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  الخالصة
یتمیز بوجود خط أسود غیر منتظم متقطع على أمتداد طولھ  Gill archأظھرت الدراسة الحالیة أن القوس الغلصمي         

یحمل القوس الغلصمي فیجھتھ األمامیة الداخلیة صفین من . Melanocytes وھو تجمعات كثیفة من الخالیا المالنیة  –
.  Gill filamentsأما جانبھ الخلفي الخارجي فیحمل صفین من الخیوط الغلصمیة . Gill rakersاألمشاط الغلصمیة 

وھذا  Mixed boneمحاط بعظم مختلط  Hyaline cartilageمن غضروف زجاجي ˝ یتكون القوس الغلصمي نسجیا
وبراعم ذوقیة  Mucous cellsتتخلل ظھارتھ خالیا مخاطیة .   Mucous membraneاط بغشاء مخاطيبدوره مح

Taste buds ویحتوي نسیجھ الضام المفككLoose connective tissue  على أوعیة دمویةBlood vessels  
تركیبھ النسجي عدا یشابھ القوس الغلصمي في  Gill rakerالمشط الغلصمي.  Skeletal muscles وعضالت ھیكلیة

مكونة من نسیج (أما الخیوط الغلصمیة فتتكون من ظھارة ابتدائیة .  Musclesوالعضالت  Cartilageانعدام الغضروف 
والخالیا  Chloride cellsتتخللھ الخالیا الكلوریدیة ) Stratified columnar epitheliumظھاري مطبق عمودي تقریبا

 Secondary lamellaeأما ظھارة الصفائح الثانویة .  Rodlet cellsا العصیویة والخالی Mucous cellsالمخاطیة 
 Simple squamousفھي من نوع الظھارة الحرشفیة البسیطة ) Respiratory epitheliumالظھارة التنفسیة (

epithelium المحیطة بالشعیرات الدمویةBlood capillaries والخالیا العمادیة الساندةSupporting pillar cells .  
 

 Anatomical,Histology,Gills,Mosquito fish (Gambusiaaffinis) :الكلمات المفتاحیة
  
  

  المقـدمــــــــــــة
ه . بالنظر ألھمیة الغالصم في عملیة التنفس في األسماك فالبد من التوسع في دراستھا من جمیع الجوانب         ومن أھم ھذ

-1]إن الدراسات السابقة حول التركیب العیاني والنسجي لغالصم األسماك . الجوانب ھو دراسة تركیبھا العیاني والنسجي 
َ محد[13 ودة من األسماك ولحد معرفة الباحثین لم تتناول أي دراسة سابقة التركیب العیاني مازالت قلیلة وتتضمن أنواعا

وألھمیة ھذه السمكة في المكافحة الحیویة لمرض المالریا ألنھا Gambusia affinis والنسجي لغالصم سمكة البعوض
تتغذى على یرقات البعوض الناقل للمرض فقد أجریت الدراسة الحالیة توسعا وإمتدادا للدراسات السابقة وإلضافة معلومات 

  قد تكون أساسیة في حقل ھذا النوع من الدراسات في األسماك 
  

   لالمــــواد وطرائــــق العمــــ
من مصدرین ھما سوق الغزل في بغداد ومن جداول جامعة بغداد في الجادریة ) ذكور وإناث (جمعت األسماك البالغة        

خدرت األسماك بغرز اإلبرة في الجھة الظھریة . ووضعت األسماك في أحواض خاصة بتربیة األسماك في المختبر 
 Operculum .وقطع رأسھا خلف منطقة الغطاء الغلصمي  Wax plateلمؤخرة الرأس ثم وضعت على صفیحة شمعیة 

فحصت الغالصم بوضعھا الطبیعي في جسم السمكة باالستعانة بمجھر تشریح وثبت الراس كامالَ والغالصم المفصولة في 
 Washingثم أجریت عملیات الغسل . Aqueous Bouin′s solution[14]محلول بون المائي 

بشمع Embedding ) الطمر(واالسجاء   Infiltration واالرتشاحClearing ویق والتر  Dehydrationوالتجفاف
وجبھیة  Sagittalسھمیة (وطولیة  Transverse sections البارابالست بالطریقة االعتیادیة ثم قطعت مقاطع مستعرضة

