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ABSTRACT 

The present study carried out to explore the anatomical 

morphology and histological structure, as well as some histochiemical 

aspects of the  retina in Mabuya aurata lizard which is a carnivorous 

animal. On the other hand to investigate the retinal specializations with 

respect to nutritional nature. 

 The result showed anatomically there was retinal thickness 

variation. The dorsal retina more thicker than the ventral one. On the 

other hand there was thickness variations in the same region (ventral or 

dorsal). 

 Histologically the retinal pigment epithelial cells appeared as low 
cuboidal cells with polyhedral shape in cross section and stained 

positively with Alacian blue PH=1.One type of rod and tow types of 

cones (single & double) were appeared. The cone ratio was 77% while 
the rod 13%.The density of rods and cones differ in the different parts of 

the retina. PAS stain showed the parabloid in the cone and oil droplet also 

appeared. The thickness of outer nuclear layer also varied. The distinct 
feature of the retina in this animal was the thickness of inner nuclear layer 

which also varied. The outer and inner plexiform layers also showed 

thickness variations. The interplexiform cells appeared in the inner 
plexiform layer which seldom appeared in the vertebrates. The ganglion 

cells organized in 1-6 rows, on the other hand the ganglion cells nuclei 

showed variation in shape, volume and stains affinity. No secondary 
papillae appeared in the visual disc. 
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 The most important retinal specializations were the appearance of 

two foveae, the deep convexiclivate centrodorsal one and the 2 nd 
shallow concave dorsotemporal fovea, This is a seldom state in the 

lizards. The other specialization was the dorsal area centrales at which the 

retinal layers more thicker. The retina a vascular, but a highly vascular 
conus papillaris, which extend in the vitreous chamber, appeared. This 

structure restricted in the lizards only. 

 I can Conclude that in the M.aurata lizard there were a unique 
anatomical and histological features which indicate that this animal 

Posses visual a cuity, high resolution power and sensitivity. These 

features classify this lizard diurnal in activity, in contrast with most other 
lizards which are nocturnal. 

 
الخالصة 

فضال عف  ،اجريت الدراسة الحالية لمكشؼ عف المظير التشريحي كالتركيب النسجي 
كالتحرم   Mabuya aurata .الكيميائية النسجية، لشبكية العيف في السحمية بعض الجكانب

كالتعرؼ عمى فترة  ككنيا مف اكالت المحكـ، عف تخصصات الشبكية تبعا لطبيعة التغذية،
. نشاطيا

اكضحت النتائج اف الشبكية متباينة في سمكيا تشريحيا كظيرت في المنطقة الظيرية 
كما يتبايف سمؾ الشبكية في االجزاء .المنطقة البطنية بصكرة عامة مف كرة العيف اكثر سمكا مف

كيختمؼ سمؾ ىذه  ،تتككف الشبكية مف ثماف طبقات ثانكية كغشاءيف.المختمفة لممنطقة الكاحدة
. الطبقات في المناطؽ المختمفة مف كرة العيف ايضا

ا مكجب الصبغة نسجيا ظيرت الخاليا الظيارية الصباغية لمشبكية مكعبة كاطئة كبعضو 
كما ظير نكع  .كشكميا متعدد االضالع في المقطع العرضي ،PH=1 بممكف االليشياف االزرؽ

% 77ككانت نسبة المخاريط  ،مف العصيات كنكعيف مف المخاريط كىما المفردة كالثنائية
كجكد  PASاكضح ممكف  .كتختمؼ كثافتيا في االجزاء المختمفة مف الشبكية ،%13كالعصيات 

كما ظيرت القطيرات الزيتية في قطعيا الداخمية كتبايف في سمؾ الطبقة  ،رابمكيد في المخاريطالبا
تميزت الشبكية في ىذا الحيكاف بسمؾ الطبقة النككية الداخمية بصكرة عامة مع  .النككية الخارجية

كحظت كما ظير تبايف في الطبقتيف الضفيرتيف الخارجية كالداخمية كما ؿ .تبايف في ىذا السمؾ
تراكح  .الخاليا البينية الضفيرية في الطبقة الضفيرية الداخمية كالتي كجدت في قميؿ مف الفقريات

 .كتباينت انكيتيا في الشكؿ كالحجـ كالفة الصبغة ،صفكؼ 6-1عدد صفكؼ الخاليا العقدية مف 
. لـ تظير حميمات ثانكية في القرص البصرم

حدىما ظيرية مركزية عميقة كالثانية ظيرية مف اىـ تخصصات الشبكية ظيكر حفيرتاف ا 
كما ظيرت باحة مركزية ظيرية تككف فييا طبقات  .صدغية ضحمة كىذه حالة نادرة في السحالي
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الشبكية الكعائية كلكف ظير تركيب كعائي يسمى  .األخرل األجزاءالشبكية اسمؾ مف جميع 
الزجاجية لكرة العيف كىذا  الحميمة المخركطية ينشا مف العصب البصرم كيبرز في الغرفة

. التركيب تنفرد فيو السحالي كيختمؼ مف نكع الخر
يمكف االستنتاج مما تقدـ اف ىذه السحمية تتصؼ شبكيتيا بمميزات تشريحية كنسجية  

قكة تمييز كتتحسس عاليتاف يدؿ عمى انيا نيارية النشاط  فريدة يجعميا تتمتع بحدة في البصر،
 .  لاألخرعكس اغمب السحالي 

    
 المقدمة

ككذلؾ لمعرفة  إف القاعدة األساسية التي تستخدميا الحيكانات في الحذر مما يحيطيا،
ىي انعكاس النبعاث الضكء باتجاىيا مف األجساـ الخارجية كاستالـ ىذا  التغيرات في المحيط،

لى كذلؾ الحتكائو ع إف العضك يستمـ الضكء بنظاـ، .الضكء بكساطة عضك متخصص ىك العيف
نسج مختمفة تتجمع بشكؿ مككنات قادرة عمى نقؿ الضكء كبسرعة باتجاه خاليا متخصصة تدعى 
الخاليا المستقبمة لمضكء كالتي تحكؿ الطاقة الضكئية إلى حكافز كيربائية ترسؿ إلى الخمؼ إلى 

 الكعمى الرغـ مف أف اإلبصار يبدأ في العيف إال أف العيف ذاتيا . القشرة البصرية في الدماغ
(. 1)أم أف الرؤيا ىي كظيفة مراكز متخصصة تقع في الدماغ ترل،

يعتقد أف نظاـ البيئة البصرية ،يظير الجياز البصرم لمحيكانات الفقرية اختالفات كاسعة       
ليذا االختالؼ يعكد عمى األقؿ جزئيا إلى االختالفات بيف األنكاع في المحيط الذم يعمؿ فيو 

. (2)ة البصرية التي صمـ عمى أساسيا الجياز البصرمكالميـ ،نظاميا البصرم
اف المقاربة العامة ىك فحص المحيط الضكئي كالمحيط البصرم الذم تعيش فيو        

الحيكانات المختمفة كمقارنتو مع الصفات التصميمية ألجيزتو البصرية كالربط الذم يساعد عمى 
كبالنسبة لمحساسية الطيفية  .ىاز البصرمالكظيفية لمعناصر المختمفة في الج األىميةتكضيح 

