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   ٥  )  ٢٠٠٩(   األولالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

فى انسجة سمكة )  AAT( تأثير عنصر الكادميوم على مستوى انزيم امينو ترانستفيريز 
التى جمعت من وادي حنيفة الرياض المملكة العربية ) اريوكروس نيلوتيكس ( البلطي النيلى 

  سعوديةال
  

  إبراھيم ناصر على السويطي
  كلية العلوم –قسم علم الحيوان 

  ١١٤٥٤١الرمز البريدي  ٢٤٥٥ص ب 
  المملكة العربية السعودية

  
يفيريز  و ترانس زيم امين ى نشاط أن ؤثر عل ادميوم ي ى أن عنصر الك أسفرت الدراسة عل

)AAT  ( ي ي النيل مكة البلط الت س يم وعض جة خياش ى أنس و(ف وكروس نيل د ) تيكساري بع
ك . يوم ١٨تعريضھا للعنصر لمدة  أن ذل د ب اثير يمكن ان يفي ذا الت ي ان ھ وأشارت ھذه الدراسة ال

  .األنزيم يعد مؤشر قوى لوجود التلوث والملوثات في البيئة المائية
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   ٣٦  )  ٢٠٠٩(   األولالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

اثوصف  ة من إن ي الخارجي  بالغ ا -الطفيل ة األرجل -قشريات (  ليرني ى ) مجدافي السمكة عل
 األحواض التجارية في مصر بعض في ) Carassius auratus(الذھبية 

 
  أمينة المنسي

   محطة بحوث األسماك بالقناطر الخيرية -المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد
  ئيةمعمل الباثولوجيا الما

    
 )Carassius auratus(الليرنيا التي تصيب السمكة الذھبية  ناول ھذا البحث دراسةيت

  .والتي تحدث مرض الليرنيوسيس في األحواض التجارية في مصر  
ظھرت المراحل المبكرة من طفيليات الليرنيا مكروسكوبيا كبثور بيضاء عند درجة   

وھذه البثرات . درجة النضج ىتم متابعته حت ةك المصاباسمم حيث أن األ◦٢٤-15حرارة حوالي 
مم من قرح دموية ٥تحولت تدريجيا إلي اللون البني وال زالت ملتصقة بالعائل مسببة حوالي 

  . ملتھبة في الجلد والزعانف والعضالت
تھا نإناث بالغة من طفيليات الليرنيا تم رسمھا وقياسھا ومقار ستة تم التعرف عليوقد   

  . عينة سمك واحدة ىعل في نفس الوقتأغلبية ھذه اإلناث تزامنت يث ح. بأنواع سابقة
أساس اإلختالف في الشكل والحجم لعضو  ىعل اإلناث الناضجةفحص تلك  تمكما   
الشكل العام لكل  ىضافة إلباإل القرنية وزوائدھا  خطاطيفكان اإلختالف في شكل الواإللتصاق 
  .الستة التي تم وصفھا من األشكال

 ابةالسمكة المص. أثناء موسم الشتاء )السمكة/ طفيلي ٢٩(حوالي فة ياإلصابة كث كانتو  
وظھرت أيضا مجھدة ومستنزفة . خاصة عند قواعد الزعانف عصبية مع تساقط الحراشفكانت 
الليرنيا تمزق ونزف وتآكل وأوديما بطول مكان اإلصابة كما سببت  .تناول الطعام ھا عنمع توقف

  . في نسيج العائل
سمكة مصابة طبيعيا وبعد حوالي  ىبعد حوالي شھرين بثور بيضاء عل ظھرتوقد   

           .لھا ىدون تطورات أخر إقصاؤھاأسبوعين من اإلصابة تم 
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   )  ٢٠٠٩(   األولالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 

