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ABSTRACT 

The present study was designed to demonstrate the comparative 
anatomical, histological study of Uvea in the eyes of two cyprinid fresh 
water teleost fishs Garra rufa (first species) and Chondrostoma regius                          
(second species). Which belong to family Cyprinidae Each species differ 
in light intensity, in that G. rufa bottom dwelling but C. regius 
approximately surface dwelling. The two species omnivorous in 
nutritional nature. 

The choroid in the two species, essentially similar in that it 
composed of connective tissue consist of fibers, melanocytes, sinusoid, 
blood vessels and nerves. On the other hand, variations appeared in the 
thickness and nature of these components, but the choroid was more 
developed in C. regius. 

The distinct structures in the choroids of the two species were 
tapetum lucidum and argenteum layer which were more developed in                   
C. regius. On the other hand there were variations in chotoid components 
intraocularly for each species. The choroid gland appeared at both sides 
of optic nerve in the choroid, and more developed in C. regius. The most 
important result in this study was the appearance of choroid fissure and 
falciform process in the eye of G. ruffa only. The ciliary body disappear 
in both species, but its position called ciliary region which was distinct in 
the eye of both species. The ciliary region extended between the retina 
and iris which composed of two portions, the first one originated from the 
choroid and the other from the retina. The length of ciliary region differs 
between the two species as well as intraocularly. 



 ...بقة العنبية في عين نوعين من األسماك العظمية اللذان يعيشان في دراسة تشريحية نسجية مقارنة لط

٨٠ 

The iris showed a wide variations in the shape, thickness, length and 
nature of its components between the two species and intraocularly. The 
iris components have two origins. The first one from the choroid (iris 
stroma), the second from the retina which were the non pigmented ciliary 
cells and pigmented epithelium.We can conclude that the presence of 
tapetum lucidum ,argenteum layer,Choroid glands in the Choroid of both 
species indicate that they posses high visual acuity ,high resolution power 
and strong image contrast but G. ruffa have more visual power because 
the appearance of Chroid fissure and falciform process.  

  

  الخالصة
 تشريحية نسجية مقارنة لطبقة العنبية لعيون نوعين مـن          تناولت الدراسة الحالية دراسة   

ــاه العذبــة وهمــا الكركــور االحمــر   والبلعــوط الملــوكي                    Garra rufaاســماك المي

Chondrostana regius   اللذان يعودان الى عائلة الشبوطيات، ولكن يعيشان فـي بيئتـين 

 االولى في قاع المحيط المائي والثانية قرب السطح         مائيتين تختلفان في شدة االضاءة، اذ تعيش      

ومن جانب اخر فان السمكتين تتقاربان في طبيعـة غـذائهما، اي ان كلتيهمـا مـن                 . المائي

  .القوارت

تكون المكونات التركيبية للمشيمية متشابهة نوعا ما من حيث االساس في النـوعين، اذ              

وجيبانيات دموية واوعيـة    ) ميالنية(اغية  تتألف من نسيج ضام يحتوي على الياف وخاليا صب        

ومن جانب اخر ظهرت اختالفات في سمك وطبيعة هـذه المكونـات بـين              . دموية واعصاب 

النوعين ولكن تكون اكثر تطورا في تركيبها في سمكة البلعوط الملوكي عن ما هو في النـوع                 

رة العين للنوع الواحد    كما ظهر تباين في مكونات المشيمية في االجزاء المختلفة من ك           .االخر

ومن النتائج النوعية هي  ظهور مكونين مهمين، في مشيمية النوعين، همـا البـساط النيـر                 

كما ظهـرت الغـدة     . والطبقة الفضية واللذان يكونان اكثر تطورا في سمكة البلعوط الملوكي         

 المشيمية على جانبي العصب البصري في مشيمية النوعين وتكون اكثر تطورا فـي سـمكة              

ومن اهم النتائج في هذه الدراسة هو ظهورالشق المشيمي والبروز المنجلي           . البلعوط الملوكي 

لم يالحظ الجسم الهدبي في عيون النوعين مـن االسـماك،           . في سمكة الكركور االحمر فقط    

ولكن لوحظت بدله المنطقة الهدبية والتي تمتد بين الشبكية والقزحية وتتكون من جزئين االول              

يختلف طول هذه المنطقة بين النوعين وفي المنـاطق         .  المشيمية والثاني من الشبكية    اصله من 

اما القزحية فظهر تباين في شـكلها وسـمكها وطولهـا           . المحتلفة من كرة العين للنوع الواحد     

وسمك وطبيعة مكوناتها بين النوعين وفي المناطق المختلفة من كرة العـين للنـوع الواحـد                

وطبقتـين متبـاينتين همـا الخاليـا        ) سداة القزحية (ادمة من المشيمية    وتتكون من مكونات ق   

  .الظهارية الصباغية والخاليا الهدبية منشأوها من الشبكية
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الغدة المشيمية في كال النوعين      الطبقة الفضية،  يمكننا االستنتاج بان وجود البساط النير،     

تباين قـوة للـصورة،في      عالية،قوة ميز   ،من االسماك يدل على انهما يملكان حدة بصر عالية        

حين سمكة الكركور االحمر لها قوة بصر اعلى الحتواء عينها على الشق المشيمي والبـروز               

  .المنجلي

  

  المقدمة
تعد العيون تركيب فريد يعمل على ضبط كمية الضوء وتجميع االلوان بشكل تكـاملي               

سب الضوء المحـيط فـي      توجد انواع مختلفة من العيون صممت ح      . لتكوين الصورة النهائية  

ال تعمل شـيئا    ) في الالفقريات (البيئة التي نعيش فيها، فعلى سبيل المثال، فان العيون البسيطة           

اما العيون االكثر تعقيدا تستخدم لتزويد ابصار ذي        . فقط تميز المحيط اذا كان مضيئا او مظلما       

  ).١(تحسس عال كما في عيون االسماك والزواحف والطيور واللبائن

تركب كرة العين من الناحيتين التشريحية والنسجية في الحيوانات الفقرية مـن ثـالث              ت

تعـد طبقـة     .Retina- و الـشبكية   Uvea-، العنبية Sclera-الصلبة: وهي) غالالت(طبقات  

 التي تقع مباشرة تحت الصلبة وحـول        Choroidالعنبية هي الطبقة الوسطى وتشمل المشيمية       

م واوعية دموية وخاليا صباغية ومكونات اخرى تختلف تبعـا          الشبكية وتتكون من نسيج ضا    

تمتد المشيمية الى االمام من كرة العين لتكون ما يسمى الجسم الهـدبي             . لنوع الحيوان وبيئته  

Ciliary body والقزحية Iris  التي تحيط بفتحة البؤبـؤ Pupil .    تفـصل القزحيـة الغرفـة

عين وتقوم بالسيطرة على كمية الضوء الداخل الـى         االمامية عن الغرفة الخلفية لمقدمة كرة ال      

اما الجسم الهدبي فهـو عبـارة       . تختلف القزحية في تركيبها حسب نوع الحيوان وبيئته       . العين

عن تركيب يصل النهاية االمامية للشبكة بالقزحية ويحتوي على الخاليـا العـضلية القابـضة               

وء المحيط وكذلك يفرز السائل المائي في       والباسطة التي تغير شكل العدسة استجابة لكمية الض       

الغرفتين االمامية والخلفية للعين ويختلف تركيبه وعدد طياته في الفقريات المختلفـة وينعـدم              

  ).٤،٣،٢(وجوده في اغلب االسماك 

 وبهذا فقد ظهر تركيب خاص علـى        Avascularتكون الشبكية في االسماك ال وعائية       

 او الـشبكة  Choroid glandيسمى بالغدة المشيمية   جانبي منطقة خروج العصب البصري

 وهي نظام معقد من الشعيرات الدموية تساعد في تزويـد الـشبكية   Rete mirabileالعجيبة 

كما وجد في عدد قليل جدا من االسماك العظمية البالغـة شـق             . باألوكسجين والمواد الغذائية  

