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المستخمص

هدفت الدراسة التعرف عمى التركيب النسجي لشبكية العين في نوعين من الفقريات العراقية مختمفة االصناف والبيئة وطبيعة
 اظهرت النتائج بأن شبكية طائر العقق. Rattus norvegicus  والجرذ البني، Pica pica  طائر العقعق: التغذية لهم
،  الظهارية المخضبة: وتتتألف الشبكية في كال النوعين من طبقتين هما،  بينما تكون شبكية الجرذ البني وعائية، الوعائية
 والطبقة النووية،  وطبقة الغشاء المحدد الخارجي،  طبقة الخاليا البصرية: والطبقة العصبية المؤلفة من تسع طبقات هي

،  وطبقة الخاليا العقدية،  والطبقة الضفيرية الداخمية،  والطبقة النووية الداخمية،  والطبقة الضفيرية الخارجية، الخارجية

،  وتكون الظهارة المخضبة من خاليا ظهارية مكعبة.  ومن ثم طبقة الغشاء المحدد الداخمي، وطبقة الياف العصب البص ري
 تتألف طبقة الخاليا البصرية من قضبان ومخاريط. وتمتد من سطحها الداخمي استطاالت سايتوبالزمية بأتجاه الخاليا البصرية

 وتكون الطبقة الضفيرية الخارجية اقل سمكاً من الطبقة. بينما تتألف من قضبان فقط في الجرذ البني، في طائر العقعق

 ويكون عدد صفوف الطبقة النووية الخارجية اقل من عدد صفوف الطبقة النووية. الضفيرية الداخمية في كال النوعين

 بينما يكون عدد صفوف الطبقة النووية الخارجية اكثر من عدد صفوف الطبقة النووية الداخمية في، الداخمية في العقعق

 وبهذا نستنتج بأن االختالف في كثافة الخاليا البصرية في كال.  تتميز شبكية طائر العقعق بوجود الحفيرة. الجرذ البني
.النوعين يعود الى زيادة حدة البصر وتحسس مستوى الضوء
 الجرذ البني،  طائرالعقعق،  نسجي،  الشبكية: الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This study aimed to recognize the histological structure of retina in the eye of two Iraqi vertebrates, the
difference of the class, the environment and the nature of nutrition; Magpie Pica pica, and Brown Rat Rattus
norvegicus. The results showed that, the retina of the Magpie is avascular, while retina in Brown Rat is vascular ,
in both species the retina consists of two main layers: Pigmented epithelium and Neural layer which composed
of nine layers are : Visual cells layer, Outer limiting membrane, External nuclear layer, External plexiform
layer, Internal nuclear layer, Internal plexiform layer, Ganglion cell layer, Optic nerve fiber layer and Inner
limiting membrane. The pigmented epithelium consists of cuboidal epithelial cells, extending cytoplasmic
projection toward visual cells. Visual cell layer was composed of rods and cones in magpie, while in Brown Rat
composed of rods only. The outer plexiform layer is less thicker than the inner plexiform layer in both type. The
number of rows outer nuclear layer less than a number of rows the inner nuclear layer in magpie, while The
number of rows outer nuclear layer more than a number of rows the inner nuclear layer in Brown Rat. The
retina has been characterized in magpie by the presence of fovea . It can be concluded that the differences in the
density of visual cells in the species studied were due to increase visual acuity and light level sensitivity.
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رمادي فاتح  ،الرأس كبير والعيون بارزة  ،ينتشر في المناطق

المقدمة

الرطب

تمتمك اغمب الفقريات زوج من العيون عمى جانبي الرأس

والمستنقعات ).(8

وتوجد داخل المحجر  ، Orbitوتتألف العين من ثالث

غالالت ىي  :اللالل الميفي
والقرني
المشيمي

وتشمل الصمب Sclera

 ،(11) Corneaواللالل

الوعائي

المؤلف

طائر العقعق والجرذ البني.

من

المواد وطرائق العمل

والقزحي  ، Irisواللالل العصبي تعرف بالشبكي Retina

جمع العينات

الحساس لمضوء ) .(13تعتبر الشبكي نسيجاً معقداً وحساساً

تم الحصول عمى الحيوانات من مناطق مختمف في محافظ

مكون من عدة طبقات وخاليا مسؤول عن امتصاص الضوء

بلداد ،واختيرت الحيوانات بالل وسالم من االمراض ،

وتحويم الى اشارات تنقل الى الدماغ  Brainكدفع عصبي
ذكر) (15أن الشبكي

وصنفت في متحف التأريخ الطبيعي  /جامع بلداد .