  
الزنك في بعض األسماك الشائعة بمياه شاطئ الشقيق على البحر  دراسة لتحديد نسبة عنصر

  األحمر جازان جنوب المملكة العربية السعودية
  

  إبراھيم ناصر على السويطي
  جامعة الملك سعود  – كلية العلوم –قسم علم الحيوان 

  ١١٤٥٤١الرمز البريدي  ٢٤٥٥ص ب 
  المملكة العربية السعودية

  
ة تحدي ذه الدراس ت ھ يم وعضالت تناول ي خياش ك والرصاص ف ة عنصري الزن د كمي

ة  ة العربي ازان المملك قيق ج اطئ الش ن ش ت م ى جمع ائعة والت ماك الش ن األس واع م ة أن ثالث
عودية ة  ،الس ل المنظم ن قب وعة م اس الموض ع المقي ة م ر المدروس ة العناص ت كمي د قورن وق

اس  عودية للمقي ائج ) ١٩٧٧،SASA(الس فرت النت ن عنصرى أن الكميعن  وأس ودة م ة الموج
ا اً ومحلي ا عالمي ا أوضحت  ،الزنك والرصاص في األنواع الثالثة أقل من النسب المسموح فيھ كم

  .النتائج أيضا أن مستوى الزنك أعلى من الرصاص في كال من الخياشيم والكبد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
www.esfhd.eg.net 

  
    ٥٤)  ٢٠٠٩(   األولالعدد  – عشر  الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 

  
القاطن بخليج ) بورتيونيدى-مختزلة البطن( كاريبيدس ناتاتورتقييم صالحية سرطان البحر 

  كغذاء لالنسان بمصر السويس
  

 ٢امال عبد الفتاح جاب هللا –١وفاء سعيد سالم
  مصر  –س جامعة قناة السوي -كلية العلوم -قسم علوم البحار -١

  مصر  - جامعة قناة السويس -كلية الزراعة  -الغذائيةقسم الصناعات  -٢
  

وع  اتوريتواجد سرطان البحر من ن دس نات بالمصيد التجارى لسفن الصيد  فى  كاريبي
بيا ة نس ات معقول ة السويس بكمي واق بمدين ى األس يج السويس ويعرض ف وع . خل ذا الن ى ھ و يلق

رغ إھماال ى ال ة عل ذه المنطق تھلكين فى ھ ه صالح كبيرا من المس ى أن ا عل م من أن مسجل عالمي
اتور وعليه يھدف ھذا البحث الى تقييم مدى صالحية سرطان البحر. لألكل دس نات اطن  كاريبي الق

ذاء  ويس كغ يج الس انبخل يم . لإلنس م التقي الث ت رقث ب  ؛بط ائى و نس وى البيوكيمي دير المحت تق
ة  ادن الثقيل ى بعض المع ة ف ات و الممثل ادميوم(الملوث اسا -الك د-لنح ك -الرصاص-الحدي ) الزن

ام ب ذلك القي لى وك يج العض عبية أللنس ر ش النوع األكث ه ب وع و مقارنت ذا الن ذوق لھ ار للت ختب
  ).بورتيوناس بيالجيكاس(

د أظھرت ال ائجوق بته  نت ة حيث سجلت نس ات البيوكيمائي ى المكون و أعل روتين ھ أن الب
ن  ر م وع % ٨٠أكث ذا الن اث لھ ذكور واالن ى عضالت ال دھون ف ه ال رطانات يلي ن الس -٧.٨(م

ة %) ٥.٤-٦.٣(ثم الكربوھيدرات %) ٧.٣ ة المرتفع ة الغذائي ا يعكس القيم والى مم من . على الت
ا حيث  ا دولي ناحية أخرى جاءت قيم العناصر الثفيلة التى تم قياسھا فى حدود النسب المسموح بھ

ين العناصر  اث ) ونجزء فى الملي٤٥.٤ -٤٦.٦(سجل الزنك أعلى قيمة ب ذكور واالن لكل من ال
يم  ل الق ذى سجل أق ادميوم ال ة بالك ون٠.٩(على التوالى مقارن وحظ وجود ، )جزء فى الملي ا ل كم

وق . تغيرات فى تركيز العناصر بين األجناس وبين األحجام المختلفة ذوق تف ار الت وقد أظھر اختب
رطان  اسالس اس بيالجيك ى  بورتيون اتورعل دس نات ث الص كاريبي ن حي ر أن م ية غي فات الحس

