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 Liza abu تكوين البيوض في سمكة الخشني
 

 مختار خميس حبه       غزوة درويش النقيب
 جامعة بغداد - كلية العلوم للبنات

 92/4/9141تاريخ القبول ،  9112/ 41/41تستما: تاريخ اال
 

 الخالصة
 

ية بأن عملية جمعت أتسماك الخشني من نهر دجلة لغرض دراتسة تكوين البيوض فيها ، بينت الدراتسة الحال     
تكوين البيوض تتضمن تسبعة مراحل قتسمت على أتساس حج: الخمايا والمااد  الكروماتينياة وتكاوين الما        
المرحلة األولى تتمثل بتسليفات البيوض أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الخلية البيضية المبكر  والمرحلة الثالثاة  

مؤشر لبداية تكوين الم  وتليهاا مرحلتاي الما  االبتاداثي     مرحلة تعدد النويات ث: مرحلة النوا  المحية وهي 
 والثانوي وأخيرا مرحلة النضج  

 
 المقدمة

 ياة منها تخص االتسماك البحر تعد الدراتسات حول تكوين البيوض في االتسماك عديد  ومتنوعة،     
 ;Selman et.al.,1993;Celius&Walther,1998)    باة واخرى تخص اتسماك المياا  الع  

Cek et al.,2001;ELHalfauy et al.,2003;Carrason &Bau,2003;                 

Peixoto et al.,2003;Ilykaz et al., 2006 and Donalds & Mc Millan,2007)   ان
،ترتسيب الم  و تكوين الطبقاات الخلوياة   ،لنمو الخلية البيضية هي تركيب النوا   العوامل المحدد

 وGranulosa  ،الطبقة الحبيبياة Zona radiataوهي الطبقة الشعاعية التي تحيط بالخلية البيضية
واتساعة   Mugilidaeال أن أتساماك عاللاة     Theca (Cakici & Ucuncu,2007)القراب 

تعيش في ظروف مالية مختلفة) مياا  معتدلاة ،مياا  تسااحلية أتساتوالية        األنتشار في العال: أ  
واحد  مان   Liza abu(   أن تسمكة الخشني Chelemal et al ., 2009ومصبات وميا  ع بة()

(  ولا: تحظاى    Turan et al ., 2004)اتسماك ه   العاللة التي تعيش في نهري دجلة والفرات
 في ه   الدراتسة أن نتسلطبأهتما: الباحثين في العراق خاصة الدراتسات النتسجية منها  ل ا هدفنا 

 في العراق بالرغ: من وجود دراتساتالضوء على دراتسة عملية تكوين البيوض لتسمكة الخشني 
فاي   Liza auratusعديد  حول أنواع أخرى للخشني مثل دراتسة بايولوجياة التكاثرلتسامكة   

ال ي باين ان   Abou-Seedo & Dadzie(2004)ودراتسة    Hotos et al. 2000)) اليونان
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ل نمو تمر بتسبعة مراح Grey Mullet Liza klunzingeriعملية تكوين البيوض في تسمكة ال
مكة فقد وضع عملياة تكاوين البياوض لتسا      Elhalfauy et al.,2007 ،اما ال لحين النضج

 Primary growth phaseفي طورين للنمو وهما طور النمو االبتادالي   Liza ramadaاال
  ومرحلتي النوياة المحيطياة المبكار    Chromatin stageال ي يتضمن مرحلة الكروماتين 

 Secondaryاما طور النمو الثاانوي   Early and late perinucleolar stages  والمتأخر

growth  phase   فيشمل مرحلة التفجيVasculation stage لي اومراحل تكوين الم  االبتد
باالضاافة   Primary,secondary and tertiary vitellogenesis stagesوالثالثي والثانوي

في نهار    Liza abuكوين البيوض لتسمكة ودراتسة ت  Maturation stageالى مرحلة النضج 
ض بتستة مراحل وهي مرحلاة  ووالتي وضع فيها الباحث عملية تكوين البيتستان في ايران زخكا
،مرحلاة تكاوين الما      Resting stage،مرحلاة الراحاة    Immature stageضاج  نلماا

Vitellogenic stage  مرحلة النمو،Developing stage   مرحلة االباضاة،Spawning 

stage  ومرحلة بعد االباضةPost spawning stage   Chelemal et al ., 2009)   ) 
 

 المواد وطرائق العمل

وشارحت األتساماك لغارض     تس: (17-20) جمعت األتسماك من نهر دجلة وبمعدل طول     
 حضرت الشرال  بطريقاة   %10لين تركيز اأتستخراج المبايض  ثبتت المبايض بمحلول فورم

(Bancroft & Stevens, 1982 وبتسمك )مايكروميتر فحصت الشرال  بأتساتخدا: مجهار    6
  و  كاميرا تصوير  Olympusمركب 