سكاء كانت لمجياز البصرم اجماال اك لمجمكعة مف الخاليا المستقبمة لمضكء فاف ىذه المقاربة 
يمعب الضكء دكرا ميما في حياة  (.3)استخدمت بنجاح في كصؼ الجياز البصرم لمفقريات

ىا تأثيرات سمككية عمى الزكاحؼ كالبرمائيات كقد اقترح باف نكعية الضكء ككثافتو ؿ
(. 4،5)السحالي

كبعض السحالي  تشبو عيف الزكاحؼ في مجاالت عدة عيف المبائف كتمتمؾ عيف الحيات،
جميع الزكاحؼ ىي مف اكالت المحكـ ماعدا السمحفاة الخضراء  (.6)تمتمؾ جفكف نظارات كال

(. 7)انات الصغيرةتتغذل السحالي بصكرة أساسية عمى الحشرات كالحيك .كاالككانا الخضراء
تتضمف السحالي اجناس منيا نيارية المعيشة كاخرل ليمية المعيشة كالثالثة انتقالية 

كتعتمد عمى حاستيا البصرية لمسؾ الفريسة كىي مكضكع جيد  (.ليمية نيارية)المعيشة أم 
 اف اغمب .لمقارنة التكيفات الشكمية لمخاليا البصرية التي تكيفت لمحيطات ضكئية مختمفة
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ىي  ،السحالي تككف فييا الشبكية حاكية عمى مخاريط فقط كقميؿ منيا تحتكم عمى مخاريط
كمف جانب اخر تحتكم  ،(8)كعصيات قميمة كخاصة في االجناس الميمية النيارية الغالبة،

كىي عبارة عف  Foveae الشبكيات في السحالي كخاصة النيارية كالميمية النيارية عمى حفيرات
قد تكجد حفيرة أك حفيرتاف كقد تككف مقعرة ذات .بكية يمثؿ منطقة البصر الحادانخفاض في الش

تستخدـ السحالي االبصار الثنائي  (.9،10) انحدار كاضح اك تككف ضحمة كاقؿ تخصصا
كقد كجد في بعض السحالي اف المخاريط تككف نحيفة في  (.9،11) لتعزيز الحساسية البصرية

حدة بصر عالية كما اف مخاريط السحالي تحتكم عمى قطيرات الحفيرة ممايدؿ عمى امتالكيا 
. زيتية

يختمؼ شكؿ كحجـ ككثافة الخاليا البصرية في الشبكية في المناطؽ المختمفة مف كرة        
كمف  ،(18،17،16،15،14،13،12)العيف لمنكع الكاحد كبيف االنكاع المختمفة مف الفقريات 

م طبقة االلياؼ في الشبكية بشكؿ حـز متعددة  كترـز جانب اخر تتجمع االلياؼ العصبية ؼ
الذم يغادر كرة العيف، كالذم  Optic nerveجميعيا  كتغادر الشبكية  مككنة العصب البصرم 

يختمؼ في طكلو كطبيعة التكائاتو كمككناتو مف االلياؼ العصبية النخاعانية كغير 
يسمى بالباحة المركزية  ىا الزكاحؼ ماكما ظير في شبكية بعض الفقريات كمف (.19)النخاعانية

Area centrales، (. 20)كىي بقعة في الشبكية يختمؼ مكقعيا كتتميز بكثافة طبقات الشبكية
كنظرا لالختالفات التي ذكرت في التركيب التشريحي كالنسجي لمشبكية كاستكماال        

عمى نكع مف السحالي                   لمدراسات المقارنة لعيكف الفقريات تـ اجراء الدراسة الحالية 
Mabuya aurata  مف رتبة الحرشفياتSquamata كجنس  Mabuya،  لعدـ كجكد اية

كاإلصدارات العممية المتكفرة ( االنترنيت)دراسة في ىذا االتجاه بعد التحرم في شبكة المعمكمات 
ميائية النسجية لمشبكية فضال عف بعض الجكانب الكي لمتعرؼ عمى التركيب التشريحي النسجي،

كتتغذل ىذه السحمية عمى الحشرات كالحيكانات  ،أنكاعالذم يكجد منو سبعة  في ىذا الحيكاف،
(.  21)الصغيرة 

 
المواد وطرق العمل 

التي تعكد الى رتبة   Mabuya aurata  شممت الدراسة الحالية السحمية مف نكع
عممية  أجريت .ظة تكريت كجمبت لممختبرجمعت نماذج الدراسة الحالية مف محاؼ.الحرشفيات

التشريح بتخديرىا بمادة الكمكركفكـ كمف ثـ غرست دبابيس ممكنة في حافات مقمة العيف لتحديد 
المناطؽ الظيرية كالبطنية كالصدغبة كاالنفية في كرة العيف، بعدىا تـ قص العظاـ المحيطة 

بعدىا %. 0.6حاكم عمى محمكؿ فسمجيبمقمة العيف كاخرجت كرة العيف ثـ نقمت الى طبؽ بترم 
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كضعت تحت مجير التشريح اذ قطعت الى اربعة اجزاء عمكديا كافقيا،كبعض العيكف قطعت الى 
. جزئيف ظيرم كبطني

 Neutral buffer formalin ثبت نسيج العيف بمثبت الفكرماليف المنظـ االمتعادؿ
ثـ اجريت عممية  .الماء الجارمغسمت النماذج ب ساعة، 48-24لمدة تتراكح بيف % 10بنسبة 

ك ركقت النماذج % 100،90،70االنكاز باستخداـ تراكيز تصاعدية مف الكحكؿ االثيمي 
درجة انصياره  Paraffin wax بعدىا تـ تشريب نسيج العيف بشمع البرافيف باستخداـ الزايميف،

طمرت النماذج باستخداـ  ،بقيت النماذج لميكـ التالي .لعدة مرات باستثناء التبديؿ االخير°ـ58
جياز صب الشمع ك كضعت في قكالب حديدية خاصة كتركت النماذج لتتصمب لتككف جاىزة 

قطعت النماذج في جياز القطع مف نكع المشراح الدكار                            (.22)لمتقطيع
Rotary microtome  5-4لغرض الحصكؿ عمى مقاطع طكلية كمستعرضة متسمسمة بسمؾ 

(. 22)نقمت شرائط الشمع عمى شرائح زجاجية لتككف مييئة لعممية الصبغ،مايكركميتر
كتركيب  ،استعممت عدة صبغات نسجية ككيميائية نسجية لدراسة شبكية عيف السحمية

      االيكسيف المزدكجة                         -اذ استخدمت الممكنات النسجية كممكف الييماتككسميف ديالفيمد كؿ طبقة،
Delafield's Heamatoxylin and Eosin Stain   صبغة )لصبغ السايتكبالـز كالنكاة

لمتحرم عف المككنات   Mallory's triple stainكممكف مالكرم الثالثية  (22()نسجية عامة
 (PAS)شيؼ-تقنية حامض البريكدؾ :اما الصبغات الكيميائية النسجية فشممت (.23)النسجية 

