دراسة تشريحية و نسجيه لتركيب العين في طائر القطا العراقي
Pin – tailed Sandgrouse Pterocles alchata caudarus
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الملخص

تضممم ا الا ارسممة الحاليممة الصممراا الت مريحية و التركيممي ال سممجر للعمميا عممر مماار الق مما الع ارقممر و ال م يل المممابي ال ويممل

Pterocles alchata

 caudarusوقا رحا عيوا ع رة يور عر ه ه الاراسة وأوضحا ال تااج ما يأتر -:
تتكمموا القر يممة ممما بقممة ممما الراليمما التتاريممة التممر تتكمموا ممما صممروب عمماة وتسممت ا علممد ة ممار بوممماا المتمممو يليتمما سممااة القر يممة والتممر تتكمموا ممما م قتمميا
جلايممة وصمملبيي يليتمما ة ممار اسمما المممب ا ممما المماارل ب بقممة ممما سمميج تتممارن أ مماوجيلر .وممما ال تممااج الملرتممي لل تممر وجمموا راليمما مرضممبة ع مما حاعممة الجم ر
السممرلر ممما السممااة وت حصممر ع مما قاعمماة الج م ر المحي ممر ممما القر يممة أممما بقممة الصمملبة عقمما تتممرا عيتمما ال ضمماريب عضممال عمما ا ليمماب ال راويممة ،وبال سممبة
للم ميميي عقمما ت تمرا بأ تمما عاليممة الوعاايمة و تحتممون علممد معيراا امويممة وأوعيممة امويمة اكبممر وكلتما تحمما بحلقمماا كاملمة ممما راليمما مرضمبة  .وممما التراكيممي
ال اارة عر ال يور التر وجاا عر الم يمية هر ا وعية اللمراوية والبسا ال ير  ،وما جا ي آرر تترا يماا عمر ة مار بمروذ الم ن يرصمل الم ميمية عما
ال ممبكية تتممر الجسممم التشممابر ب ممكل واضممت ويحمما ب بقتمميا ممما الراليمما التتاريممة الاارليممة الصممباةية والرارجيممة ممراعة وتتكمموا ال يمماا ب ممكل تراكيممي مجلجممة
بالقري ما ال بكية وقاعاة الق حية أما الق حية عقا تترا محابة مما ا ممام و حيرمي ع ما اتصمالتا بالجسمم التشمابر وعمر ال تايمة الحمرة وي مد سم حتا المقابمل
للقر ية براليا تتارية صباةية.

تترا العاسة محابة الوجتيا وملسار و راعة وال تحتون علد راليا مرضبة عر محي تا وال تحتون علد الرعااة الحلقية وتتر عر س حتا ح ّيا.

تتمرا مبكية ماار الق مما بأ تما م اوجمة (تحتمون علممد العصمياا والمرماري ) وال وعاايمة.كما تتممرا ال مبكية التتريمة أكجمر سمممكا مما ال مبكية الب يمة والجم ر

المرك ن عيتا أكجر سمكا ما الج ر المحي مر ،وتتمر عيتما شحريمرة مرك يمة عمر الجم ر التتمرن المركم ن عموق العصمي البصمرن .كمما تتمرا باحمة مرك يمة واحماة
عوق الحريرة ب كل ري .
تتكوا الراليا التتارية الصباةية لل بكية عمواية ال كل و ا ويتتا مرك ية الموقع أما ال ار القاعمان لتما عريمي يماا  .تتمر مو واحما مما العصمياا وجالجمة
أ وا ما المراري المرمراة و مو مما المرماري الج اايمة ،وتكموا كجاعمة المرماري أكجمر مما كجاعمة العصمياا .هم ا مما جا مي ،ومما جا مي آرمر لوحتما تراكيمي
كرويممة عممر قمممم ا جم ار ا هليليجيممة للمرمماري تسمممد الق يمراا ال يتيممة  .أممما بقيممة بقمماا ال ممبكية عتكمموا م ممابتة لبقيممة الرقريمماا ماعمماا اا سمممكتا عممر الم قممة
التترية أكجر مما هو عر الم قة الب ية .
تتر المم

العي ر ب كل تركيي اسمري ر ي مأ مما م قمة القمرص البصمرن ب مكل جسمر مسمتعر

تمتما م مي مما يقماري الع مروا يمة مكو ما مما ي مبي جتما

االكورايموا الموسمميقر .و تايماا ال يمماا تكموا حمرة أن ال يرب تما جسممر .يتمألب المم م العي ممر سمجيا ممما مبكة كجيرممة مما ا وعيممة الامويمة الكبيمرة والصم يرة
وال عيراا الاموية التر تترللتا راليا مرضبة وتوجا عر ال عيراا الاموية راليا محي ية ،ويبر المم

العي ر اارل السماال ال جماجر وال يصمل المد م قمة

العاسة .

المقدمة

وا وحمماح حقممااق ال بيعممة العجيبممة هممو تصممميم عمميا ال يممور .تمتلم ال يممور

يتحسمل ا عمماق ويضممب السمرعة ،عممر بعم

بصممورة عامممة أعضممل القمماراا البص مرية عممر المملكممة الحيوا يممة .تممرح ال يممور

عل ممد ج مما بر الم مرأل مم مما يع يت مما الق ممارة الرااق ممة عل ممد اصبص ممار المحي ممر،

ا ل مواا التممر تكمموا متمممة عممر ت ممريص ال م ار وا ر ممار التممر تحمماق بتمما

وتوسيع الحقل البصرن . ]2

وتسممترام اصبصممار أيضمما عممر م ارسمميم الت م او .وما جا ممي آرممر تممرح ال يممور

تمتل م م عم مميا ال يم ممر مكو م مماا أماميم ممة ص م م يرة تمجم ممل القر يم ممة وتكم مموا كرويم ممة

باقممة عممر عمماة اتجاهمماا ولمسمماعاا ويلممة .اا ه م ه القمماراا البص مرية الرااقممة

ال مكل ،ومكو مماا رلريمة كبيمرة تمجممل بقيمة أجم ار كمرة العميا .تمرتب المكو مماا

التممر تتمتممع بتمما ال يممور جممارا ب ممكل أسممال ممما كمموا عمميا ال يممور كبي مرة

ا مامية والرلرية بوسا ة م قة وس ية تاعد حلقة الصلبة التر قما تحتمون

اصبص ممار ع ممر ع مميا

ممة تعم ممل عل ممد تكيي ممب

قياس مما لحج ممم الجس ممم م ممع وج مموا تراكي ممي راص ممة تعم م

ال يمور المرترسممة تقمع العيمموا

عل ممد عت ممام او ةض مماريب تراعقت مما عض ممالا مر

ال يور بصورة عامة وال توجا عر عيوا الرقرياا ا رمرح عضمال عما قمارتتا

الرييا .]3

لت ير البعما البميرن أج مار التحمايق للحصمول علمد رييما واضمحة  ]1،2تكموا

يحت ممون ج مماار كم مرة الع مميا ع ممر ال ي ممور عل ممد ال بق مماا رس ممتا الموج ممواة ع ممر

عيا ال يور جابتمي عمر محاجرهما (ةيمر متحركمة) ولكما لوجموا رقبمة مر مي عمر

اللبم ممااا وت م مممل ال بقم ممة الرارجيم ممة الليريم ممة التم ممر تتضم ممما القر يم ممة ،Cornea

ال يور يمك تا واارة رأستا بسرعة وتوجيي العيا حو ا جسام .كمما أا موقمع

الص مملبة  Scleraو ال بق ممة الع بي ممة  Uveaالوسم م ية الت ممر ت مممل الم مميمية

العي مموا ع ممر ال ي ممور (ع ممر الم مرأل) يرتل ممب حس ممي ممو ال ي ممر ،عر ممر ال ي ممور

 Ciliaryوالق حيم ممة  ، Irisال بق م ممة

المرترسة تكوا العيموا مرترقمة ومتجتمة المد ا ممام ممما يع يتما وبصما ار ج اايما

 ، Choroidالجسم ممم التشم ممابر body
العصممبية الاارليممة والتممر تسمممد ال ممبكية  .]4 Retinaتعمما القر يممة عممر عمميا

ال ي ممور ع ممااة صم م يرة ،رقيق ممة ومقوس ممة  ]5ي ممابي التركي ممي ال س ممجر للقر ي ممة

علمد الحبمموي والبم ور الصم يرة ممع قليممل مما الع ممي ا رضمر  .]11و تم ار

االرتالعماا عمر التراصميل .]5أمما الق حيمة

لعممام وجمموا ا ارسممة ترممص التركيممي الت مريحر و ال سممجر لعمميا ه م ا ال مماار

عتكوا عااة رقيقة عر ال يور وراصمة ع ما اتصمالتا بالجسمم التشمابر وحاعتتما
المحي ة برتحة البيبي وتحتون علد عضالا مر ة وأوعيمة امويمة و سميج

أجريا الاراسة الحالية للتحرن عا تركيي وترصصاا العميا حسمي بيعمة

الرقريماا ا رمرح ممع وجموا بعم

ضام مرضي ويرتلب لو تا عر ا وا المرتلرة ما ال يور.
يحمما الجسممم التشممابر براليمما تتاريممة صممباةية كممما يحتممون مت ممي علممد العايمما
ممما ا وعيممة الامويممة وبع م ا ليمماب العصممبية ،ويكمموا واضممحا عممر ال يممور
ويرتلب كلي ما ال احية الت ريحية عر ا وا المرتلرة .]1
تك مموا الم مميمية ع ممر ال ي ممور اا بق ممة س ممميكة مرض ممبة وعالي ممة الوعااي ممة
،يرتل ممب س مممكتا ع ممر ا م موا المرتلر ممة م مما ال ي ممور وع ممر ا جم م ار المرتلر ممة
اارممل ك مرة العمميا رسممتا  .]1وقمما تحتممون عممر ج اتمما المحمما ن للصمملبة علممد
ال بقة العاكسة للضور ي لق عليتا البسما ال يمر وراصمة عمر ال يمور الليليمة
.]2تتميم ال يممور ال تاريممة باحتوااتمما علممد ممبكية جيمماة التكممويا وقمما تحتممون
علم ممد شحري م مرة ( Foveaم قم ممة البصم ممر الحم مماا) واحم مماة أو أكجم ممر ،وقم مما وجم مما