 
  النتائج

 (Cakici & Ucuncu,2007)الى تقتسي: مراحل تكوين البيوض في دراتستنا الحالية وفقا ت:     
طاة بالخماياا   ال ي أعتمد في تقتسيمه على كل من تركيب النوا  ،تكوين الم  واألغلفاة المحي 

 -وظهرت النتالج كاألتي  مع أجراء بعض التحويرات، البيضية

       Oogonia stageمرحلة سليفات البيوض1- 

 شريط هيلة (المرتبطة بتسدى المبيض على3-4تتمثل تسليفات البيوض بصف من الخمايا)     
ن النويات والماد  مالنوا  على عدد قليل تحوي ،كروية أو بيضوية  صغير  الحج:تبدو الخمايا ،

   ( 1التسايتوبماز: محب للصبغة القاعدية)شكليكون والكروماتينية ، 



 0212( 1العدد ) –( 5المجلد )الدراسات العلمية  -مجلة جامعة كركوك 
 

 14 

 
 st  . (H & E – 400X)يوض  تسليفات البيوض مرتبطة بتسدى المبيض ( 1) شكل

    Early stage : المرحلة المبكرة 2-

ا لزياد  كل من خمايا ه   المرحلة قليلة العدد تجاور تسليفات البيوض وتكون اكبر حجم     
حجمي النوا  والتسايتوبماز: ، النوا  كروية الى بيضوية تتكثف فيها الماد  الكروماتينية على هيلة 

 . ( 2نويات صغير  تحتل الجزء المحيطي للنوا  ،والتسايتوبماز: محب للصبغة القاعدية )شكل
 

 
 o . (H & E – 400X )(  مع تسليفات البيوض --يوض  المرحلة المبكر )  (2شكل )

 : Multinucleated stageمرحلة تعدد النويات  3- 

يزداد قطر الخمايا في ه   المرحلة لزياد  قطري كل من النوا  والتسايتوبماز: أ  يزداد حج:      
 النوا  أكثر من حج: التسايتوبماز: نتسبيا   والصفة المميز  له   المرحلة هي زياد  عدد وحج:

الزال يحتل المنطقة المحيطية ،التسايتوبماز: بدأ يظهر أفتحا لونا من المرحلة النويات في النوا  أغلبها 
  ( 3)شكلالمحيطة للخلية البيضية  Follicle cellsالتي تسبقتها،ظهور صف واحد من الخمايا الجريبية
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 f  (H & E – 400X )يوض  تعددالنويات والخمايا الجريبية   (3شكل )

 :   Yolk nucleus stageمرحلة النواة المحية  4-

تتميز ه   المرحلة بظهور تركيب بيضوي الشكل محبب  و ألفة معتدلة للصبغة القاعدية      
تكوين الم  في يمثل بداية  Yolk nucleusبالقرب من الغشاء النووي يطلق عليه النوا  المحية 

عن زياد  حج: يزداد عدد النويات وتتوزع في مركز ومحيط النوا  فضما المراحل الماحقة ،
 (   4الخلية البيضية والخمايا الجريبية المحيطة بها )شكل

 

 
 ( H & E – 400X) (  --( يوض  موقع النوا  المحية )4شكل )

 :  Primary yolk stageمرحلة المح األبتدائي 5-

ز: تتميز الخمايا بعد: أنتظا:  اشكالها ،يقل عدد النويات ،ظهورالحويصمات في التسايتوبما      
والتي تمثل تجمع الدهون ،والتسايتوبماز: يميل  Yolk vesiclesوالتي تدعى الحويصمات المحية

 (   5الى األصطباغ بالصبغة الحامضية ،يزداد تسمك الغماف المحيط بلخلية البيضية)شكل
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 ( H & E – 400X) في مرحلة الم  األبتدالي    yvالحويصمات المحية  يوض  (5شكل)

 : Secondary yolk stageح الثانوي  مرحلة الم6- 

يزداد حج: الخمايا في ه   المرحلة  وال زالت غير منتظمة الشكل ،نواتها كروية الى      
الحويصمات بيضوية الشكل ،التسايتوبماز: يتميز الى منطقتين الداخلية  ات مظهر شبكي لوجود 

، الغماف الخارجي   Yolk globulesبينما المنطقة الخارجية  تمتلىء بالكريات المحية  المحية
 Granulosaوالوتسطى الحبيبية  Theca، الخارجية  تدعى القراب  ثماث طبقاتبدأ يتميز الى 

 (  6)شكل Zona radiatوالداخلية الشعاعية 

 
 عند المطقة المحيطية للتسايتوبماز: مع طبقات  ygيوض  تجمع الكريات المحية   (6شكل)

 z   (H & E – 400x)والشعاعية  g،الحبيبية  tالغماف الخارجي،القراب 
  Maturation stage: مرحلة النضج   7-    