Frontal  ( مایكرومیتر بوساطة المشراح الدوار 5متسلسلة بسمك Rotary microtome  من نوع HM 325 . ثم لونت
 Eosin[15]واالیوسین  Delafield hematoxylin المقاطع بملون ھیماتوكسلین دیالفیلد

  

ـــــج    النتــــــــائــــــــــ
ــــي ــب العیانـ   التركیـ

الى   Buccal cavity البالغة ممتدة من قاع التجویف الفمويGambusia affinisتكون غالصم سمكة البعوض         
الذي  Operculumومغطاة بغطاء غلصمي Gill chamber توجد الغالصم في غرفة غلصمیة ) . 1-شكل(صف سقفھ منت
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مقوسة قلیال  Gill arches تملك السمكة خمسة أقواس غلصمیة. یكون متصل من األمام بعظام الرأس وحر من الخلف 
أربعة منھا ) . 2-شكل(األول وأقصرھا القوس الخامس اذ یكون أطولھا القوس ، متدرجة في الطول من األمام الى الخلف 

ھو عبارة عن تجمعات للخالیا ، فعالة و یظھر على امتداد طول كل قوس غلصمي فعال خط غیر منتظم متقطع أسود اللون 
ذا التي تكون  Gill rakers یحتوي كل منھا في جانبھ األمامي الداخلي على األمشاط الغلصمیة) . 34,–شكل(المالنیة 

أما القوس .   Gill filamentsویحتوي في جانبھ الخلفي على الخیوط الغلصمیة). داخل المربع  1/-شكل(ملمس خشن 
الخامس فانھ غیر فعال ویحتوي على األمشاط الغلصمیة فقط في الجانب المواجھ للقوس الرابع والیحتوي على الخیوط 

تكون أمشاط القوس األول في . بصفین على كل قوس غلصمي تظھر األمشاط الغلصمیة مرتبة ) . 2-شكل(الغلصمیة 
الصف األول طویلة ومقوسة قلیال بینما في الصف الثاني وفي الصفوف األخرى لألقواس الباقیة فتظھر قصیرة ومدببة 

في  أما الجانب الخلفي للقوس الغلصمي فیحتوي على صفین من الخیوط الغلصمیة تكون قصیرة.  -2)شكل) (ھرمیة الشكل(
 Interbranchialالجھة المقابلة للغطاء الغلصمي وطویلة في الجھة المعاكسة مع اختزال كلي للحاجز بین الغلصمي 

septum ، (أما عدداالمشاط والخیوط الغلصمیة فتكون موضحة في الجدول) . 4-شكل(اذ تظھر الخیوط الغلصمیة حرة 
  )1رقم 

  
  التركیب النسجي للغالصم  -2
   الغلصمیةاألقواس  –أ  

بمنطقة الغالصم تظھر فیھ الغرفة الغلصمیة واألقواس  ͋لراس السمكة البالغة مارا˝ سھمیا˝ مقطعا طولیا 5-یمثل شكل         
من المقطع الطولي السھمي  ͋فیمثل جزءاَ مكبرا 6–أما شكل . والغطاء الغلصمي ) الخیوط واألمشاط الغلصمیة ( الغلصمیة 

أما األمشاط الغلصمیة  ͋اذ یظھر القوس الغلصمي مقطوع عرضیا،بأحد األقواس الغلصمیة  ͋لراس السمكة البالغة مارا
یتكون القوس الغلصمي من .  ͋أما الخیوط الغلصمیة فمعظمھا مقطوعة طولیا.  ͋الطویلة والقصیرة فتظھر مقطوعة طولیا

وعظم   Spongy boneعظم إسفنجي( Mixed boneمحاط بعظم مختلط   Hyaline cartilageغضروف زجاجي
یتكون الغشاء ) . 7–شكل ( Mucous membrane وھذا بدوره یحاط بغشاء مخاطي)  Acellular boneالخلوي

  :المخاطي من 
وبراعم ذوقیة )  Goblet cellsخالیا كاسیة (   Mucous cellsتتخللھ خالیا مخاطیة  : نسیج ظھاري حرشفي مطبق –1

 Taste buds .  
یحتوي على مقاطع للشریان  Loose connective tissue تتكون من نسیج ضام مفكك :طبقة تحت المخاطیة –2