الحري م مراا عم ممر ال يم ممور تبعم مما لل احيم ممة التركيبي م ممة
البم مماحجوا سم ممتة أ م موا مم مما ش
والت مريحية  .]8كممما تتممر عممر ممبكية بعم

ال يممور تممجرا واضممت عممر ج م ر

م م مما ال م ممبكية وراص م ممة المرك ي م ممة تعم م م ح لكجم م مرة الرالي م مما المس م ممتقبلة للض م ممور
والع اصم م ممر العصم م ممبية ا رم م ممرح ،وي م م ممكل التم م ممجرا م قم م ممة تعم م ممرب بالباحم م ممة
المرك ية .]2 Central areaتمتلم

مبكية ال يمور جالجمة أ موا مما ع اصمر

الريي م مما (الرالي م مما المس م ممتقبلة للض م ممور) وه م ممر العص م ممياا والمر م مماري المر م ممراة
والمرمماري الج اايممة .وقمما كممر البمماحجوا أا بعم

المرمماري المرممراة والج اايممة

تحتممون علممد تراكيممي كرويممة تمماعد الق ي مراا ال يتيممة Oil dropletوتوجمما
رمسممة أ موا م تمما .وقمما تكمموا جالجممة أ موا هممر الحممرار والصممررار والبرتقاليممة
 .]12يرتلممب سممم

بقمماا ال ممبكية ا رممرح (الاارليممة) ممما ممو

رممر عممر

ال يممور وحس ممي حاجتت مما لقمموة اصبص ممار ع ممر المحممي  .وع ممر ال بق ممة الاارلي ممة
ا ريم مرة ( بق ممة ا لي مماب العص ممبية) ،ت ممر م هم م ه ا لي مماب وت مماار كم مرة الع مميا
ب كل ح م ت كل العصي البصرن . ]11
يوجمما تركيممي رمماص عممر قمما العمميا ككتلممة مرمليممة سممواار ت ممأ ممما القممرص
البصمرن ي لممق عليمي المم م العي ممر  ،Pectenoculiويكموا مرضممبا ب مماة
وملروب بصمورة جميلمة ويبمر بحريمة اارمل الجسمم ال جماجر ويتحمر بتمر ت
مع حركة المااة الجالتي يمة ويكموا عمالر الوعاايمة وقما وجما عمر عيموا جميمع
ال يور. ]12،13 .ويعا ه ا التركيي اسمتج اايا حيمي يوجما عمر ال يمور عقم
ما أصم اب الرقريماا ،وقما أكما البماحجوا اا لمي وتمااب راصمة لتع يم حماة
البصممر وت تمميم الح م اررة عممر ك مرة العمميا  .]14 ،13تمتل م كممل ال يممور عاسممة
لي ممة لتمك تمما للتكيممب للرييمما بارجممة عاليممة ويرتلممب ممكل العاسممة  Lensعممر
ال يور عما تلم الموجمواة عمر الرقريماا  ،حيمي تكموا العاسمة مسم حة ع ما
س م حتا ا مممامر او محابممة قلمميال او مماياة التحمماي عممر ج اتمما الرلرممر وقمما
تكوا اياة التحماي عمر السم ت ا ممامر او تكموا مبي اااريمة أو أهليليجيمة
. ]12 ،15 ،3
يعما ماار الق ما الع ارقمر و الم يل الممابي ال ويمل Pterocles alchata
 caudacutusم مما رتب ممة الحمامي مماا المتواج مماة بأع ممااا كبيم مرة ع ممر العم مراق .
ويتمي ب ول ري تر ال ي المرك يتيا و كلتما ا برن ووجموا حم ام صمارن
ب مماقر اللمموا يرصممل ر م

اسمموا ضمميق عمما م قممة الممب ا البيضممار .يت م ح

الت ية .

المواد وطرائق العمل :

تم جمع ع رة يور ما اار الق ما البال ماا مما م قمة ج يمرة سم جار عمر

م تصب ح يمراا عمام  2221وتمم جلبتما المد المرتبمر ووضمعتا عمر حاويماا
راص ممة ،ت ممم و عامت مما بحب مموي الح ممة لم مماة جالج ممة أي ممام م ممع ت وي مماها بالم ممار
حسممي م مما ت ممتتر للتكي ممب لت ممروب المرتبممر  .وبع مما عحممص العي مموا عيا ي مما
للتأكما مما رلوهمما مما ا مم ار

 ،تمم ت مريت العيمموا بعما ترمماير ال ماار بمممااة

الكلوروعورم ،وأررجما العميا بواسم ة مالقم اقيقمة م ح يمة بعما قمص العتمام
المرتب مة بتما ،جممم قلما العميا الممد بمق بتمرن حمماون علمد محلمول عسمملجر .
وض ممعا تح مما مجت ممر الت م مريت وق ع مما ال ممد ق عت مميا ا ول ممد تمج ممل الجم م ر
التترن للعيا والجا ية تمجل الج ر الب ر للعيا ،وبع

العيموا ق عما المد

صممريا ا ول يمجممل ا ج م ار ا ماميممة والجمما ر يمجممل الج م ر الرلممب المرك م ن
حول العصي البصرن.
ت ممتم تجبي مما س مميج الع مميا بمجبت ممر الكل مموتر الايتاي مما ب س ممبة  %2ع ممر محل ممول
عوسممراا الصمموايوم الم م تم والمجبمما ا رممر محلممول اربممع اوكسمميا االو ميمموم
 %1عر محلول عوسراا الصوايوم الم تم.
تممم وج مرار اال كمما بواس م ة الكحممول االجيلممر واوكسمميا البممروبليا جممم تممم مممر
ال سميج عمر مم يج مما ممااة االيبموا ( )Epon - 812للحصمول علمد مقما ع
صم ممب رقيقم ممة باسم ممتراام الم م مرا( الرم مموقر مم مما م ممو (

2088

LKB-

 )Ultratomeا ق عا مقا ع رقيقة ما 2-1ممايكروميتر وصمب ا بملموا
ا رق التولمموايا  .]18ص ممورا المقمما ع الم ترب ممة بوسمما ة مجت ممر التص مموير
المركي ما و . ]12 Taiwan Biol Labline ALTAY 1007

النتائج :

تكموا عميا ماار الق ما مبي كرويممة ومضم و ة أماميما ورلريما بعم

ال ممرر

وتقع علمد جما بر المرأل (أحاايمة اصبصمار) .يمتما الق ما بوجموا يمة مراعة
رقيقممة وة ممار يعمما امتمماااا لل سمميج المكمموا ل يممة الملتحمممة ي لممق عليممي الجرمما
الجالم ممي (ال م مرامذ) ويكم مموا مجلم ممي ال م ممكل تقريبم مما ويمتل م م س م م حيا ،الس م م ت
ال مماارلر باتج مماه القر ي ممة ويحت ممون عل ممد ي مماا تك مموا واض ممحة وواس ممعة ع مما
القاعمماة واقيقممة ومت ارصممة كلممما اتجت مما الممد قمممة الجرمما  ،أممما الس م ت العلممون
عيكمموا مقع م ار ومحممابا (أن متموجمما) .وتوجمما بممالقري ممما قاعمماة الجرمما يممة
تمتمما بممما يقمماري جلممي ه م ا الجرمما  .يكمموا الس م ت العلممون متجر مما وتقممع عممر
ال يممة عتحممة الق مماة الامعيممة القريبممة ممما ممموق العمميا  .ي ممر الجرمما الجالممي
معتم الس ت ا مامر لمقلة العيا ويباو ا ي عااما كما عر ال كل(. )1

الشكل( : )1مقطع عرضي في الجفن الرامش  NMوالقرنية COلعين
طائر القطا.الحظ طيةالجفن الرامش ،Fالقرنية المحيطية PCالتي تحتوي
الخاليا المخضبة ،MCنسيج القرنية الظهاري،CEغشاء

الشكل( :)2صورة لمقطع عرضي في القرنية المحيطيةPC

والمركزية.CCالحظ االختالف في شفافية الياف السداة ،STغشاء
بومان،BOغشاء دسمت .D

بومان،BOسداة القرنية . STملون ازرق التولودين (جميع االشكال
الالحقة بنفس الملون).

أممما الج م ر الجمما ر ممما القر يممة عيسمممد بالقر يممة المرك يممة التممر تكمموا بصممورة

تتألب كرة العيا سجيا ما جالي ةمالالا ( بقماا) عاممة ،ي مبي مما موجموا

عاممة اقممل سمممكا ممما القر يممة المحي يمة ،وتتكمموا ممما رممل ال بقمماا المم كورة

عممر بقيممة الرقريمماا وهممر ممما الرممار  :ال اللممة الرارجيممة التممر ت مممل الصمملبة
والقر ي ممة المتح ممورة م تم مما ،وال الل ممة الوسم م د (الع بيم ممة) الت ممر ت مممل الق حيم ممة
والجس ممم التشممابر والم مميمية ،ام مما ال الل ممة الاارلي ممة (عص ممبية الم ممأ) عتتمج ممل
بال بكية.