Periodic acid Schiff Technique (24) ،استخدمت لمكشؼ عف الكاربكىيدرات بشكؿ عاـ 
لمكشؼ   PH=2.5ك PH=1بنكعيو Alcian blue(24) الى تقنية ازرؽ االليشياف  باإلضافة

 كأخيران  .كذلؾ لمكشؼ عف الكاربكىيدرات عف المكاد المخاطية المكبرتة كالحامضية عمى التكالي،
اذ تظير ىذه الصبغة مككنات Toluidien blue (25 ) لمتحكلةاستخدـ ممكف ازرؽ التكلكديف ا

كصكرت المقاطع النسجية باستخداـ كاميرا  .D.P.Xحممت النماذج بمادة الػ  .النسيج بمكف معيف
كاستخرجت تكبيرات الصكر .مربكطة بجياز حاسكب MDCE-5Aالتصكير الرقمية مف نكع 
سات سمؾ الشبكية كطبقاتيا الثانكية فقد تـ اما بالنسبة لقيا (.26)حسب ما أجرتو البركارم

. حساب معدؿ ثالثكف قراءة مع الخطأ القياسي لكؿ حالة
 

النتائج 
أكضحت نتائج الدراسة الحالية،مف الناحية التشريحية،إف شبكية عيف السحمية                             

 Mabuya aurata،ا مف الجزء البطني مف اذ يككف الجزء الظيرم اكثر سمؾ متباينة السمؾ
كاكضحت القياسات اف الجزء الظيرم يتراكح معدؿ سمكو  (.1الصكرة،) كرة العيف بصكرة عامة

اذ بمغ اعمى سمؾ  ،(2الصكرة،) مايكركميتر (2.501± 306.95) (-1.357± 230.36) بيف
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 (رح الحقاكىي المنطقة التي تككف فييا طبقات الشبكية سميكة كستش)في منطقة الباحة المركزية 
± 255.95) (-0.028± 181.63)اما الجزء البطني فقد تراكح معدؿ سمكو بيف  ،(3الصكرة،)

(. 4الصكرة،)اذ يككف اعمى سمؾ في المنطقة البطنية المركزية  مايكركميتر،( 1.025
 النتائج اف شبكية السحمية تتككف مف ثماف طبقات كغشائيف، أكضحت أخرلكمف ناحية 
 Vitread الداخؿ باتجاه السائؿ الزجاجي إلى Secleradتجاه الصمبة كىي مف الخارج با

يتراكح معدؿ سمكيا  Pigment epithelial layer  طبقة الخاليا الظيارية الصباغية :كاآلتي
طبقة الخاليا المستقبمة لمضكء  مايكركميتر،( 2.810± 17.72 -0.015± 8.86) بيف

Photoreceptor cells layer  39.87 -1.521± 28.15) سمكيا بيف يتراكح معدؿ ±
الطبقة  ،External limiting membraneالغشاء المحدد الخارجي مايكركميتر، (0.022

 -0.081± 13.29) يتراكح معدؿ سمكيا بيف Outer nuclear layer  النككية الخارجية
تراكح م Outer plexiform layerالطبقة الضفيرية الخارجية مايكركميتر، (±0.913 17.78

  مايكركميتر، الطبقة النككية الداخمية (0.001± 12.72-0.221± 8.86) معدؿ سمكيا بيف
Internal nuclear layer  (0.017± 66.45-1.751± 53.16) سمكيا بيف معدؿيتراكح 

 يتراكح معدؿ سمكيا بيف Inner plexiform layer  الطبقة الضفيرية الداخمية ،مايكركميتر
 Ganglion  طبقة الخاليا العقدية مايكركميتر، (±3.158 ±2.352-70.31 66.3)

nuclear layer مايكركميتر، (0.213± 12.29-1.113± 8.95) يتراكح معدؿ سمكيا بيف 
-0.081± 13.39)يتراكح معدؿ سمكيا بيف  Nerve fiber layer  طبقة االلياؼ العصبية

 .Inner limiting membrane الغشاء المحدد الداخمي مايكركميتر، (±1.932 17.71
يتبايف سمؾ ىذه الطبقات ككثافة مككناتيا في نفس الجزء مف الشبكية كفي مناطؽ المختمفة مف 

الشبكية فضال عف منطقة التخصص التي ذكرت سابقا لكحظ مف الناحية التشريحية كجكد 
كما  .(6،5الصكرتاف) ظيرية صدغية كاألخرلحفيرتيف في الشبكية احداىما ظيرية مركزية 

 Bruch’s membrane يسمى بغشاء بركش اظير الفحص النسجي لطبقات الشبكية ظيكر ما
الذم يظير فيو ( المشيمية) الذم يفصؿ الخاليا الظيارية الصباغية عف الطبقة الكسطى لمعيف

كظيكر الخاليا بشكؿ صؼ كاحد مف النكع المكعب الكاطئ لترسؿ  .تعرجات حادة متعددة
كتكجد طيات حادة متعرجة في الغشاء القاعدم  .اه الخاليا المستقبمة لمضكءبركزات قمية باتج

كما  (.7الصكرة،) PH=1كظيكر بعض المناطؽ مكجبة الصبغة الزرؽ االليشياف  .ليذه الخاليا
النتائج عدـ انتظاـ الخاليا في المقطع العرضي كاحتكائيا عمى نكاة جانبية المكقع ك  أظيرت
كتميؿ الى اف تككف حرشفية في جزء الشبكية  (8الصكرة،)ت ميالنية محممة بجسيما أجساميا
. المحيطي

كما كشفت النتائج كجكد نكعيف مف الخاليا المستقبمة لمضكء ىما العصيات كالمخاريط  
كالتي تقع في الحيز المكجكد بيف طبقة الخاليا الظيارية الصباغية كالغشاء المحدد الخارجي 
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مع نكع كاحد مف العصيات كنكعاف مف المخاريط  ،بة بصكرة عامةكظيرت المخاريط ىي الغاؿ
يتككف كؿ مف المخركط كالعصية مف قطعة خارجية  .المفردة كالثنائية ككانت الثنائية ىي الغالبة

كقطعة داخمية كتنقسـ القطعة الداخمية الى جزئيف ىما الجزء االىميميجي كالجزء نظير العضمة 
 ،ىر الجزء نظير العضمة في المخاريط اسمؾ مما ىك في العصياتكما ظ .الذم يرتبط بالنكاة
 Parabloidتمايز في الجزء نظير العضمة لممخاريط مايسمى بالبارابمكيد  كمف جانب اخر،

كما تباينت كثافة الخاليا المستقبمة لمضكء  مف  .PASبممكف  (تكثؼ لحبيبات الكاليككجيف)
ىا عالية في منطقة التخصص                        منطقة الخرل في الشبكية اذ تككف كثافت

كما اكضح المقطع المستعرض كجكد زعانؼ جانبية في  (.11،10،9الصكر ) (الباحة المركزية)
كالقطيرات الزيتية في قمـ االجزاء االىميميجية  ،(12الصكرة،) االجزاء نظيرة العضمة لممخاريط

(. 12،11الصكرتاف)لممخاريط 
لمحدد الخارجي بشكؿ خط نحيؼ في المقطع العمكدم، كظيكره كاضحا ظير الغشاء ا 

