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الخالصة :
بينت الدراسة الحالية ان العدسة في سمكة البلعوط الملوكي  Chondrostoma regiumشفافة وكروية الشكل
وصلبة القوام ،بينما تكون في ضفدع الشجر  Hyla arborea savignyiوسلحفاة المياه العذبة Clemmys
 caspia caspiaوالبلبل العراقي  Pycnonotus leucotisوالجرذ البني  Rattus norvegicusشفافة
ومحدبة الوجهين لينة  ،اما في البلبل فتكون اكثر ليونة .وقد سجل وجود فروق معنوية بين متوسط وزن العدسة
والتركيز الكلي للبروتين في عدسات االنواع المدروسة .واظهرت عملية الترحيل الكهربائي لبروتينات عدسة
العين وجود حزمة واحدة من البلورين–  αوحزمة واحدة ايضا ً من البلورين –  βفي جميع االنواع المدروسة.
اما البلورين– γفقد تمثل بحزمة واحدة تميزت بها بروتينات عدسة سمكة البلعوط الملوكي وضفدع الشجر
وسلحفاة المياه العذبة والجرذ البني  ،بينما ظهرت حزمة واحدة من البلورين –  δفي بروتينات عدسة البلبل
العراقي.
الكلمات المفتاحية  :العدسة ،البلورين ،سمكة البلعوط الملوكي ،ضفدع الشجر ،سلحفاة المياه العذبة ،البلبل
العراقي ،الجرذ البني.

المقدمة :
مؤلفة من الياف ] ،[7,6وااللياف العدسية lens
 fibersهي تراكيب نحيفة وطويلة ومسطحة ،تنشأ
من خاليا الظهارية العدسية  ،ومع نمو ونضج
االلياف العدسية فأنها تصبح طويلة جداً ورقيقة وذات
تركيب مسطح وتفقد نواها والعضيات االخرى ]،[4
وتمتلىء بمجموعة من بروتينات ذائبة في الماء الذي
يشكل نحو  %90تسمى بالبلورين crystalline
] ،[1وهذه البروتينات تكون على ثالثة انواع رئيسة
هي  :البلورين – ، αوالبلورين –  βوالبلورين – γ
] .[9,8ويستبدل البلورين – γفي الطيور وبعض
الزواحف بالبلورين –. [11,10] δ
اجريت الدراسة لتحديد العالقة التطورية
بين بعض الفقريات العراقية  ،من خالل دراسة مدى
التشابه واالختالف في الحزم البروتينية لعدسة العين،
والحيوانات التي تم اختيارها تختلف في الصنف الذي
تعود اليه ،والبيئة ،وطبيعة التغذية  :وهي سمكة
البلعوط الملوكي Chondrostoma regium
) ، (Heckel, 1843وضفدع الشجر Hyla
)، arborea savignyi (Audouin, 1812

العدسة  Lensعبارة عن تركيب شفاف
 ،transparentمحدب الوجهين ،biconvex
الوعائي  .[1] avascularيقع خلف القرنية
 ، corneaويرتبط بالجسم الهدبي ciliary body
عن طريق الرباط المعلق suspensory ligament
] . [2وتعمل على تركيز الضوء على الشبكية ]. [1
تنشأ العدسة نتيجة الحث المتبادل بين الحوصلة
البصرية  optic vesicleو االديم الظاهر
 ، ectodermتحث الحوصلة البصرية خاليا االديم
الظاهر على التثخن مكونة الوسادة العدسية ][3
 ،Lense Placodeالتي تأخذ باالنغالق مكونة كرة
مجوفة تدعى الحوصلة العدسية ،Lense Vesicle
تستقر الحوصلة العدسية داخل الكوب البصري
 . [4] optic cupتتكون العدسة نسجيا ً من محفظة
العدسة  lens capsuleمتجانسة ،وظهارة العدسة
 lens epitheliumتحت المحفظة تتألف من صف
واحد من الخاليا الظهارية المكعبة توجد على السطح
االمامي للعدسة فقط ] ،[5تتميز عدسة الطيور بوجود
رفادة حلقية  Annular padفي اطراف العدسة
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وسلحفاة المياه العذبة Clemmys caspia caspia
) ،(Gmelin, 1774والبلبل العراقي
)، Pycnonotus leucotis (Gould, 1836
Rattus norvegicus
والجرذ البني
(. (Bekenhout, 1769