عمر القر يممة المحي يمة ،ماعمماا ا مي ال توجمما راليما مرضممبة مما جتممة ،كممما اا
الراليمما المولمماة لألليمماب التممر تترلممل ا ليمماب ال راويممة للسممااة تكمموا أوضممت
مممما هممو عممر القر يممة المحي يممة ،وممما جا ممي آرممر يبمماو ة ممار بوممماا بأ ممي
أملل عر القر ية المرك ية (ال كل . )3

القرنية : Cornea

تكمموا قر يممة الق مما ممراعة محابممة ت ممكل الس م ت ا مممامر لك مرة العمميا ،تتمجممل

ممما ال احيممة الت مريحية بج م ايا :الج م ر ا ول يسمممد القر يممة المحي يممة التممر
تتصممل بالصمملبة ويكمموا ه م ا الج م ر سممميكا ويتكمموا بصممورة عامممة ممما رمممل
بق مماا  :السم م حية م ممي ه ممر بق ممة الرالي مما التتاري ممة الت ممر تك مموا ب مماورها
سممميكة وتسممت ا علممد ة ممار قاعممان وة ممار بوممماا وال م ن يبمماو متموجمما عممر
ه م ه الم قممة .أممما ال بقممة الجالجممة عتممر سممااة القر يممة والتممر تبمماو ا تمما متكو ممة
م مما م قت مميا متميم م تيا م مما احي ممة ا لر ممة الص ممب ية تك مموا العلي مما المالمس ممة
ل ممار بوممماا متكو ممة ممما صممروب عمماة ممما ا ليمماب ال راويممة التممر تترللتمما
أ وية الراليا المولاة لأللياب  ،وتكموا هم ه ا ليماب مت ارصمة وكجيرمة صمب يا.
اممما الج م ر المماارلر ممما السممااة عتكمموا ا ليمماب ممراعة واقممل ت ارصمما واقممل ألرممة
للصممب ة وتكمموا عيتمما ا ويممة الراليمما المولمماة لألليمماب اقممل ويسممت ا ه م ا الج م ر
علد ال ار الم ن ي لمق عليمي ة مار اسمما الممب ا مما الماارل ب بقمة مما
سيج تتارن أ اوجيلر .ويباو الج ر العلون مما السمااة بأ مي م متق مما أاممة
الجلا والج ر السرلر م تا م متق مما الصملبة  .يالحمت وجموا راليما مرضمبة
ع مما حاعممة الج م ر السممرلر ممما السممااة ع مما الحاعممة الاارليممة للج م ر العلممون ممما
السممااة وعممر ك ممل الج م ر السممرلر م تمما  ،وت حصممر هم م ه الراليمما عم م ا قم مماعاة
الج ر المحي ر ما القر ية عق (ال كالا.) 2 ، 1

الشكل( : )3صورة لمقطع عرضي للقرنية المركزيةCE.النسيج الظهاري
السطحي للقرنية ST،سداة القرنية EN،البطانةاالندوثيلية BO،غشاء
بومان.

الصلبة : Sclera

تتك مموا الص مملبة ع ممر الق مما م مما ج ممالي بق مماا ،الرارجي ممة عب ممارة ع مما ألي مماب
ةراوي ممة م تتم ممة يب ت مما م مما ال مماارل ق ممع م مما ال ض ممروب ال ج مماجر الم م ن
يكمموا ب ممكل متجمما ل عل ممد جمما بر كم مرة العمميا وةي ممر م ممتتم او متر ممر ع ممر
الم قممة الرلريممة ممما ك مرة العمميا ،ويممب ا ه م ا ال ضممروب ممما المماارل ب بقممة
رقيقممة ممما أليمماب ةراويممة وعممر بع م

الم مما ق بقممة ممما الراليمما المرضممبة

(الصممباةية) .وممما جا ممي ارممر لمموحت عممر بقممة ا ليمماب ال راويممة الرارجيممة
ممما الم قممة الرلريممة عممر بع م

الم مما ق لك مرة العمميا وجمموا راليمما مرضممبة

تترلل ه ه ا لياب (ال كالا .) 5 ،4

الشكل( : )5صورة لمقطع عرضي في الصلبة ، SCالمشيمية العالية
الوعائية CHالحظ:وعاء لمفي  ، LVشعيرات دموية ، CAاوعية
الشكل( : )4صورة لمقطع عرضي في الصلبة  SCوالمشيمية

دموية BV

.CHالحظ غضروف الصلبة  CAوطبقتي االلياف الغراوية للصلبة

الخارجية  OFوالداخلية  ،IFالخاليا المخضبة ،MCطبقة المشيمية
 CHوجزئها فوق المشيمية ECواوعية دموية ،BVالخاليا الصباغية
للشبكية  PEوغشاء بروش .BM

الطبقة العنبية :Uvea Layer

ت مل ه ه ال بقة الم يمية والجسم التشابر والق حية:
الم م مميمية  :تتتم ممر الم م مميمية عم ممر م مماار الق م مما بأ تم مما بقم ممة سم ممميكة عاليم ممة
الوعاايم م م ممة يمك م م م مما تقس م م م مميمتا ال م م م ممد جم م م ممالي م م م م مما ق ه م م م ممر :ال بق م م م ممة ع م م م مموق

الم مميمية  Epichoroidا تتكمموا ممما أليمماب ةراويممة رقيقممة تراعقتمما راليمما
مرضممبة او راليمما مولمماة لألليمماب وتكمموا ه م ه الم قممة واضممحة عممر م قممة
الجسممم التشممابر ،تليتمما الممد المماارل بقممة ا وعيممة الامويممة وال ممعيراا الامويممة
الكجيرممة التممر تممب ا بب ا ممة تتاريممة مرتلرممة السممم  ،وممما الملرمما لل تممر اا
ه م ه ال ممعيراا تحمما بحلق مماا كاملممة م مما الراليمما المرض ممبة ،وتممب ا بق ممة
ال م ممعيراا الاموي م ممة ب بق م ممة كامل م ممة متموج م ممة ومرتلر م ممة الس م ممم م م مما الرالي م مما
المرضممبة .كم مما توج مما جيبا ي مماا اموي ممة وأوعي ممة اموي ممة اكب ممر م مما ال ممعيراا
تحمما ايضمما بحلقممة ممما الراليمما المرضممبة وممما جا ممي ارممر تتممرا عج مواا
(جوبمماا) رقيقممة الجمماار تمجممل ا وعيممة اللمراويممة راصممة عممر الم قممة عمموق
الم مميمية ا ترتق مما لرالي مما ال ممام وترتل ممب هم م ه الجوب مماا ع ممر حجمت مما .ويل ممر
ا وعية الاموية بقة مرضمبة مرتلرمة السمم تترللتما معيراا امويمة ي لمق
عليت مما البس مما ال ي ممر  Tapetum lucidumوع ممر بعم م

الم مما ق تك مموا

ال ممعيراا الامويممة م رس ممة عممر سم م ت ه م ه ال بقممة المواجت ممة للم مميمية .ج ممم
يليتمما حممو المماارل بقممة رقيقممة ممما ال ممعيراا الامويممة وممما جممم يممأتر ة ممار
بممروذ ال م ن تتتممر عيممي يمماا ،ويرصممل ه م ا ال ممار الم مميمية بأكملتمما عمما
ال ممبكية حيممي يكمموا بممتالمل مممع بقممة الراليمما التتاريممة الصممباةية لل ممبكية
(ا

كال . ) 2 ، 5 ، 4

الشكل( : )6صورة لمقطع عرضي في المشيمية العالية الوعائية.
TLالبساط النيرBM،غشاء بروش PE ،الخاليا الصباغية للشبكية.بقية
الرموز نفس الصور السابقة،الحظ احاطة االوعية الدموية واللمفاوية
بالخاليا المخضبة .MC

الهدبي : Ciliary body
الجسم ُ

يتك مموا الجس ممم التش ممابر لع مميا الق مما م مما س مميج ض ممام مركم م ة ممر با لي مماب
الم ا يي وا وعيمة الامويمة والراليما الصمباةية ويحتمون علمد عماا كبيمر مما
ال يمماا تحم ممل هم م ه ال يمماا ال ت مموراا التابي ممة .تحمما سم م و( هم م ه ال ي مماا
ب بقتيا ما الراليما التتاريمة الاارليمة م تما تكموا صمباةية محملمة بحبيبماا
الميال يا وتمجمل امتماااا ل بقمة الراليما التتاريمة الصمباةية مما ال مبكية ،أمما

الس م حية الرارجيممة عتكمموا الراليمما عموايممة الممد مكعبممة ال ممكل تمجممل امتممااا
لل بق م مماا ا ر م ممرح م م مما ال م ممبكية وتك م مموا م ممراعي ال تحت م ممون عل م ممد حبيب م مماا
الميال يا ويالحت عر قاعاتتا ا بعاجاا او ياا.
تكوا ياا الجسم التشابر بالقري ما ال بكية كجيرمة ت مكل مما ي مبي المجلمي
الحمماا ال وايمما وتسممتمر ب ممكل سلسمملة واحمماة ممما ال يمماا الممد اا تصممل قاعمماة
الق حيممة حيممي ت ممكل ه مما ايضمما تركيممي مجلممي ال ممكل تقريبمما; تتصممل ه م ه
ال ياا عر ه ه الم قة بالربا اا المعلقة التر تعلق العاسمة .ويالحمت ع ما

قواعمما ه م ه ال يمماا أليمماب عضمملية التممر تسمماعا علممد حركممة الجسممم التشممابر
وتكوا متصلة ما الجتة الس حية بالصلبة (ا

كال )2 ، 8، 1

الشكل( : )7صورة لمقطع عرضي في مقدمة كرة العين يوضح الجسم
الهدبي .CIالحظ امتداده من الشبكية  Rوالمشيمية  CHوتكوينه

مايشبه المثلث قرب الشبكيةCF ،طيات الجسم الهدبي SC،الصلبة
MF،الياف عضلية.

الشكل( : )9صورة لجزء مكبر من الجسم الهدبي .CIالحظ الطيات CF
والطبقة الظهارية السطحيةالشفافة CEPوطبقة الخالياالظهارية
الصباغية الداخلية ، MCااللياف العضلية ،MFالصلبة .SC

القزحية : Iris

تعمما الق حيممة الج م ر ا ريممر ممما الع بيممة وامتمماااا للجسممم التشممابر ،ممما ال احيممة
الت مريحية تتتمر بأ تمما محابمة ممما ا ممام باتجمماه القر يمة وتكمموا مسمتاقة ع مما
اتصالتا بالجسم التابر وال تايمة الحمرة ع ما عتحمة البيبمي ،ا تكموا ممسمتقيمة
عمر هم ه الم قممة .أمما ممما ال احيممة ال سمجية عا تمما تتكمموا مما اكجممر ممما بقممة
ما الراليا التتارية الصباةية المواجتة للعاسمة .وتكموا هم ه الراليما ب مكل
قبي أن توجا تس اا بميا سم وحتا الحمرة .ومما الملرما لل تمر ا مي ال توجما
راليمما ممراعة محا يممة للراليمما الصممباةية باتجمماه العاسممة (ال ممكل .)12وتسممت ا
علمد ة ممار قاعممان يليتمما باتجماه القر يممة سمميج ضممام يحتمون علممد العايمما ممما
الشكل( : )8صورة لمقطع عرضي في مقدمة كرة العين،الحظ الجسم

الهدبي  CIالمثلث الشكل عند قاعدة القزحية.والرباطات المعلقة SL
والحظ القزحية  IRالمستدقة من الجهتين والخاليا الصباغية الداخلية

ال ممعيراا الامويممة المحا ممة بالراليمما الصممباةية ،كممما يالحممت وجمموا مقمما ع
للعضمالا عمر هم ا ال سميج .أممما السم ت الحممر المقابمل للقر يممة عي مد براليمما
تتارية صباةية تترللتا عيراا اموية (ا

كال .)12 ،8

والخارجية .MC

الشكل(  :) 11صورة لجزء مكبر من القزحية يوضح تركيبها النسجي،الحظ
الخاليا الصباغية الداخليةالقبية  DMCوالسطحية ،MCاوعية دموية
MF، BVالياف عضلية.