تتفرع من ( Efferent branchial arteryوالشریان الغلصمي الصادر Afferent branchial arteryالغلصمي الوارد 
أما بالنسبة ) . 8–شكل(  Skeletal musclesوعضالت ھیكلیة  Blood capillariesوشعیرات دمویة) االبھر البطني

الى المشط الغلصمي فیظھر متكون من لب عظمي مختلط أیضا محاط بغشاء مخاطي مشابھ للغشاء المخاطي المحیط 
  ) .7–شكل (بالقوس الغلصمي لكنھ یتمیز بكثرة الخالیا المخاطیة في نسیجھ الظھاري 

  
  وط الغلصمیة الخی - ب  

 Secondary تبرز منھا الصفائح الثانویة   Primary lamellaیتكون الخیط الغلصمي الصفیحة األولیة        
lamellae .تتكون الصفیحة األولیة نسجیا من لب من نسیج ضام مفكك یحتوي على خالیا غیر متمایزة 

Undifferentiated cells  ) الشعاع الغلصمي(الساند للخیط الغلصـمي ویحتوي على النسیج ) . 10,9–شكل Gill ray (
 –وعلى وعاء دموي ) 6–شكل(ویحتوي على عضالت ھیكلیة ) 11–شكل( وھو غضروف زجاجي محاط بعظم الخلوي 

 یحاط اللب بنسیج ظھاري مطبق عمودي تقریبا. وھو فرع من الوعاء الغلصمي الصادر أو من الوعاء الغلصمي الوارد 
Stratified columnar epithelium  10,9–شكل ( یحتوي فضال عن الخالیا الظھاریة المكعبة االعتیادیة الخالیا اآلتیة 

: (  
  الخلیة الكلوریدیة  -1

وھي أكبر الخالیا حجماَ وأكثرھا عدداَ وتكون ذا شكل كروي تقریباَ ولھا نواة كرویة أو بیضویة غیر مركزیة الموقع         
وتوجد .  Acidophilicذي كروماتین غیر كثیف وتتمیز بأن سایتوبالزمھا ذو مظھر حبیبي ویتقبل الملونات الحمضیة 

بشكل تجمعات أو خالیا مفردة وتدعى بالخالیا غنیة  ھذه الخالیا بین قواعد الصفائح الثانویة
  ) .9-شكل (أیضاَ  Mitochondrial rich cellsندریاوالمایتوك

  )  الخلیة الكاسیة ( الخلیة المخاطیة  -2
تتكون الخلیة الكاسیة من جزء كبیر متوسع ویحتوي في الغالب على إفرازات مخاطیة ویتخذ السایتوبالزم فیھ موقعاَ         

تقع النواة في قاعدة الجزء المتوسع التي تكون ذا شكل مسطح وتحتوي . وللخلیة عنق قصیر جداَ متضیق . ضیقاَ عند الحافة 
  ).-10شكل (على كروماتین كثیف 

  الخلیة العصیویة   -3
تكون ھذه الخالیا متطاولة ومضغوطة الجانبین وتحتوي على نواة بیضویة الشكل متطاولة ذي مجامیع كروماتینیة        

  ) .9-شكل( یظھر سایتوبالزمھا متقبل للملونات الحمضیة. غامقة وتقع بین الخالیا الكلوریدیة 
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التي تتخللھا خالیا ساندة  capillariesBloodبصورة رئیسة من الشعیرات الدمویة )10,9–شكل (تتكون الصفائح الثانویة
ة .   Pillar cellsتدعى بالخالیا العمادیة  تكون الخلیة العمادیة مقعرة الجانبین ذا نواة بیضویة تقریباَ مركزیة الموقع وذا ماد

تكون  Simple squamous epithelium سیط  ھاري حرشفي بظتحاط الصفائح الثانویة بنسیج . كروماتینیة كثیفة 
  . خالیاه مغزلیة الشكل وذا نواة مغزلیة الشكل أیضا وتحتوي على مادة كروماتینیة كثیفة 

  
 المناقشــة

ــب العیانـــــــي – 1 ـــ   التركیـ
مقوسة Gill arches أظھرت نتائج البحث الحالي إن الغالصم في سمكة البعوض تتكون من خمسة أقواس غلصمیة        