 التحليل اإلحصائي :أجري تحليل احصائي للعينات اليجاد فروق
معنوية بين متوسط وزن العدسة ومتوسط تركيز
البروتين في عدسة العين وقورن بين المتوسطات
بإستعمال  T- testوبإستعمال برنامج التحليل
االحصائي .[15] SAS

جُمعت العينات من مناطق مختلفة في
محافظة بغداد ،واختيرت بحيث تكون سالمة من
االمراض والعيوب  ،وبواقع  3حيوانات لكل نوع من
االنواع المدروسة .تم تصنيفها وتحديد عمرها
التقريبي من قبل متحف التاريخ الطبيعي  /جامعة
بغدادُ .خدرت الحيوانات بإستعمال مادة الكلوروفورم
 ،Chloroformوبعد ذلك قطع رأس الحيوان وأُزيل
الجلد ومن ثم فصل الفك السفلي و ُكسرت عظام
الجمجمة ،وأُعقب ذلك أُزالة مقلة العين من المحجر
وقطعت العضالت المرتبطة بها ،وقطعت العين
بشكل مستعرض وأُزيلت العدسة ] ،[6اما في طائر
البلبل العراقي فقد اعتمدت الخطوات السابقة نفسها
فضالً عن إزالة الريش .
 العدسة وإستخالص البروتين منها:وزنت العدسة  ،ثم وضعت في انبوبة
اختبار حاوية على 2مل من محلول السكروز
 sucroseومحلول ( Tris , Mgcl2, Kcl, pH
 ، [10] )7.2بالنسبة لعدسة السمكة فقد احتوت انبوبة
االختبارعلى 2مل من محلول (Tris – Hcl , pH
) .[12] 6.8جونس المحلول ،ومن ثم وضعت
االنابيب في جهاز الطرد المركزي المبرد
Cooling centrifugeلمدة  15دقيقة وبسرعة
دوران  14000دورة في الدقيقة ودرجة حرارة  6م.
اخذ الراشح من المحلول ] محور من .[ 10
 تم تحديد تركيز البروتين الكلي في العيناتبإستعمال طريقة لوري ] محور من .[ 13
 استعملت طريقة الترحيل الكهربائي المستعمل فيهاجل بولي اكريل امايد بوجود كبريتات دوديسل
الصوديوم )sodium dodecyl (SDS-PAGE
sulfate
polyacrylamide
gel
 electrophoresisلتحليل عينة البروتين وحُدد
الوزن الجزيئي النواع البروتينات الموجودة في
عدسة عين كل من االنواع المدروسة ].[14

النتائج :

المواد وطرائق العمل :