العدسة : Lens
تكوا كل العاسة لعميا الق ما محابمة الموجتيا ولكما السم ت ا ممامر أكجمر
تس حا ،وتكوا ملسار راعة وال تحتمون علمد راليما مرضمبة عمر محي تما ،
ويقاب ممل السم م ت ا م ممامر الجم م ر المقع ممر م مما الق حي ممة والقر ي ممة .بي م مما يواج ممي
سم م حتا الرلر ممر الس مماال ال ج مماجر  ،تك مموا للعاس ممة محرت ممة تتعل ممق راللت مما
بال واامما التابيممة ممما الجسممم التممابر ويتتممر عممر س م حتا ح م يا ي ممكل كممل
م تمما ر ما مرمراا ولمم تالحمت الرعمااة الحلقيمة  Annular padحمول العاسمة
.ويبمماو الجم ر المحي ممر للعاسممة اكجممر ألرممة للصممب ة ممما ج اتمما المركم ن مممما
يمموحر ال ممد اا الج م ر المركم م ن أكجممر ليو ممة ممما الجم م ر المحي ر(ال ممكالا8
.) 11،

الشكل( :)12صورة لمقطع عرضي في كرة العين في المنطقة الظهرية
يوضح الشبكية .الحظ وضوح طبقات الشبكية. Rطبقة الخاليا الظهارية
الصباغية PEالعصيات ROوالمخاريط ،COالغشاء المحدد الخارجي
،OLMالطبقة النووية الخارجية،ONLالطبقة الضفيرية

الخارجية،OPLالطبقة النووية الداخلية،INLالطبقة الضفيرية
الداخلية،IPLطبقة الخالياالعقدية، GLطبقة االلياف العصبيةNL
والغشاء المحدد الداخليCH،ILMالمشيمية TL،بساط النير.

الشكل( :)11صورة لمقطع عرضي في مقدمة كرة العين يوضح العدسة
 Lوالقزحية IRوالجسم الهدبي ، CIالحظ حزوزالعدسة INومحفظة
العدسة ،LCوالرباطات المعلقة.SL

الشبكية : Retina

أوضممحا ال تممااج أا ممبكية مماار الق مما ال وعاايممة ،أن أ تمما ال تحتممون علممد

أوعيممي امويممة عممر اارلتمما كممما عممر اللبممااا وال أوعيممة جاجيممة تب تمما كممما عممر
الرقرياا الوا اة .تمجل بكية العيا عر اار الق ا ال بقة الاارليمة مما كمرة
العمميا .ممما ال احيممة الت مريحية أتتممرا ال ممبكية ارممتالب ع مر سممم

بقاتتمما

عممر أج م ار ك مرة العمميا المرتلرممة .وممما جا ممي ارممر تتممرا ال ممبكية التتريممة
(ال ممكل  )12أكجممر سمممكا ممما ال ممبكية الب يممة بصممورة عامممة (ال ممكل )13
وال بكية المرك يمة (ال مكل  )14أكجمر سممكا مما ال مبكية المحي يمة المتصملة
بالجسممم التابر(ال ممكل  )15كممما تتممرا حقي مرة مرك يممة عممر الج م ر التتممرن
المرك م ن عمموق العصممي البصممرن (ال ممكل  )12وعمموق الحري مرة تتممرا باحممة
مرك ي ممة تك مموا عيت مما الرالي مما البصم مرية و بق مماا ال ممبكية (الرالي مما المس ممتقبلة
للضور) ال بقة ال وويمة الرارجيمة ال بقمة الضمريرية لرارجيمة  ،ال بقمة ال وويمة
الاارليممة  ،ال بقممة الضممريرية الاارليممة  ،الراليمما العقايممة و ا ليمماب العصممبية
أكجر سمكا ما بقية أج ار كرة العيا .وت كل ه ه الباحمة مري عموق الحريمرة
علد ماار محي كرة العيا ( كل . )11

الشكل( :)13صورة لمقطع في الشبكية البطنية،Rيوضح انها اقل سمكا
منالظهرية،المشيمية ،CHالصلبة.SC

الشكل( :)14صورة لمقطع في الشبكية المركزية Rقرب العصب البصري
يوضح سمكها .الرموز كما في االشكال السابقة.

الشكل( :)15صورة لمقطع في الشبكية المحيطية Rالقريبة من الجسم
الهدبي يوضح انها اقل سمكا من الشبكية المركزية PE،الخاليا
الصباغية للشبكيةBM،غشاء بروش

الشكل( :)17صورة لمقطع في الشبكية في الجهة الظهرية فوق العصب

البصري يوضح الباحة المركزية. ACالحظ سمك طبقات الشبكية(الرموز
كما في الشكل .)12

ام مما م مما ال احي ممة ال س ممجية عتتك مموا ال ممبكية ل مماار الق مما م مما جم مماا بق مماا
وة مماايا ابتمماارا ممما الرممار باتجمماه الم مميمية والصمملبة الممد المماارل باتجمماه
السمماال ال جمماجر وهممر :ال بقممة التتاريممة الصممباةية بقممة الراليمما المسممتقبلة
للض ممور (العص ممياا والمر مماري ) ال ممار المح مماا الر ممارجر ،ال بق ممة ال ووي ممة
الرارجيم ممة التم ممر تمجم ممل ا ويم ممة الراليم مما المسم ممتقبلة للضم ممور ،ال بقم ممة الضم ممريرية
الرارجيمة ،ال بقمة ال وويمة الاارليمة ،ال بقمة الضمريرية الاارليمة ،بقمة الراليمما
العقاية ،بقة ا لياب العصبية وال ار المحاا الاارلر تكموا هم ه ال بقماا
واضحة عر ترتيبتا ب كل متمي (ا

كال .)11 ،14،15 ،12

تتكمموا بقممة الراليمما التتاريممة الصممباةية ممما صممب ممما الراليمما العمواي ممة
التممر ترسممل بممرو اا محملممة بحبيبمماا الميال مميا ،وت ممر ه م ه البممرو اا قمممم
الرالي م مما المس م ممتقبلة للض م ممور(عكل حال م ممة التكي م ممب للت م ممالم) .تمتلم م م الرالي م مما
التتاريم ممة الصم ممباةية ا ويم ممة كرويم ممة ال م ممكل ،مرك يم ممة الموقم ممع بال سم ممبة لجسم ممم
الشكل( :)16مقطع عرضي في الجزء المركزي الخلفي لكرة العين.الحظ
الشبكية،Rالعصب البصري ،ONالقرص البصري،ODالحفيرة في
الشبكية،FOالممشط العيني،POالجسرالمستعرض الذي ينشا منه
الممشط العيني.TB

الرليممة ،ويكمموا جسممم الرليممة عممر حالممة التكيممب للضممور راليمما ممما الحبيبمماا
الميال يممة التممر بمماورها تترك م باالسممت االا القميممة .ويكمموا ال ممار القاعممان
لت م م م ه الراليم م مما عيم م ممي يم م مماا وت م م ممكل اح م م ما مكو م م مماا ة م م ممار بم م ممروذ .تمتم م مما
االسمت االا القميمة لت مر كامممل العصمياا تقريبما وجم ر مما الق مع الاارليممة
للمراري (ا

كال . )18 ، 15 ،12

الشكل( :)19مقطع طولي للخاليا ثنائية القطب BCوخاليا
اماكراين،AMخاليا مولر،MUالخاليا االفقية HCفي الشبكية البطنية
لطبقة الخاليا المستقبلة للضوء والطبقة النووية الخارجيةONL
والضفيرية الخارجية OPLوالنووية الداخلية INLوالضفيرية

الداخلية ( IPLبقية الرموز كما في الشكل  )18الحظ ان سمك الطبقات
اقل من المنطقة الظهرية.

الشكل( :)18صورة لمقطع في الشبكية الظهرية .يوضح الخاليا الظهارية
الصباغية PEوانويتها Nواستطاالتها القمية،APوانواع المخاريط :المفرد
القصير،SCOالمفرد الطويل LCOوالمتوسط MCOوالثنائي
،DCOالجزء نظير العضلة للمخروط ،MYالجزء االهليليجيEL

والقطعة الخارجية  COSالقطيرات الدهنية، ODالحظ سمك الطبقات
االخرى في هذه المنطقة.