نية للشبكية المحيطية يدعى بالشق المشيمي      متطاول يمتد من الشبكية المركزية الى الحافة البط       

 الـشق  هـذا  خالل وتبرز االوعية الدموية من المشيمية ،Choroid fissure) الشق الجنيني(

كما لوحظ في مشيمية عـدد قليـل مـن     ).٥ (Falciform processلتكون البروز المنجلي 
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 مـن  األنواعبعض  في أيضاًولوحظ  ،Tapetum lucidumيسمى بالبساط النير  مااألسماك

 األسـماك إن اغلب عيـون   ).٦( Stratum argenteum يسمى بالطبقة الفضية   مااألسماك

  ).٧(تتحرك  فاقدة للجسم الهدبي ولحركة القزحية أي ان فتحة البؤبؤ تبقى ثابتة ال

وبعد التحري في شبكة المعلومات واالصدارات العلمية االخرى لم نجد دراسة لتركيب            

  والبلعـوط الملـوكي  Garra rufaعيون السمكتين العظميتين الكركور االحمر المشيمية في 

Chondrostoma regius هذه الدراسة كجزء من الدراسات التشريحية والنسجية أجريت لذا 

المقارنة للتحري عن تركيب المشيمية وفق معايير المحيط الضوئي ونوع الـسمكة وطبيعـة              

 في إضافة معرفة جديدة في الجهـاز البـصري لهـذين            ولتسهم التغذية،في هاتين السمكتين،  

  .النوعين من األسماك العظمية

  

  المواد وطرائق العمل
 مـن ينبـوع المحلبيـة    Garra rufaتم الحصول على نماذج سمكة الكركور االحمر 

تتعرض االسماك في هـذه     .  كم الى الغرب من مدينة الموصل      ٣٥ومجراه الذي يبعد حوالي     

يلة خالل النهار وتوجد في منطقة شبه مظلمة اذ ان حياتها قاعية وتتغذى على               قل إلضاءةالبيئة  

 ).٨(والحيوانات القشرية، أي انها من نوع االسماك القارتـة ) الهائمات النباتية (النباتات الدقيقة   

فقد جمعت نماذجها من منطقة التقـاء  Chondrostoma regius اما سمكة البلعوط الملوكي 

تتغذى هذه االسماك على الهائمات النباتية بنسبة عالية         دجلة في قرية المخلط،   نهر الزاب بنهر    

وبعض المواد العضوية المتفسخة والهائمات الحيوانية في المرتبة الثالثة، وبهـذا تعـد مـن               

نقلت االسماك الى المختبر ووضعت في احواض التربية الزجاجية         ). ٩(أيضاًاالسماك القارتة   

Aquaria  تهويـة    بـأجهزة ى ماء خال من الكلور ومـزودة         الحاوية عل Aerators   ومـنظم 

م المشابهة لدرجة    1ْ±24وضبطت درجة حرارة ماء االحواض عند        ،Thermostatللحرارة  

 األسـماك تركت . تمت تغذية االسماك بالغذاء التجاري المحلي .حرارة المحيط الذي تعيش فيه  

  .ظروفبعدها في الظروف المختبرية للتكيف مع هذه ال

 سم لكـل مـن   ١٤ -٧,٥ و٤,٥ -٣تم تشريح االسماك التي تتراوح اطوالها ما يقارب   

 العـين   أخرجتالكركور االحمر والبلعوط الملوكي على التوالي بطريقة قطع الرأس ومن ثم            

 حاو على Petri dishنقلت العين مباشرة بعد قلعها الى طبق بتري  .بعد قص العظام المحيطة

وضع الطبـق  . باألسماكخاص   %)٠,٦(  العين والمغمورة بمحلول فسلجي    قطعة شاش لتثبيت  

البتري الحاوي على العين تحت مجهر التشريح اذ تم عمل ثقوب بحذر في العين من الجهـة                 

وشرحت بعض النماذج بتقسيم العين بعد تشريحها مباشرة الى          .الخلفية للسماح للمثبت بالنفوذ   

  .بطنية انفية انفية، بطنية صدغية،ظهرية  اربعة اجزاء ظهرية صدغية،
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مـع بعـض     )١٠ (Yacob تم معاملة وتثبيت النسيج على وفـق طريقـة اسـتعملها          
 :والتي اعطت نتائج افضل، ثبت النسيج بمثبتين همـا         )١١(التحويرات التي اجراها المتيوتي     

في محلـول فوسـفات الـصوديوم المـنظم         %) ٢( بنسبة   Gluteraldehydeالكلوترالديهايد  
Phosphate buffer  مـن رابـع اوكـسيد االوزميـوم     % ١ والمثبت الثـانيOsmium 

tetraoxide            في محلول دارئ الفوسفات بعدها تمت عملية االنكاز بواسطة الكحول االثيلـي  
بثالثة تغيرات مدة خمس عشرة دقيقة لكل تغير، ثم نقلت بعدها           %) ١٠٠،%٩٠،%٧٠،%٥٠(

ثم طمر النسيج في     ايضا لمدة خمس عشرة دقيقة لكل تغير      الى اوكسيد البروبلين ثالثة تغيرات      
   Epon-812.مزيج من مادة االيبون

 استخدم المشراح الفـوقي  ،Semi-thin sectionsللحصول على مقاطع نصف رقيقة 
مايكروميتر لغرض ) ٢-١(قطعت مقاطع نصف رقيقة  .LKB 2088 Ultrotomeمن نوع 

من محلول البوراكس   %١ة ازرق التولودين بنسبة     الدراسة بالمجهر الضوئي واستخدمت صبغ    
 ووضع عليها غطاء الشريحة وفحـصت بـالمجهر         D.P.Xالمائي وحملت مباشرة بمادة الـ      

واسـتخدمت  4X  والعدسة الشيئية 7Xالضوئي،تم قياس قطر العين باستخدام العدسة المدرجة 
  .بة لتصوير المقاطع المنتخVX 100 ذات حساسية Konicaأفالم من نوع 

  

  النتائج
اوضحت نتائج الدراسة الحالية ان شـكل العـين فـي سـمكتي الكركـور االحمـر                                    

Garra rufa والبلعوط الملوكي Chondrostoma regius،اذ بلغ قطر عـين    شبه كروي
) ٥٨٠٠ ± ٠,١٦٦٠(والـسمكة الثانيـة      مـايكروميتر، ) ٢٥٠٠ ± ١,٠٣(السمكة االولـى    

 االختالف في قطر العين بين النوعين يدل علـى االخـتالف فـي الـصفات          ان. مايكروميتر
  .التشريحية بينهما

  
 :Uvea-العنبية

تشكل العنبية الطبقة الوسطى من كرة العين وتتكون في اسماك الدراسة الحالية من ثالثة              
يمتد مـن   تمثل المشيمية جزء العنبية الذي      . اجزاء تتمثل بالمشيمية، المنطقة الهدبية والقزحية     

العصب البصري وينتهي عند نهاية الشبكية وبداية المنطقة الهدبية على كامـل محـيط كـرة                
اما المنطقة الهدبية فهي المنطقة المحصورة بين نهاية الشبكية وجـذر القزحيـة ولـم               . العين

  .يالحظ الجسم الهدبي في النوعين من اسماك الدراسة
  

 :Choroid-المشيمية.١
المشيمية في السمكتين تشمل تراكيب عدة وتختلف بين النوعين ومن           النتائج ان    أظهرت

وبصورة عامة تتكون المشيمية من نسيج ضام       . منطقة الى اخرى في كرة العين للنوع الواحد       
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تتخلله اوعية دموية وجيبانيات دموية والياف، ولكن ظهرت المشيمية اكثر تطورا في مكوناتها             
سمكة الكركور االحمر، يفصل المشيمية عـن الـشبكية    في هو في سمكة البلعوط الملوكي عما    

 ويتباين في صفته المظهرية والتركيبية في Bruch’s membraneغشاء يسمى غشاء بروش 
النوعين من االسماك وكذلك يختلف في مظهره في المناطق المختلفة من كرة العين، اذ يكون               