). (21

التشريح

تتألف من طبقتين ىما :الظياري

تم تخدير العقعق بمادة الكموروفورم  ، Chloroformوبعد

الخضابي  Pigment epitheliumالمؤلف من صف واحد
من الخاليا الظياري المكعب  ،والشبكي العصبي

تيدف الدراس الى التعرف عمى التركيب

النسجي لشبكي العين في نوعين من الفقريات العراقي  :ىي

 Choroidو الجسم اليدبي Ciliary body

 Nervous impulseلتكوين صورة بصري

خاص

في االراضي الزراعي

المجاورة

لالنيار

ذلك قطع الرأس  ،وازيل الريش  ،واعقب ذلك ازال الجمد  ،ثم

Neural

فصل الفك السفمي  ،وكسرت عظام الجمجم

 retinaتشتمل عمى المستقبالت الضوئي Photorecepter

 ،وازيمت مقم

العين من المحجر بأستخدام مالقط دقيق وقطعت العضالت

(القضبان  Rodsوالمخاريط  )Conesوخاليا عصبي

المرتبط بيا .اما بالنسبو لمجرذ البني فقد اعتمدت نفس

مختمف  . various neuronsاجريت دراسات عن الطيور

الخطوات السابق بإستثناء إزال الريش

والمبائن العراقي ) ، (10,3,2لكن الزالت العديد من الجوانب

تحضير المقاطع النسجية

الفقريات العراقي فقد تم اختيار ىذين النوعين عمى اساس

ساعات  ،ثم قطعت العين الى مقاطع مستعرض  ،وتركت

التي لم تدرس  ،ولتلطي بعض الجوانب العممي لنوعين من
االختالف باالصناف  ،والبيئ  ،وطبيع التلذي ليما :

ثبتت العين في محمول بون  Bouin’s solutionلمدة 4

لمدة  10ساعات  ،و بعد ذلك غسمت العينات بكحول

Pica

 %70وتركت في المحمول لمدة  24ساع  ،واعقب ذلك

رتب  :العصفوريات  ، Order : Passeriformesيمتاز

( )%100 - %95 - %90 - %80لمدة  45دقيق لكل

النوع االول :طائر العقعق )(Linnaeus,1758

 picaينتمي الى :

صنف  :الطيور ، Class : Aves

بدأت عممي االنكاز بسمسم تصاعدي من الكحول االثيمي

بذنب طويل يجمع في ريشو البياض والسواد  ،والقزحي بني

تركيز  ،ثم روقت بالزايمين  Xyleneلمدة  45دقيق  ،وبعد

قاتم  ،و المنقار والقدم سوداوان  ،و يتلذى عمى البذور

ذلك وضعت في مزيج من الزايمين وشمع البارافين بنسب 1:1

واالثمار و صلار المبائن و الطيور واحيانا عمى البقايا

لمدة  15دقيق في فرن درج ح اررتو 58م ، °ثم بعد ذلك

الحيواني و يعتدي عمى اعشاش الطيور االخرى ويفترس
بيضيا ). (6

النوع الثاني  :الجرذ البني

)(Beikenhout, 1769
Class: Mammalia

االرتشاح بشمع البارفين عمى ثالث مراحل لمدة ساع لكل
مرحم

Rattus norvegicus

قوالب خاص  ،بعدىا ترك القالب بدرج ح اررة اللرف لمدة

ينتمي الى صنف  :المبائن
 ،رتب  :القوارض

 24ساع حتى تصمب  ،وبعد ذلك قطعت العينات الى

Order:

شرائح بسمك  5مايكروميتر بإستعمال جياز المشراح الدوار

 ، rodentiaويعد من القوارض  ، omnivorousويمتاز
ببني قوي

 ،واعقب ذلك أسجاء العينات بالشمع نفسو ونقميا الى

 ، Rotary Microtomeووضعت بضع قطرات من أح

والجسم متطاول مع خطم غير بارز وذيل طويل

ماير عمى شرائح زجاجي وحممت عمييا االشرط المقطوع ،

ومتين ثنائي المون  ،والفراء سميك وخشن ذو لون بني –

ثم وضعت الشرائح فوق صفيح

رمادي في الظير  ،بينما فراء البطن واالجزاء السفمي ذو لون

كيربائي

ساخن

درج

ح اررتيا 37م °وتركت لمدة  24ساع لتجف  ،وصبلت
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ىارس