ام ل الع ه . التحليل االحصائى أظھرعدم وجود اختالفات جوھرية بين النوعين من حيث التفب وعلي
اتور يؤكد البحث صالحية سرطان البحر  دس نات نكاريبي ذاء ام مستساغ ، لالستھالك األدمى كغ

د ه ل وعى بأھميت ع ال ى رف تھلكين وعالى القيمة الغذائية ويوصى البحث بضرورة العمل عل ى المس
  .ةخاصفى مدن قناة السويس بصفة 
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    ٧٧   ) ٢٠٠٩(   األولالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

                      السردين المبروم عشائر  مصايد الشبكة الحلقية المزرورة الليلية وديناميكية
  .مصر، اإلسكندرية شرق - ) السردين: عائلة (

  
  السيد ھارون خميس عاقل

  .جمھورية مصر العربية،  اإلسكندرية، لعلوم البحار القوميالمعھد 
  

ة  باك الحلقي ة والش اءة الليلي تخدام األض ة بأس ماك العائم ايد األس ة بمص ة الحالي ت الدراس اھتم
ات من خمس .  ٢٠٠٧فى المنطقة من األسكندرية الى رشيد خال ل  )الشانشوال( المزرورة  م جمع العين ت

. طريقة الصيد وجمع العينات تم شرحھا) .الخريف -الصيف -الربيع( عمليات صيد تجريبى فى كل موسم 
ائج دراسات . تم دراسة و تحليل التركيب النوعى والحجمى للمصيد  تمت مقارنة نتائج الدراسة الحالية ونت

اج ظھر فى ) كجم ١٢٩٥(نشول ظھر فى الصيف اعلى متوسط انتاج الليلة الواحدة للشا.   سابقة ل انت واق
ه سمكة ) . كجم ٤٧٩( الخريف  ات يلي رة جمع العين ا طوال فت واع انتاج ر األن ان اكث روم  ك السردين المب

اه البحر المتوسط للساحل المصرٮيليھا  الموزة السويسى المھاجرة من البحر األحمر والتى استقرت فى مي
تم دراسة عوامل النمو وديناميكا . الشاخورة واألنشوجة على التوالى، الموزة ، برالسكوم، سردين البلشارد

ى . جماعة سمكة السردين المبروم ألھميتھا األقتصادية  فى انتاج الشانشوال  األطوال عند نھاية السنة األول
ة والى  والثاني ى الت ت عل مكة كان ذه الس ر ھ ن عم ة م ة والخامس ة والرابع و  ١٥,٩و   ١٢، ٢٤:  والثالث

 ١٤,٣١: األوزان المقابلة لھذه األطوال عند نھاية نفس السنوات كانت . سم  ٢٢,١٧و  ٢١,٣٦و  ١٨,٩٨
رام  ٧٠,٧١و  ٦٣,٩٨و  ٤٦,٥٧و  ٢٨,٩٣و  الوزن . ج ول ب ة الط ة عالق وزن  : معادل و  ال =  ل

ونبرتالنفى ك. لو الطول  ٢.٦٨٩٠٤+    ٠.٠١٧٠١ ة ف تعوامل النمو بأستخدام معادل  ٢٥.٥٥  ∞L = ان
معدل الوفاة الكلى  . سنة   ٧.٥٩=و اقصى عمر  ٢.٣٦٨=  Øو  - ٠.٨١=   to و  ٠.٣٥٣٧  =  Kو  سم
Ζ  =ى  ١.٤٦٧ اة الطبيع دل الوف يد  ٠.٨٦٩٥٩=  Μو مع ة الص اة نتيج دل الوف .  ٠.٥٩٧٤=  Fو مع

األنتاج األقصى المتاح .  ٢.٨جرام عند معدل وفاة نتيجة الصيد  ١٨.٥=  УЅΜاألنتاج األقصى المستدام 
УOΜ  =اة نتيجة الصيد  ١٦.٧ دل وف د مع اج الحالى. ١.٢جرام عن دل  ١٣.٥  У Сاألنت د مع جرام عن

ة الصيد  اة نتيج ة.  ٠.٥٩٧وف ة الحي تغالل  ٢٢.٦بلغت   Biomassالكمي دل اس د مع و  ٠.٣١٣جرام عن
دل استغال ٦.٦و  ٠.٥١جرام عند معدل استغالل  ١٣.٩ دل األستغالل  .   ٠.٧٤ل جرام عند مع =   Eمع