المناطق واملسا في منـاطق اخـرى   متموجا بشكل كبير في سمكة البلعوط الملوكي في بعض       
اما في سمكة الكركور فيكون في اغلب المناطق املسا وقد يتموج تموجا طفيفا في              ). ١الشكل،(

  ).٢الشكل،(بعض المناطق 

اما مكونات المشيمية االخرى فتختلف في النوعين في كثافتها وترتيبها كما تختلف مـن              

ففي سمكة الكركور االحمر توجد طبقـة مـن         منطقة الى اخرى في كرة العين للنوع الواحد،         

االوعية الشعرية الدموية الدقيقة بمحاذاة غشاء بروش وتترتب هذه االوعيـة بـشكل متـواز               

تبدأ هذه الطبقة من منطقة خروج العصب       . ويختلف سمكها من منطقة الى اخرى في المشيمية       

  ).١،٣الشكالن (لمحيط البصري وتكون واضحة عند هذه النقطة وتصبح اكثر نحافة باتجاه ا

كما اوضحت النتائج ظهور صف مستمر ورقيق من الخاليا الحاملة لاللـوان ويكـون              

متعرجا وبتماس مباشر مع االوعية الشعرية الدموية المذكورة اعاله ويمثل هذا الصف البساط             

ن النير وقد يتقطع في بعض المناطق ويكون سميكا ومتفرعا في المنطقة المحيطية الظهرية م              

يلي هذا الصف صفوف عـدة مـن        ). ٤،٣،١االشكال  ( كرة العين في سمكة الكركور االحمر     

الخاليا الحاملة للميالنين تختلف في عددها وطبيعتها التركيبية وقد تتخللها اوعية شعرية دموية             

وجيبانيــات دمويــة كبيــرة ومثقبــة وقــد تكــون هــذه الــصفوف متقطعــة او متــصلة                  

يزيد عدد هذه الصفوف في المناطق المحيطية من كرة العين، في المنطقة             ).٦،٥،٣ل  االشكا(

الظهرية االنفية تكثر االوعية الدموية والجيبانيات ويكون تقطـع الـصفوف الميالنيـة اكثـر               

، وفي المنطقة البطنية الصدغية قرب منطقة خروج العصب البـصري ومنطقـة             )٦الشكل،(

وتوجـد   .)٧الـشكل، ( ل عناقيد او اشرطة من الخاليا الميالنية      الشق المشيمي توجد كتل بشك    

، تلي هـذه المكونـات      )٨الشكل،(ايضا عناقيد من هذه الخاليا في المنطقة الظهرية الصدغية          

باتجاه الصلبة طبقة مستمرة او متقطعة وقد تتكون من اكثر من صـف مـن خاليـا حاملـة                   

وفي االغلب تكون مالصـقة لبطانـة الـصلبة         لبلورات الكوانين يطلق عليها الطبقة الفضية،       

وقد توجد  ) ٧،٥،٣االشكال  (وتختلف في سمكها ومظهرها في المناطق المختلفة من كرة العين           

وتكـون الطبقـة    ) ٥الشكل،(اوعية شعرية دموية بين الطبقة الفضية والصلبة او قد ال توجد            

 توجد بينها وبين الصلبة كتلة      الفضية سميكة جدا في مواقع محددة من المشيمية المركزية وقد         

  ).٩الشكل،(من خاليا ميالنية تتخللها اوعية دموية وجيبانيات دموية 

لوحظت في منطقة المشيمية المركزية على جانبي العصب البصري كتلتين من االوعية            

                 Choroid glandعليهـا الغـدة المـشيمية     يطلـق  متواز بشكل تترتب التي الشعرية الدموية
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ومن النتائج المهمة في سمكة الكركور ظهور ما يسمى بالشق المـشيمي            ).٩،٧،٥،٣االشكال  (

اذ يبدو بشكل اخدود منخفض في كرة العين من الجهة الخلفية ويجتاز الشبكية المركزية ويحيد               

باتجاه المنطقة البطنية من كرة العين، اذ يقسمها الى جزءين غير متساويين اذ يكون الجـزء                

ظهري اكبر من البطني ويتصل بالقزحية مجتازا الشبكية وتمر من خالله شبكة من االوعية              ال

يـزود هـذا البـروز    .Falciform processالشعرية الدموية والتي تسمى البروز المنجلـي  

القزحية وبطانة الشبكية بفروع دقيقة من الشعيرات الدموية تسمى االوعية الزجاجية كما تمتد             

  ).١٠الشكل،(تحيط حافتي البروز المنجلي طبقات من الخاليا الميالنية . منه فروع دقيقة

اما في سمكة البلعوط الملوكي فتبدو المشيمية اوسع مما هو في سمكة الكركور االحمر              

تكون شبكة االوعية الشعرية الدموية التي      . واكثر تطورا اذ تكون مكوناتها اكثر تكثفا وتراصا       

كة الكركور االحمر واوسع في المركز عما هو في محيط كـرة            تحاذي الشبكية اوسع من سم    

تلي هذه الطبقة طبقة من خاليا ميالنية تكون متعرجـة او ملـساء              ،)١٢،١١الشكالن  (العين  

يكون البساط النير متفاوتا في سمكه واسمك ما يكون فـي المنطقـة   . يطلق عليها البساط النير  

وبـصورة   )١٣،١٢،١١،١االشكال  (رية الصدغية   المركزية من كرة العين وفي المنطقة الظه      

يلي البساط النير باتجاه الـصلبة      . عامة يكون اكثر تطورا عما هو في سمكة الكركور االحمر         

شبكة من االوعية الشعرية الدموية التي تترتب بشكل متواز افقيا وعموديا وتكون كبيرة الحجم              

 بعـض الجيبانيـات الدمويـة                          اكبر من نظيرتها في سـمكة الكركـور االحمـر وتتخللهـا           

  ). ١٢،١١،١االشكال (

توجد بين االوعية الشعرية الدموية صفوف عدة من الخاليا الحاملة للميالنين قد تـصل              

الى سبعة صفوف قرب العصب البصري او قد تكون ثالثة صفوف سميكة جدا في المنطقـة                

تتخلل االوعية   ، )١٥،١٤الشكل(لمنطقة البطنية   او نحيفة في ا   ) ١٣الشكل،(المحيطية الظهرية   

الشعرية الدموية او تحيطها كتل من خاليا ميالنية بشكل عناقيد فـي المنطقتـين المركزيـة                

تكون الطبقة الفضية المحاذية لبطانة الصلبة في سمكة        ). ١٢،١الشكالن  (والمحيطية للمشيمية   

تتكون هذه الطبقة من    .  الكركور االحمر  البلعوط الملوكي متطورة جدا اكثر مما هو في سمكة        

صفوف عدة من الخاليا الحاملة لبلورات الكوانين وقد تكون هذه الطبقـة منتظمـة او غيـر                 

وتكون هذه الطبقة اوضح واسمك ما تكـون        ). ١٦،١٤،١٣،١٢االشكال  (منتظمة او قد تتفرع     

ية شعرية دموية او خاليا     وقد تتخللها اوع  ) ١٦،١الشكالن(في المنطقة المركزية من كرة العين       

لوحظت في المنطقة المركزية الظهرية وجود كتل عنقوديـة         ). ١٦،١٢،١١االشكال  ( ميالنية

كما لوحظ وجود اليـاف     ). ١٧الشكل،(من خاليا ميالنية وخاليا بالزمية مجاورة لهذه الطبقة         

ــة          ــا ميالني ــاط بخالي ــي تح ــصلبة والت ــضية وال ــة الف ــين الطبق ــميكة ب ــصبية س              ع

ظهرت الغدة المشيمية على جانبي العصب البصري بـشكل كتلتـين مـن              ).١١،١الشكالن  (
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اوعية شعرية دموية تكون اقل كثافة من نظيرتها في سمكة الكركور االحمر تقع بين البـساط                

وتبدو انها اكبر حجما من نظيرتها في سـمكة         ) ١١،الشكل(النير والطبقة الفضية في المشيمية      