كتبدك بعض انكية المخاريط بارزة فكقو قميال تككنو بركزات خاليا مكلر الممتدة مف  ،PASبممكف
الطبقة ) كما ظيرت انكية الخاليا المستقبمة لمضكء (.11،10الصكرتاف)الطبقة النككية الداخمية 

 بصكرة عامة، كقد تككف بثالث صفكؼ متقطعة لبعض المناطؽ، ف،بصفي( النككية الخارجية
 يمثؿ الصؼ االكؿ المحاذم لمغشاء المحدد الخارجي انكية المخاريط كالتي ظيرت متراصة اك

كتترتب بشكؿ  .متباعدة نكعا ما كيككف شكميا اما ىرمي الشكؿ اك متطاكؿ اك مغزلي طكيؿ
اما  .كالييماتككسميف PASالمكف الداكف في ممكني  عمكدم عمى الغشاء المحدد الخارجي كتاخذ 

الصؼ االخر مف انكية العصيات يمي صؼ انكية المخاريط نحك الداخؿ كتككف متفرقة كشكميا 
 (.13،11،10الصكر) اما كركيا اك بيضكيا، كايضا تاخذ المكف الداكف في الممكنيف المذككريف

مف العصيات كالمخاريط إذ ظيرت نسبة كما اظيرت النتائج اختالؼ في عدد االنكية لكؿ 
كتخنمؼ كثافة االنكية مف منطقة الخرل في الشبكية اذ تككف % 23كالعصيات % 77المخاريط 

تمي الطبقة النككية الخارجية نحك الداخؿ  (.6،5،3الصكر) اكثر كثافة في مناطؽ التخصص
تمفة مف الشبكية كتككف اكثر الطبقة الضفيرية الخارجية التي تتبايف في سمكيا في المناطؽ المخ

كفي المنطقة المركزية اكثر مما  كثافة كسعة في المنطقة الظيرية عما ىك في المنطقة البطنية،
ىذه الطبقة مف تشابؾ محاكر  كتتألؼ ،(11،10،6الصكر )ىك عميو في المنطقة المحيطية 

ئية القطب، في الطبقة التي الخاليا المستقبمة لمضكء مع بركزات الخاليا االفقية كالخاليا الثنا
فضال عف بركزات خاليا مكلر الساندة كالتي ظيرت سميكة تمتد مف الطبقة النككية  تمييا،

(. 13،11الصكرتاف.)الداخمية كىذه الصفة مميزة لشبكية السحمية مكضكع الدراسة
كثافة  Mabuya aurataاف مف احدل الصفات المميزة لتركيب الشبكية في السحمية 

التي تمي الطبقة الضفيرية  بصكرة عامة، ،يسمى بالطبقة النككية الداخمية ف سمؾ ماكتبام
الخارجية حيث تككف ىذه الطبقة اسمؾ مايككف في المنطقة المركزية الظيرية كالظيرية الصدغية 
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 .صفا مف الخاليا 12-10اذ تتراكح مف  ،(13،11،6،5،3،2الصكر ) كمنطقة الباحة المركزية
بقة اربعة انكاع مف الخاليا االكلى الخاليا االفقية كالتي تقع بمحاذاة الطبقة تشمؿ ىذه الط

الضفيرية الخارجية كمؤلفة مف صفيف اك ثالثة صفكؼ يختمؼ حجميا في المناطؽ المختمفة مف 
ظيرت انكية ىذه  (.11الصكرة،)الشبكية اذ يككف سايتكبالزميا كاسع في المنطقة الظيرية 

كركماتينيا متجانس ( صبغينيا) شكاؿ اما كركية اك بيضكية اك متطاكلة كيككفالخاليا متعددة اال
تمييا نحك الداخؿ الخاليا ثنائية القطب  (.13،11الصكرتاف)كالييماتككسميف  PAS في ممكني

 ،كتشغؿ اغمب الحيز ليذه الطبقة ككانت اغمب انكيتيا اغمبيا كركية الشكؿ كبعضيا بيضكم
 ،(13،11،9الصكر )متجانس في ممكنيف الييماتككسميف كااليكسيف  كيبدك كركماتيف انكيتيا

 .كلكحظت االنكية متراصة في بعض المناطؽ مما يدؿ عمى اف حجكـ الخاليا يككف مختمفا ايضا
اما النكع الثالث فيي خاليا اماكرايف كتقع بمحاذاة الطبقة الضفيرية الداخمية كتبدك انكيتيا 

اكغير منتظمة كتزاح بعضيا في الطبقة الضفيرية الداخمية  بيضكية اك متطاكلة اك كركية
اما النكع الرابع مف الخاليا فيي خاليا مكلر العمالقة التي تمتد انكيتيا  (.14،11،9الصكر )

كترسؿ بركزات كاضحة  ،(13،11الصكرتاف ) بشكؿ متطاكؿ كبدت نحيفة في المقطع العمكدم
 PAS قة الضفيرية الداخمية كما ظير ذلؾ في ممكنيباتجاه الطبقة الضفيرية الخارجية كالطب

. كمغذية (دبقية)كخاليا مكلر ىي خاليا ساندة  .كالييماتككسميف
ظيرت الطبقة الضفيرية الداخمية مختمفة في السمؾ في المناطؽ المختمفة مف كرة العيف  

منطقة اذ بمغ اعمى سمؾ ليا في منطقة التخصص كمنطقة الحفيرة بينما تنحؼ باتجاه اؿ
كما لكحظ اف بعض المناطؽ الياؼ ىذه الطبقة بشكؿ حباؿ  ،(15،14،6،3الصكر) المحيطية
كمف المعمكـ اف .كبدت بعضيا نخاعانية كاالخر غير نخاعاني ،(13،11الصكرتاف )عمكدية 

مف تشابؾ معقد لتشجرات كمحاكر عصبية قادمة مف الخاليا ثنائية القطب  تتألؼىذه الطبقة 
كظيرت في ىذه الطبقة خاليا مياجرة مف  .رايف كالخاليا العقدية كخاليا مكلر الساندةكخاليا اماؾ

                Interplexiform cellsالطبقة النككية الداخمية تسمى الخاليا البينية الضفيرية 
 كما ظيرت خاليا مياجرة عقدية مف طبقة الخاليا العقدية التي ظيرت تحتيا ،(14،الصكرة)
في حيف ظيرت طبقة الخاليا العقدية الى الداخؿ بمحاذاة طبقة الخاليا الضفيرية  (.15،ةالصكر)

كاكضحت النتائج اف ىذه الطبقة يتبايف سمكيا كعدد صفكفيا مف منطقة الخرل في  .الداخمية
كتبدك اسمؾ مايككف في مناطؽ  .صفكؼ 6-1إذ يتراكح عدد صفكفيا مف  اجزاء الشبكية،

كتنحؼ ىذه الطبقة كيقؿ عدد صفكفيا باتجاه محيط  ،(16،15،14،3،2الصكر )التخصص 
كمف  ،(6،5الصكرتاف )ككذلؾ تككف سميكة في منطقة الحفيرات  ،(4،2،1الصكر) الشبكية