مالها بكريات الم  التي تشغل القطب الخضري متتتميز ه   المرحلة بكبر حج: الخمايا  وأ     
 (   7أما النوا  فتمثل القطب الحيواني والزالت النويات تشغل المنطقة المحيطية للنوا  ) شكل
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 yg  (H&E–400X)،الكريات المحية nc،النويةnيض  الخلية البيضية الناضجة النوا   (7شكل)

 
 المناقشة

لقد اعتمدنا في دراتستنا الحالية على كل من تركيب النوا  ومرحل تكوين الما  فاي تحدياد         
ليفات مراحل تكوين البيوض في تسمكة الخشني وقد ت: تقتسيمها الى تسبعة مراحل ابتداءا مان تسا  

ا  ال يوجد هنالك اجماع حاول تتسامية تلاك     البيوض والمرحلة المبكر  ومرحلة تعدد النويات ،
 Blennius pholisحلة االبتدالية والثانوياة لتسامكة   رمبالالمراحل االولية من النموفمثما تتسمى 

(Shackley & King,1977)     مرحلة الخلية البيضاية الغيار ناضاجة،Immature oocyte 
 Primary growth،مرحلة النمواالبتداليBarbus luteus (Al-Daham et al.,1979)لتسمكة

stage  لتسمكةGadus morhua (Kresbu & Kryvi,1989) ،      مراحال قبال تكاوين الما
Previtellogenesis stageحتسب تتسميةCasadevall  et al ., 1993)    عناد دراتساته علاى)

 Chromatin – nucleolusوماتينياة ومرحلاة النوياات الكر    Ophidion  barbatumتسمكة

stage ومرحلةالنويات المحيطياةPeripheral nucleolus stage  لتسامكةLabeo  capensis 
Van Der Merwe et al ,. 1988) ولتسمكة)Thannus  thinnus((Corriero et al ,.2003 

        وقااد أشااار Pimaphelas  promelas(Van  Aerle  et al ,. 2004)ولتساامكة
(Bielenska –Osuchouslca ,2006) الخمايا البيضية أبتاداءا مان    تعدد النويات في الى أن

    تسليفات البيوض وألفة تسايتوبمازمها للصبغة القاعدية هي أشار  لبداية عملياة تكاوين البياوض    
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أما المرحلة التالية التي أظهرتها دراتستنا الحالية تتمثل بمرحلة النوا  المحية وهي تركيب بيضوي 
حبب يتواجد في التسايتوبماز: قرب الغماف النووي والتي تمثل أشار  لبداية عميلة تكوين الم    م

 تتضاعف ه   الماد  أثناء نمو الخلية البيضية لألتسماك وتلعب دورا في تحديد القطب الخضري في
تبعا لدراتساات عدياد  ولحيواناات    و Nakashima.1996)& (Iwamatsu ( الخلية البيضية)

أو بروتيناات أوكماهماا    RNAوجد بأن المكونات الحبيبية للنوا  المحية ربما مؤلفة من  مختلفة
(Azevedo ,1984;Guraya,1986) في دراتستنا الحالية الم  األبتدالي والثانوي بينت مرحلتي 

عملية تكوين الم  في الخمايا البيضية لتسمكة الخشني أ  تجمع الم  أوال بهيلة قطيارات دهنياة   
فاي مرحلاة الما      يصمات تواجدت في تسايتوبماز: الخلية البيضية حول النوا  ظهرتداخل حو

لتسا يتوبماز: الخلية البيضية عند  األبتدالي في ث: تحولت الى كريات أندفعت نحو المنطقة المحيطية
        (ودراتساة Leung  et al ,. 2000مرحلة الم  الثانوي ،وجاءت ه   النتاالج مماثلاة لدراتساة)   

(et al ., 2007 Gulsoy)       هنلك أجماع حول أن وظيفاة القطيارات الدهنياة هاي الطفوياة  
Buoyancy ك أي معلومات حول الوظالف التركيبية لتلك القطيارات   اوتزويد الطاقة والتوجد هن

(Cakici & Ucuncu , 2007)    أن عملية تكوين الم   هي ظاهر  مهمة لتكاوين البياوض أ 
نات والدهون وتنتقل الى داخل الخلية البيضية خمال ه   العملياة ،وأها:   يتخلق الكثير من البروتي

ال ي يتكون في الكبد وال ي يتحد مع متستقبماته المتواجاد  علاى     Vitellogeninالبروتينات ال 
( Wallace,1985بين) (Wallace,1985; Tyler et al ., 1990)أغشية الخمايا البيضية النامية