تكون أربعة . اذ یكون أطولھا القوس األول وأقصرھا القوس الخامس ، قلیال و متدرجة في الطول من األمام إلى الخلف 
منھا فعالة و یظھر على امتداد طول كل قوس غلصمي فعال خط غیر منتظم متقطع اسود اللون ھو عبارة عن تجمعات 

ویحتوي في  Gill rakers فعال في جانبھ األمامي الداخلي على األمشاط الغلصمیة یحتوي كل قوس. للخالیا المالنیة 
أما القوس الخامس فانھ غیر فعال ویحتوي على األمشاط . Gill filamentsجانبھ الخلفي الخارجي على الخیوط الغلصمیة

  .لخط األسود الغلصمیة فقط في الجانب المواجھ للقوس الرابع وال یحتوي على الخیوط الغلصمیة وا
ولحد علم الباحثین لم یعثر على دراسات حول وجود ھذا الخط وأھمیتھ على األقواس الغلصمیة ولذا فأن ھذه الدراسة        

قد تكون أھمیة وجود ھذه التجمعات من الخالیا المالنیة في األقواس . تعد األولى في وصف ھذا النوع من الخطوط 
كذلك .  [16]الخالیا تحرر مادة ایضیة تساعد في توسع وامتداد األوعیة الشعریة الدمویة  الغلصمیة ھو االعتقاد بأن ھذه

كال ھذین االعتقادین مقبولین من وجھة نظر الباحثین من حیث وجود . [1]یعتقد أن مادة المالنین مادة رابطة لألوكسجین 
المالنیة في أغلفة كثیر من األعضاء في األسماك یعد إن وجود الخالیا  [10]كما ذكر ھاردر. ھذه الخالیا في أعضاء تنفسیة

  .حمایة لھا من الضوء و اإلشعاع والسیما األشعة فوق البنفسجیة التي قد تكون خطرة للمادة الحیة 
أما بالنسبة الى الخیوط . أظھرت الدراسة الحالیة اختالفا في عدد األمشاط الغلصمیة الموجودة على األقواس الغلصمیة       

لغلصمیة فوجد أن عددھا متقارب في القوسین األول والثاني ثم یقل العدد في القوس الثالث ثم یصبح في القوس الرابع اقلھا ا
وان ھذا االختالف في عدد األمشاط والخیوط الغلصمیة ربما یتعلق بطول القوس فكلما كان القوس طویال ) . الجدول(عددا 

والخیوط  الغلصمیة عدا أمشاط الصف األول للقوس األول فیكون عددھا قلیال بسبب كلما أتسع إلى عدد أكبر من األمشاط 
ة . كبر حجمھا وزیادة طولھا  ولحد علم الباحثین لم تتطرق الدراسات السابقة إلى عدد األمشاط والخیوط الغلصمیة الموجود

  . بصورة واضحة وتفصیلیة .على األقواس الغلصمیة 
لقسم من األسماك العظمیة ˝ واس الغلصمیة الموجودة في سمكة الدراسة الحالیة فقد یكون مشابھاأما من حیث عدد األق      

من Striped bass ) (Morone saxatilisفھي تتشابھ مع سمكة ذئب البحر المقلم . مع أسماك عظمیة أخرى ˝ و مختلفا
من رتبة الصابوغیات  Troutن المرقط ومع سمكة السلمو، [9]في دراسة كرومان Perciformes رتبة شوكیة الزعانف

Clupiformes  أو اسماك الفرخPerch  ) رتبة شوكیة الزعانفPerciformes ( بینما تختلف .  [12]في دراسة لورنت
مع أسماك أخرى فمثال قد تكون األقواس الحاملة للغالصم مختزلة العدد في بعض العوائل واالجناس لألسماك كاملة التعظم 

كما في عائلة الكیدیمیات ) القوس الرابع(ذ توجد ثالث أقواس غلصمیة كاملة فقط ونصف غلصم واحد إ، الحدیثة 
Labridaeرباعیة األسنان(أو تمتلك ثالث أقواس غلصمیة فقط كما في أسماك عائلة األسماك الكرویة(Tetraodontidae 

فتملك قوسا غلصمیا  Amphipnousینما في جنسفتملك قوسین كاملین فقط ب Dibranchusأما في جنس ثنائیة الغالصم . 
  .  [10])القوس الثاني(واحدا كامال

إلى إن الصفائح الغلصمیة  قد تكون ملتحمة كما في أسماك عائلة األسماك الشراعیة [17]كما اشارالباحث وكنر
Istiophoridae  وھذا ما الیتفق مع الدراسة الحالیة .  

