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  الخالصة
  

نسجي فضالً عن عدد من الجوانب الكيميائية النسجية لعين االفعى ھدفت الدراسة الحالية التعرف على التركيب التشريحي وال
Hemorrhois ravergieri  باستعمال المجھر الضوئي المركب. واوضحت النتائج ان العين تكون كروية وتقع على جانبي قمة الرأس. من

اليا صباغية. اما القرنية فتنقسم الى القرنية المحيطية الناحية النسجية، ظھرت الصلبة مكونة من الياف غراوية تتخللھا خاليا مولدة ليفية وخ
والقرنية المركزية ومن النتائج المميزة في القرنية المركزية ھي ظھور النظارات الثالثية على سطحھا الخارجي. وظھرت العدسة كروية 

م الھدبي والقزحية، وتتكون المشيمية من وشفافة وال تحتوي على خاليا صباغية في محيطھا. ظھرت العنبية مكونة من المشيمية والجس
نسيج ضام حاٍو على الياف غراوية واوعية دموية وخاليا صباغية. اما الجسم الھدبي فقد ظھر مقعراً عند منتصفه ويحوي بروزات قليلة 

شبكية مزدوجة وتتكون من ثماني نسبياً. بينما تتصل القزحية بالجسم الھدبي وھي مستقيمة باتجاه العدسة ومحدبة باتجاه القرنية. ظھرت ال
طبقات ثانوية وغشاءين، تتألف الخاليا المستقبلة للضوء من نوع واحد من العصيات ونوعين من المخاريط ھي المفردة والثنائية. من 

في ھذه االفعى  النتائج المميزة التي ظھرت في شبكية ھذه االفعى ھي ظھور االوعية الدموية التي تغذي الشبكية، مما يعني ان الشبكية
والغريبة التي ظھرت في شبكية ھذه االفعى ھي وجود تركيب  وعائية، وكذلك االوعية الزجاجية التي تبطن الشبكية. ومن النتائج المھمة

  غريب وعائي يعتقد انه تركيب مغٍذ اضافي.
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Abstract 

 
The aim of present study was to determine the anatomical and histological structure as well as some histochemical aspects 

of the eye in Hemorrhois ravergieri snake by using the light microscope. The results show that the eye was spherical and 
located at head sides. Histologically, the sclera composed from collagen fibers located between it fibroblasts and pigment cells. 
The cornea divided in to peripheral cornea and central cornea, from the special results that appeared in the central cornea was 
the appearance of the tertiary spectacles on its external surface. The lens was spherical, translucent and didn't contain a 
pigment cells in its surrounding. The Uvea composed from Choroid, Ciliary body and Iris. The Choroid composed of 
connective tissue contained collagen fibers, blood vessels and pigment cells. Ciliary body appeared concave in its middle and 
give a few folds. While, the Iris connected to Ciliary body and it straight toward the lens and it convex toward the cornea. The 
retina appeared duplex and it composed from eight layers and two membranes. The photoreceptors layer contained one type of 
rods and two types of cones that were the single and double cones. From the distinct results that appeared in the retina of this 
snake that the appearance of blood vessels which supplied the retina, this mean the retina in this snake was vascular, and the 
vitreal vessels that lined also appeared. Also, from the distinct and strange results that appeared in the retina of this snake was 
appearance of strange vascular structure which may be a Supplemental nutritive device.  
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  المقدمة
 

يد من الفقريات تكيفات خاصة دتظھر االنظمة البصرية للع
في تركيب ووظيفة العين والتي تكون  species-specificبالنوع 

ذات عالقة بسلوك الحيوان و/ او البيئة الضوئية التي يعيش فيھا 
مھم في معظم الحسي المصدر ال ھي . ان العين(1)الحيوان 

من التخصص لذا  مستوى عالٍ  والحيوانات وھي عضو مرن وذ
فان تركيب ووظيفة العين يعكس البيئة التي يعيش فيھا الحيوان 

