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ــــة المظهر الشكلیائــي والتركیب النسجــــي      ـــة الحالیة قسمین رئیسین االول هــــو دراســ تضمنت الدراســــ

ــــو التكوین الجنینـــــي   Gambusia affinisللزعانف المفردة في سمكة البعوض  البالغة ، والقســــــــم الثانـــي هـــ

ـــة    Dorsal finوالزعنفة الظهریة  Caudal finللزعانف المفردة . هذه الزعانف هي الزعنفة الذنبیة  والزعنفــــــ

ــــة  ــ ــ ــــــدم التناسلي    Anal finالشرجیـ ـــــى القــ ــــون متحورة في الذكـــــــــر ال ــ ــ ـــي تكــ   .   Gonopodiumالتــــ

تتمیز الزعنفة الذنبیة لسمكة البعوض البالغة من حیث المظهر الشكلیائي بانها متشابهة الفصین     

Homocercal   من النوع المدورRounded   ) شعاعًا زعنفیًا . كل شعاع  22-24. وانها تحتوي على (

ویكون قسم من االشعة غیر متفرع والقسم االخر متفرع تفرعًا ثنائیاً   Segmentsمكون من عدد من القطع 

Dichotomously  لوحظت الخالیا الصباغیة .Pigment cells   منتشرة على سطح الزعنفة وتكون

ــا لوحظ ایضًا عند قاعـــــــــــــدة عند مناطق تفرع االو متكثفة عند حدود االشعة الزعنفیة  شعــــــة ایضًا ، كمــــــ

ــة منطقـــــة هاللیة الشكل تحتوي عضالت هیكلیة للزعنفة . ـــــ   الزعنفة الذنبیـ

تتخذ الزعنفة الظهریة موقعًا خلفیًا بالنسبة الى جسم السمكة في مستوى خلف مستوى الزعنفة الشرجیة ،     

ها صغیرة ذات شكل متطاول قلیًال ذات نهایة حرة مقوسة ومتضیقة قلیًال عند القاعدة وتتمیز ایضًا بان

  ) اشعة زعنفیة مشابهة لتلك التي في الزعنفة الذنبیة .6-7وتحتوي على (

تقع الزعنفة الشرجیة خلف الفتحات التناسلیة والشرجیة في الجهة البطنیة للسمكة في مستوى امام مستوى    

یة وهي اكبر قلیًال من الزعنفة الظهریة وتتخذ في حالة االنثى شكًال شبه منحرف بنهایة حرة الزعنفة الظهر 

  شابهة  لتلك التي للزعنفة الذنبیة .م) شعاع زعنفي ایضًا 10-11مقوسة قلیًال وتحتوي على (

مل كعضو الذي یع  Gonopodiumالزعنفة الشرجیة في الذكر تكون متحورة الى مایسمى بالقدم التناسلي   

) 5,4,3ناقل للنطاف الى القناة المنسلیة االنثویة خالل التزاوج . تتمیز االجزاء القاصیة لالشعة الزعنفیة (

ومرفق  Hooksوشصوص  Spinesواشواك   Serraeالمتحورة في الزعنفة الشرجیة بوجود اسنان منشاریة 

Elbow  .  

الذنبیة ، الظهریة ، الشرجیة ) والقدم التناسلي متشابه تقریباً ان التركیب النسجــــــي في الزعانف المفردة (     

الذي یتكون من   Fin membraneى بالغشاء الزعنفي ــــــحیث ان جمیع الزعانف تكون محاطة بغشاء یدع

  .  Dermis واالدمة   Epidermisالبشرة 

 الخالصـــة



 
  ب 

في حین تحتوي بشرة    Mucous cellsتتمیز بشرة الزعنفة الذنبیة بعدم احتوائها على الخالیا المخاطیة    

في قاعدة الزعنفة  Hypodermisالزعنفة الظهریة والشرجیة على هذه الخالیا ، وان الطبقة ماتحت االدمة 

بینما الزعنفة الظهریة  Skeletal muscle fibersالذنبیة تحتوي على حزم لاللیاف العضلیة الهیكلیة 

  لیة الهیكلیة . والشرجیة فال تحتویان على االلیاف العض

او شعرة حرشفیة  Rayاظهرت المقاطع المستعرضة لكل من الزعنفة الذنبیة والظهریة والشرجیة ان كل شعاع 

Lepidotrichium  مكون من تركیبین ( نسیج عظمي الخلويAcellular bone  هاللیین متقابلین من (