ل  ٠.٣١٣٣٦ دل األستغالل األمث روم تحت مع ة صيد % )  ٥٠( وھذا المعدل يجعل السردين المب بطريق
 . الشانشوال
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    ٩١)  ٢٠٠٩(   األولالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

  مصر، البحر األحمر، شالتينفى منطقة ) بوماكانثيدى(لمالئكة ء ألسماك االتوزيع وبيئة اإلغتذا
  

 مجدى عبدالمجيد العلوانى
 مصر، اإلسماعيلية ، جامعة قناة السويس ، كلية العلوم ، قسم علوم البحار 

  
ة    ماك المالئك ذاء ألس ة اإلغت ى وبيئ ع الكم ى التوزي رف عل ة للتع ذه الدراس ت ھ ة(تم : عائل
دى ر )بوماكانثي البحر األحم التين المصرية ب ة ش ى منطق ة ف طحة والمائل ة المس عاب المرجاني ى الش . عل

ة ذه العائل وع ، الدراسة أكدت أن العدد الكلى الذى سجل ھو ستة أنواع من ھ نتروبيجى حيث وجد أن الن س
بينس وع  ملتيس ع بيجوبالتس دايكانسسوالن ى معظم المواق ة ف رة عددي واع وف ر األن ا أكث ا سجل بينم. ھم

ع بوماكانسس ماكلوزسو  بوماكانسس إمبراطورالنوعان  سمكة . أقل األنواع وفرة عددية فى معظم المواق
ى  الك الملك س(الم وبالتس دايكانس عاب ) بيج ات الش اطق وبيئ ل من ى ك ع وف ع المواق ى جمي دت ف تواج

المسطح الشعبى الضحل أغلب أسماك المالئكة ال تتواجد على . المرجانية محل الدراسة فى منطقة شالتين
ادة العمق، )بيجوبالتس دايكانسسفيما عدا النوع ( دادھا مع زي د أع . ولكن تفضل المائل الشعبى حيث تزي

ماك دد األس ى ع ادا عل والى ، إعتم عبى ح ة %  ٢.٧يضم المسطح الش ماك عائل ات أس وع تجمع ن مجم م
ر و  ١٠-١فى عمق %  ٣٤.١(عات من تلك التجم%  ٩٧.٣بينما يضم المائل الشعبى حوالى ، المالئكة مت
ق %  ٦٣.٢ ى عم ر ٢٠-١٠ف وع ). مت جل للن ذاء س دل لإلغت ى مع بينسأعل نتروبيجى ملتيس  س

ل  ٢٦.٤±٨٤.٣( رة لك ائق ٥نق وع ، )دق دل للن ل مع ا سجل أق اكلوزسبينم  ٢١.٦±٥٨.٩( بوماكانسس م
دا ، التغذية ونھارية التغذيةأغلب أنواع أسماك المالئكة تستخدم طريقة النقر فى ). دقائق ٥نقرة لكل  فيما ع

ة  جينانسس كودوفيتاتسالنوع  ى الھائمات الحيواني ة عل ة الحشو أو الكبس فى التغذي والذى يستخدم طريق
ة ى التغذي و ليل ذاء. وھ ة الغ ا لنوعي ات، تبع الث مجموع ى ث ة ف ماك المالئك واع أس ر أن الت : تنحص آك

واع من أسم ة أن ة بثالث ة الالفقاريات وھى ممثل انس أسفور و بوماكانسس إمبراطور و (اك المالئك بوماك
اكلوزس س م ذاء ). بوماكانس ة الغ ا متنوع ة(أم ة والحيواني وعين ) النباتي ة بن ى ممثل نتروبيجى (فھ س

ة، )بيجوبالتس دايكانسس وملتيسبينس  و، بينما آخر نوع سمكى من آكالت الھائمات الحيواني جينانسس  ھ
  .كودوفيتاتس
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    ١٠٦)  ٢٠٠٩(   األولالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

 عالئق أصبعيات أسماك البلطى النيلى فى بروتينى كبديل كسب بذور السمسمتقييم التغذية على 
  .وحيد الجنس