خالؿ الفحص الدقيؽ في االنكية ظير كجكد ثالثة انكاع مف الخاليا العقدية تبعا لحجـ نكاتيا 
تباينت االنكية في شكميا كالفتيا  (.16،14الصكرتاف ) ـالمتكسطة كالكبيرة الحج ،الصغيرة كىي،
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كما لكحظت بعض الخاليا العقدية  .فقد تككف كركية اك مغزلية اك غير منتظمة الشكؿ ،لمصبغة
(. 16،14الصكرتاف )مزاحة باتجاه طبقة االلياؼ العصبية التي تقع تحتيا

صبية كالتي تعد محاكر تقع بتماس مع الطبقة العقدية لمداخؿ طبقة مف االلياؼ الع
كيتبايف سمؾ  (1الصكرة،)الخاليا العقدية كتمتد باتجاه مركز مقمة العيف لتككف العصب البصرم 

كفي المنطقة  (الباحة المركزية)يككف في منطقة التخصص  ىذه الطبقة اذ ظيرت اسمؾ ما
كتنحؼ  ،(15،14،3،1الصكر ) (منطقة خركج العصب البصرم) القريبة مف الحميمة البصرية

باتجاه محيط الشبكية كتككف مختزلة جدا في منطقة الحفيرة الضحمة                             
تتجمع األلياؼ العصبية مككنة العصب البصرم كتككف منطقة تجمعيا في  (.15،6،4الصكر )

ـ تظير ؿ ،(1الصكرة،)مركز مقمة العيف ممساء يطمؽ عمييا البقعة العمياء اك الحميمة البصرية 
. حميمات ثانكية في الحميمة البصرية كما ظيرت في الفقاريات العميا

خرج العصب البصرم مف الشبكية كتركيب اسطكاني نحيؼ ثـ يتضخـ عند مغادرتو 
كما يبدا ينحؼ ثانية بعد مغادرتو كرة العيف خارج الصمبة ( 17،1الصكرتاف )لمشبكية 

مف الياؼ عصبية تحاط باغمفة مف نسيج ضاـ يتككف العصب البصرم مف حـز  (.18،الصكرة)
كفي المقطع العرضي تبيف اف االلياؼ العصبية تككف نكعيف  ،(17الصكرة،)كخاليا دبقية 

 ك البريكدؾ الحامضية PH=2 .5نخاعانية كغير نخاعانية كما أظيرىا ممكني ازرؽ االليشياف
(PAS( )20،19الصكرتاف)، صبية تفاعال مكجبان اعطت المناطؽ المحيطة بااللياؼ الع

تبطف طبقة االلياؼ العصبية مف الداخؿ بغشاء رقيؽ ىك الغشاء المحدد  .لمممكنييف المذككريف
الصكر )الداخمي الذم يختمؼ في الفتو لمصبغة كسمكو مف منطقة الخرل مف اجزاء الشبكية 

16،6،1 .)
لية مكضكع لـ يالحظ كجكد اكعية دمكية تتخمؿ الشبكية كىذا يعني اف شبكية السح

تبطف  (كما في االسماؾ كالبرمائيات)كما لـ تالحظ اكعية زجاجية  .الدراسة الحالية الكعائية
كلكف ظير تركيب خاص كعائي ينشا مف منطقة العصب البصرم  ،الغشاء المحدد الداخمي

امتدادا ألكعية دمكية مف طبقة المشيمية يطمؽ عميو الحميمة المخركطية كتبرز في الغرفة 
(. 17الصكرة،) جاجيةالز
كمف النتائج الميمة كالممفتة لمنظر ظيكر تخصصات كاضحة في شبكية عيف السحمية  

اذ تككف في  في المنطقة الظيرية المركزية، Area centralesيسمى بالباحة المركزية  كىي ما
لغرفة ىذه المنطقة طبقات الشبيكة سميكة ككثافة االنكية عالية كتبرز ىذه المنطقة باتجاه ا

كمف التخصصات الميمة االخرل ظيكر حفيرتيف احداىما مركزية  ،(15،3الصكرتاف )الزجاجية 
كاخرل مقعرة ذات تدرج ضحؿ تقع في المنطقة الظيرية  (5الصكرة،) ظيرية كذات تدرج عميؽ
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تختزؿ بعض الطبقات في ىاتيف الحفيرتيف كتككف الخاليا العصبية في  ،(6الصكرة،)الصدغية 
  (.6الصكرة،) المختمفة كثيفة الطبقات

 
المناقشة 

 Mabuya aurataاكضحت نتائج الدراسة الحالية اف شبكية العيف في السحمية          
كمف الناحية التشريحية  (.الظيرية كالبطنية)متطكرة كيختمؼ سمكيا في مناطؽ مقمة العيف 

ق الطبقات في اجزاء لمشبكية ظير انيا تتككف مف ثماف طبقات كغشائيف كيختمؼ سمؾ ىذ
اف السحالي  (.27)لشبكية الفقاريات األساسيالشبكية المختمفة كىذا ينطبؽ مع التصميـ العاـ 

تكجد في المحيطيف الضكئييف المظمـ كالساطع كبيذا تكيفت شبكيتيا ليذبف المحيطيف تبعا لنشاط 
(. 28)السحمية
قات المككنة ليا،الذم ظير في الدراسة اف التبايف في السمؾ الكمي لمشبكية كسمؾ الطب        

اذ كمما زاد سمؾ الشبكية فذلؾ يعني اف ىذه المنطقة تككف اكثر تخصصا  أىميةالحالية لو 
كما اف التبايف في سمؾ الشبكية كطبقاتيا ىك  ،(12)لالبصار الحاد كزيادة في قكة التمييز العالية

اضائتيا كما ظير في السحالي مف تخصص تكيفي في المحيطات الضكئية المختمفة في شدة 
Gecko (9 .)نكع 

اف كجكد ثماف طبقات كغشائيف في شبكية السحمية مكضكع الدراسة الحالية ثابتة في         
كما اف  (.29،27،12) تركيب شبكية العيف في الفقريات ابتداءا مف االسماؾ انتياءا بالمبائف

 ،يختمؼ بشكمو كعدد صفكفو اذ ظير اممسا في االسماؾ كيتككف مف ثالث صفكؼغشاء بركش 
يمييا  (الككالجينية)يمثؿ الغشاء القاعدم لمخاليا الظيارية الصباغية كطبقة مف االلياؼ الغراكية 

اما في الزكاحؼ كالطيكر كالمبائف يتككف مف  (.30،29)لمخارج الغشاء القاعدم لالكعية الدمكية 
(. 32،31)ت اذ تكجد طبقة مف االلياؼ المطاطة تسمى طبقة االلياؼ الغراكية خمس طبقا

اف كجكد صؼ كاحد مف الخاليا الظيارية الصباغية تشبو مف حيث االساس تمؾ التي 
كصفت في الفقريات االخرل كلكنيا تختمؼ في شكميا كارتفاعيا بيف االصناؼ كاالجناس كاالنكاع 

كما في  (31)م داخؿ الشبكية لمنكع الكاحد،فقد تككف مكعبة المختمفة مف الفقريات كحتى ؼ
اف كجكد  (.34)اك حرشفية (33)اك عمكدية كاطئة (32) دراستنا الحالية اك عمكدية طكيمة