  .ومن الجدير بالذكر انه لم يظهر الشق المشيمي في سمكة البلعوط الملوكي. كركور االحمرال

  

 :Iris and cilliary region-القزحية والمنطقة الهدبية. ٢

ولكـن  .  في سمكتي الدراسةCilliary body النتائج عدم وجود الجسم الهدبي أظهرت

 الى جذر القزحية وتكون قصيرة جدا او تكاد         توجد المنطقة الهدبية التي تمتد من حافة الشبكية       

. تكون معدومة في بعض المناطق واطول ما تكون في سمكة الكركور االحمر بصورة عامـة              

تتباين سعة هذه المنطقة في النـوع الواحـد بـين المنـاطق المختلفـة مـن كـرة العـين                                       

 من مكـونين ذات     األسماكلنوعين من   تتكون المنطقة الهدبية في ا     ).٢٠،١٩،١٨،٢االشكال  (

منشأ مختلف، اذ ينشأ االول من الشبكية ويشمل صفا واحدا او صـفوفا عـدة مـن الخاليـا                   

الظهارية التي تسمى الخاليا الهدبية وهي امتداد للطبقات الداخلية في الشبكية وتمتد هذه الخاليا              

 واكثر شـفافية    األحمرالكركور  تكون الخاليا الهدبية اوضح في سمكة       . لتكون بطانة القزحية  

، اما في سمكة البلعـوط الملـوكي فيكـون          )١٨الشكل،(في سايتوبالزمها وتشكل صفا واحدا      

سايتوبالزمها اكثر دكنة في الصبغة ويشكل ما يقارب ثالثة صفوف عند قمة الشبكية وتـصبح    

اه الصلبة، صـف    يلي الخاليا الهدبية، باتج   ). ٢٢،٢١الشكالن  (صفا واحدا في بطانة القزحية      

امـا  . او اكثر من الخاليا الظهارية الصباغية والممتدة من الخاليا الظهارية الصباغية للشبكية           

المكون الثاني للمنطقة الهدبية فمنشأه من المشيمية ويشمل شبكة من االوعيـة الدمويـة التـي          

ا الحاملة لبلـورات    تكون بمحاذاة الطبقة الظهارية الصباغية وتليها باتجاه الصلبة طبقة الخالي         

وقد تلـتحم   ). ٢٢،٢٠،١٩،١٨،٢االشكال  (الكوانين والقادمة من الطبقة الفضية في المشيمية        

او قـد ال تلـتحم      ) ١٨،٢الـشكالن   (طبقة الخاليا الحاملة لبلورات الكـوانين مـع الـصلبة           

  ).٢٢الشكل،(

 اسـماك   اظهرت القزحية تباينا واسعا في شكلها وسمكها ومكوناتها في النـوعين مـن            

تتكون القزحية ايـضا مـن      . الدراسة وفي المناطق المختلفة في داخل كرة العين للنوع الواحد         

. مكونين االول ينشأ من الشبكية والثاني ينشأ من المشيمية امتدادا لمكونات المنطقـة الهدبيـة              

ـ               ة يتضمن الجزء الشبكي طبقتين، الداخلية هي الخاليا الهدبية وتكون خاليا ظهاريـة عمودي

يختلف سايتوبالزمها في الفته للصبغة في النوعين من االسماك، اذ          . خاصة عند قاعدة القزحية   

تؤلف الخاليا الهدبيـة صـفا      ). ٢٣،٢٢الشكالن  (يكون اكثر دكنة في سمكة البلعوط الملوكي        

واحدا في سمكة الكركور االحمر على طول القزحية ويكـون سـايتوبالزمها القمـي كثيفـا                 

اما في سمكة البلعوط الملوكي فتؤلف ما يقارب ثالثة صفوف عند قاعدة            ). ٢٣،١٨الشكالن  (
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ويكون سايتوبالزمها متجانسا في الصبغة ويتدرج الى ان تؤلـف صـفا            ) ٢٢الشكل،(القزحية  

وتـصبح  ) ٢١الشكل،( واحدا عند منتصف القزحية الى قمتها في اغلب المناطق من كرة العين    

ومن جهة اخرى تحمـل هـذه الخاليـا الـشفافة           .  القزحية مكعبة ومن ثم حرشفية قرب قمة     

اما الطبقة االخرى التي تنشأ من       .بالحبيبات الصباغية كلما اتجهنا باتجاه الجزء الحر للقزحية       

الشبكية فهي الخاليا الظهارية الصباغية، باتجاه الصلبة، والتي تكون امتدادا للخاليا الظهاريـة             

ثر من صف عند قاعدة القزحية وتتدرج الى ان تصبح صف           الصباغية للشبكية وتتكون من اك    

 واحد باتجاه القمة، وقد تكون اكثر من صف في بعض المناطق من كرة العين في قمة القزحية                

، اذ يالحظ انها تختلف في السمك بـين النـوعين مـن             )٢٥،٢٤،٢٣،٢١،٢٠،١٩االشكال  (

  .عيناالسماك وداخل النوع الواحد في مناطق مختلفة من كرة ال

اما المكونات المشيمية فتتألف من طبقة من االوعية الشعرية الدموية تلي طبقة الخاليـا              

تختلف هذه الطبقة بكثافة وسمك االوعية الشعرية الدموية في النوعين من           . الظهارية الصباغية 

االسماك وفي داخل النوع الواحد ولكن بصورة عامة تكون اكثر تطورا في سمكة الكركـور               

تليها باتجاه القرنية الخاليا الحاملة للبلورات المقزحة التي        . )٢٨،٢٧،٢٦،١٨االشكال   (االحمر

تتكون من صفوف عدة من الخاليا الحاملة لبلورات الكوانين القادمة من الطبقة الفـضية فـي                

المشيمية وتكون بصورة عامة اسمك واكثر تطورا ووضوحا في سمكة البلعوط الملوكي وقـد              

ومن الملفت للنظـر وجـود      ). ٢٩،٢٨،٢٧،٢٦،٢٥االشكال  (لخاليا الميالنية   تتخللها بعض ا  

عناقيد مكثفة من الخاليا الميالنية محاذية للطبقة المقزحة من الداخل في قزحية سمكة البلعوط              

الملوكي وخاصة في المنطقة الظهرية من كرة العين وتكـون اقـل فـي المنطقـة البطنيـة                  

تكون قليلة في قزحية الكركور االحمـر وتوجـد فـي نفـس              ولكن هذه الخاليا    ) ٣٠الشكل،(

قد تلي طبقة الخاليا المقزحة اوعية شعرية دموية دقيقة باتجـاه القرنيـة             ) ٣١الشكل،( المنطقة

وقد تتصل قاعدة جذر القزحية بـشكل محكـم بالربـاط           . او قد التليها  ) ٢٨،٢٦،٢٢االشكال(

وفيما ياتي تباينات في تركيب     . تصالها متخلخال او قد يكون ا   ) ٢٩،٢١الشكالن  (الحلقي للقرنية   

  :القزحية في النوع الواحد داخل المناطق المختلفة لكرة العين وبين النوعين

في سمكة الكركور االحمر تستند الخاليا الهدبية على غشاء قاعدي متموج يفصلها عـن     

 الخاليا الحاملة للميالنين    اما) ٣١،٢٩الشكالن  (الخاليا الحاملة للميالنين، اذ يكون تموجه حادا        

ال تنحرف فوق سطح القزحية عند النهاية الحرة في المنطقتين الظهريـة االنفيـة والبطنيـة                 

ولكن تنحرف مغطية سطح القزحية باتجاه الغرفـة االماميـة فـي            ) ٢٦،١٨الشكالن(االنفية  

زحية في الجهة   وتغطى الق ). ٢٧،٢٤الشكالن  (المنطقتين البطنية الصدغية والظهرية الصدغية      

يكون ). ٢٧،١٨الشكالن  (المبطنة للغرفة االمامية بصف رقيق من الخاليا الظهارية الحرشفية          

الشكل العام للقزحية نحيفا ومنحنيا وطويال في المنطقة الظهرية االنفية والظهرية الـصدغية،             



