أف ( د)تألتمؼ عف ( ج)فوال عف أف الحبيبات في أنيا تحكم الدىكف، ( ب)ك ( أ)مثيالتيا 

مثؿ حاموي  acid mucosubstancesأألكلى تحكم سكريات أك مكاد مألاطية حاموية 
، AB (pH 2.5)باوستناد إلى تقنية  hyaluronic and sialic acidsالييالكركنيؾ كالسياليؾ 

بااعتماد  sulphated mucosubstancesمكاد مألاطية مكبرتة ( د)في حيف تحكم الحبيبات 
النسئ لحبيبات ء اكيميب اشارة إليو اف الدراسات الألاصةكمما تجدر ا. AB (pH 1) انةإلى تؽ



 ... العصبية اإلفرازية في سرطان المياه ة الجيبية والكيميائي النسجي لحبيباتهاالتركيب النسجي لمغد

141 

تتكافؽ نتائئ الدراسة الحالية بألصكص الكاربكىيدرات مع . الغدة الجيبية قميمة لمغاية في القشريات
كمف جية أألرل، فإنيا . (15,13,7,6)ما لكحظ في حبيبات الغدة الجيبية لعدد مف القشريات 

تتعارض مع ما كجد مف كمية وئيمة مف الكاربكىيدرات في حبيبات الغدة الجيبية لمقشرم 
أما فيما يتعمؽ بالبركتينات، فتتكافؽ نتائئ الدراسة الحالية مع  .C. diaphanus (12) الالدرعي

التي أظيرت  P. gaimardii (13)ما شكىد مف البركتينات في حبيبات الغدة الجيبية لمسرطاف 
كتتطابؽ النتائئ الحالية مف حيث إحتكائيا عمى . كجكد كمية كبيرة إلى معتدلة مف البركتينات

 .Cمع ما كجد مف كمية وئيمة منيا في حبيبات ىذه الغدة في القشرم الالدرعي  SH–مجاميع 

diaphanus (12).  ع تمؾ التي لى حد كبير ـيألص نتائئ الدىكف، فإنيا تتطابؽ إأما فيما
التي  أعالهسجمت في الحبيبات الصغيرة في الغدة الجيبية في القشرم الالدرعي المذككر في 

، في حيف لـ تظير الحبيبات الكبيرة، كما في الدراسة الحالية SBBأعطت تفاعال مكجبا لتقنية 
. لى ألمكىا مف الدىكفق التقنية مشيرة بذلؾ إ، أية إستجابة ليذأيوان 
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يبيف اونتفاخ أك    P.  m.magnumمقطع طكلي لمغدة الجيبية في السرطاف :(13)الصورة 
، كقد (د)التكسع النيائي لمغدة الجيبية كتظير فيو أعداد كبيرة مف حبيبات الطراز 

. كبيرة  ير منتظمة مف آؿ مكاد اافرازية إلتحـ بعويا مع البعض ليككف كتالن 
  .HEالتقانة،  المثبت، بكيف الكحكلي؛

  
يبيف أحد  P.m. magnum جزء مف مقطع مستعرض لساؽ العيف في السرطاف :(14)الصورة 

كألالياه العصبية اافرازية التي تظير عالمات نشاط إفرازم X (XO )-أعواء
في السايتكبالـز كنكل ىذه  RNAكاوح يمكف التعبير عنو مف ألالؿ نشاط أؿ 

حظ النشاط الوعيؼ لمغاية لنكل الألاليا الدبقية و. الألاليا العصبية اافرازية
مشيرة بذلؾ إلى أنيا ألاليا ساندة  ير إفرازية ( األسيـ البيض)كسايتكبالزميا 

(. األسيـ السكد)لألمك سايتكبالزميا مف الحبيبات؛ وحظ أيوا الألاليا الميفية 
 .MGPYالمثبت، ليمّػي؛ التقانة، 

 
يبيف  P m. magnumلغدة الجيبية في السرطاف جزء مف مقطع مستعرض ؿ :(15)الصورة 

شدة اصطباغ الطرز األربعة مف الحبيبات اافرازية، كبألاصة عند تجمعيا بييئة 
الألاصة بالكشؼ عف الكاربكىيدرات كالمكاد ذات  PASكتؿ كبيرة، بتقانة 

، BS. العالقة، كىذا ما يشير إلى احتكائيا عمى كميات معتدلة إلى كبيرة منيا
. المثبت، بكيف الكحكلي. كمجيب دـ