الجذور الحرة منيا ) . (15أما الشبكي العصبي المؤلف من

 ، HarrisʼsHaematoxylinو ممون االيوسين الكحولي

تسع طبقات فيي  :طبق

من

 . (Modified from 19) Alcoholic Eosinوبعد ذلك

القضبان الطويم والمخاريط  ،ويتألف كل من ىذه الخاليا

فحصت الشرائح بالمجير الضوئي المركب  ،وصورت

من قطع خارجي  Outer segmentتتداخل مع امتداد

الشرائح

بممون

النسجي

ىيماتوكسمين

الخاليا الظياري

باستعمال مجير مزود بكامي ار تصوير.

 Rodsمن جزء الى أخر في شبكي طائر العقعق  ،وتكون

بينت النتائج ان الشبكي في عين طائر العقعق الوعائي ،

القطع الخارجي لممخاريط مخروطي الشكل واكثر اتساعاً

وىذا ماتتميز بو الشبكي في الطيور  ،لذلك فأنيا تزود

مما في القضبان والتي تكون فييا اسطواني ونحيف  ،وتكون

باالوكسجين والتلذي من تركيب خضابي متعدد الطيات غني

المخاريط اكثر من القضبان (شكل  ، )3a-وذلك ماتتميز بو

باالوعي الدموي  ،يقع فوق العصب البصري ويمتد الى

الطيور ذات النشاط النياري ) ، (12وربما لكون العقعق

السائل الزجاجي يعرف بممشط العين . (22) Pectin oculi

يمتمك رؤي عالي في النيار وىذا مايميز قدرتو عمى االفتراس

تكون شبكي الجرذ البني وعائي  ،وكذلك تتصف الشبكي في

 .اما في الشبكي العصبي لمجرذ البني تتألف طبق الخاليا

االنسان والفأر بانيا وعائي  ،لكونيا نسيج معقد مكون من

البصري من القضبان  Rodsطويم ونحيف وتنعدم المخاريط

عدة طبقات من الخاليا المسؤول عن امتصاص الضوء ونقمو

(شكل –  ، )3bوذلك ماتتميز بو الحيوانات ذات النشاط

بشكل اشارات الى الدماغ ) . (21وتتألف الشبكي في كال

الميمي ) . (11أذ تكون القضبان التي تتحسس لممستوى

النوعين من طبقتين رئيستين ىما  :الخارجي وتمثل الطبق
الظياري

الضوئي الواطىء ميم عند التمييز بين كثاف العتم والضوء

 ، Pigmented epitheliumأما

) . (15وتكون طبق اللشاء المحدد الخارجي ذات لون فاتح

الداخمي فيي الطبق العصبي التي تقسم الى تسع طبقات ىي

وغير واضح في بعض المناطق  ،وتفصل طبق الخاليا

 :طبق الخاليا البصري  Visual cells layerالمؤلف من
قضبان ومخاريط  ،واللشاء المحدد الخارجي
membrane