 ...بقة العنبية في عين نوعين من األسماك العظمية اللذان يعيشان في دراسة تشريحية نسجية مقارنة لط

٨٨ 

نحنية في المنطقة   اما في المنطقتين البطنية االنفية والبطنية الصدغية فتكون القزحية قصيرة وم          

  ).٢٧،٢٦،٢٤،١٨االشكال (البطنية الصدغية وشبه مستقيمة في المنطقة الظهرية الصدغية 

وبصورة عامة تكون االوعية الشعرية الدموية اكثر تطورا في المنطقة البطنية االنفيـة             

ـ             ة والبطنية الصدغية والظهرية الصدغية عما هو في المنطقة الظهرية االنفية ويخترق القزحي

في المنطقة البطنية الصدغية كتلة من اوعية شعرية دموية تزود القزحية بـالتجهيز الـدموي               

وتكون االجزاء الحرة من القزحيـة اطـول فـي          ). ٣١الشكل،( وهي امتداد للبروز المنجلي   

المنطقتين الظهرية االنفية والظهرية الصدغية، كما ان طبقة الخاليا الحاملة لبلورات الكـوانين   

كمـا ظهـرت    . كثر تطورا واسمك في المنطقتين الظهرية االنفية والظهرية الصدغية        تكون ا 

  ).١٨الشكل،(خاليا حاملة للميالنين بشكل كتلة قرب قمة القزحية في المنطقة الظهرية االنفية 

وفي سمكة البلعوط الملوكي يتباين سمك وطول ومكونات القزحية في المناطق المختلفة            

في المنطقة البطنية الصدغية تكون القزحية بـصورة عامـة قـصيرة            من كرة العين ايضا، ف    

، كمـا ان    )٣٢الـشكل، (مقارنة مع جزء القزحية في المنطقة الظهرية الصدغية         ) ٢٥الشكل،(

طبقة الخاليا الحاملة لبلورات الكوانين تكون اسمك في المنطقة البطنية الـصدغية واالوعيـة              

لمنطقة الظهرية الصدغية، ومن ناحية اخرى تنحنـي        الشعرية الدموية تكون اكثر تطورا في ا      

الخاليا الحاملة لصبغات الميالنين عند قمة القزحية لتغطيها في النهاية الحرة المقابلة للغرفـة              

). ٣٢الشكل،(بينما التنحني هذه الخاليا في المنطقة الظهرية الصدغية          ،)٢٥الشكل،(االمامية  

ة نحيفة وطويلة وذات نهاية حادة في المنطقـة الظهريـة           اما في المنطقة االنفية فتكون القزحي     

بينما في المنطقة البطنية االنفية تكون اقصر وذات نهاية غير حادة وتلتـف الخاليـا                ،االنفية

الميالنية لتغطي نهاية القزحية الحرة باتجاه الغرفة االمامية وتكون فيهـا االوعيـة الـشعرية               

يكـون  ). ٢٠الشكل،(ا هو في المنطقة الظهرية االنفية       الدموية اصغر حجما واكثر كثافة عن م      

الغشاء القاعدي الذي تستند عليه الخاليا الهدبية اما متموجا او املسا وتكون الطبقة المقزحـة               

الحاملة لبلورات الكوانين اكثر كثافة وسمكا في المنطقتـين الظهريـة الـصدغية والبطنيـة               

يتصل الرباط الحلقي بطبقـة الخاليـا الحاملـة         . الصدغية عن ما هو في المنطقتين االنفيتين      

لبلورات الكوانين وحالما ينتهي تغطى هذه الطبقة بنسيج ضام مع الطبقة من الخاليا الظهارية              

لم تالحظ كتلة االوعية الدمويـة المخترقـة        ). ٣٢،٢٥االشكال  (التي تمتد على سطح القزحية      

  .للقزحية، كما لوحظ في سمكة الكركور االحمر

  

  المناقشة
 Garra rufaبينت نتائج الدراسة الحالية ان النوعين من االسماك الكركور االحمـر  

 اذ ان Binocular من ذوات االبصار الثنـائي  Chondrostoma regiusوالبلعوط الملوكي 
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العينين لكل منهما تقعان على الجانبين وكل عين تستطيع رؤية الحقل البصري الذي يواجهها،              

 االبـصار  ذات الحيوانـات  مـن  تعـد  والتي الرأس ات التي تقع عيونها في جبهة     عكس الحيوان 

  ).١٣،١٢ (Uniocularاالحادي 

  

 :Uvea-العنبية

تتألف العنبية في الحيوانات الفقرية اوال من طبقة المشيمية التـي تقـع بـين الـصلبة                 

ـ              ة الـشبكية   والشبكية وتحيط كرة العين ابتداءا من العصب البصري على الجانبين الـى حاف

  .المحيطية وتتحور عند نهاية الشبكية المحيطية لتكون الجسم الهدبي والقزحية

  

 :Choroid-المشيمية. ١

اظهرت نتائج الدراسة الحالية ان المشيمية في السمكتين تتألف من نسيج ضام يحتـوي              

. واحـد مكونات عدة مختلفة تختلف بين النوعين ومن منطقة الى اخرى في كرة العين للنوع ال              

من مكونات المشيمية في النوعين وجود اوعية دموية وجيبانيات دموية والياف وطبقات مـن              

الخاليا الميالنية التي تقوم بامتصاص الضوء الشارد او المبعثـر التـي ال تـستطيع الخاليـا      

البصرية في الشبكية من امتصاصه، كما لوحظ في النوعين وجود ما يسمى بالطبقة الفـضية               

يختلف شكل وتفرعـات الخاليـا      . لبلورات الكوانين والبساط النير او المرآة العاكسة      الحاملة  

وقـد  ). ١٥،١٤(الصباغية الميالنية وموقعها وكثافتها في االنواع المختلفـة مـن االسـماك             

اوضحت دراسات المجهر االلكتروني ان الخاليا الميالنية نوعان هما الفـا وبيتـا، اذ تكـون                

كما لوحظت انواع اخرى    .  في االولى كبيرة وتكون في الثانية اصغر حجما        الحبيبات الميالنية 

 او الخاليا الحاملة للجسيمات     Iridophoresمن الخاليا مثل الخاليا الحاملة للحبيبات المقزحة        

ان .Xanthophores او الخاليـا الحاملـة للـصبغة الـصفراء           Pterinophoresالمجنحة  

نية وكثافة االوعية الدموية من منطقة الى اخرى في المشيمية          االختالف في عدد الطبقات الميال    

وبين النوعين من اسماك الدراسة ظهر في العديد من االسماك مثل سمكتي لخ انكورة والسنك               

  ).١٧(واسماك كركور المتة والعراض والمرمريج ) ١٦(

اليـا  ظهر البساط النير في النوعين من االسماك بشكل طبقة مستمرة ورقيقة مـن الخ             

الحاملة لاللوان ويختلف في سمكه وصفته التشريحية بين النوعين وفي داخل المناطق المختلفة             

ان . من كرة العين للنوع الواحد، ويقع بمحاذاة الشبكية وتفصله عنها طبقة من االوعية الدموية             

البساط النير هو جهاز بايولوجي عاكس للضوء اذ انه يؤدي الى ظاهرة لمعـان العـين فـي                  

. (18)الظالم اذ توجد فيه تراكيب عاكسة للضوء وهو صفة شائعة في بعض عيون الفقريات               

يختلف لون البساط النير باختالف االنواع والساللة والعمر وكمية التصبيغ، كمـا ان ترتيـب               
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ونظام البلورات المكونة للبساط يختلف ايضا من نوع الى اخر، اذ قد يتكـون مـن بلـورات                  

فة شائعة او قـد يحتـوي علـى الكولـستيرول، سـستين، الخارصـين،               الكوانين، وهي ص  

تترتب هذه المكونات بطبقات متعاقبة ذات دليل انعكاسي عـال          . الرايبوفالفين ودهون مختلفة  

وواطئ يتناسب سمكه مع الطول الموجي للضوء اذ ان في كل طول من اطوال الضوء هناك                

ـ                ات والطـول المـوجي المـسلط       نسبة معينة مـن االنعكـاس تعتمـد علـى سـمك الطبق