أما بال سبة للراليا المستقبلة للضور عقا تتر عمر مبكية ماار الق ما وعماا
رايس مماا عيت مما وهم مما العص ممياا والمر مماري  .تك مموا المر مماري أكج ممر كجاع ممة ا
العصياا وراصة عر ال بكية التترية .كما لوحت وعيا ما المرماري مما
ال احيممة ال ممكلية وهممما المرممرو الج مماار والمرممرو المرممرا ،يتكمموا المرممرو
الج اار ما وحاتيا(رليتيا) ةير متساويتيا عر الحجم .وتبماو المرماري عمر
هم ا ال مماار حيرممة .ويتكمموا كممل مرممرو ممما ق عتمميا هممما الق عممة الرارجيممة
والق ع ممة الاارلي ممة  .تك مموا الق ع ممة الرارجي ممة قص مميرة مررو ي ممة ال ممكل أم مما
الاارليممة عتكمموا ويلممة وتتكمموا ممما جم ايا  ،ج م ر يتصممل بالق عممة الرارجيممة
وال م ن يسمممد تيممر العضمملة  .ال م ن يتصممل بمماوره بممالج ر المماارلر بالق عممة
الاارليممة وال م ن يسمممد بممالج ر االهليليلجممر  ،وممما المالحممت ا ممي يكمموا كجيرمما
بالمقار ة مع الق عة الرارجية ،لوحت وجوا ما يسممد بمالق يراا ال يتيمة Oil
 dropletعممر كممل ممما المرمماري المرممراة والج اايممة .وتتممرا ب ممكل تراكيممي
كروية كجيرة الصب ة با رق التولوايا (ا

كال . )22 ، 12، 18

الشكل( :)21صورة لمقطع عرضي في طبقة الخاليا المستقبلة للضوء

والطبقة النووية الخارجية في المنطقة البطنية لكرة العين(الرموز كما في
االشكال السابقة) الحظ مجاميع العصيات.RO

وتقع عر قمم الج ر االهليليلجر ما الق عمة الاارليمة .مما جا مي ارمر لموحت
وجمموا جالجممة أ موا ممما المرمماري المرممراة وهممر المرمماري ال ويلممة والمتوسم ة
والقصم مميرة  ،كمم مما تتترهم مما المقم مما ع ال ويلم ممة والعرضم ممية عم ممر بقم ممة الراليم مما
المس ممتقبلة للض ممور (ا

ممكال  .)21، 22، 12، 18ام مما العص ممياا ،عتكم مموا

حيرممة أيضمما تتكمموا ممما ق عممة رارجيممة ت ممرل عممر البممرو اا القميممة للراليمما
التتارية الصباةية ،وجم ر اارلمر يتكموا بماوره أيضما مما الجم ر االهليليلجمر
وج م ر تيممر العض مملة  .لمموحت وج مموا ممو واح مما ممما العص ممياا ممما ال احي ممة
ال كلية .وعر المق ع العرضمر تتكموا هم ه العصمياا ب مكل مجماميع تت مكل
كممل مجموعممة ممما  2-2عصممياا كممما يتترهمما المق ممع العرضممر ( ا
.)21 ، 22

ممكال

الشكل( :)21صورة لمقطع عرضي في طبقة الخاليا المستقبلة للضوء
والطبقة النووية الداخلية في المنطقة الظهرية لكرة العين يوضح انواع
المخاريط والقطيرات الزيتية ،ODالحظ مجاميع العصيات.RO

تلممر بقممة الراليمما المسممتقبلة للضممور حممو المماارل ال ممار المحمماا الرممارجر
الم ن يبمماو ةيممر متميم ب ممكل واضممت .ويليممي للمماارل ال بقممة ال وويممة الاارليممة
التر تمجل ا وية العصياا والمراري التمر تتصمل بتما االجم ر تيمرة العضملة
للراليمما المسممتقبلة للضممور .يرتلممب سممم هم ه ال بقممة ممما م قممة رممرح عممر
أج ار كرة العيا واسم مما يكموا عمر الم قمة التتريمة (ال مكالا .)12،18
ا يكوا عماا صمروب هم ه ال بقمة عمر هم ه الم قمة يصمل ولمد سمتة صمروب
مقار م ممة بالم قم ممة الب يم ممة التم ممر يصم ممل عم مماا صم ممروعتا الم ممد جم ممالي صم ممروب
(ال ممكل .)12بصممورة عامممة تمجممل الصممروب العليمما ا ويممة المرمماري ويالحممت
اتصممال ا ج م ار تي مرة العضمملة للمرمماري بتمما ويكمموا ممكلتا أممما كرويممة او
أهليليجيممي وتبمماو اال ويممة متجا سممة المممااة الكروماتي يممة ،أممما الصممروب السممرلد
م مما هم م ه ال بق مماا عتمج ممل ا وي ممة العص ممياا ويك مموا ممكلتا أيض مما ك ممرون او
اهليليج ممر وتك مموا ع ممر الم ق ممة التتري ممة مت ممايره الكروم مماتيا ومتجا س ممة ع ممر
الم قة الب ية (ال كالا .)12 ،18
يلممر ال بقممة ال وويممة الرارجيممة بقممة ممراعة تمجممل ال بقممة الضممريرية الرارجيممة.

الشكل( :)22صورة لمقطع عرضي في طبقات الشبكية الداخلية في
المنطقة الظهرية لكرة العين.الحظ سمك الطبقات.الخاليا داخل

ضفيرية، IPCطبقة االلياف العصبية، NLطبقة الخاليا العقديةGC
عدة صفوف ،والغشاءالمحدد الداخلي.ILM

والتمر تتضممما ت مماب محماور الراليمما المسممتقبلة للضمور مممع ت ممجراا الراليمما
العصبية التر تقع عر ال بقة ال ووية الاارلية .تكموا هم ه ال بقمة اكجمر سممكا
عممر الم قممة التتريممة مممما هممو عممر الب يممة ه م ا ممما جتممة ،وممما جتممة أرممرح
تتممر ر مماا كجيرمماا ومتوا يمماا عممر ه م ه ال بقممة عممر الم قممة التتريممة ول ممم
تتتر ه ه الر و عر الم قة الب ية (ال كالا .)12 ، 18
يلممر ال بقممة الضممريرية الرارجيممة الممد المماارل ال بقممة ال وويممة الاارليممة والتممر
أيضمما ترتلممب عممر سمممكتا ،ا تكمموا عممر الم قممة التتريممة ممما يقمماري ضممعب
س ممم هم م ه ال بق ممة ع ممر الم ق ممة الب ي ممة ا ق مما يص ممل ع مماا الص ممروب ع ممر
الم قممة التتريممة سممتة ع ممر صممرا ،وممما عممر الم قممة الب يممة عقمما يصممل الممد
تسممعة ص ممروب .تتكمموا هم م ه ال بق ممة ممما جالج ممة أ م موا ممما الرالي مما العص ممبية
(رالي مما اعقي ممة ،رالي مما ج ااي ممة الق ممي  ،ورالي مما أم مما كم مرايا) ،و ممو واح مما م مما
الراليمما الابقيممة السمما اة (راليمما مممولر) .تتتممر مموح الراليمما الرارجيممة ا عقيممة
بمح مما اة ال بق ممة الض ممريرية الرارجي ممة وتك مموا كروي ممة ومتجا س ممة الكروم مماتيا
ويكمموا السممايتوبال م رااقمما ب ممكل واض ممت .أممما ا ويممة الراليمما الج اايممة الق ممي
تبمماو أيضمما كرويممة وترتلممب الرتتمما للصممب ة و تتكمموا ممما صممروب عمماة .وممما
راليمما ام مما كم مرايا عتك مموا ا ويتت مما كبي مرة الحج ممم وررير ممة الص ممب ة قياس مما ببقي ممة
اال ويممة ،وسممايتوبال متا رااقمما .اممما ا ويممة راليمما مممولر عتكمموا مت اولممة وكجيرممة
الص ممب ة ومتجا س ممة الم ممااة الكروماتي ي ممة (ال ممكالا  .)12 ،18تل ممر ال بق ممة
ال ووية الاارلية للاارل ال بقة الضريرية الاارلية وتكموا سمميكة عمر الم قمة
المرك ي م ممة والتتري م ممة (ا
الب ية (ال كل . )13

م ممكال  )22 ،14 ،12واق م ممل س م مممكا ع م ممر الم ق م ممة

الشكل( :)23صورة لمقطع عرضي في طبقات الشبكية في المنطقة
البطنية لكرة العين.الحظ الخاليا داخل ضفيرية IPCوالخاليا العقديةGC
صف واحد،سمك الطبقات اقل من المنطقة الظهرية

أممما عممر الم قممة الب يممة عيكمموا سممم ه م ه ال بقممة ممما يقمماري ال صممب الممد
جالجة أربا عمما همو عليمي عمر الم قمة الب يمة (ال مكالا  . )23 ،13تمجمل
ه ه ال بقة ت مابكاا محماور الراليما ج اايمة الق مي والراليما ا عقيمة وبمرو اا
راليا ممولر ممع ت مجراا الراليما العقايمة عمر ال بقمة الالحقمة ،وقما تتمر عمر
هم ه ال بقمة راليما اارمل ضمريرية  Intraplexiform cellsعمر الم قتميا
التترية والب ية (ال كالا .)23 ، 22
تلممر ال بقممة الضممريرية الاارليممة بقممة الراليمما العقايممة  .يرتلممب عمماا صممروب
هم ه ال بقممة ممما م قممة رممرح عممر أجم ار كمرة العمميا عقمما تصممل عممر الم قممة
المرك ي ممة م مما كم مرة الع مميا ال ممد أرب ممع صم م وب وكم م ل ع ممر الم ق ممة التتري ممة
(ال ممكالا  . )22 ،14اممما عممر الم قممة الب يممة عت ممكل علممد ا ةلممي صممرا
واح مماا (ال ممكل  . )23تتك مموا هم م ه ال بق ممة م مما رالي مما مرتلر ممة الحج ممم م ت مما

الكبي مرة والمتوس م ة والصم م يرة ممما جا ممي  ،و ممما جا ممي ار ممر ترتلممب ألر ممة
اال ويم ممة للصم ممب ية مم مما م ممو

رم ممر عقم مما تكم مموا رريرم ممة الصم ممب ة او ااك م ممة او

السمماال ال جمماجر وال يصممل الممد م قممة العاسممة ويبمماو ا ممي ي م ح ممما مراييا
بمحا اة العصي البصرن (ال كل . )24

متوس م م م ة ا لرم م ممة (ال م م ممكالا  . )23 ، 22ويليتم م مما للم م مماارل بقم م ممة ا ليم م مماب
العصبية التر تر م لت كل العصي البصرن  .وتكوا هم ه ال بقمة اسمم عمر
الم قممة التتريممة كممما هممو عليممي عممر الم قممة الب يممة (ال ممكالا )23 ، 22
تب ا بقة ا لياب بال ار المحاا الاارلر ال ن يكموا أوضمت عمر الم قمة
التتريمة عممما همو عممر الم قمة الب يممة (ال مكالا  )23 ، 22يرممر العصممي
البص ممرن م مما م ق ممة م مما يس مممد بالحليم ممة البصم مرية او الق ممرص البص ممرن او
البقعممة العميممار ،وتكمموا ه م ه الم قممة مقع مرة يتصممل بتمما ممما يسمممد بالمم م
العي ممر عير ممر العص ممي ب ممكل حم م م لأللي مماب الت ممر تترللت مما الرالي مما الابقي ممة
(ال كالا . )24 ، 12

الشكل(:)25صورة لجزء من طيات الممشط العيني الحرة يوضح انها
الترتبط بجسر،الخاليا المخضبة، MCاوعية دموية.BV

الشكل( :)24صورة لمقطع سهمي في منطقة العصب البصري توضح

تركيب العصب، ONوالقرص البصري، ODوالخاليا الدبقية NEوالممشط
العيني،POالحظ الشبكية، Rالجسر المستعرض TBللممشط العين.