الجسيمات الميالنية في الخاليا الظيارية الصباغية يعطي كظيفة اساسية لمنع قصر الصبغات 
كما اف ىذه الخاليا  .الخاليا المستقبمة لمضكء البصرية كامتصاص الضكء الذم يمر مف خالؿ

 A (35.)تمعب دكرا ميما في اسناد كتغذية الشبكية كتزكيد الخاليا المستقبمة لمضكء بفيتاميف 
كما اف كجكد طيات في الغشاء القاعدم لمخاليا الظيارية الصباغية ظير في بعض اصناؼ 

ف بشكؿ زغابات دقيقة كقد تككف بعضيا اذ تختمؼ ىذه الطيات في عمقيا كقد تكك الفقريات،
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اف كجكد الطيات في الغشاء  ،(14)متفرعا كقد يككف الغشاء القاعدم اممسا كما في االسماؾ
كما في دراستنا الحالية،يدؿ عمى دكرىا الفاعؿ في نقؿ المكاد مف طبقة المشيمية الى  القاعدم،

(. 36)الخاليا المستقبمة لمضكء 
يدؿ  PH=1اليا الظيارية الصباغية بممكف ازرؽ االليشيافاف تمكف بعض مناطؽ الخ
(. 26)عمى كجكد المكاد المخاطية المكبرتة

في دراستنا الحالية،  ،(العصيات كالمخاريط) ظيكر نكعيف مف الخاليا المستقبمة لمضكء
 حالة شائعة في اغمب الفقريات كلكف في بعض الفقريات تكجد مخاريط فقط اك عصيات فقط

لكحظ كجكد مخاريط فقط في  Ctenophoron ormatusكفي السحالي مف نكع  (.29،27)
نكع )كفي الكزغة                 ،(11) شبكيتيا بنكعيف المفردة كالثنائية مماثال لنتائج دراستنا

كقد ذكر اف ىذه المخاريط قد تطكرت مف  ،لكحظ كجكد مخاريط فقط (مف السحالي النيارية
لكحظ كجكد نكعيف مف  Alligator mississipiesisف الزكاحؼ ففي نكع ـ ،(9)العصيات

(. 37)الخاليا البصرية ىي العصيات كالمخاريط مطابقا لدراستنا الحالية
كفي دراسة عمى ثالثة انكاع مف السحالي الميمية كنكعيف مف السحالي النيارية ظير اف 

السحالي النيارية كاف صفات  شبكية السحالي الميمية فييا بعض الصفات التي ترتبط مع شبكية
كاف الخاليا البصرية لكال  .شبكية السحالي النيارية تدؿ عمى انيا منحدرة مف السحالي الميمية

المجمكعتيف متشابية ماعدا مف ناحية حجميا الكمي كسمؾ قطعتيا الخارجية كىذا يدؿ عمى اف 
ؿ عصيات اضافة الى السحالي الميمية انحدرت مف اسالؼ نيارية كاف شبكيتيا تحتكم ع

التي تحتكم  Tarentola chazaliaeكفي دراسة عمى السحمية مف نكع  (.38) المخاريط
مرة اكثر مف درجة  350شبكيتيا عمى مخاريط فقط حسبت درجة التحسس فييا فكجد انيا 

 كىذا ماقد يحصؿ في دراستنا الحالية اذ يككف عدد المخاريط كبيران  اإلنسافتحسس مخاريط 
كما اف كثرة المخاريط في نتائجنا الحالية قد يعطي مؤشران عمى اف ىذه السحمية تستطيع  (.39)

كفي  .(40)اكتشاؼ الضكء فكؽ البنفسجي الذم ينعكس مف الحشرات التي تستخدميا كغذاء 
انكاع الزكاحؼ االخرل مثؿ الحيات لكحظ كجكد عصيات كمخاريط في الشبكية كلكف تختمؼ في 

يدؿ عمى  PASتمكيف االجزاء نظيرة العضمة لممخاريط يككف مكجب في ممكف اف  (.41)عددىا 
يعد  ،يسمى بالبارابمكيد كجكد الكاربكىيدرات المتمثمة بالكاليككجيف كالتي تتكثؼ حبيباتو لتككيف ما

(. 27)كجكد البارابمكيد ىي حالة شائعة في البرمائيات كالزكاحؼ كالطيكر
التي ظيرت في الدراسة  زاء نظيرة العضمة في المخاريط،كجكد الزعانؼ الجانبية في االج

االسماؾ كبعض المبائف غير المشيمية إذ تساعد ىذه  الطيكر، ،لكحظت في الزكاحؼ الحالية،
كما اف القطيرات الزيتية التي ظيرت في  (.43،42)الزعانؼ عمى انتقاؿ المكاد بيف المخاريط 
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رمائيات كجميع الطيكر كبعض الزكاحؼ المخاريط لكحظت في بعض االسماؾ كبعض الب
(45،44،42،27 .)

نكع مف السحالي في منطقة الكاريبي في الكاليات المتحدة االمريكية  17كفي دراسة عمى        
بينما في دراستنا الحالية ،كلكحظ انيا قد تككف شفافة اك ممكنة ،اكتشؼ كجكد القطيرة الزيتية فييا

 350-400رات الشفافة تمتص الضكء الذم يتراكح بيف كقد ذكر اف القطي ظيرت شفافة،
نانكميتر مما يدؿ عمى انيا تمتص االشعة فكؽ البنفسجية لمنعيا مف الحاؽ الضرر في مككنات 

أك قد تعمؿ القطيرات الزيتية الشفافة كعدسات  (.3)الشبكية كىذا ماقد يحصؿ في دراستنا الحالية
كمف انكاع الزكاحؼ التي ال تمتمؾ  (.45)جية لممخاريطصغيرة تجمع الضكء باتجاه القطعة الخار

(. 46)شبكيتيا قطيرات زيتية ىي االفاعي 
اف ظيكر انكية المخاريط محاذية لمغشاء المحدد الخارجي كانكية العصيات لمداخؿ 
كاالختالؼ في اشكاؿ االنكية ككثافتيا التي ظيرت،في نتائجنا الحالية،ىي حالة شائعة في 

اف كثافة االنكية يعتمد عمى كثافة الخاليا المستقبمة لمضكء كالفتيا لمصبغة تعتمد الفقريات اذ 
كما اف التبايف في كثافة كسمؾ الطبقة النككية الداخمية  ،(42،29)عمى الحالة الضكئية لممحيط

بصكرة عامة ظير في الفقريات التي تعتمد عمى حاسة البصر كمف ضمنيا السحالي كالزكاحؼ 
اف المناطؽ التي تككف فييا الطبقة النككية الداخمية سميكة تدؿ عمى اف الحيكاف االخرل، اذ 

(. 47،12،3)الذم تكجد فيو ىذه الصفة يتمتع بمناطؽ بصر حاد 
كمف الجدير بالذكر اف خاليا .كضكح بركزات خاليا مكلر كجدت في كثير مف السحالي

اص يحتكم عمى شبكة كثيفة مف مكلر في الزكاحؼ تختمؼ عف بقية الفقريات لكجكد جياز خ
كتككف خاليا مكلر  مادة خيطية تكجد في السايتكبالـز عند مستكل الغشاء المحدد الخارجي،