  . (2) ونمط حياته
ً مھم اً االفاعي دور تؤدي في النظام البيئي فھي مھمة في  ا

السيطرة على انتشار القوارض والحشرات في الطبيعة. كما ان 
ھا تباع االفاعي السامة تكون ذات اھمية بيئية وطبية وسموم

بمبالغ كبيرة، ومن جھة اخرى، فان معالجة ھذه السموم تكون 
   .(3) طبي واقتصادي كبير تأثيرذات 

ً نوع ٣٧االفاعي العراقية تضم  وجميع تنتمي الى سبع عوائل  ا
 Hydiopfiiidae االفاعي العراقية تكون برية باستثناء انواع عائلة

ومن . (4) مةراقية تكون ساعاالفاعي ال % من٢٥ وما يقارب
 Hemorrhois انواع االفاعي التي تعيش في العراق ھي االفعى

ravergieri (Ménétries, 1832)  والتي اسمھا الشائعRavergier’s 
Whip Snake ) وقد  ،)أرقم بيتي او حية البيتواسمھا المحلي

 ,Coluber ravergieri (Ménétries صنفت ھذه االفعى تحت اسم
ً  Zamenis ravergieri (Boulenger, 1893) و (1832 . (6,5)ايضا

وھي افعى تنتشر في شرق اسيا ايضاً في الصين وجنوب االتحاد 
السوفيتي سابقاً، افغانستان، ايران، تركيا، العراق، سوريا 

ً ما تتغذى على السحالي  اللبائن الصغيرة وواالردن. وھي غالبا
  . (7,6)الطيور الفاقسة حديثاً والديدان الحلقية والحجم 

من لقد درس التركيب التشريحي والنسجي للعين في العديد 
البرمائيات  )،٨،٩(الفقريات العراقية كما في االسماك 

، اال )١٧) واللبائن (١٦ـ١٣)، الطيور (١٢)،الزواحف (١٠،١١(
ان الوصف التشريحي والتركيب النسجي للعين في االفاعي 

) لذا جاءت الدراسة ةحثتم دراسته (على حد علم الباتالعراقية لم 
التي لدراسات التشريحية والنسجية جزء من االحالية والتي تعد 

لعين في الفقريات المختلفة وھدفت الى التعرف على تناولت ا
المميزات  عدد منالتركيب التشريحي والنسجي فضالً عن 

   .Hemorrhois ravergieriالكيميائية النسجية للعين في االفعى 
  

  ئق العملالمواد وطرا
  

قرى مختلفة في ناحية النمرود/ قضاء من  عٍ جمعت ستة افا
الى المختبر. وبعد فحص  أحضرتالحمدانية في محافظة نينوى و

ً للتأكد من سالمتھا تمت عملية التشريح بتخدير  العيون عيانيا
الحيوانات بمادة الكلوروفورم ثم استخرجت العين من كل حيوان 

على  يقة، ونقلت الى طبق بتري حاوٍ بعناية باستخدام مالقط دق
). وضعت ١٨%) (٠,٦خاص بالزواحف (محلول ملحي فسلجي 

بعدھا تحت مجھر التشريح اذ تم تصويرھا بكاميرا رقمية من نوع 
Sony  .بعدھا قطعت العين الى اجزاء مناسبة  

 Neutral bufferبمثبت الفورمالين المتعادل ثبتت العين 
formalin  بعد ذلك غسلت (19)ساعة  ٢٤ % لمدة١٠بتركيز ،

اثر المثبت ثم اجريت العمليات  إلزالةالعينات بالماء الجاري 
) والتي 18الروتينية لتحضير الشرائح النسجية حسب طريقة (

باستخدام تراكيز تصاعدية من الكحول االثيلي  اإلنكارتضمنت 
شمع  ول ثم تمت عملية التشريب باستعمالالزايل وروقت باستعمال

نفس نوع في ثم طمرت العينات  مْ  ٥٨درجة انصھاره بارفين ال
قوالب حديدية ثم  عماللعملية التشريب باست لمعالشمع المست

تصلب وتصبح جاھزة لعملية التقطيع. تم الحصول لكي تتركت 
 عمالمايكروميتر باست ٥على مقاطع نسجية متسلسلة بسمك 

 عمالجاجية باستالمشراح الدوار ونقلت المقاطع الى الشرائح الز
  الحمام المائي واصبحت جاھزة لعملية الصبغ. 