بينت النتائج ان العدسة في سمكة البلعوط
الملوكي شفافة وكروية الشكل وصلبة القوام  ،بينما
اتصفت عدسة ضفدع الشجر وسلحفاة المياه العذبة
والبلبل العراقي والجرذ البني بأنها شفافة ومحدبة
الوجهين ولينة  ،فيما ظهرت عدسة البلبل ذات طبيعة
اكثر ليونة (شكل –  .)1وقد سجل وجود فروق
معنوية بين متوسط وزن العدسة والتركيز الكلي
للبروتين في عدسة االنواع المدروسة كما موضح في
الجدول (  ، )1كما اظهرت النتائج تباينا ً في تركيز
البروتين بين عدسات االنواع المدروسة (شكل – .)2
وبينت نتائج عملية ترحيل عينات بروتين عدسات
العين في االنواع المدروسة وجود ثالثة انواع من
الحزم البروتينية على شكل بلورين (شكل  : )3-أذ
ظهرت حزمة واحدة من البلورين–  αفي جميع
االنواع  ،وبلغ وزنها الجزيئي تقريباً مابين 10 –15
كيلو دالتون في سمكة البلعوط الملوكي ،و 19 – 22
كيلو دالتون في ضفدع الشجر ،و  15كيلو دالتون في
سلحفاة المياه العذبة ،وفي البلبل العراقي 16 –19
كيلو دالتون ،اما في الجرذ البني فكان  17 – 19كيلو
دالتون .كما ظهرت حزمة واحدة من البلورين – β
في بروتين عدسات االنواع المدروسة وكان وزنها
الجزيئي تقريبا ً مابين  18 – 20كيلو دالتون في
سمكة البلعوط الملوكي ،و 25كيلو دالتون في ضفدع
الشجر ،اما في سلحفاة المياه العذبة فبلغ مابين 23
–  20كيلو دالتون ،ووصل وزنها الجزيئي في البلبل
الى تقريباً مابين  20 – 25كيلو دالتون ،و 20 – 22
كيلو دالتون في الجرذ البني .اما البلورين–  γفقد
تمثل بحزمة واحدة في جميع االنواع وبلغ وزنها
الجزيئي تقريبا ً مابين  15 – 18كيلو دالتون في
سمكة البلعوط الملوكي وضفدع الشجر ،و17 – 19
كيلو دالتون في سلحفاة المياه العذبة ،و 15 – 17كيلو
دالتون في الجرذ البني ،بينما ظهر البلورين – δ
بحزمة واحدة في البلبل العراقي وكان وزنها الجزيئي
 35كيلو دالتون.
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شكل ( : )1يوضح شكل عدسة عين في كل من ( )1سمكة البعلوط الملوكي  )2( ،ضفدع الشجر  )3(،سلحفاة
المياه العذبة  )4( ،البلبل العراقي  )5( ،الجرذ البني

وزن العدسة (غم)
العينات
المتوسط  ±الخطأ
القياسي
Chondrostoma
regium
Hyla arborea
savignyi
Clemmys caspia
caspia
Pycnonotus
leucotis
Rattus norvegicus
قيمة T-test

تركيز البروتين
( مايكروغرام /
مليليتر)
المتوسط  ±الخطأ
القياسي

0.01±0.07

5.2±43

0.001±0.02

4.5±62

0.01±0.03

2.3±48

0.01±0.06

4.5±74

0.01±0.08
*1.3
* ()P<0.05

2.3±53
*4.6

62
53

48

43

80
70
60
50
40
30
20
10
0

تركيز البروتين (مايكروغرام  /مليليتر)

جدول ( )1نتائج الفروق المعنوية بين عدسة العين
في االنواع المدروسة

74

العينات

شكل ( : )2يوضح تركيز البروتين في عدسة عين
االنواع المدروسة
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وذلك بفضل سمك العدسة وتركيب البلورين ]. [21
اظهرت النتائج وجود فروق معنوية بين متوسط وزن
العدسة في االنواع المدروسة ،وهذا دليل على
اختالف حجم العدسة بين االنواع المدروسة ،
ومتوسط التركيز الكلي للبروتين بين االنواع  ،فكلما
زاد وزن العدسة  ،ومتوسط التركيز الكلي للبروتين
زادت الفروق المعنوية بين االنواع المدروسة  .أن
البلورين عبارة عن مجموعة من البروتينات مسؤولة
عن شفافية العدسة و تشكل نحو  %90من البروتينات
الذائبة في عدسة العين ] .[22يقسم البلورين الى ثالثة
اجزاء هي ، α− :و ، β−و  γ−توجد في جميع
اصناف الفقريات  ،لكن البلورين  γ−ينخفض وجوده
او ينعدم في الطيور  ،والبلورين – δيوجد في بعض
الزواحف والطيور فقط ] . [23يحافظ البلورين α−
على معامل االنكسار في العدسة ويمنع تكوين
مجاميع كبيرة للضوء المبعثر داخلها ] .[24وقد
اظهرت نتائج الترحيل الكهربائي لبروتينات عدسة
عين كل من سمكة البلعوط الملوكي  ،وضفدع الشجر
 ،وسلحفاة المياه العذبة  ،والبلبل العراقي  ،والجرذ
البني وجود حزم من انواع البلورين وبأوزان جزيئية
مختلفة بين االنواع مقارنة بالشريط القياسي
المستعمل في عملية الترحيل ،وهذه النتائج التتشابه
مع االوزان الجزيئية ألنواع بروتين البلورين في
الدراسات ] ، [26,25,10,6وقد يعود السبب الى
االختالف في النوع والعمر وبيئة الحيوان  .وتكون
هذه البروتينات مسؤولة عن الخصائص البصرية
ومن ثم فإنها تنتظم بشكل حزم كثيفة للحد من الضوء
النافذ المبعثر ] .[11وقد اشارت دراسة ] [12الى إن
صالبة عدسة سمكة  Monopterus albusو
 Clarias batrachusو  Danio rerioيعود الى
قلة البلورين  α−مقارنة بـ  β−و  . γ−وهذا مشابه
لنتائج الدراسة الحالية  ،ان وجود البلورين γ−
يعطي صالبة لعدسة سمكة البلعوط الملوكي  .وليونة
عدسة الطيور دليل على الكمية الكبيرة للبلورين  ،كما
ان وجود نوع – δفي العدسة يعطي ليونة اكبر
للعدسة ] ،[27فيما تتميز عدسة البلبل العراقي
بليونتها النفرادها بوجود البلورين نوع – δالذي
يعطيها هذه الخاصية وانعدام نوع  γ−ومن ثم سهولة
التكييف البصري السريع لها .