الممشط العيني : Pecten oculi

يمجممل مم م العمميا عممر الق مما جسممم اسممر ير ال ممكل ي ممأ ممما م قممة القممرص
البصممرن ويبمماأ ب ممكل جسممر مسممتعر

ممما سمميج وعمماار مرضممي ت مما م ممي

جالجممة صممراات عمواي ممة والتممر ت ممون ب مماورها الممد ممما يق مماري الع مريا ي ممة
مكو مما ممما ي ممبي جتمما االكورايمموا الموسمميقر (ال ممكالا  . )24 ،12تتكمموا
كل صريحة ما كتلة سميكة ما سيج يحتون علد مبكة كجيرمة مما ا وعيمة
الامويممة الكبي مرة والص م يرة وال ممعيراا الامويممة تترللتمما راليمما مرضممبة تكمموا
ب ممكل كتممل او ب ممكل مرممرا  .وتكمموا محي ممة با وعيممة الامويممة او تترللتمما.
وتباأ ا وعية الاموية ب كل أوعية كبيرة جم تص ر بالحجم كلما اتجتما حمو
قمة المم

مكو ة ال عيراا الاموية.

تكمموا قمممم ال يمماا سممميكة ال يرب تمما مممع بعضممتا الممبع
كم مما ع ممر بعم م

جسممر ممما ال سمميج

ال ي ممور ،أن اا قم ممم ال ي مماا تك مموا حم مرة (ال ممكالا ، 25

 .)22تممب ا ال ممعيراا الامويممة بم مما يص ممل الممد ج ممالي او أربممع رالي مما تب ممر
أ ويتتمما الممد اارممل تجويممب ال ممعيراا يحي تمما ة ممار قاعممان توجمما بمحا اتممي
رالي مما محي يم ممة ( Pericytesال م ممكل  . )22يبم ممر المم م م العي م ممر اارم ممل

الشكل( :)26صورة لجزء مكبرمن قمم طيات الممشط العيني يوضح
الخاليا المخضبة،واالوعية الدموية والشعيرات الدموية،BCالحظ الخاليا

المناقشة

المحيطية.PC

تترممق تممااج ا ارسممت ا الحاليممة مممع ممما وصممري البمماحجوا  ]21، 22، 12بمماا
ممكل ك مرة العمميا عممر الصممقور وال مماهيا وال سممور تكمموا كرويممة .اا تركيممي
الجرمما الجالممي (ال ممار ال مرامذ) عممر مماار الق مما ي ممبي ممما كممر عممر تركيممي
تيم مره ع ممر ال مماجا الروم ممر  . ]14وا تت ممور ال بق مماا ال ممجالي (الص مملبة ،
الع بيممة  ،ال ممبكية) ل مماار الق مما هممر حالممة ممااعة لكممل أصم اب الرقريمماا مممع
وجمموا االرممتالب عممر سممم مكو مماا ه م ه ال بقمماا  ،واا عمميا مماار الق مما
ت بي اةلي ال يور ما ال احية الت ريحية . ]22

تعا القر ية عر عيا ال يور عااة ص يرة  ،رقيقمة  ،ومقوسمة جماا كمر تصمبت

للضور مجل ا وكسجيا ا حاان والج ور الحمرة ا رمرح وهم ا مما قما يحصمل

كبي مرة وكروي ممة بممار ة ع ممر ال يممور المرترس ممة راصممة ال ي ممور الليليممة  ،ويك مموا

ع ممر مماار الق مما  .]33،34كم مما اا وج مموا ا وعي ممة اللمراوي ممة او الجوب مماا

تقم م ممول القر يم م ممة عم م ممر عم م مميا ال يم م ممور م تتمم م مما ممم م مما يم م م ممع وصم م ممابتتا بحالم م ممة

رقيقممة الجمماار عممر م مميمية مماار الق مما لوحتمما عممر م مميمية عمميا المماجا

االسمتكمات م  ]5، 6وا قر يمة ماار الق ما ت ممابي مما ال احيمة الت مريحية قر يممة

 .]35وا وجموا البسمما ال يممر عمر م مميمية عمميا مماار الق ما يعمما حالممة مماارة

الاجا الرومر وال ن يعا أيضا ما أكالا الحبوي  .]14ما احيمة أرمرح

ع ممر ال ي ممور ،ا ل مموحت اا ب مميا ال ي ممور الليلي ممة مج ممل الب مموم  Owlsوالض ممو

وجمموا م قتمميا محي يممة ومرك يممة عممر قر يممة مماار الق مما مممع كمموا الم قممة

 Gatsuckersاا ه م م ا البسم مما يعمم ممل كم م مرآة عاكسم ممة للضم ممور الم ممد الرلم ممب

المحي ية أكجر سمكا ما الم قة المرك ية ي ابي العايا ما ال يمور ال تاريمة

باتجمماه ال ممبكية مممما يع ممر عرصممة وضمماعية لل ممبكية بتحسسممي  ،وب ممارا علممد

الرقري م مماا ا ر م ممرح  .]23، 2وم م مما جا م ممي آر م ممر وا وج م مموا رالي م مما

لم عمماا ال يممور التممر تحتممون علممد البسمما ال يممر باسممت اعتتا الرييمما أعضممل

الحيوا مماا الرقريممة  .]24واا

ع ممر الت ممروب الض ممواية المعتم ممة أو أا هم م ا البس مما ي ممتج لمع مماا الع مميا ع ممر

ه م ه الراليمما تعمما راليمما واقيممة ممما الضممور السمما ع وترت م ل الضممور المبعجممر

ال يممور الليليممة وعممر بع م

. ]31، 32وه م ا يممال

وتم ع يوغ ا لواا ،وه ا ييان ولد تع ي تبايا الصورة وحاة البصمر  .كمما

علممد أا مماار الق مما يمك ممي الرييمما عممر الليممل عضممال عمما كو ممي مماار تممارن.

م موال الموجي ممة القص مميرة الت ممر تلح ممق

يعا الجسمم التمابر مت مو ار عمر ماار الق ما وي مبي المد حما بعيما مما وجما عمر

وبعم م م

مرضممبة عممر القر يممة المحي يممة كممر عممر بع م

اا هم م ه الرالي مما المرض ممبة تم ممتص ا

اللبممااا وبع م

ا سممما

ضر ار بالتركيي ال سجر للعيا .] 25

المماجا الرومممر  .]14وقمما وصممب الجسممم التممابر عممر ال يممور الااج ممة ا ممي

وا التركيممي ال سممجر للقر يممة عممر مماار الق مما ي ممابي العايمما ممما ال يممور .وا

يحمما براليمما تتاريممة صممباةية ،كممما يحتممون مت ممي علممد العايمما ممما ا ليمماب

وج مموا ة ممار بوم مماا الم م ن تس ممت ا علي ممي الرالي مما التتاري ممة السم م حية للقر ي ممة

العصممبية وتكجممر عيممي ا وعيممة الامويممة  .]1وه م ا يترممق مممع ا ارسممت ا الحاليممة.وا

ال يممور  .]22ولممم يالحممت عممر يممور أرممرح ،و لمموحت بمماال

تركي ممي الق حي ممة ل مماار الق مما ي ممبي م مما موج مموا ع ممر بقي ممة ال ي ممور  ،ولكجم مرة

ع ممي ال ممار القاعممان تحمما التتممارن وسمممر بال ممار المحمماا ا مممامر .أممما

الرالي مما الص ممباةية ع ممر الق حي ممة تم ممع م ممرور ا

م موال الموجي ممة

بقية ال بقاا عت ابي الد حا كبير ما موجوا عر الاجا الرومر . ]14

القصميرة التمر تلحمق ضمر ار عمر العميا  .كمما اا وجموا مقما ع مما العضمالا

وا وج مموا الراليم مما المول مماة لألليم مماب لسم ممااة القر ي ممة حالم ممة ممااعة عم ممر عيم مموا

عمر الق حيممة يسمماعاها علممد الممتقلص واال بسمما لتضممييق وتوسمميع عتحممة البيبممي

الرقريمماا  ،وممما جا ممي ارممر يعتممما وجمموا هم ه الراليمما او ةيابتمما عممر السممااة

.]38، 2

عل ممد الحاج ممة صص ممال( القر ي ممة بع مما الض ممرر او الحاج ممة ع ممر ي ممااة ممراعية

تمتل كمل ال يمور عاسمة لي مة ،بسمبي ليو تتما تكموا قموة التكييمب للرييما اا

ال ريق البصرن  ،كما اا تتور سااة جلاية وأررح صلبية عمر ماار الق ما

ارجة عالية .وقا أتترا تااج ما أا العاسمة محابمة عمر السم حيا ا ممامر

الرقرياا  .]27اا ة ار اسمما الممرا الم ن

ال يممور أا العاسممة

لمموحت عممر بعم

لوحتا أيضا عر عيا بع

ممعة اا ا

والرلرممر كممما عممر مماار التاهمما  ،كممما وجمما عممر بع م

لمموحت عممر ه م ه الا ارسممة وجمما عممر الرقريمماا البريممة وتكمموا وتيرتممي تو يممع ال مما

تحتون علد ح واحا بسي ي كل ر ا مرمراا بي مما تتمرا عمر ماار الق ما

وم ع الت وه العام للقر ية .]25

حم م يا ،اا ا ع مماام الرع ممااة الحلقي ممة ع ممر مماار الق مما ل مموحت أيض مما ع ممر ال ممب