 
يبيف اف ،  .m. magnum  Pجزء مف مقطع طكلي لمغدة الجيبية في السرطاف  :(16)الصورة 

التي تتركز في المنطقة الداألمية لمغدة ( د)الحبيبات العصبية اوفرازية الصغيرة 
مشيرة إلى احتكائيا عمى  AB (pH 1)تستجيب بشدة إلى تقانة ( األسيـ السكد)

األسيـ البيض تشير إلى الطرز . ت كبيرة مف المكاد المألاطية المكبرتةكميا
 .المثبت، بكيف الكحكلي. األألرل مف الحبيبات التي و تستجيب ليذه التقانة
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يبيف أف  ، P.m. magnumجزء مف مقطع طكلي لمغدة الجيبية في السرطاف  :(17)الصورة 

تظير استجابة ( األسيـ السكد( )ج)الحبيبات العصبية اافرازية مف الطراز 
مشيرة إلى كجكد كمية جيدة مف المكاد المألاطية  AB (pH 2.5)معتدلة لتقانة 

إستجابة ( األسيـ السكد( )د)ر الحبيبات في حيف تظو. الحاموية في إفرازاتيا
فإنيا و تبدم أية إستجابة ( األسيـ البيض( )ب)ك ( أ)وعيفة، أما الحبيبات 

 .المثبت، بكيف الكحكلي. ليذه التقانة
 

يبيف   P.m. magnumجزء مف مقطع مستعرض لمغدة الجيبية في السرطاف  :(18)الصورة 
مشيرة بذلؾ إلى  MBPBفرازية لتقانة إستجابة قكية لمألتمؼ طرز الحبيبات اا

وحظ أيوا . كجكد كمية كبيرة مف البركتينات في تركيب إفرازات ىذه الحبيبات
 .المثبت، الفكرماليف المتعادؿ(. 2)كالميفية ( 1)نكل الألاليا الدبقية 

 
يبيف ، P.m. magnumجزء مف مقطع مستعرض لمغدة الجيبية في السرطاف  :(19)الصورة 

مشيرة إلى ألمكىا مف  FCRالتقانة  (األسيـ البيض( )أ)جابة الحبيبات عدـ إست
إستجابة وعيفة كحبيبات ( ب)، في حيف تستجيب حبيبات الطراز SH–مجاميع 
استجابة معتدلة ليذه التقانة مشيرة إلى إحتكائيا عمى كمية ( د)ك ( ج)الطرازيف 

 .المثبت، الفكرماليف المتعادؿ. معتدلة مف ىذه المجاميع
 

يبيف   P.m. magnumجزء مف مقطع مستعرض لمغدة الجيبية في السرطاف  :(20)الصورة 
، (األسيـ السكد( )د)ك ( ج)التفاعؿ اايجابي المعتدؿ كالقكم لحبيبات الطرازيف 

مشيرة إلى إحتكائيا عمى كمية معتدلة إلى كبيرة مف  NSعمى التكالي، لتقانة 
تفاعال ( ب)ك ( أ)حبيبات الطرازيف  الفاعمة، في حيف تظير NH2–مجاميع 
. مشيرة إلى إحتكائيا عمى كمية وئيمة مف ىذه المجاميع( األسيـ البيض)وعيفا 

 .المثبت، الفكرماليف المتعادؿ
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يبين مدى إستجابة الطرز األربعة من الحبيبات العصبية اإلفرازية في الغدة الجيبية في السرطان  :((2الجدول 
Potamon magnum magnum (Pretzman) ية المستخدمةالنسج-الكيميائية اناتلمتق .

 

 التقنيات
 النسجية-الكيميائية

 المستخدمة
 عنها تالمواد التي كشف

أنواع الحبيبات العصبية اإلفرازية في الغدة 
 المستخدمة اناتلمتق استجابتهاالجيبية ومدى 

 دج  ب أ
PAS الكاربكىيدرات +++ +++ ++ ++ 

AB (pH 1) لمكاد المألاطية المكبرتةا - - - +++ 
AB (pH 2.5) المكاد المألاطية الحاموية - - ++ + 

MBPB البركتينات +++ +++ +++ +++ 
FCR  البركتينات الحاكية عمى مجاميع–

SH 

- + + ،++ ++ 

NS  البركتينات الحاكية عمى مجاميع–

NH2 الفاعمة 
+ + ++ +++ 

SBB الدىكف - - + ++ 
ASBB ف المرتبطةالدىك - - + ++ 

 .، قكية+++، معتدلة؛ ++، وعيفة؛ +، سالبة؛ : -شدة ااستجابة
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