  
              ٢الجارحىمصطفى عبد المنعم ،٢ سامى حسنى محمود، ١دياب محمد سعد الصعيدى

  ٢ھيام دسوقى تونسى
  .مصر -جامعة المنوفية -كلية الزراعة بشبين الكوم -قسم إنتاج الدواجن -١

 مركز البحوث الزراعية -  قسم بحوث اإلستفادة من المخلفات -معھد بحوث اإلنتاج الحيوانى -٢
 .مصر - الجيزة-الدقى

  
ى سبوع فى االحواا ١٦الدراسة لمدة  هإجريت ھذ  تبدال الجزئ ض الزجاجية لدراسة االس

روتين ى لب روتين  أوالكل مك بب حوق الس م  مس ذور السمس ماك كسب ب ق إصباعيات أس ى عالئ ف
ى د الجنس البلطى النيل د  .وحي ةوق ق تجريبي وين خمس عالئ م تك ى . ت وى عل ى تحت ة األول العليق

وانى وذل% ١٨بروتين مسحوق السمك بمعدل  ة كمصدر وحيد للبروتين الحي ك إلستخدامھا كعليق
رول(للمقارنة  روتين مسحوق السمك بنسبة ). كنت تبدال ب م إس  ١٠٠، % ٧٥، % ٥٠، % ٢٥وت

ة  ٥الى  ٢للعالئق من كسب بذور السمسم ببروتين %  ا متماثل ق كلھ على الترتيب و كانت العالئ
ة فى %) .  ٣٢.٤(فى الطاقة والبروتين  ا ١٥وأجريت التجرب  ٨٠ حوض زجاجى سعة كل منھ

دائى  ١٥مجموعة متساوية كل مجموعة  ١٥وقسمت األسماك إلى  هلتر ميا سمكة متوسط وزن إبت
ق / جم  ٠.٦٠ ى العالئ ة/ مجموعات ٣(سمكة ووزعت عشوائيا عل ذه ) عليق غذيت األسماك بھ

ق  دل العالئ ى %  ٤بمع دريجيا ال ا وخفضت ت م الحى يومي ن وزن الجس م % ٣م ن وزن الجس م
وم ى الي ى ف ة وق. الح ى العليق ذيت عل ى غ ماك الت ائج أن األس رت النت رولد أظھ % ١٠٠(الكنت
أفضل النتائج فى متوسط وزن الجسم  و الزيادة النسبية فى وزن الجسم )  السمك بروتين مسحوق

ذائى  ول الغ ل التح بى و معام و النس دل النم ة  و مع تفادة الغذائي ل االس تخدام ومعام اءة إس وكف
ة البروتين بينما أقل النت روتين%  ١٠٠( ٥ائج كانت فى مجاميع األسماك التى غذيت على العليق  ب
د ) كسب بذور السمسم% ٥٠(٣وجد أيضا أن العليقة ). كسب بذور السمسم التختلف احصائيا عن

توى رول  ٠.٠١ مس ة الكنت روتين مسحوق السمك% ١٠٠(عن العليق ن ). ب وى م د أن المحت وج
وى الرطوبة والرماد الخام بلحم السمك ال ا محت ق بينم ين العالئ را  ب دھن  تختلف كثي روتين وال الب

ة  ى العليق ذيت عل ى غ ماك الت م%  ٧٥( ٤لألس ذور السمس ه ) كسب ب ن العليق ف ع ت التختل كان
رول ن . الكنت ل م ل الھضم الظاھرى لك ى معام ادة ملحوظة ف ود زي ائج أيضا وج واوضحت النت

ة  كسب بذور السمسمستوى البروتين الخام والدھن الخام والطاقة بزيادة م ك بالمقارن العالئق وذل ب
الكنترول ا . ب روتين مسحوق السمك جزئي تبدال ب ه من الممكن إس ى مماسبق يتضح أن % ٥٠حت

ذور السمسمباستخدام بروتين  ى كسب ب ق إصباعيات أسماك البلطى النيل د الجنس فى عالئ  وحي
  .الغذاء ومكونات الجسم لألسماك دون أى تاثيرات عكسية على النمو واألداء واإلستفادة من
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    ١٢٧)  ٢٠٠٩(   األولالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
 