لوحظ البساط النير في مشيمية االسماك صفيحية الخياشيم مثل سمكة الحفـش            ). ٢٠،١٩،١٨(

، كمـا لـوحظ فـي سـمكة     Priacanthus arenovtus (21)وفي الـسمكة مـن نـوع    

Stizogtedion vitreum وفي سمكة Dasyatis brevlofudata وفي سمكة Cyprinion 

carpioوفي سمكة   Latimeria chalumnae (22) .       وفي سمكتي لـخ انكـورة والـسنك

يقوم البساط النير بعكس الضوء     ). ١٧(وفي اسماك كركور المتة والمرمريج والعراض       ) ١٦(

الى خاليا الشبكية الحساسة للضوء واعطائها فرصة ثانية القتناصه وبهـذا يعـزز التحـسس               

بات الميالنية بالقرب مـن او بـين مكونـات          كما ان وجود الحبي   . البصري في المحيط المعتم   

البساط النير تساعد في امتصاص الضوء الزائد المنعكس من البساط وبهذا تختزل التـشويش              

ان ما وجد في هذه الدراسة يـدعم        . في الصورة الذي قد يحصل نتيجة انعكاس الضوء الزائد        

دة التحـسس البـصري     الرأي القائل ان البساط النير تكيف تشكلي وبيئي يـؤدي الـى زيـا             

ان وجود البساط النير في النوعين من اسماك الدراسة يدل على ان هذه االسـماك               ). ٢٢،١٨(

لها نشاط ليلي، فضال عن ان سمكة الكركور االحمر تعيش في قاع المحيط المائي مما يجعلها                

لعـوط  كما ان ظهور البساط النير اكثر تطورا في سمكة الب         . ذات تحسس عال في هذا المحيط     

الملوكي يدل على ان هذه السمكة لها القدرة على االستفادة القـصوى مـن جميـع الـضوء                  

  .(6)المحيط

بينت الدراسة الحالية وجود الطبقة الفضية، وهي احـدى تخصـصات المـشيمية فـي               

النوعين من االسماك، ومن جانب اخر ظهر تباين في سمك وطبيعة هذه الطبقة بين النـوعين                

اطق المختلفة من كرة العين من جهة ثانية، ولكنها تكون اكثر تطـورا فـي               من جهة وفي المن   

يبدو ان مكونات هذه الطبقة هي خاليا حاملة لبلورات الكوانين كمـا             .سمكة البلعوط الملوكي  

لوحظت هذه الطبقة في عدد قليل من االسماك العظمية مثـل           . اظهرها ملون ازرق التولودين   

                    Pseudomugil sigifer والسمكة ذات العيون الزرقاء Gambusia affinisسمكة البعوض 

  .(6)   وفي سمكة العلجوميةLimnichthy fasciatus (15)وفي سمكة 

وفي دراستين مقارنيتن حديثتين االولى اجريت على نوعين من االسماك هما سمكة لخ             

ية على ثالثة انواع هي اسماك كركور المتة والمرمـريج          ، والثان )١٦(انكورة وسمكة السنك    

واكدت هاتين الدراستين وجود تباين في الـصفة        . ظهر وجود الطبقة الفضية   ) ١٧(والعراض  
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التشريحية والتركيبية والسمك في الطبقة الفضية بين االنواع الخمسة من االسماك مـن جهـة               

 مع دراستنا الحالية، اذ لوحظ وجـود هـذا          وفي داخل كرة العين للنوع الواحد، وهذا ما يتفق        

ان الطبقة الفضية تعكس كميات الضوء المتبعثر الذي لم تمتصه الخاليا البصرية او لم              . التباين

يعكسه البساط النير بزيادة التحسس في ظروف مشابهة من البساط النير، وتساعد هذه الطبقـة               

تصاصه ومنع تشويش الـصورة، او قـد        ايضا على عكس الضوء باتجاه الخاليا الميالنية الم       

 (14)تعمل بوصفها قناعا واقيا تقي العين من الضوء الكثيف الخطير الذي ياتي من الخـارج                

 .وهذا ما قد يحصل في اسماك الدراسة الحالية

 وضحت نتائج الدراسة الحالية وجود الشق المشيمي او الجنيني في سـمكة الكركـور             أ

شق االوعية الدموية لتكون ما يسمى بالبروز المنجلـي الـذي           وتبرز خالل هذا ال   .االحمر فقط 

يعطي جهازا واسعا من اوعية دموية تحيط بالعدسة وتبطن الـشبكية مـن الـداخل، ويـزود                 

لوحظ الشق المشيمي في عدد قليل جدا من االسماك البالغـة،           . القزحية باالوعية الدموية ايضا   

   Trachinus vipera، فقـد وجـد فـي سـمكة     فعادة ما يختفي اثناء التطور الجنيني للعين

  ).17( وفي سمكة كركور المتة فقط Leposareus pardalis (5) وفي سمكة السلور (23)

ان وجود الشق المشيمي والبروز المنجلي في سمكة الكركور االحمر يدل على ان هذه              

ن غدتها المشيمية اقل    السمكة تحتاج الى تغذية اضافية للشبكية الفاقدة لالوعية الدموية وذلك ال          

تطورا من الغدة المشيمية في سمكة البلعوط الملوكي، هذا من جهة، ومـن جهـة اخـرى ان                  

سمكة الكركور االحمر تعيش في القاع وتحتاج الى زيادة حـدة البـصر كمـا فـي سـمكة                   

Trachinus vipera (23) كما ان تطور الغدة المـشيمية فـي   ). 17( وسمكة كركور المتة

عوط الملوكي يدل على ان هذه السمكة التحتاج الى الشق المشيمي اذ تكفـي الغـدة                سمكة البل 

  .(24)لتزويد انسجة العين باالوكسجين والغذاء 

  

 :Cilliary region and iris-المنطقة الهدبية والقزحية. ٢

بينت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود الجسم الهدبي في النوعين من االسماك، ووجـود              

ة الهدبية التي تمتد من حافة الشبكية الى جذر القزحية وتكون قصيرة جدا او تكاد تكون                المنطق

لم يالحظ الجسم الهدبي في جميع االسماك       . معدومة، ولكنها اوضح في سمكة البلعوط الملوكي      

  ).٢٦،٢٥،١٤،٤( الحالية العظمية التي تم دراستها كما في الدراسة

 يختلف منشأهما، المكون االول هو عبارة عن طبقتين         تتكون المنطقة الهدبية من مكونين    

او اكثر من الخاليا الظهارية الصباغية والخاليا الهدبية الشفافة والتي تكون بمحـاذاة الغرفـة               

لوحظت مكونات المنطقة الهدبيـة فـي        .الخلفية للعين، اما المكون الثاني فمنشأه من المشيمية       

ا ولكن، كما في اسماك الدراسة، تختلف في سمكها بين          تم دراسته  التي العظمية جميع االسماك 



 ...بقة العنبية في عين نوعين من األسماك العظمية اللذان يعيشان في دراسة تشريحية نسجية مقارنة لط

٩٢ 

ان االختالف في سـمك      .)٢٧،٢٦(االنواع وفي المناطق المختلفة من كرة العين للنوع الواحد        

وعدد طبقات الخاليا الظهارية الصباغية والخاليا الهدبية الذي لوحظ في السمكتين الحـاليتين             

 الزرد ان هذه الخاليا تكون اسمك في المنطقة         لوحظ ايضا في اسماك عدة، فقد وجد في سمكة        

الظهرية عن ما هو في المنطقة البطنية بالنسبة للخاليا الهدبية والتي تحتوي علـى التفافـات                

عالية في المنطقة الظهرية وذات طبيعة افرازية وتشبه الخاليا الفارزة التي تـبطن بـروزات               

طنية تكون ذات طبيعة افرازية ولكـن تحتـوي         الجسم الهدبي في اللبائن، بينما في المنطقة الب       