وا تركي ممي الص مملبة ع ممر مماار الق مما ي ممبي تركيبت مما ع ممر ال ي ممور والرقري مماا

االسممترالر  .]3اا وجمموا الح م يا يممال علممد ا تمما صممرة ت مريحية لر م ا المممار

الوا اة (ا سما  ،البرماايماا وال واحمب ) و لم الحتوااتما علمد ةضماريب

كما عمر الماجا الروممر  .]14وا ة مار بمروذ الم ن تتمر عمر ماار الق ما

جاجيممة وأليمماب ةراويممة  ،كممما اا االرممتالب عممر سممم الصمملبة حالممة ممااعة

هو حالمة مااعة عمر الرقريماا ب مكل عمام وال يمور ب مكل رماص  ،وي مبي مما

عر الرقرياا .]28، 2

وج مما ع ممر بقي ممة ال ي ممور  ،كم مما ع ممر ال م مراي  ،]32ومالم م الحم م يا  .]32ا

وا الوعاايم ممة العاليم ممة لم م مميمية عم مميا م مماار الق م مما لوحتم مما عم ممر العايم مما مم مما

لوحت عر ه يا ال ااريا وجوا ياا ما ة ار بروذ كما عر ماار الق ما

الرقريم مماا التم ممر ترتقم مما م ممبكيتتا لألوعيم ممة الامويم ممة ا تقم مموم الم م مميمية بت ويم مما

 .يلر ة ار بمروذ ال مبكية .اا مكل الراليما التتاريمة الصمباةية العموايمة

ال ممبكية ب ممالمواا ال ااي ممة وا وكسممجيا ،واا الوعااي ممة العالي ممة ت يمما م مما ال مما

لل ممبكية تتممر عممر بع م

ال يممور ال تاريممة كممما عممر مماار الق مما مجممل مماار

العالر لألوكسجيا كمر يضمخ لل مبكية  .]22مما جا مي آرمر عماا الم ميمية

الب مما  .]32ومكعب ممة ع ممر ال م مراي  .]32وا وج مموا االس ممت االا القمي ممة ع ممر

تعمل كجتا تبريا لقيامتما بت متيا الحم اررة التمر ت متج مما امتصماص الضمور

الرالي م مما التتاري م ممة الص م ممباةية تك م مموا لت م مما أهمي م ممة كمس م مما ا تركيبي م ممة للرالي م مما

ممما قبممل الراليمما المسممتقبلة للضممور  . ]22لوحتمما أوعيممة م مميمية كجيرممة عممر

المسمتقبلة للضمور .كممما أ تما تسمماعا عمر عمليممة التتمام ا جم ار المتسماق ة ممما

الج ر الب ر للم يمية عمر ماار البجمع و ماار االويسمق  .]30كمما ولموحت

الراليا المستقبلة للضور  ]31عضال عا وتااب أررح . ]42

وج م مموا م م مميمية عالي م ممة الوعااي م ممة ع م ممر ال م مماجا الروم م ممر  . ]14ول م مموحت اا

وا االرتالب عر سم ال بكية ال ن تتر عر ماار الق ما تتمر عمر العايما

الم يمية توجا عيتا أوعيمة امويمة قليلمة ل ماار البما  ]31و ماار ال مراي ]32

م مما الرقري مماا بص ممرة عام ممة وال ي ممور بص ممرة راص ممة ،اا تو ي ممع الرالي مما ع ممر

 .اا وجمموا الراليمما الصممباةية الحاويممة علممد حبيبمماا الميال مميا عممر الم مميمية

ال بكية لكل و هو تو يع عريا يعكل ت اةم كل حيمواا كمر يسمتلم مما حولمي

بكجاعم ممة عم ممر م مماار الق م مما لم مموحت عم ممر العايم مما مم مما الرقريم مماا لتكم مموا متمتتم مما

عممر العممالم الرممارجر ويجت م معلوممماا ل بصممار ال م ن لممي أهميممة ع مر تحايمما

امتصاص الضور المبعجر ال ن ال تتمكا الراليا الصمباةية عمر ال مبكية مما

السملو البيامر للحيمواا  . ]24ومما جا مي آرمر عماا كموا ال مبكية التتريمة

امتصاص ممي وهم م ا يم ممع ا عك ممال الض ممور اار ممل كم مرة الع مميا الم م ن ا ا ا عك ممل

اسم ما ال بكية الب يمة عمر ماار الق ما هم ا يمال علمد اا ت يمة الحيمواا

يمميان الممد ت ممويذ الصممورة .كممما يعتقمما ا تمما تقمموم بكممبت الج يامماا الحساسممة

أرضممية  ،أن ا ممي يكمموا لل ممبكية التتريممة او ار متممما عيتمما وقمما تتممر لم عممر

العايمما ممما يممور اا الت يممة ال تاريممة ا رضممية كممما ع مر المماجا الرومممر

عممر مماار الس م و و( اكممل الح مراا) توجمما أعممااا قليلممة ممما الق ي مراا ال يتيممة

والحمام . ]14

الااك ممة الل مموا  .]52وبع مما وجم مرار التحل مميالا المتع ممااة أوض ممت الب مماحجوا اا

وا تتممور الباحممة المرك يممة عممر الم قممة التتريممة ل ممبكية مماار الق مما تع م

ال ممبكة ال اايممة البيايممة تكمموا متمممة عممر تحايمما ممو وتو يممع الق يمراا ال يتيممة

حاة البصر باتجاه ا ر

وقا تترا عر العايا مما ال يمور كمما عمر ماار

العوسق ا مريكمر  . ]41كمما أا تتمور الحريمرة يعم

حماة البصمر أيضما .

أكج ممر م مما معي ممار الت ممور ال وي ممل ا م مما  ،كم مما بره م موا وا الق يم مراا ال يتي ممة
تستجيي لال تراي ال بيعر أكجر مما هو عر صب ة االوبسيا .]51

وق مما ك ممر الب مماحجوا وج مموا س ممتة أ م موا م مما الحريم مراا م ت مما الحريم مرة المر ممراة

وا عممام وضممو( ال ممار المحمماا الرممارجر ل ممبكية عمميا مماار الق مما لمموحت

الصمماةية التتريممة كممما عممر البمموم والبب ممار والحري مرة المرممراة متوس م ة العمممق

أيض مما ع ممر ال مماجا الروم ممر  .]14اجم ممع الب مماحجيا اا الص ممروب العلي مما ع ممر

كممما عممر مماار ال ممورل الق بممر والتممر ت ممبي مماار الق مما عممر الا ارسممة الحاليممة

ال بقة ال ووية الرارجيمة تمجمل ا ويمة المرماري والصمروب السمرلد تمجمل ا ويمة

 . ]42وأ وا أررح ما الحريراا عر يور أررح .]43

العصياا  .]4كما وا سم ه ه ال بقة يعتما علد كجاعمة الراليما المسمتقبلة

تكمموا العصممياا عممر مماار الق مما ويلممة و حيرممة والتممر أوضممحا أ تمما تمتل م

للضممور والحالممة الضممواية للمحممي ال م ن يعمميذ عيممي الحيمواا  .]24وه م ا يممال

جم م ر تي ممر العض مملة ض مميق ع ممر حال ممة التكيي ممب للض ممور مم مما ي مموحر ال ممد اا

عل ممد اا كجاع ممة ال بق ممة ال ووي ممة الرارجي ممة ع ممر الم ق ممة التتري ممة تع ممر ق مموة

الرالي مما ترض ممع للحرك ممة المك ي ممة الض ممواية اس ممتجابة لض ممور المح ممي (ض ممور

بصر باتجماه االر

ل ماار الق ما .كمما اا االرمتالب عمر الرمة الصمب ة لتم ه

س مما ع أو تم ممالم) .تص ممل الق م ممع الرارجي ممة للعصم ممياا ال ممد أجسم ممام الراليم مما

اال وي ممة واالر ممتالب ع ممر تو ي ممع الم ممااة الكروماتي ي ممة الم م ن تت ممر ع ممر ا ارس ممت ا

التتاريممة الصممباةية ،أن ت ممرل بمميا االسممت االا القميممة لت م ه الراليمما وه م ا

الحاليممة يعمموا الممد ا ممي يوجمما ارممتالب عممر الحالممة االيضممية لت م ه الراليمما ، 4

م مما ل مموحت ع ممر اةل ممي ال ي ممور  .]11م مما جا ممي آر ممر أوض ممت الب مماحجوا اا

 ] 52تعمما ال بقممة الضممريرية الرارجيممة م قممة تالمممل ا ممتباكر بمميا الراليمما

العصممياا عممر ال يممور تت ممابي يريمما عممر أقصممد امتصمماص للضممور مممع ممما

المس ممتقبلة للض ممور والرالي مما ج ااي ممة الق ممي والرالي مما ا عقي ممة الت ممر توج مما ع ممر

موجمموا عممر المرمماري المرممراة المتوس م ة  ،كممما وجمما عممر أ موا ممما الحمممام

ال بق ممة ال وويم ممة الاارلي ممة  .]53كم ممر بع م م

الب مماحجيا اا ال بقم ممة الضم ممريرية

وال مماجاجياا اا العص ممياا تك مموا اق ممل م مما المر مماري ع ممر ع ممااها كم مما ع ممر

الرارجية تتتر كم قة ضيقة وتقسمم المد جمالي مسماحاا تقمع عمر المسماحة

ا ارسممت ا الحاليممة  .]44اا وجمموا أربممع أ موا ممما المرمماري عممر مماار الق مما

الرارجية تايماا راليما العصمياا  ،بي مما تقمع تايمة الراليما المررو يمة عمر

يال علد اا ه ا ال اار لي القارة علد تمييم ا لمواا ،ا لموحت وجموا أربعمة

المساحة الوس د والاارلية ]4

أ وا ما المراري تمتص ألواا يرية مرتلرة عمر ماارن البب مار وعصمرور

ت مممل ال بقممة ال وويممة الاارليممة أجسممام أربعممة أ موا ممما الراليمما هممر الراليمما