(. 48.)متطكرة في الشبكية الالكعائية كما في دراستنا الحالية
ظيكر الطبقة الضفيرية الداخمية المختمفة في السمؾ في المناطؽ المختمفة مف كرة العيف 

في  ،كمف جية اخرل كجكد خاليا بينية ضفيرية (.29)شائعة في جميع الفقرياتىي حالة 
ظيرت ايضا في اغمب الفقريات كتعمؿ كمكجيات باتجاه المركز البصرم  دراستنا الحالية،

كما اف ظيكر خاليا  (.27)كالدكباميف  GABAكباتجاه المحيط كما انيا تحتكم عمى مركب 
كما أف  (.42)ية الداخمية ايضا ظيرت في بعض الفقرياتمياجرة عقدية في الطبقة الضفير

ىي حالة  ظيكر الخاليا العقدية بكثافات كانكاع مختمفة في المناطؽ المختمفة في شبكية العيف،
(. 12)شائعة في الفقريات

اف كثافة الخاليا العقدية في مناطؽ التخصص يعطي قكة بجمع الصكرة باتجاىات 
 (.49)حقؿ البصرم كبقكة ميز عالية دكف الحاجة لتحريؾ العيف مختمفة كفي آف كاحد ضمف اؿ

كما اف تكزيع الخاليا العقدية يعطي معمكمات جيدة عف المحيط الذم يكجد فيو الحيكاف كالمكقع 
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الذم يحتمو في ىذا المحيط لكي يتمكف مف رؤية االجساـ المكجكدة بنقاط محددة في الحقؿ 
ف ناحية اخرل فاف كثافة الخاليا العقدية يدؿ عمى اف ىذه كـ (.50)البصرم كبحدة بصر عالية 

كبيذا فانو كمما ازداد الضكء سطكعا تتمتع بقدرة  السحمية قيد الدراسة تعيش في الضكء الساطع،
صفكؼ مف ىذه الخاليا في بعض  6كبيذا فاف ظيكر  (.51)عالية عمى اكتشاؼ الحركة

. ميز كحدة بصر عالية المناطؽ يدؿ عمى اف ىذه السحمية تتمتع بقكة
اف تجمع االلياؼ العصبية في طبقة االلياؼ العصبية لتككف العصب البصرم الذم 

ككجكد الياؼ نخاعانية كغير  يخرج كتركيب اسطكاني نحيؼ ثـ يتضخـ عند مغادرتو لمشبكية،
  .(52،42) نخاعانية ىك حالة شائعة في الفقريات

كما لـ يالحظ  (.44،42)االسماؾ كالطيكر لكحظت الشبكية الالكعائية التي ايضا في
في ىذه السحمية كلكف ظير تركيب خاص كعائي  كما في االسماؾ كالطيكر، اكعية زجاجية،

ينشا مف منطقة العصب البصرم امتدادا الكعية دمكية في طبقة المشيمية ىك الحميمة 
ركيب ظير في السحالي كىذا الت المخركطية كالتي تبرز في الغرفة الزجاجية لتغذية الشبكية،

كما اظيرت الدراسة تخصصات ميمة االكلى منيا،كجكد  (.54،53)حصرا مف الزكاحؼ 
مايسمى الباحة المركزية في المنطقة الظيرية المركزية كالتي تككف فييا طبقات الشبكية سميكة 

كىي صفة  Ctenophorus ornatusظيرت ىذه الباحة في الكزغة ك ،ككثافة االنكية عالية
تؤىؿ الحيكاف لمتكيؼ في المحيط الضكئي كتدؿ عمى انيا منطقة تخصص بصر حاد كاف 

االكلى ظيرية مركزية كذات تدرج  كالثانية ظيكر حفيرتيف،. (9)لمحيكاف نشاط في الميؿ كالنيار 
 Collin andعميؽ تعكد الى النكع الثاني مف تصنيؼ الحفيرات الذم أشار اليو الباحثاف 

Collin  (55)، افتقدت شبكية  .اذ انيا ذات تدرج عميؽ كاختزلت بعض طبقات الشبكية فييا
كفي السحمية مف  (.9)خاصة الميمية منيا Geckosبعض السحالي لمحفيرة كما في انكاع مف 

اكتشفت حفيرة ذات تدرج عميؽ في الجية الظيرية   Ctenophorus ornatusنكع 
مطابقان  ظير نكعيف مف الحفيرات، ،Anolis carolinensisكفي الحرباء مف نكع  (.9)المركزية

االكلى ذات تدرج عميؽ مركزية ظيرية كاالخرل مقعرة ضحمة في المنطقة  ،لدراستنا الحالية
. (45)كما ظيرت حفيرة مركزية في اربعة انكاع مف السحالي النيارية  .(47)الظيرية الصدغية 

كيا التككف تناظرية االبصار كتعتمد عمى إف نظرية الحفيرة تفترض اف الحيكانات التي تمتؿ
تعمؿ الحفيرة عمى زيادة قكة التمايز الفضائي لمحقؿ البصرم  .(9)الحفيرة دكف استمرار التحديؽ

كما اف الحفيرة  (.56)في الرؤية الثنائية كتمعب دكرا كبيرا في التحسس لصكر االشياء المتحركة 
كنظرا لكجكد نكعيف مف الحفيرات في دراستنا  (.56)تعمؿ مؤشرا تكجيييا لمتكيؼ باتجاه الفريسة

فضال عف  الحالية يدؿ عمى أف ىذه السحمية نيارية كليمية لكجكد العصيات في شبكيتيا،
. كانيا تتمتع بقكة بصر عالية كتحسس عالي الحفيرات،
اسمؾ  DR الجزء الظيرم مقطع مستعرض في العيف يكضح تبايف سمؾ الشبكية، (:1)الصكرة 

طبقة  نحيفة باتجاه محيط الشبكية، GL الحظ طبقة الخاليا العقدية ،VRلبطني مف ا
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الحميمة  ،(SAالباحة المركزية) منطقة التخصص االلياؼ العصبية متباينة السمؾ،
 ON. (Mallory's tripleالعصب البصرم ،ILMالغشاء المحدد الداخمي ،OPالبصرية

stain{.M.T} .)
 

شبكية العيف في الجزء الظيرم المحيطي كالظيرم مقطع مستعرض في  (:2)الصكرة
، الطبقة الضفيرية INL، الطبقة النككية الداخميةDCRكالمركزم  DTRالصدغي
.                                             GL، طبقة الخاليا العقديةSA، الباحة المركزيةIPLالداخمية

(Heamatoxylin and Eosin Stain{ H&E} .)
 

مقطع مستعرض في العيف في المنطقة المركزية الظيرية يكضح اعمى سمؾ  (:3)ةالصكر
تبايف كثافة انكية الخاليا المستقبمة  ،(SAالباحة المركزية)لمشبكية في منطقة التخصص 

،في المنطقة الظيرية الصدغية كمنطقة INL،كثافة الطبقة النككية الداخميةONLلمضكء
طبقة الخاليا  ،IPLلطبقة الضفيرية الداخميةا صفا، 12-10التخصص تتراكح بيف 

NL(.M.T. stain .) طبقة االلياؼ العصبية ،GLالعقدية
 

كالمحيطية  VCR البطنية مقطع مستعرض في العيف لمشبكية المركزية (:4)الصكرة
الباحة  ،IPL ، الطبقة الضفيرية الداخميةGL ، طبقة الخاليا العقديةVPRالبطنية

         .Fفي الحفيرةNLاختزاؿ طبقة االلياؼ العصبية  ،(خصصمنطقة ت) SA المركزية
(stain H&E .)