Outer

،

والطبق

النووي

البصري عن الطبق النووي الخارجي في كال النوعين ،

limiting

يتكون من بروزات خاليا مولر ) . (15اما الطبق النووي

الخارجي

الخارجي

 ، External nuclear layerوالطبق الضفيري الخارجي

فتتألف من أجسام الخاليا البصري

ويبمغ عدد

صفوف خالياىا مابين  4 – 2في طائر العقعق (شكل –

 ، External plexiform layerوالطبق النووي الداخمي

 ، )3aبينما يبمغ عدد الصفوف مابين  12-6في الجرذ

 ، Internal nuclear layerوالطبق الضفيري الداخمي

البني (شكل –  ، )3bوىذا االختالف في عدد الصفوف يدل

 ، Internal plexiform layerوطبق الخاليا العقدي

عمى االختالف في كثاف الخاليا البصري ) . (21ربما لكون

 ، Ganglion cell layerوطبق الياف العصب البصري

العقعق يعتمد عمى الرؤي الساطع في التلذي  .وربما لكون

 ، Optic nerve fiber layerواللشاء المحدد الداخمي

الجرذ حيوان ذو نشاط ليمي يعتمد عمى الرؤي الخافت في

( Inner limiting membraneشكل –  . )1b,1aوىذا

التلذي ويرتبط ذلك بوجود الكثير من القضبان  .والطبق

ماتتميز بو الشبكي في الفقريات )(20,18,17,16,14,7, 1

الضفيري الخارجي تكون ضيق و تتشابك فييا محاور الخاليا

 .إن طبق الظيارة المخضب مؤلف من صف واحد من خاليا

البصري مع تلصنات كل من الخاليا ثنائي القطب والخاليا

ظياري مكعب  Cuboidal epithelial cellsمنخفض ذات

االفقي في االنواع المدروس (شكل – ، )4b,4aوىذا يتفق

نواة بيضوي  ،تستند الى غشاء قاعدي وتمتد من سطحيا

مع . (15) Mescher

استطاالت سايتوبالزمي عديدة تمتد بين الخاليا البصري

أما الطبق النووي الداخمي فتتميز

بأن خالياىا متراص ومتنوع وتتألف من خاليا ثنائي القطب

وتتميز بأحتوائيا عمى جسيمات مخضب في طائر العقعق
والجرذ البني (شكل – ، )2b,2a

 ،وقطع

داخمي

Inner

 . segmentويختمف توزيع المخاريط  Conesوالقضبان

النتائج والمناقشة

المخضب

المخضب

الخاليا البصري

المؤلف

 ، Bipolar cellsوالخاليا االفقي

تقوم ىذه الطبق

والخاليا عديم

بأمتصاص الضوء المبعثر المار خالل الطبق العصبي وازال
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ويتراوح عدد صفوفيا مابين  8 – 6في طائر العقعق (شكل

وتتكون من أكثر من صف واحد من الخاليا العقدي وخاليا

–  ، )4aبينما يتراوح عدد صفوفيا في الجرذ البني مابين 3

ثنائي القطب وتركيز عالي من المخاريط وذات انخفاض

– ( 5شكل –  ، )4bوىذا يختمف عن عددىا في شبكي

عميق ولشدة االنخفاض تصبح الحافات مرتفع وفي ىذا

طائر العوسق وطائر الفاخت المطوق ) ، (5وكذلك يختمف

االنخفاض تقل الطبقات الداخمي لمشبكي الموجودة في طائر

عن عددىا في الفأر واالنسان ) . (21ثم الطبق الضفيري

العقعق فقط (شكل  . ) 6-أما الثاني فيي الحفيرة الضحم

وتتكون من تشابك محاور كل من الخاليا ثنائي القطب

ويختمف سمك الطبقات الداخمي لمشبكي فييا توجد طائر

الداخمي وتكون اكثر سمكاً من الطبق الضفيري الخارجي
والخاليا عديم

 Shallow Foveaالتي تكون ذات تركيز قميل من المخاريط
العقعق فقط (شكل  ، ) 7-تمتمك الطيور مناطق ذات حد

البروزات مع تلصنات الخاليا العقدي

 Ganglion cellsالمكون لصف واحد من طبق الخاليا

بصر عالي واعدادىا تختمف في الطيور النياري الجارح

النوعين (شكل – ، )5b,5aىذا السمك يعتمد عمى كثاف

في زيادة قوة االبصار ومالحظ حرك االشياء فضالً عن

العقدي وتتميز خالياىا بكبرحجميا ونواىا الواضح في كال

الخاليا في الطبقتين النوويتين الخارجي

والداخمي

توجد الحفيرة العميق والضحم ) . (9تؤدي الحفيرة دور كبير
الزيادة في التركيز باتجاه الفريس

).(4

) . (4بينما تفتقد شبكي

تتجمع محاور الخاليا العقدي لتكون طبق االلياف العصبي

الجرذ البني لمحفيرة  ،وذلك الن وجود الحفيرة يقتصر عمى

والتي يزداد سمكيا كمما اتجيت نحو الخمف لتكون العصب

المبائن المتقدم ). (11

البصري

 optic nerveالذي يلادر العين ويصل الى

االستنتاج

الدماغ  ، brainوىذا ماأشار اليو  . (15) Mescherوطبق

ان االختالف في كثاف الخاليا البصري في كال النوعين

اللشاء المحدد الداخمي الذي يفصل الشبكي عن السائل

يعود الى زيادة حدة البصر وتحسس مستوى الضوء  ،ان

الزجاجي ،ويعد صفيح قاعدي لخاليا مولر Muller cells

نسب المخاريط اكثر من القضبان في الحفيرة الموجودة في

وىي خاليا عمالق ساندة تمتد بين طبقتي اللشاء المحدد
الخارجي والداخمي وتتموضع نواىا ضمن الطبق