قة هي المنطقة الداخل قطعیة یحیطان بمنط Hemisegmentsجهتیهما المقعرتین هما نصفا القطعة 

Intrasegmental region   المؤلفة من نسیج ضام مفكك حاوي على وعاء دمويBlood vessel 

ویحاط كل نصف قطعة بصف واحد من الخالیا المسطحة  Nerve fibersوحزمتین من االلیاف العصبیة 

Flat cells   طة مابین االشعار الحرشفیة . كما وترتبط انصاف القطع المتجاورة مع بعضها باالرب

Interlepidotrichial ligaments    وتحاط كل شعرة حرشفیة برباط مؤلف من نسیج ضام مفكك هو

للزعانف ان قطع  Frontal sections. اظهرت المقاطع الجبهیة    Tissular ligamentالرباط النسجي 

المؤلفة  Intersegmantal jointsاالشعة الزعنفیة تكون مرتبطة مع بعضها البعض بمفاصل بین قطعیة 

  .   Regular dense connective tissueمن نسیج ضام كثیف منتظم 

اظهرت الدراسة الحالیة ان التركیب النسجي للقدم التناسلي في االساس یشابه التركیب النسجي للزعانف     

المفردة ما عدا االختالف في اشكال االنصاف القطعیة ، وان بشرة القدم التناسلي تحتوي على عدد كبیر من 

 الخالیا المخاطیة . 

الدراسة الحالیة انه یبدأ بتكوین برعم یدعــى بالبرعم الزعنفـــي اما من حیث التكوین الجنیني فقد اظهرت     

Fin bud  الذي یتكـــون من لب من النسیج المتوسطMesenchymal tissue  مغطى باالدیم الظاهر

. ان أول بداءة زعنفیة تبدأ في التكوین هي بداءة الزعنفة الشرجیة في  Epidermal ectodermالبشروي 

) ملم ثم تظهر بداءة 3ملم تلیها بداءة الزعنفة الذنبیة حیث تظهر في جنین طول () 2.5جنین طول (

  ) ملم . 3.5الزعنفة الظهریة عندما یبلغ طول الجنین (

) ملم وظهرت واضحة اكثر 3.5بدأت االشعة الزعنفیة بالتكوین اوًال في الزعنفة الذنبیة في جنین طول (   

الى الزعنفة الشرجیة فان عالمات تكوین االشعة الزعنفیة فیها ظهرت ) ملم ، اما بالنسة 4في جنین طول (

) ملم ، اما الزعنفة الظهریة فان اولى 5.5) ملم وكانت واضحة اكثر في جنین طول (3.75في جنین طول (

) ملم وكانت واضحة اكثر في جنین طول 5عالمات تكوین االشعة الزعنفیة فیها ظهرت في جنین طول (

  ) ملم .6(

) ملم 8.5) و (8) و (7اظهرت الدراسة الحالیة ان التركیب النسجي للزعانف الفردیة في االجنة بطول (   

والیرقة حدیثة الوالدة ویرقة عمر یوم واحد بعد الوالدة كان مشابهًا تقریبًا لما هو علیه في الزعانف المفردة 



 
  ج 

، اذ یحصل التفرع االبتدائي في زعانف  للسمكة البالغة عدا عدم حصول التفرع الثنائي لالشعة الزعنفیة

   ) ملم .23) ملم وفي زعانف السمكة الیافعة الذكر بطول (20-21السمكة الیافعة االنثى بطول (

فیما یخص تكوین القدم التناسلي في ذكر سمكة البعوض فقد لوحظ ان اول عالمات التحور في الزعنفة 

) ملم تقریبًا حیث تبدأ االشعة 21(   دما یبلغ طول السمكةتحصل عن Male fry fishالشرجیة للذكر الیافع 

) ملم ، وفي السمكة 21.5) بالزیادة بالطول وتستمر هذه الزیادة اكثر في سمكة طول (5,4,3الزعنفیة (

وفي السمكة الذكر طول  Hooksوالشصوص Serrae ) ملم تظهر االسنان المنشاریة 22.5الذكر طول (