على بروزات سايتوبالزمية قليلة وعلى حويصالت قليلة كما اظهرهـا المجهـر االلكترونـي              

)٢٦،١٤،٤.(  

ان الـصفات   .اوضحت النتائج ان القزحية اكثر تطورا في سـمكة البلعـوط الملـوكي            

االسـماك   التركيبية للقزحيـة التـي ظهـرت فـي النـوعين لوحظـت فـي العديـد مـن                    

قد تتحول بعض الخاليا الظهارية للقزحية الى عضالت عاصرة للبؤبـؤ           ). ٢٧،٢٥،١٧،١٦(

  ).٢٥ (Gempylus serpensوتشكل حلقة حول فتحة البؤبؤ كما في سمكة 

هما مكونان  ) الفتحة الموجودة بالقزحية  (اوضحت الدراسات السابقة ان القزحية والبؤبؤ       

وبما ان كميـة الـضوء فـي        . ية الضوء الداخل الى العين    بصريان يقومان بالسيطرة على كم    

المحيط المائي تكون محدودة فان اغلب االسماك تبدي تغيرات قليلة جدا بحجم البؤبـؤ أي ان                

القزحية ال تتحرك وهذا ينعكس في تركيبه النسجي اذ تفتقد الى العضالت التي تؤهلها للحركة               

)٢٩،٢٨،١٧.(  

وعين من االسماك،في سمك وطول القزحية لوحظ فـي         في الن ،ان االختالف الذي ظهر   

اذ لوحظ ان القزحية الظهرية اطول من القزحيـة         . (26)بعض االسماك كما في سمكة الزرد       

وفـي  . البطنية والتي تنحني الى الخارج كما في سمكة الكركور االحمر في الدراسة الحاليـة             

في المنطقة البطنية من كـرة   تكون القزحية Corythoichthyes paxtoniالسمكة من نوع 

  .(27)العين طويلة ومستدقة بينما في المنطقة الظهرية فتكون سميكة ومدورة 

ان حجم وطبيعة القزحية في سمكة الكركور االحمر تشبه تركيب القزحية فـي سـمكة               

وان تركيب القزحية في سمكة البلعوط الملوكي تشبه لحـد مـا تركيـب              ) 17(كركور المتة   

ان االختالف الذي لوحظ في سمك طبقـة        ). ١٧(والعراض  ) 16(سمكتي السنك   القزحية في   

الخاليا الحاملة لبلورات الكوانين بين النوعين وفي داخل النوع الواحد في الدراسـة الحاليـة،               

وفي وجود او عدم وجود كتل من الخاليا الميالنية في القزحية، لوحظ في العديد من االسماك                

، كما ان وجود الطبقـة      )١٤،٤( البعوض والسمكة ذات العيون الزرقاء    العظمية كما في سمكة     

 نوعـا   ١٥الفضية في القزحية هي حالة شائعة في االسماك اذ وجدت في احدى الدراسات في               

  ).17( ووجدت ايضا في اسماك المرمريج والعراض وكركور المتة(30)من االسماك العظمية
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 المنطقة الظهريـة الـصدغية لـسمكة البلعـوط          مقطع مستعرض في كرة العين في     ): ١(الشكل  

، واحاطة االوعية الدمويـة  Argentium layer AR الملوكي يوضح الطبقة الفضية

 Bruch's membrane  وتموج غشاء بروشMelanocytes  MCبالخاليا الميالنية

BM    والصلبة المركزية SC،    الحظ الشبكيةR،    البساط النيرTL،     الوعـاء الـدموي

BV . علما إن جميع األشكال بنفس الملون. (ازرق التولودينملون.(  
  

الحـظ الغرفـة االماميـة      . مقطع مستعرض في كرة العين لسمكة الكركور االحمر       ): ٢(الشكل  

Anterior chamber AC،والحظ القزحية  للعين Iris IR وغشاء بروش ،BM بين 

 Blood vessellsة للشبكيةالشبكية والمشيمية وطبقة االوعية الدموية للمشيمية المحاذي

BV .والحظ ايضا المنطقة الهدبيةCiliary region  CRE .  
  

مقطع سهمي في مركز كرة العين لسمكة الكركور االحمر يوضح مكونات المشيمية            ): ٣(الشكل  

 Tapetum lucidum، البساط النيـر BVاوعية شعرية دموية بمحاذاة الشبكية : وهي

TLالطبقات الميالنية ، Melanocytes layer ML   والغـدة المـشيمية Choroid 

gland CHO    والطبقة الفضية AR    والـصلبة SC .   ويوضـح الـشبكية Retina R 

  .Optic nerve ON سميكة في المنطقة البطنية والعصب البصري خارج الشبكية
  

 TLمقطع مستعرض في كرة العين لسمكة الكركور االحمر يوضح ان البساط النير             ): ٤(الشكل  

  . MLالمشيمية متفرع ومتطور والطبقات الحاملة للميالنين في المشيمية في 
  

مقطع مستعرض في كرة العين لسمكة الكركور االحمر قـرب العـصب البـصري              ): ٥(الشكل  

 وطبقـة الخاليـا     CHOالحظ الغـدة المـشيمية      . يوضح مكونات المشيمية والشبكية   

  .BVوعية الدموية  واالAR والطبقة الفضية MLالميالنية في المشيمية 
  

مقطع مستعرض في كرة العين لسمكة الكركور االحمر في المنطقة الظهرية االنفية            ): ٦( الشكل  

 ووجـود الجيبانيـات     MLتوضح زيادة فـي الطبقـات الميالنيـة فـي المـشيمية             

  . Sinusoid vessels  SVالدموية
  

حمر يوضح مكونات المشيمية مقطع سهمي قرب مركز كرة العين لسمكة الكركور اال    ): ٧(الشكل  

 والطبقـة   CHO والغدة المشيمية    MCكل من الخاليا الميالنية     : في هذه المنطقة وهي   

  .R،الشبكية ONالعصب البصري  ،ARالفضية 
  

، غشاء  CHمقطع مستعرض في كرة العين لسمكة الكركور االحمر يوضح المشيمية           ): ٨(الشكل  

  . MCالميالنية الخاليا ،SC، الصلبة المحيطية BMبروش 
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٩٥ 

مقطع مستعرض في كرة العين في المنطقة المركزية الظهريـة لـسمكة الكركـور           ): ٩(الشكل  

 ،CHOالغـدة المـشيمية      ،MCالخاليا الميالنية    االحمر يوضح مكونات المشيمية،   

  .SC الصلبة ،ARالطبقة الفضية 
  

 في كرة العين لسمكة الكركور االحمر قرب مركز كرة العين الحـظ             مقطع سهمي ): ١٠(الشكل  

 والطبقـات   MC، عناقيد الخاليا الميالنية     FP وبروزه المنجلي    CFIالشق المشيمي   

 ،TLوالبـساط النيـر      ،BVواالوعية الدموية     في المشيمية،  MLالخاليا الميالنية   

  . R، والشبكية ARوالطبقة الفضية 
  

ستعرض في كرة العين لسمكة البلعوط الملوكي فـي المنطقـة الظهريـة             مقطع م ): ١١(الشكل  

، سـمك   BV وسعة االوعية الشعرية الدمويـة       CHالحظ تطور المشيمية    . الصدغية

الخاليا الميالنية فـي     ،NF، والحظ االلياف العصبية في المشيمية       TLالبساط النير   

ـ  ،CHOالغدة المـشيمية   ،ARالطبقة الفضية    ،MLالمشيمية   الخاليـا   ،Rشبكية  ال

  .MCالميالنية 
  

 CHالحظ تطور المشيمية    . مقطع مستعرض في كرة العين لسمكة البلعوط الملوكي       ): ١٢(الشكل  

، TL واحاطتها بخاليا ميالنية ونالحظ سمك البساط النير         BVوسعة االوعية الدموية    

  .Rالشبكية  ،MC، الخاليا الميالنية ARتطور الطبقة الفضية 
  

مقطع مستعرض في كرة العين لسمكة البلعوط الملوكي فـي المنطقـة الظهريـة              ): ١٣(الشكل  