 

 SAمقطع مستعرض في العيف يكضح الشبكية الظيرية في منطقة التخصص (:5)الصكرة
مف النكع ذات التدرج العميؽ في المنطقة المركزية،الطبقة Fكالحفيرة الظيرية المركزية 

، طبقة الخاليا INL، الطبقة النككية الداخمية SAكزية، الباحة المرONL النككية الخارجية
 (.M.T. stain)ككثافتيا في الحفيرات  GL العقدية

 

مقطع مستعرض في العيف يكضح الشبكية في المنطقة الظيرية الصدغية الحظ  (:6)الصكرة
الطبقة   PCالخاليا المستقبمة لمضكء  ،PEالخاليا الظيارية الصباغية  ،Fالحفيرة الضحمة
سمؾ الطبقة النككية الداخمية  ،OPLالطبقة الضفيرية الخارجية ،ONLالنككية الخارجية

INL، الطبقة الضفيرية الداخميةIPLطبقة الخاليا العقدية ،GL،  طبقة االلياؼ
 ILM (stain H&E.)، الغشاء المحدد الداخميNLالعصبية
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غشاء  ،CH المشيمية ،PE الخاليا الظيارية الصباغيةمقطع عرضي لطبقة  (:7)الصكرة

BR (stain PH=1 Alcian blue .)بركش
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 ،MCالجسيمات الميالنية  ،PEمقطع عرضي لمخاليا الظيارية الصباغية (:8)الصكرة

AP. (stain H&E        .)االستطاالت القمية
  

كالمخركط  DCركط الثنائيالحظ المخ ،مقطع طكلي في الخاليا المستقبمة لمضكء (:9)الصكرة
 ،INL، الطبقة النككية الداخمية  ONL، الطبقة النككية الخارجيةRكالعصيات SCالمفرد 

 ،IPL، الطبقة الضفيرية الداخميةAC خاليا اماكرايف ،BCالحظ الخاليا ثنائية القطب
P (stain H&E .)الحظ كجكد البارابمكيد

 
الحظ  لة لمضكء في المنطقة المحيطية لمعيف،مقطع طكلي في الخاليا المستقب (:10)الصكرة

، الطبقة R العصيات ،CM نظير العضمة لممخركط ، SCكالمفردة DC المخاريط الثنائية
 كانكاع الخاليا INLكالنككية الداخمية  ،OPL كالضفيرية الخارجية  ONLالنككية الخارجية

(. PAS stain).(MCخاليا مكلر ،BCثنائية القطب ،HCالخاليا االفقية)
 

الحظ القطيرات  .مقطع طكلي في الشبكية الظيرية في منطقة التخصص (:11)الصكرة
انكية  ،ELMالغشاء المحدد الخارجي ،Cالمخاريط ،Rالعصيات ،ODالزيتية

الطبقة الضفيرية  ،ONL، الطبقة النككية الخارجيةRNانكية العصيات ،CNالمخاريط
 ،MPكبركزاتيا BCخاليا مكلر ،BCلقطبثنائية ا ،HC، الخاليا االفقيةOPLالخارجية

IPL (stain H&E .)الطبقة الضفيرية الداخمية
 

 مقطع عرضي لمخاليا المستقبمة لمضكء في المنطقة المركزية الظيرية لمشبكية، (:12)الصكرة
 LFالزعانؼ الجانبية لممخاريط  ،Cالمخاريط ،Rالعصيات ،ODالحظ القطيرات الزيتية
 ONL. (stain H&E.) ةالطبقة النككية الخارجي
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كالضفيرية  ONLمقطع طكلي لمخاليا المستقبمة لمضكء كالطبقات النككية الخارجية (:13)الصكرة
IPL (PAS stain .)كالضفيرية الداخمية INL النككية الداخمية ،OPLالخارجية
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ص الحظ سمؾ الطبقة الضفيرية مقطع مستعرض لمشبكية في منطقة التخص (:14)الصكرة
، الطبقة النككية الداخمية فييا خاليا GLبأنكاعياككثافة الخاليا العقدية  IPLالداخمية
 NL (stain H&Eطبقة االلياؼ العصبية ،INP، الخاليا البينية الضفيرية ACاماكرايف

 .)
 

منطقة تكضح  PRكجزء مف المحيطيةACمقطع مستعرض لمشبكية المركزية  (:15)الصكرة
 GLطبقة الخاليا العقدية ،IPL، الطبقة الضفيرية الداخميةSAاالتخصص المركزية

في منطقة  NLسمؾ طبقة االلياؼ العصبية  ،MGكظيكر الخاليا المياجرة العقدية
د كانكاع خالياىا باحجاـ مختمفة  بصؼ كاحد، .التخصص كنحافتيا في محيط الشبكية

 .ILM، الغشاء المحدد الداخميNLاؼ العصبية طبقة االلي كبانكية متباينة الشكؿ،
(M.T. stain .)

 
مقطع مستعرض لمشبكية في المنطقة الظيرية المحيطية يكضح الطبقة النككية  (:16)الصكرة

د  بصؼ كاحد، GL، طبقة الخاليا العقديةIPL،الطبقة الضفيرية الداخميةINLالداخمية 
، NLطبقة االلياؼ العصبية  ة الشكؿ،كانكاع خالياىا باحجاـ مختمفة كبانكية متبايف

ILM (stain H&E .) الغشاء المحدد الداخمي
 

نالحظ يتككف مف حـز مف الياؼ عصبية  ONمقطع طكلي لمعصب البصرم (:17)الصكرة
 Rالشبكية ،مف العصب البصرم CPكشكمو االسطكاني كنالحظ نشكء الحميمة المخركطية 

NE. (stain H&E .)الخاليا الدبقية  ،BVكالكعاء الدمكم
 

 SC (PASخارج كرة العيف مع الصمبة ONمقطع طكلي لمعصب البصرم (:18)الصكرة

stain .)
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نالحظ االلياؼ  ،خارج كرة العيف ON مقطع عرضي مكبر لمعصب البصرم (:19)الصكرة
NM( .stain PH=2.5 Alcian blue .) كغير النخاعانية MFالعصبية النخاعانية 
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نالحظ اليافو،  خارج كرة العيف، ONمقطع عرضي مكبر لمعصب البصرم (:20)الصكرة
NE. (PAS stain .)الخاليا الدبقية 

 
الحظ اف صبغة ازرؽ  مقطع مستعرض في كرة العيف يكضح طبقات الشبكية، (:21)الصكرة

ة الصباغية الخاليا الظيارم ،CH المشيمية ،SCالحظ الصمبة التكلكديف سالبة،
R (Toluidien blue stain .)الشبكية ،PEلمشبكية
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