الكبد و البنكرياس فى أســمــاك الشلبة على  مقارنة دراسات ھستولوجية و تركيبية دقيقة
  اللبيس األبيض النيلياألصـلى و

 
فوزيه عاشور -وليم رزق هللا عبد المسيح -ز أحمد نجيبسوزان عبد العزي  

مصر  – جامعة عين شمس - كلية العلوم -قسم علم الحيوان    
تتناول الدراسة الحالية مقارنة للتركيب النسيجي والدقيق لكبد وبنكرياس سمكة الشلبة األصلي     

وتيكسو سمكة اللبيس األبيض النيلي ، وھى من آكالت اللحوم، شيلب ميستس وھى من ، البيو نيل
  .آكالت النباتات

ة      ا الكبدي ه يتكون من أشرطة الخالي وعين أن و لقد أوضحت الدراسة النسيجية للكبد في كال الن
ة ، والتي تُفصل عن بعضھا البعض بالجيوب الدموية ا الكبدي ولقد لوحظ عدم انتظام أشرطة الخالي

ة نجد وتبعاً ل. في شكل فصوص كما في كبد الثدييات وب الدموي ة و الجي ا الكبدي ين الخالي لعالقة ب
وبى وع األنب وع المصمت والن ا يتكون في ، أن الكبد في سمكة شيلب ميستس يتكون من الن بينم

  . سمكة البيو نيلوتيكس من النوع األنبوبى و النوع الشريطي
و     ه يتك وعين أن د في كال الن ة للكب ة الدقيق ل من ولقد أوضحت الدراسة التركيبي ن من عدد ھائ

دھون  ة لل ا المختزن وفر والخالي ا ك ة و خالي و(الخاليا الكبدي ة في كال ). إيت ا الكبدي ز الخالي وتتمي
نة ة الخش بكة اإلندوبالزمي وجين و الش ات الجليك ن حبيب ر م دد كبي ود ع وعين بوج ز . الن ا تتمي كم

رات الد د من القطي ةالخاليا الكبدية في  سمكة شيلب ميستس    بالعدي ا ، ھني ل منھ ا يوجد القلي بينم
وتيكس و نيل ي  سمكة البي ة ف ا الكبدي ي الخالي الجيوب . ف راغ يحيط ب ا أثبتت الدراسة وجود ف كم
وي عل ذى يحت راغ ديسى و ال ة يسمى ف ا  ىالدموي ة كم ا الكبدي ن الخالي دة م دة ممت يالت عدي خم

  . الخاليا المختزنة للدھون ىيحتوي عل
لتركيبية الدقيقة أن القنيات الصفراوية في  سمكة شيلب ميستس تتكون ولقد أوضحت الدراسة ا    

ة ين خلوي ات صفراوية ب م قني رف باس ة وتُع ا الكبدي ن الخالي ر م ين أو أكث ين خليت ات ، ب ا القني أم
ات  ذلك قني ة وك ين خلوي فراوية ب ات ص ن قني ون م وتيكس فتتك و نيل مكة البي ي  س الصفراوية ف

  .تكون داخل الخليةحيث ت، صفراوية داخل خلوية
واع ؛ھي      ة أن وعين يتكون من ثالث اس في كال الن ولقد أوضحت الدراسة الظاھرية أن البنكري

وع الحويصلي . النوع الماكن و المنتشر وداخل الكبدى ة من الن اس من غدة قنوي ويتكون البنكري
و، المركب ي تحت د من حيث تتكون كل حويصلة من عدد من الخاليا البنكرياسية  الت ى العدي ي عل

  .الحبيبات الزيموجينية
ا      وعين من الخالي اك ن وعين أن ھن اس في كال الن ة للبنكري ولقد أثبتت الدراسة التركيبية الدقيق

ات . البنكرياسية؛ ھما الخاليا البنكرياسية الداكنة و الفاتحة و تتميز كلتاھما بوجود العديد من الحبيب
  .مية الخشنةالزيموجينية والشبكة اإلندوبالز

 
 

  