ال م را وتمممتص أ موال موجيممة تت مراو( بمميا 525-322مما وميتر  ،بي ممما وجمما

ا عقية ،راليا ج ااية الق ي  ،راليا عايممة المحماور (أمما كمرايا) التمر تمجمل

عر الحمامة التر تعوا الد رل رتبمة ماار الق ما جالجمة أ موا مما المرماري

راليمما عصممبية ،وال ممو ال اربممع هممر راليمما مممولر السمما اة والم يمة . ]53أممما

المرراة و و واحا ما المراري الج ااية كما عمر ماار الق ما  ]44بي مما وجما

الرالي مما الج ااي ممة الق ممي عتع مما مركم م

ممو واح مما مم مما المر مماري المر ممراة و م ممو م مما المر مماري الج اايم ممة ع ممر م مماار

الرتت وال لق للاععاا القااممة مما الراليما المسمتقبلة للضمور وتمرتب ت مجراتتا

الكوكتوا (بب ار اا عرب)  .]11ووجا عمر الماجا الروممر مرمرو ج ماار

ب تايمماا محمماور الراليمما المسممتقبلة للضممور ،وتكمموا هم ه الراليمما مت ممابتة عممر

ةي ممر متس مماون و مموعيا م مما المر مماري المر ممراة (قص مميرة ،ق مي ممة)  .]14وق مما

ال يور وال واحب والبرمااياا  ،وتتكوا ما وعيا الرارجيمة كبيمرة والاارليمة

اجمم ممع البم مماحجوا اا العصم ممياا مرصصم ممة للرييم ممة عم ممر التم ممالم والمرم مماري

ص يرة  .]4وا سم ال بقة الضريرية الاارليمة التمر تمجمل ت مابكاا تايماا

مرصصة للريية عر الضور . ]42 ، 45

مح مماور رالي مما ج ااي ممة الق ممي وب ممرو اا رالي مما رالي مما ام مما كم مرايا و ت ممجراا

وا وجوا سبة عالية ما المراري عر اار الق ا يال علمد ا تما اا رييمة

الراليمما العقايممة التممر تقممع تحتتمما  ،يعتممما علممد كجاعممة الراليمما عممر ال بقتمميا

عاليم ممة عم ممر ال ت م مار كمم مما اا وجم مموا البسم مما ال يم ممر عم ممر الم م مميمية مم ممع وجم مموا

ال مموويتيا الرارجيممة والاارليممة .]42و ت م ار لسممم ال بقممة الضممريرية الاارليممة

العصممياا يممال علممد ا تمما ايضمما لتمما القممارة علممد التحسممل عممر الليممل  .ممما

ع ممر الم ق ممة التتري ممة ل ممبكية مماار الق مما يع مما هم م ا وح مماح ال مماالال لوج مموا

جا ي آرر تكوا العصمياا اكجمر تحسسما مما المرماري  .كمر البماحجوا اا

م قة ترصص عر ه ه الجتة . ]24

الراليما المسمتقبلة للضمور ترتلممب عمر سمبتتا وكجاعتتمما وحجمتما وأ واعتما تبعمما

وا تتممور صممب واحمما ممما الراليمما العقايممة عممر الم قممة الب يممة ممما ال ممبكية

موال الموجيممة المرتلرممة والمتمموعرة عممر

وأربعة ص وب عر الم قة التترية حالة ااعة عر العايا ما الرقريماا ]4

للمحممي الضمموار ،مماة اصضممارة وا

ق ممل ال مماععاا العص ممبية أن أ ت مما مركم م

البياة التر يعيذ عيتا ال ير ،ك ل تبعا ل بيعة تام الت ية .]41

 .وقا أكا الباحجوا اا وجوا م ا ق متعااة تكوا عيتا الراليا العقايمة كجيرمة

وا وج مموا الق يم مراا ال يتي ممة أو م مما يس مممد بالجس ممم االهليليج ممر ع ممر مر مماري

تع ممر ق مموة لجم ممع الص ممورة باتجاه مماا مرتلر ممة ع ممر اا واح مما ض ممما الحقم ممل

مماار الق مما حالممة ممااعة عممر بع م

المرمماري الج اايممة والمرممراة عممر بع م

ا سم ممما والبرماايم مماا وال واحم ممب وال يم ممور وبع م م

البصممرن وقمموة مي م عاليممة اوا الحاجممة لتحري م العمميا ،واا الكجاعمماا العاليممة

اللبم ممااا ةيم ممر الم م مميمية

للراليمما العقايممة تعمما م مما ق ترصممص عممر ال ممبكية  . ]54 ، 24اا تتممور

. ]48وا الق ي مراا ال يتيممة عممر ال يممور تكمموا اا أل مواا مرتلرممة وبعضممتا

راليمما عقايممة ص م يرة ومتوس م ة وكبي مرة الحجممم عممر ممبكية مماار الق مما حالممة

م م ممراعة كم م م مما اا تو يعت م م مما ع م م ممر مر م م مماري ال ي م م ممور ترتل م م ممب ب م م مميا ا م م م موا

تتممرا عممر ا سممما والبرماايمماا وال واحممب وال يممور  .]42 ، 24 ، 4وا

المرتلرممة .]42ععلممد سممبيل المجممال لمموحت عممر مماار الررب ممة (اكممل السممم )

ح م م ا ليمماب عممر بقممة ا ليمماب العصممبية تممر م لترممر ممما ك مرة العمميا عممر

عاا كبير ما الق ي ارا ال يتية الحممرار والصمررار عمر ال مبكية التتريمة بي مما

الم قة الرلرية المرك ية ب كل عصي بصرن وهر حالة ااعة مما ال احيمة

 وع ممر مماار ال ممورل و مماار السم م و و يمت مما المم م م العي ممر ع ممر.ال ج مماجر

 و ت م ار لعممام الحصممول.]4 ال سممجية والت مريحية عممر كممل أص م اب الرقريمماا

 وق مما يص ممل العاس ممة كم مما ع ممر مماار، الس مماال ال ج مماجر ول ممد ق ممري العاس ممة

علم ممد مقم مما ع ترصم مميلية للعصم ممي البصم ممرن ل م مماار الق م مما عم مماا تركيم ممي ه م م ا

العي مر

وما جا ي آرر عاا عاا ال ياا يرتلب عر المم.]55 ال رياي

.العصي يحتا الد اراسة ترصيلية مستقبال

 عق مما وج مما س ممتة ع ممر ي ممة ع ممر الحم ممام،ع ممر ا م موا المرتلر ممة م مما ال ي ممور

وا اكبر مي ة لعيا ال يور هو وجوا جتا عجيمي ممتمم لت يمة ال مبكية همو

 ورمسممة ع ممر يممة عممر، ] ال م ن يعمموا ولممد رتبممة مماار الق مما13 ال ممو ار ر

العي ر الم ن يبمر مما العصمي البصمرن المد السماال ال جماجر وأكما

 وعممر البمموم جممماا.]3 ] وعممر الممب سممتة ع ممر يممة52 يممر مال م الح م يا

 وا.]11

 عممر اةلممي ال يممور لمموحت اا ال يمماا.]51 يمماا وعممر ال عممام جالجمموا يممة

العي مر عمر ماار الق ما يحتمل رمل مكماا المم م العي مر عمر

 أن اا قممم،تست ا عر قمتتا علد ري ي مبي الجسمر يممر علمد مول القممة

 تعقي مما تركيب ممي، كم مما أا ل ممي رم مواص وعي ممة مج ممل حجم ممي.]13 بقي ممة ال ي ممور

 لمموحت اا هم ا ال مري مرقمموا ايضمما،ال يمماا ةيممر حمرة كممما عممر مماار الق مما

 ا وا هم ه الرمواص لمموحت عيتمما ارتالعمماا.وارجممة ارت ارقممي للسمماال ال جماجر

 وا التركيممي ال سممجر للم م العي ممر ل مماار الق مما ي ممبي.]3 عممر يممر البمموم

ا موا مجممل مماار العوسممق (ضممري ممما الصممقور) يكمموا
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Abstract
The present study include the anatomical features and histological structure of eye in the Iraqi Pin –
tailed Sandgrouse bird Pterocles alchata caudarus. Ten birds eye were dissected and the results
obtained were as follow:The cornea of the eye composed of stratified squamous epithelium which settled on undulating
Bowman's membrane . Alternative to the membrane was corneal stroma which composed of dermal
and scleral regions. Beneth the stroma was Descement membrane which lining with single layer of
endothelium. The specific results was the presence of pigment cells at the inferior border of the stroma
at the base of the peripheral portion of the cornea . The scleral structure include cartilage and
collagenous fibers.
The choroids appeared as a high vascular layer which comprised blood capillaries and more larger
vessels. All the vessels surrounded by arings of pigmented cells. The seldom structures in the birds
which appeared in the choroid of Pin – tailed Sandgrouse were the lymphatic vessels and tapetum
lucidum. On the other hand the Bruch's membrane, which separate the choroids and the retina,
appeared folded. The folds of ciliary body was structurally distinct as two triangulars near the retina
and at the base of iris . Two epithelial layers covered the fold surfaces, which were an inner pigmented
and outer cleared one.
The iris appeared convex anteriorly toward the cornea and appeared thin at the base, as well as, at free
end. The anterior surface of the iris covered by pigmented epithelial cells.
The lens appeared biconvex , smooth and translucent. There were two incisions at it's surface and had
no annular pad.
The retina of Pin – tailed Sandgrouse appeared duplex, and a vascular with one central fovea superior
to the optic nerve. One area centrales also appeared as a strand upper to the fovea. The dorsal retina
thickness more than that of ventral one. The pigment epithelium of the retina were columnar cells layer
with central nuclei and folded basement membrane. The retina consist of one type of rods , three types
of single cones and double cone. The cones density more than rods. On the other hand, Oil droplets
appeared in the apex of ellipsoid in all cones types the other layers of the retina resembles that of other
vertebrates except the thickness in the dorsal region more than the ventral region.
The pectin oculi appeared as a sphenoid structure originated from the optic disc region as a transverse
bridge . About twenty fold extended from the bridge which appeared as accordion system . The apex of
the folds free without bridge. Histologicaly the pecten oculi composed of a dens network of capillaries
with pericytes, blood vessels large and small and pigmented intervascular tissue. The pecten oculi
protrude in the vitreous humour but not reach the lens.