البيضية ونموها في الفقريات يعود الى أندماج بواديء الباروتين المحاي    بأن زياد  حج: الخمايا
Vitellogenin  وتوجد هنالك متستلمات بروتينية تعمل على نقل الvitellogenin   في االتساماك

بوجود  (Davail et al.,1998)البيوضة وتلعب دورا مهما في نمو الخمايا البيضية، ه ا ما بينه 
 residue-826يادعى   Rainbow trout Oncorhynchus mykissامتستقبل خاص لتسمكة ال

type-1 membrane protein(LDLR)    قال ال نوهو المتساؤول عانvitellogenin    الاى
كما هاي   Teleosts ان الخمايا البيضية التسماك طرفية التعظ: الخليةالبيضية ويتساعد على نموها 

الخارجية تدعى القراب  Follicle cellsية بطبقتين من الخمايا الجريب  في الفقريات االخرى تحاط
Theca   والدخلية تدعى الحبيبيةGranulosa       وتكاون ها   الخماياا متساؤولة عان تكاوين 

 تتكون Estrogens (Wingfield & Grimm,1977;Kagawa et al.,1982)االتستروجينات 
مى بالخماياا القبال   الخمايا الجريبية من الطبقة الظهارية الجرثومية المحيطة بالمبيض والتي تتسا 

ث: تهاجر لتحيط بالخلياة البيضاية وهاي فاي مرحلاة االنقتساا:        Prefollicle cellsجريبية 
 (Quagio-Grassi otto & Guimarae , 2003)وك لك بين كل من  (Grier,2000)االختزالي
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 Somatic cellsتنشاأ مان الخماياا الجتسامية       بأن الخمايا الجريبية في أتسماك طرفية التعظ:
  Ovigerous lamellaلمتواجد  مع مجاميع الخمايا الجرثومية األولية قرب األغشية المبيضاية ا

تمتد زغيبات عديد  من قبل كل من التسايتوبماز: والخمايا الجريبية  وتزداد في العدد والطول ماع  
طاة  أن أول ظهور للخمايا الجريبية المحي ( Kayaba et al ,. 2001زياد  نمو الخلية البيضية) 

ة عند مرحلة تعدد النويات وهي عبار  عن صاف  للخلية البيضية بشكل جلي في دراتستنا الحالي
واحد من الخمايا الظهارية ،ويزداد تسمك ه   الطبقة في المراحل الماحقة من نمو الخلية البيضية 
وصوال الى مرحلة الخلية البيضية الناضجة أ  يتألف عندها جدار الخلية من ثماث أغلفاة هاي   

وجاءت ه    Zona  radiateلطبقة الشعاعية ،واGranulosa،الطبقة الحبيبية  Thecaاالقراب 
فاي   Mohamed ,1990; Cakici & Ucuncu 2007)النتالج مطابقة لما جاء به كل مان) 

ويدات خمال عملياة  رانتاج التست ر مه: فيوبعض اتسماك طرفية التعظ: تلعب الخمايا الجريبية د
لمجهر االلكتروناي    ا( Nagahama et al.,1976,1978)تكوين الم  ونضج الخلية البيضية

ين الما  تكاون   وتتكون خمال عملية تكا  بين وجود زغيبات دقيقة على تسط  الخلية البيضية
 اد المحية من الخمايا الحبيبية الى الخلية البيضية بواتسطة االنتشااروالنقل والمتسؤولة عن نقل الم

  كماوأوض  كل من الفحاص المجهاري االلكتروناي    (Selman & Wallace,1986)لفعالا
والدراتسات الكيميالية النتسجية بأن الخمايا الجريبية تتساه: في تخليق أنواع مختلفة من البروتينات 

 ., Gulsoy et al)أثناء النمو البيضية خمال نمو الخلية البيضية قتس: منها يتستخد: من قبل الخلية

الطبقاة   وهاي  Zona radiate يظهر بين الخلية البيضية والخمايا الجريبية طبقة ال (2006 
                        الشعاعية المتجانتسة والتى تعد حلقاة الوصال باين الخلياة البيضاية والخماياا الجريبياة       

(Tyler &Sumpter,1996) تنتقل كثير من المواد عبر ه   الطبقة الى الخلية البيضية النامية 
              (Kunz,2004)من خمال قنوات موجود  داخل ه   الطبقة 
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Abstract 

 
     Khishni fish Liza abu were collected from Tigris river to study oocyte development 

in this fish .Present study showed that the oogenesis process include seven stages 

divided according to cell size,chromatin matter and vitellogenesis .The first stage 

represent as Oogonia,the second is Early oocyte,the third  is Multinucleated stage,then  

Yolk nucleus stage (indicator to beginning of  vitillogenesis),followed by primary and 

secondary stages and lastly Maturation stage. 