  ) ملم .23الذكر طول ( ة. یكتمل تكوین القدم التناسلي في السمك Spines) ملم تظهر االشواك 22.75(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
     The present study included two main parts of study .The first part was 
the morphological and histological structure of single fins in adult 
mosquito fish ,Gombusia affinis  .                                                           
     The second part was embryonic development of the single fins .These 
are the caudal ,dorsal and anal fins .The anal fin of the male fish is 
modified into gonopodium .                                                                    
     The caudal fin in mosquito fish is rounded and homocercal .It contains 
22 to 24 fin rays .Each fin ray is composed of many segments. Some of 
the  fin rays are unbranched , others are branched dichotomously .       
      Pigment cells were seen dispersed on the surface of the fin and 
condensed at the edges of the fin rays and at the  regions of their 
dichotomy .It was also noticed a semilunar region at the base of the 
caudal fin containing skeletal muscles .                                                   
    The dorsal fin has aposition according to the fish body at a level 
posterior to the anal fin. It is small and slightly long ,with a curved free 
end and slightly constricted at its base. It contains 6 to 7 fin rays which 
are similar to those of the caudal fin.                                                      
    The anal fin is situated on the ventral side of the fish body posterior to 
the anus and genital openings and in a level anterior to the dorsal fin . It is 
slightly larger than the dorsal fin .In female fish the anal fin is trapezoid 
in shape with a slightly curved free end .It contains 10 to 11 fin rays 
which are similar to those of the caudal fin . In male fish the anal fin is 
modified in to gonopodium which acts as a transfer organ of sperms to 
the female genital canal during copulation .                                            
    The distal parts of the modified fin rays (3,4,5) are characterized by the 
presence of serrae ,spines ,hooks and eblow. 
    The histological structure of the single fins ( caudal ,dorsal, anal 
fins)and the gonopodium is nearly similar .All of them are surrounded by 
fin membrane which is composed of epidermis and dermis .The 
epidermis of the caudal fin is characterized by the absence of mucous 
cells whereas the epidermis of the dorsal and  anal fins contains these 
cells . The hypodermis at the base of the caudal fin contains bundles of 
skeletal muscle fibers which are not found in the dorsal and anal fins.   
    The transverse sections of the caudal ,dorsal and anal fins showed that 
each fin ray or lepidotrichium is composed of two semilunar structures of 
acellular bone called hemisegments.                                                        
   They are opposite to each other at their concave sides. They surround a 
region called intrasegmental region which is composed of loose 
connective tissue containing blood vessel and two bundles of nerve 
fibers. Each hemisegment is covered by a single row of flat cells . The 
hemisegments are connected with each other by interlepidotrichial 
ligaments.Each fin ray is surrounded by tissular ligament which is 
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composed of  loose connective tissue . The frontal sections of the fins 
showed that the segments of the fin rays are connected with each other by 
intersegmental joints ( regular dense connective tissue ).                        
    The present study showed that the histological structure of the 
gonopodium is basically similar to that of the single fins except the 
difference in the shape of the hemisegments. Also the epidermis of the 
gonopodium contains a large number of  mucous cells.                          
    The present study showed that the embryonic development of the fin 
started by formation of a fin bud which is composed of a core of 
mesenchymal tissue covered by the epidermal ectoderm .                      
   The anal fin primordium was first developed in an embryo of (2.5)mm. 
length ,then the caudal fin primordium appeared in an embryo of( 3) mm. 
length ,then the dorsal fin primordium in an embryo of (3.5) mm. length. 
   The fin rays started to develop ,first in the caudal fin of an embryo of 
(3.5)mm.length . They appeared more clearly in an embryo of (4)mm. 
length. In the anal fin the first signs of developing fin rays appeared in an 
embryo of ( 3.75) mm. length and appeared more clearly in an embryo of 
(5.5) mm. length . The first sign of developing fin rays in the dorsal fin 
appeared in an embryo of ( 5) mm. length and more clearly appeared in 
embryo of (6) mm. length .                                                                     
   The present study revealed that the histological structure of the single 
fins of embryos of (7,8,8.5 ) mm. length , new born larva,larva of one day 
old after birth was similar to those of the adult except the dichotomy of 
the fin rays which occurred later. The primary dichotomy took place in 
female  fry fish of ( 20 -21) mm. length and the male fry fish of ( 23) mm. 
length.                                                                                                     
  Concerning the development of the gonopodium , the present study 
showed that the first sign of modification of the anal fin occurs in the 
male fry fish of (21) mm. length wher the third , foruth and fifth fin rays 
increase in length . These fin rays continue to increase in length in the 
male fish of (21.5) mm. length . In male fish of (22.5) mm. length the 
serrae and hooks appar whereas in (22.75) mm. long fish the spines 
develop .In a male fin of (23) mm. length the gonopodium is complete in 
its development and becomes similar to that of the adult male fish .            
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