عدة ملونات نسجية وملون كيميائي نسجي للتعرف  تعملتاس
ملونات الت عملعلى التركيب النسجي لعين افعى الدراسة، اذ است

، ملون (HE) االيوسين المزدوجة - الھيماتوكسلين ديالفيد(النسجية 
وھي ملونات  (TB)رق التلودين وملون از (TS)مالوري الثالثية 

 بالوان مختلفة النواة والسايتوبالزملتلوين نسجية عامة استخدمت 
شيف  –تقنية حامض البريوديك  وھووملون كيمائي نسجي  )٢٠(

(PAS) بعد  .(21) بصورة عامة للكشف عن الكاربوھيدرات
ثم فحص  D.P.Xعملية التلوين، حملت المقاطع النسجية بمادة 

 Reichert Neovar)مجھر ضوئي من نوع  عمالباستالنماذج 
Type 300422) كاميرا رقمية من نوع  عمالوصورت باست

MDCE- 5A  مربوطة بالمجھر وبحاسوب متنقل (الب توب) من
وتم قياس اطوال واقطار الخاليا واالنوية وسمك  .ASUSنوع 

 Ocularباستعمال المصغر العيني الدقيق  طبقات العين
micrometer  بعد اجراء المعايرةCalibration  باستعمال المقياس

وقوى التكبير المختلفة  micrometer Stage المسرحي الدقيق
للعدسات الشيئية لحساب قوة تكبير الصورة، وتم استخراج معدل 

  .)22( القياس واالنحراف المعياري
  

  النتائج
  

ھذه ، بينت نتائج الدراسة الحالية ان عين المظھريةمن الناحية 
ويكون شكل العين  ،االفعى تقع في محاجر على جانبي قمة الراس

وظھرت  والقطعة االمامية للعين اصغر من القطعة الخلفية اً كروي
القرنية مستديرة بارزة لألمام كما ظھرت الصلبة ذھبية اللون 

ً والقزحية خلف القرنية ذات لون اسود ( )، وقد ١صورة التقريبا
بينما بلغ  سم) ٠,٠١ ± ٠,٥(مركزي بلغ معدل قطر العين ال

ومعدل قطر البؤبؤ  سم) ٠,٠٠١ ± ٠,٢٥(معدل قطر القزحية 
يخرج العصب البصري من الجھة ، وسم) ٠,٠٠١ ± ٠,١٥(

 اسفل منتصف العين تقريباً. الخلفية للعين 
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  .H. ravergieri: صورة كاملة لعين االفعى ١الصورة 
  

مقلة العين ان نتائج الدراسة أوضحت النسجية، اما من الناحية 
 ،العنبية والشبكية ،ھي الصلبة )غالالت(تتكون من ثالث طبقات 

من الخارج الى الداخل، وفيما يأتي وصف للتركيب النسجي لھذه 
  الغالالت الثالثة:

ظھرت غاللة الصلبة متكونة من طبقة من صفوف  :الصلبة
اف في االلي ، ويتباين سمك وتراص ھذهلياف الغراويةألعدة من ا

المناطق المختلفة من العين، اذ تظھر متراصة بشكل كبير جداً في 
، وقد بلغ معدل قطر ىالمناطق ومفككة في مناطق اخر عدد من