ن األقواس الغلصمیة في سمكة البعوض مقوسة قلیال وھذا ینسجم مع األقواس الغلصمیة بینت الدراسة الحالیة أیضا إ      
لكن في اسماك عظمیة أخرى یكون القوس منحنیا انحناء شدیدا في ثلثھ العلوي من جھة . لمعظم األسماك العظمیة األخرى 

  . Prochilodus scrofa steindachner [5]األمشاط الغلصمیة  كما في اسماك 
كما بینت نتائج البحث الحالي اختزال الحاجز الغلصمي بشكل كبیر وھذه تكون صفة عامة ألسماك كاملة التعظم الحدیثة 

لقد أظھرت . [10]اذ تكون ذا حواجز غلصمیة كاملة ،  Elasmobranchiiلكنھا تختلف مع األسماك صفائحیة الخیاشیم
مشاط الغلصمیة التي تكون بنوعین طویلة مائلة و قصیرة مدببة وھذا الدراسة الحالیة ان غالصم سمكة البعوض مزودة باأل

فتظھر األمشاط الغلصمیة من Sicamugil cacasiaأما في سمكةEpinephalus areolatus khulkhulیتفق مع اسماك
مفقودة لذلك یعوض عنھا  Oligoplita palometaوتكون األمشاط الغلصمیة لسمكة. [3]نوع واحد قصیرة ومدببة 

  [7]. بأشواك كثیرة ومادة مخاطیة كثیرة لتقلیل الخطر على الغالصم 
  
ـــــي - 2 ـــــ ــــــــب النسجـ   التركی

 أما من حیث التركیب النسجي فقد تبین من خالل الدراسة الحالیة أن القوس الغلصمي یتكون من غضروف زجاجي         
Hyaline cartilage محاط بعظم مختلطMixed bone  .ا بدوره محاط بغشاء مخاطيوھذMucous membrane 

و تحتوي . Taste budsوبراعم ذوقیة   Goblet cellsنسیجھ الظھاري مطبق حرشفي تتخللھ الخالیا المخاطیة الكاسیة
أما بالنسبة الى المشط الغلصمي فیظھر .  Skeletal musclesطبقتھ تحت المخاطیة على أوعیة دمویة و عضالت ھیكلیة 
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وھذا یتفق مع الكثیر . لب عظمي مختلط محاط بغشاء مخاطي مشابھ للغشاء المخاطي المحیط بالقوس الغلصمي  متكون من
 Gathorops spixiiفعند دراستھما لسمكة  [8]كارفالو  - دي–ستوفیال وفانك -أما الباحثان ایراس. من األسماك العظمیة 

فقد بینوا ان ظھارة األقواس الغلصمیة من نوع النسیج المطبق المكعب یحتوي Ariidae )عائلة اسماك الجري البحري(
   .على عدد قلیل من البراعم الذوقیة وھذا الینسجم مع الدراسة الحالیة 

أظھرت نتائج البحث الحالي أن الظھارة التي تغطي الخیوط الغلصمیة في اسماك البعوض تكون من نوع ظھارة مطبقة 
أما ظھارة الصفائح الثانویة فتكون رقیقة مكونة . للھا الخالیا الكلوریدیة وخالیا مخاطیة وخالیا عصیویة عمودیة تقریبا تتخ

لكن تكون ظھارة ، Tench [11]من نسیج حرشفي بسیط مسند بالخالیا العمادیة وھذا یشابھ لما موجود في اسماك تنج
حرشفیة بسیطة و تحتوي ظھارة الخیوط على ثالثةأنواع  Lophiosilurus alexandriالخیوط والصفائح الثانویة ألسماك

أما الصفائح الثانویة فتظھر فیھا .  Globous cellsمن الخالیا ھي الظھاریة االعتیادیة وخالیا مخاطیة وخالیا كرویة 
 .وھذا مخالف لما ھو موجود في سمكة الدراسة الحالیة .   [4]  خالیا كلوریدیة وخالیا عمادیة