شكل ( :) 3يوضح الترحيل الكهربائي النواع
البروتين في عدسات عين كل من ( )1سمكة البعلوط
الملوكي )2( ،ضفدع الشجر )3( ،سلحفاة المياه
العذبة )4( ،البلبل العراقي  )5( ،الجرذ البني(M) ،
marker

المناقشة:
اوضحت النتائج ان العدسة في االنواع
المدروسة تكون شفافة ،لكنها تختلف في درجة
صالبتها ،أذ تكمن الوظيفة البصرية للعدسة في عمل
بروتينات عدسة العين على تركيز الضوء على
الشبكية  .[16] Retinaتكون عدسة سمكة البلعوط
الملوكي كروية وصلبة ،وهذا يماثل عدسة سمكة
الجري االسيوي  Silurus triostegusوسمكة
الخشني  ، [17] Liza abuبينما تكون عدسة ضفدع
الشجر وسلحفاة المياه العذبة والبلبل العراقي والجرذ
البني محدبة الوجهين ،وعدسة البلبل العراقي تكون
اكثر ليونة من عدسة ضفدع الشجر وسلحفاة المياه
العذبة والجرذ البني ،ان تحدب ومرونة عدسة
الطيور يسهل التكييف السريع لها ] ،[18وتعطي
الطير القدرة على تكوين صورة اكثر وضوحا ً عند
النظر من مسافات مرتفعة ] .[19تختلف عدسات
العين في الفقريات في الحجم والشكل واسلوب تنظيم
الصورة ،فبعض الحيوانات ذات عدسات كروية
للحصول على درجة عالية من انكسار الضوء ،وقد
تكون العدسة بيضوية او مسطحة ] .[20التكييف
للرؤية  Visual accommodationفي البيئة
المائية يختلف عن بيئة اليابسة ،اذ تعمل عدسة
الحيوانات البرية على تركيز الصورة على الشبكية،
فيما تعمل عدسة االسماك على انكسار معظم الضوء
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Abstract:
This study showed that the lens in baloot muluki fish Chondrostoma regium is
transparent, spherical shape, and solid in textures, while in the tree frog Hyla arborea
savignyi, freshwater turtles Clemmys caspia caspia, white–eared bulbul Pycnonotus
leucotis and brown rat Rattus norvegicus are transparent, soft and biconvex, it is very
soft in white–eared bulbul. There are many significant differences have been recorded
between the average weight lens and the total concentration of the protein in the lens
all studied animals. Electrical migration process for lens proteins showed that there is
one bundle of crystalline –α and one bundle also crystalline–β in all studied species,
either crystalline–γ may represent one bundle characterized the lens proteins in baloot
muluki fish, tree frog, freshwater turtles, and brown rat, while one bundle from
crystalline–δ appeared in lens proteins of the white – eared bulbul.
Key words: lens, crystalline, baloot muluki fish, tree frog, freshwater turtles, white–
eared bulbul, brown rat
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