الصورتان (مايكروميتر ) ١٥,٨٧٥ ± ٢٢١,٧٦٠الصلبة (
خاليا مولدة ليفية تكون كثيفة في المناطق القريبة  ھا). تتخلل٣،٢

) بينما تكون اقل في المناطق ٣رة من العصب البصري (الصو
رة بين االخرى. من جھة اخرى، وجدت الخاليا الصباغية منتش

). تحاط الصلبة من الخارج ٢(الصورة االلياف الغراوية للصلبة 
ً في المناطق االمامية وھو متكون  بغالف خارجي يكون واضحا

بينما يكون غير واضح في بقية  من صف من الخاليا الظھارية
ق العين، اما بالنسبة للغالف الداخلي للصلبة فھو رقيق جداً مناط

وغير واضح في معظم المناطق وقد يتداخل مع الطبقات الداخلية 
  ).٣،٢الصورتان (للعين التي تلي الصلبة 

ظھرت القرنية شفافة محدبة تتألف تشريحيا من القرنية: 
 المتصلة Peripheral corneaجزأين ھما القرنية المحيطية 

المقابلة للقزحية  Central corneaبالصلبة والقرنية المركزية 
والبؤبؤ. اما من الناحية النسجية فتتألف القرنية بجزأيھا من نسيج 
ظھاري حرشفي مطبق غير متقرن يستند على غشاء قاعدي 
وغشاء بومان الذي تليه من الداخل صفوف عدة من االلياف 

والتي تدعى سداة القرنية الغراوية تتخللھا االرومات الليفية 
، تستند السداة على غشاء رقيق يدعى غشاء دسمت يبطن )اللبادة(

). ٥،٤بدوره بصف من النسيج الظھاري المبطن (الصورتان 
تكون القرنية المحيطية اسمك من القرنية المركزية ويكون النسيج 

المحيطية متعرجاً ويكون غشاء دسمت  الظھاري المغطي للقرنية

ح بشكل كبير، وتكون االلياف الغراوية لسداة القرنية غير واض
المحيطية مفككة ومؤلفة ثالث طبقات تكون الطبقة القريبة من 
غشاء بومان مفككة بشكل كبير بينما تكون الطبقة القريبة من 
غشاء دسمت متراصة بشكل كبير، ويتخلل االلياف الغراوية 

لدة الليفية وتوجد فيھا لسداة القرنية المحيطية عدد من الخاليا المو
ً خاليا صباغية متناثرة تفقد بدورھا في القرنية المركزية،  ايضا

يبطن بخاليا ظھارية ذات انوية بيضوية  اما غشاء دسمت فھو
). اما القرنية المركزية، فتكون رقيقة نوعاً ما ٤الصورة (نوعاً ما 

) ١١,٥٤٢ ±١٧٦,٠٦٦في منتصف العين اذ بلغ معدل سمكھا (
ويتألف النسيج الظھاري السطحي من صفوف قليلة  ،روميترمايك

وكروية  من الخاليا وتكون انوية الصفوف القاعدية كبيرة الحجم
يكون  ،) مايكروميتر١,٤٧٢ ±١٢,١٣٢الشكل بلغ معدل قطرھا (

ً منه في القرنية المحيطية ويكون  غشاء بومان اكثر وضوحا
ً نوعاً ما. تكون سداة القرنية الم ركزية مؤلفة من ثالث مستقيما

وتكون اكثر تراصاً في الجزء  طبقات مفككة من االلياف الغراوية
الداخلي من القرنية المركزية كما تخلو من الخاليا الصباغية اما 
الخاليا المولدة الليفية فھي اقل مما ھي عليه في القرنية المحيطية 
ً يبطن بصف من الخاليا ً تقريبا  ويكون غشاء دسمت مستقيما

). ومن النتائج المميزة ٥الصورة (الظھارية الحرشفية الرقيقة 
التي ظھرت في القرنية المركزية لھذا الحيوان وجود النظارات 