أوضحت نتائج البحث الحالي إن الخالیا الكلوریدیة في غالصم سمكة البعوض تقع بین قواعد الصفائح الثانویة وتكون        
أما في . Tench [11]كبیرة الحجم ذا نواة غیر مركزیة الموقع وھي تتشابھ بذلك مع معظم األسماك العظمیة منھا سمكة تنج

فتكون الخالیا الكلوریدیة واقعة في ظھارة  Oreochromis spilurusاكواسم Oreochromis mossambicusاسماك 
  .[2] الصفائح الثانویة

كما أظھرت نتائج البحث الحالي إن الخالیا المخاطیة تقع في ظھارة الخیوط بموقع مشابھ لموقع الخالیا الكلوریدیة و         
 Eugerresو في اسماك . Cobitid[18]اللتش  تقع كذلك في ظھارة األقواس الغلصمیة وھي بذلك تشابھ اسماك

brasilianusفتظھر الخالیا المخاطیة في ظھارة الخیوط والمنطقة  [6]المیدا - ستوفیال وجارفیت–في دراسة ایراس
  . البلعومیة 

ھو موجود في تتخذ الخالیا العصیویة موقعا بین الخالیا الكلوریدیة والمخاطیة في الخیوط الغلصمیة وھذا مشابھ لما        
أسماك ذئب البحر المقلموأنھا توجد فضال عن الغالصم في أعضاء عدیدة منھاالكلیة واألمعاء والظھارة البلعومیة والشمیة 

كما تبین من دراسة  . [9] والبصلة الشریانیة والقلب والكبد والغدة التناسلیة والسحایا والدماغ والحبل الشوكي والعین
نھا تفید في إسناد .  Mucinالیا وظیفة مشابھة للخالیا المخاطیة في إفراز المخاطین إن لھذه الخ [9]كرومان  ویعتقد كذلك أ

  .  [19]الظھارة االبتدائیة
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ــدول             ـــــ   یوضح عدد األمشاط والخیوط الغلصمیة في األقواس الغلصمیة لسمكة البعوض البالغة )1(رقم  جـ
ـــوس عدد األمشاط  في   القـ

  الصف األول 
عدد األمشاط في 

  الصف الثاني
عدد الخیوط في 

  الصف األول 
عدد الخیوط في 

  الصف الثاني 
  38-40 39-42 18 14  األول 

 39-41 37-40  17-18 18  الثاني 

 33-35 34-36  17-18 17-18  الثالث

 27-31 28-32 14-15 14-17  الرابع

ــــــــــــ 14-15  الخامس ــــ  ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ـــــــ
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  X20منظر جانبي لرأس سمكة البعوض البالغة لتوضیح الوضع الطبیعي للغالصم بعد إزالة الغطاء الغلصمي  :)1(شكل

  

  
  

 X40 :GA1:Gill Arch1 , GA2:Gillمنظر سطحي لسقف التجویف الفموي لسمكة البعوض البالغة  :)2(شكل
Arch2 , GA3:Gill Arch3 , GA4 :Gill Arch4 , GA5:Gill Arch5 , LGR: Long Gill Raker , 
SGR: Small Gill Raker , BB: Basibranchial ,                      HB: Hypobranchial 

,CB:Ceratobranchial                                                                                                          
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ملون لمجموعة الغالصم الكاملة في سمكة البعوض البالغة ملون  Whole mount (W. M. )تحضیر كامل  :)3(شكل 

 X : GA1: Gill Arch1 , GA2: Gill Arch2 , GA3: Gill Arch3 , GA4 : Gill  40البورق القرمزي 
Arch4 , BLM: Black Line Melanophores ,              GF:Gill Filament                                    

                                                                                                                                            
  

  
  

  ,X40 GA1: Gill Arch1 ملون للقوس الغلصمي األول في السمكة البالغة) (.W. Mتحضیر كامل  :)4(شكل 
LGR: Long Gill Raker,         : BLM: Black Line Melanophores  , GF: Gill Filament , 
GL: Gill Lamellae 
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 X40:   E: Eye , Br: Brainفي رأس سمكة بالغة یمر بمنطقة الغرفة الغلصمیة  )سھمي(مقطع طولي :)5(شكل 
,BC: Branchial Chamber O: Operculume , GA1: Gill Arch1 , GA2: Gill Arch2 , GA3: 
Gill Arch3 , GA4 : Gill Arch4 , GA5: Gill Arch5                , GR: Gill Raker , GFs: Gill 