الجزء الخمفي من شبكي عين طائر العقعق لكونو ذو نشاط

النووي

نياري لذلك يحتاج الى امتصاص اكبر كمي من الضوء

الداخمي (شكل –  ، )5b,5aوىذا يتفق مع تريتنك ودنسس

لزيادة حدة البصر والرؤي الموني ولتمكنو من رؤي الفرائس

Treutingو  .(21) Dintzisتمتمك الشبكي منطق ذات

بكل االتجاىات  ،اما الجرذ ذو نشاط ليمي ويعيش في اماكن

دق عالي لمرؤي تعرف بالحفيرة  Foveaوذات تركيز عالي
من المخاريط

مظمم لذلك توجد القضبان فقط في شبكي العين لكونيا

Conesوأنعدام القضبان  ، Rodsوتكون

حساس لمضوء الخافت ولمتمييز بين كثاف العتم والضوء .

الحفيرة عمى نوعين  :االولى الحفيرة العميق Deep fovea
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 مقطع طولي يوضح طبقة الظهارة المخضبة: 2 شكل
) الجرذb( ،) طائر العقعقa( في شبكية العين في
(P.e.) X1000 )H.&E. البني ( ملون
Pigmented epithelium

2017/ 48)6(: 1581 -1573 – مجهت انعهوو انزراعيت انعراقيت

) طائرa(  مقطع طوني يوضح طبقاث شبكيت انعيه في: 1 شكم
X400 )H.&E. ) انجرر انبني ( مهونb(،انعقعق
(1) Pigmented epithelium, (2) Visual cells
layer, (3) Outer limiting membrane, (4)
External nuclear layer, (5) External plexiform
layer, (6) Inner nuclear layer, (7) Inner
plexiform layer, (8) Ganglion cells layer, (9)
Optic nerve fiber layer, (10) Inner limiting
membrane
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شكم ( : )3مقطع طوني يوضح اشكال انخاليا انبصريت
وانغشاء انمحذد انخارجي وانطبقت اننوويت انخارجيت في
شبكيت ( )aطائر انعقعق  )b(،انجرر انبني ( مهون )H.&E.
X1000
(E.n.l.) External nuclear layer, (R) Rod,
(C) Cone, (O.l.m.) Outer limiting membrane,

شكم ( : )4مقطع طوني يوضح انطبقت انضفيريت انخارجيت واشكال
انخاليا في انطبقت اننوويت انذاخهيت وانطبقت انضفيريت انذاخهيت في
( )aطائر انعقعق  )b( ،انجرر انبني ( مهون X1000 )H.&E.
(E.p.l.) External plexiform layer,
(I.n.l.) Inner nuclear layer,(H.c.) Horizontal cell,
)(B.c.) Bipolar cell, (A.c.) Amacrine cell, (M.c.
Muller’s cell, )I.p.l.( Inner plexiform layer
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 مقطع طوني يوضح انحفيرة انعميقت في شبكيت عيه طائر: 6  مقطع طوني يوضح انطبقت اننوويت انذاخهيت وانطبقت شكم: 5 شكم
X400 )H.&E. انعقعق ( مهون
انضفيريت انذاخهيت وطبقت انخاليا انعقذيت وطبقت االنياف
 مقطع طوني يوضح انحفيرة انضحهت في شبكيت عيه: )7( شكم
) طائرa( انعصبيت وانغشاء انمحذد انخارجي في شبكيت
X400 )H.&E. طائر انعقعق ( مهون
X1000 )H.&E. ) انجرر انبني ( مهونb( ، انعقعق
(P.e.) Pigmented epithelium, (V.c.) Visual cells
(I.n.l.) Inner nuclear layer, (I.p.l.) Inner
layer, (O.l.m.) Outer limiting membrane,
plexiform layer, (G.c.l.) Ganglion cells layer,
(E.n.l.) External nuclear layer, (E.p.l.) External
(O.n.f.) Optic nerve fiber layer, (I.l.m) Inner
plexiform layer, (I.n.l.) Inner nuclear layer,
limiting membrane
(I.p.l.) Inner plexiform layer, (G.c.l.) Ganglion
cells layer, (O.n.f.) Optic nerve fiber layer,
(I.l.m.) Inner limiting membrane
------;g-----REFERENCES1.Abd, A. A.
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