التي تغطي القرنية المركزية من  Tertiary spectaclesالثالثية 
الخارج، اذ تبدو كطبقة كيراتينية رقيقة تقع فوق النسيج الظھاري 

زية وتشتق من ادمة الجلد المحيطة بالعين السطحي للقرنية المرك
وتكون انوية الجزء القاعدي من ھذه الطبقة مغزلية ومتطاولة 
ورقيقة جداً بينما ال تظھر االنوية في الجزء الخارجي من ھذه 

  ).٥الصورة (الطبقة 
  

 
  

مقطع عرضي يوضح مكونات الصلبة والمشيمية  :٢الصورة 
 االلياف=  CF، بروش غشاء= HE /100X.(  BMملون (

=  SCE، صباغية خاليا=  PC، ليفية مولدة خاليا= FB، الغراوية
 .المشيمية= CH، الخارجي الصلبة غالف
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 مقطع عرضي يوضح مكونات الصلبة والمشيمية :٣الصورة 
 االلياف=  CF، بروش غشاء= HE /100X.(  BMملون (

 الخاليا=  PE، المشيمية= CH، ليفية مولدة خاليا= FB، الغراوية
  .الصباغية الظھارية

  

 
  

 HE: مقطع عرضي يوضح القرنية المحيطية (ملون ٤الصورة 
/100X.( BOM =بومان غشاء ،CF  =الغراوية االلياف ،FB =

 N، ظھاري نسيج= EP، صباغية خاليا=  PC، ليفية مولدة خاليا
   بطاني. نسيج= EN، دسمت غشاء=  DM، السداة= ST، النواة= 
  

ظھرت العدسة كروية جزؤھا األمامي مسطح نوعاً العدسة: 
ظھرت محفظة العدسة متجانسة مؤلفة من  ما وتكون شفافة. كما

االلياف الغراوية يقع تحتھا ظھارة العدسة المتكونة من خاليا 
ظھارية بسيطة تشكل طبقة واحدة وتكون من النوع المكعبة بلغ 

حتھا خاليا ) مايكروميتر، تقع ت٣,٧٨٦ ±٣٩,٧٩٣معدل سمكھا (
االلياف العدسية، كما ظھر في العدسة تسننات واضحة في 

   .)٧و  ٦ السطوح الجانبية لأللياف العدسية (الصورتان
المشيمية والجسم الھدبي تتألف ھذه الغاللة من العنبية: 

  والقزحية.

 
  

مقطع عرضي يوضح القرنية المركزية، الحظ  :٥الصورة 
، بومان غشاء= HE /100X.( BOMملون (النظارات (السھم) 

CF  =الغراوية االلياف ،FB =ليفية مولدة خاليا ،EP =نسيج 
= EN، دسمت غشاء=  DM، السداة= ST، النواة=  N، ظھاري
  بطاني. نسيج

  

 
 

 TBملون (مقطع عرضي يوضح القزحية والعدسة  :٦الصورة 
/100X.( PC  =صباغية خاليا ،L  =العدسة ،IR  =القزحية ،LC 

، العدسة تسننات=  S، العدسة الياف=  LF، العدسة ةمحفظ= 
MF  =العضلية. االلياف   

  
تكون ذات لون اسود وطبيعة اسفنجية وھي الجزء  :المشيمية

الخلفي للعنبية. وتتكون من تراكيب عدة تختلف في كثافتھا من 
بصورة ،تتألفومتطورة وھي منطقة الى اخرى داخل العين. 