Filaments                                                                                                                                        

  
 :في رأس سمكة بالغة یمر بمنطقة الغالصم یوضح اتصال الخیوط باألقواس الغلصمیة ) سھمي(مقطع طولي  :)6(شكل 

x100  
  GA: Gill Arch ,  GF: Gill Filament , GL: Gill Lamellae  , LGR: Long Gill Raker , SGR: 
Small Gill Raker ,                  A,EFA: Afferent and Efferent Branchial  Artary , MU: 
Muscle , SM: Submucousa , B:Bone , C: Cartilage                                
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في رأس سمكة بالغة یظھر مقطع مستعرض في القوس الغلصمي الثاني یوضح أجزاء ) سھمي(مقطع طولي ) 7(شكل 

 :X1000 :ME:Mucouse Epithelium , SM: Submucousa , TB: Taste Bud , MU القوس
Muscle C: Cartilage , B: Bone , GR: Gill Raker  , A,EBA:  Afferent,Efferent Branchial 

Artery , MC: Mucous                                                                                          
  

  
  

 X400 :ME: Mucouseفي رأس سمكة بالغة مار باألقواس الغلصمیة ) سھمي(مقطع طولي ) 8(شكل 
Epithelium , SM: Submucousa , MU: Muscle , C: Cartilage , B: Bone , ABA: Afferent 

branchial artery , M: Melanocyte , MCs: Mucous cells .                  
 
     

 



 
 
 

 

 مجلة إبن الھیثم للعلوم الصرفة و التطبیقیة

 2012 السنة 25 المجلد 2 العدد

Ibn Al-Haitham Journal for Pure and Applied Science  

No. 2 Vol. 25 Year 2012 

  
 :X1000  : GF في الخیط الغلصمي یوضح موقع الخالیا العصیویة والخالیا األخرى) سھمي(مقطع طولي :)9(شكل 

Gill Filament ,  GL: Gill lamellae , CC: Chloride cell , E: Epithelial cell , RC: Rodlet cell 
, UCs: Undifferentiated cells , MC: Mucous cell  , PC: Pillar cell , Cas: Capillaries           
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                  

  
  

 :X1000 : GFفي الخیط الغلصمي یوضح موقع الخالیا العصیویة والخالیا األخرى) سھمي(مقطع طولي:)10(شكل 
Gill Filament , GL: Gill Lamellae , CC: Chloride Cell , E: Epithelial Cell  , UCs: 
Undifferentiated Cells , MCs: Mucous Cells ,  PC: Pillar Cell , Cas: Capillaries .               
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في رأس سمكة بالغة مار بمنطقة الغالصم یوضح ظھور األشعة الغلصمیة في الخیوط ) سھمي(مقطع طولي :)11(شكل 

 :X400  :       GF: Gill Filament , GL: Gill Lamellae , C: Cartilage , B: Bone , CCالغلصمیة
Chloride Cell , E:  Epithelial Cell  
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Anatomical and Histological Study of Gills in Adult 
Mosquito Fish(Gambusiaaffinis) Baird and Girard 
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Abstract 
       The present study showed that the branchial arch is characterized by the presence of 
irregular black line along its length. This line is condensations of melanocytes . The branchial 
arch bears two rows of gill rakers at its anterior (internal) side whereas its posterior (external) 
side bears two rows of gill filaments. Histologically, the gill arch is composed of hyaline 
cartilage surrounded by mixed bone ,which is covered by a mucous membrane. Its epithelium 
contains mucous cells and taste buds, whereas its loose connective tissue contains blood 
vessels and skeletal muscles. The histological structure of gill raker is similar to that of the 
gill arch except the absence of cartilage and muscles .The present study showed also that the 
gill filament epithelium is stratifiedcolumnar nearly and contains chloride cells ,mucous cells 
(goblet cells) and Rodlet cells .The secondary lamellae epithelium (respiratory epithelium ) is 
simple squamous epithelium. This epithelium surrounds the blood capillaries and the 
supporting pillar cells of the secondary lamella .  

  
Keyword: Anatomical,Histology,Gills,Mosquito fish (Gambusiaaffinis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