 وطبقـات   TLالحظ تطور وسمك البساط النير فـي المـشيمية          . الصدغية المحيطية 

  . AR والطبقة الفضية MLالخاليا الميالنية 
  

 يوضـح الطبقـات   . مقطع مستعرض في مركز كرة العين لسمكة البلعوط الملوكي        ): ١٤(الشكل  

 ،BVاوعية دمويـة     ،CH في المشيمية    AR والطبقة الفضية    MLالميالنية المتعددة   

  . ARالطبقة الفضية  ،ON، العصب البصري Rالشبكية 
  

مقطع مستعرض في كرة العين في المنطقة البطنية المحيطيـة لـسمكة البلعـوط              ): ١٥(الشكل  

، ARبقـة الفـضية      والط ML، طبقات الخاليا الميالنية     SCالحظ الصلبة   . الملوكي

  .BV اوعية دموية ،CHالمشيمية 
  

. مقطع مستعرض في كرة العين في المنطقة المركزية لسمكة البلعـوط الملـوكي            ): ١٦(الشكل  

 فـي المـشيمية، الطبقـة       ML والطبقات الميالنية    ARالحظ تطور الطبقة الفضية     

  . BVاالوعية الدموية  ،SCالصلبة  ،TL ، البساط النير ARالفضية 
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٩٧ 

مقطع مستعرض في كرة العين في المنطقة المركزية وفي الطبقة المشيمية لـسمكة             ): ١٧(الشكل  

  . PL والخاليا البالزمية MCالحظ كتل الخاليا الميالنية . البلعوط الملوكي
  

النفية لسمكة الكركور   مقطع مستعرض في مقدمة كرة العين في المنطقة الظهرية ا         ): ١٨(الشكل  

 والخاليـا الحاملـة     MCاالحمر، الحظ وجود خاليا ميالنية في قمة سداة القزحيـة           

  . SC قد تلتحم بالصلبة GCلبلورات الكوانين 
  

الحـظ المنطقـة    . مقطع مستعرض في مقدمة كرة العين لسمكة الكركور االحمـر         ): ١٩(الشكل  

والخاليـا الحاملـة     Cilliary cells CI  والخاليا الهدبيـة للقزحيـة  CREالهدبية 

الرباط الحلقي   ،BVاالوعية الدموية  ،SC والتي تلتحم بالصلبة     GCلبلورات الكوانين   

  . IRالقزحية  ،Rالشبكية  ،Annular ligament  Anللقرنية
  

الحـظ المنطقـة    . مقطع مستعرض في مقدمة كرة العين لسمكة البلعوط الملـوكي         ): ٢٠(الشكل  

 والخاليا الظهارية الصباغية التي تلتف في قمة القزحيـة          IRقزحية   وال CREالهدبية  

PE،  الخاليا الحاملة للكوانينGC.  
  

مقطع مستعرض في كرة العين في المنطقة الظهريـة االنفيـة لـسمكة البلعـوط               ): ٢١(الشكل  

 وسمك طبقة الخاليا الحاملة لبلورات الكوانين في        ANالحظ الرباط الحلقي    . الملوكي

 Ciliar undulatingالغشاء القاعدي المتمـوج للخاليـا الظهاريـة    ،GCة القزحي

basement membrane CIB،  الخاليا الهدبيةCI.  
  

 ،IRالحظ القزحية   . مقطع مستعرض في مقدمة كرة العين لسمكة البلعوط الملوكي        ): ٢٢(الشكل  

 وطبقـة   PE  والخاليا الظهارية الصباغية   CI وخالياها الهدبية    CREالمنطقة الهدبية   

 ،BVاالوعيـة الدمويـة       ومكونات القزحية،  GCالخاليا الحاملة لبلورات الكوانين     

  . Rالشبكية
  

مقطع مستعرض في مقدمة كرة العين في المنطقة الظهرية االنفية لسمكة الكركور            ): ٢٣(الشكل  

 CIالخاليا الهدبيـة    :  وهي IR ومكونات القزحية    ANالحظ الرباط الحلقي    . األحمر

  . BV الدموية واألوعية PEاليا الظهارية الصباغية والخ
  

مقطع مستعرض في مقدمة كرة العين في المنطقة البطنية الصدغية لسمكة الكركور            ): ٢٤(الشكل  

 والخاليـا   CI والخاليا الهدبية    AN والرباط الحلقي    IRالحظ شكل القزحية    . االحمر

  .GCحامالت الكوانين  ،PEالظهارية الصباغية 
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٩٩ 

مقطع مستعرض في كرة العين في المنطقة البطنية الـصدغية لـسمكة البلعـوط              ): ٢٥(الشكل  
، الحظ سمك طبقة الخاليا الحاملـة       IRالقزحية   ،ANالحظ الرباط الحلقي    . الملوكي

اريـة  ، في القزحية وانحناء الخاليـا الظه      BVواالوعية الدموية GCلبلورات الكوانين 
  . CIالخاليا الهدبية  عند قمة القزحية، PEالصباغية 

  

مقطع مستعرض في مقدمة كرة العين في المنطقة البطنية االنفية لسمكة الكركـور             ): ٢٦(الشكل  
 مـصبغة فـي قمـة       CIالخاليا الهدبية     للقرنية، ANالحظ الرباط الحلقي    . االحمر

والحـظ شـكل    . مع القزحيـة  ، بشكل متخلخل    ANالقزحية وارتباط الرباط الحلقي   
  . BVاالوعية الدموية ،GCحامالت الكوانين  ،IRالقزحية 

  

مقطع مستعرض في مقدمة كرة العين في المنطقـة الظهريـة الـصدغية لـسمكة               ): ٢٧(الشكل  
 AN وارتبـاط الربـاط الحلقـي        IRالحظ طول ونحافة القزحية     . الكركور االحمر 

  . BV الدموية األوعية ،GCوانين للقرنية بالقزحية والخاليا الحاملة للك
  

مقطع مستعرض في كرة العين لسمكة البلعوط الملوكي يوضح الخاليـا الحاملـة             ): ٢٨(الشكل  
 ،BV االوعية الدمويـة   ،CI والخاليا الهدبية    IR  في القزحية  GCلبلورات الكوانين   

  . ANالرباط الحلقي
  

طقة الظهرية االنفية لسمكة الكركور     مقطع مستعرض في مقدمة كرة العين في المن       ): ٢٩(الشكل  
، IRالحظ الرباط الحلقي المرتبط بشكل متخلخل او محكـم مـع القزحيـة               .االحمر

 والخاليا الظهاريـة الـصباغية      CIBوالحظ الغشاء القاعدي المتموج للخاليا الهدبية       
  . GC والخاليا الحاملة للبلورات المقزحة PEللقزحية 

  

 IRي مقدمة كرة العين لسمكة البلعوط الملوكي يوضح القزحية          مقطع مستعرض ف  ): ٣٠(الشكل  
الحظ الخاليا الحاملة للبلورات   ،MCوالتي يوجد في سداتها كتل من الخاليا الميالنية         

   .PEوالخاليا الظهارية الصباغية  ،CIالخاليا الهدبية ،GCالمقزحة 
  

الحـظ الخاليـا    .  االحمـر  مقطع مستعرض في مقدمة كرة العين لسمكة الكركور       ): ٣١(الشكل  
 والحـظ االوعيـة     CIB في القزحية والغشاء المتموج للخاليا الهدبية        MCالميالنية  

الغرفة االمامية   ،FPالبروز المنجلي    ،IR التي تتصل بالقزحية     BVالشعرية الدموية   
  . BVالخاليا الحاملة لبلورات الكوانين واالوعية الدموية ،ACللعين 

  

الحظ ان القزحيـة    . ستعرض في مقدمة كرة العين لسمكة البلعوط الملوكي       مقطع م ): ٣٢(الشكل  
 يتصل بطبقة الخاليـا الحاملـة لبلـورات    AN والرباط الحلقي   IRطويلة ومستقيمة   

  .PEالخاليا الظهارية الصباغية  ،GCالكوانين في القزحية 
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