ن من الياف غراوية بصورة اساس من نسيج ضام، يتكو عامة،
 ±٤٧,٠٧٠(بلغ معدل قطرھا  تتخلله اوعية دموية مختلفة االحجام

وخاليا  وشعيرات دموية واوعية لمفاوية ) مايكروميتر،٤,٧٤٢
ً ما تشكل  وخاليا صباغية تختلف في كثافتھامولدة ليفية  وغالبا

 . ويفصلطبقة مستمرة تحدد المشيمية من الداخل والخارج
و  ٨ (الصور غشاء بروشعرف بغشاء يالشبكية عن  يميةالمش
٩( .  
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 ).PAS /100Xملون (مقطع عرضي يوضح العدسة  :٧الصورة 
L  =العدسة ،LC  =العدسة محفظة ،LF  =العدسة الياف ،S  =

  .العدسة ظھارة=  LE ،النواة=  N، العدسة تسننات
 

 
  

). HE /400X: مقطع عرضي يوضح المشيمية (ملون ٨الصورة 
BC  =شعري دموي وعاء، BV  =دموي وعاء، CF  =االلياف 

=  LY ،صباغية خاليا=  PC ،ليفية مولدة خاليا= FB ،الغراوية
 .لمفاوي وعاء
  

اظھرت النتائج ان الجسم الھدبي مقعر في  الجسم الھدبي:
منتصفه وھو امتداد لطبقة الخاليا الظھارية الصباغية وطبقات 

تمثل  ي بروزات او طيات قليلة نسبياً يعطو ةالشبكية الداخلي
اما من الناحية  ،Ciliary processesالنتوءات او البروزات الھدبية 

غني النسجية، فيتكون الجسم الھدبي من نسيج ضام مفكك 
واالوعية الدموية والخاليا الصباغية، تشكل الغراوية  باأللياف

 اً ما تكون امتدادھذه الخاليا الحدود الخارجية للجسم الھدبي وغالباً 
للخاليا الظھارية الصباغية الشبكية، اما بالنسبة لطيات او 

 فتكون ذات شكل بيضوي متطاول ذي بروزات الجسم الھدبي
تحاط بالكامل بخاليا صباغية تشكل طبقة نھاية غير متفرعة 

سميكة جداً غير انھا تكون اسمك في الجھة المقابلة للمشيمية منھا 
تحصر ھذه الطبقات من الخاليا الصباغية  ،في الجھة المقابلة

ً ضام اً نسيج ً مفكك ا ً غني ا  الغراوية واالوعية الدموية باأللياف ا
  . )٩(الصورة 

  

 
  

مقطع عرضي يوضح المشيمية والجسم الھدبي  :٩الصورة 
 االلياف=  CF، دموي وعاء=  HE /100X.( BVملون (

=  EF، باغيةص خاليا=  PC، ليفية مولدة خاليا= FB، الغراوية
  الھدبي. الجسم بروزات=  CPالمشيمية، = CHمطاطية،  الياف
  

تتصل القزحية بالجسم الھدبي وتعد الجزء االخير  القزحية:
ظھرت القزحية مستقيمة باتجاه العدسة ومحدبة و من العنبية.
. وتكون مستدقة عند نھايتھا الحرة عند فتحة البؤبؤ باتجاه القرنية

نسجية فتحاط القزحية من جميع جھاتھا بخاليا اما من الناحية ال
كة يصباغية تختلف في عدد صفوفھا وسمكھا وتشكل طبقة سم

تكون اسمك في المنطقة المواجھة للعدسة عما ھو في المنطقة 
المواجھة للقرنية وقد بلغ معدل سمكھا في الجھة المقابلة للعدسة 

لقرنية وفي الجھة المقابلة ل ) مايكروميتر٨,٧٧٨ ±٥٢,٤٠٧(
وتكون النھايات الحرة لھذه  ) مايكروميتر٦,١١٢ ±٣٥,٤١٩(

، الطبقات غير مستقيمة اذ تحوي على تسننات بين سطوحھا الحرة
لسداة  محاذٍ متموج وتستند الخاليا الصباغية على غشاء قاعدي 

، وھي الجزء الوسطي للقزحية القزحية. اما بالنسبة لسداة القزحية
فظھرت متكونة من شبكة من االوعية  بين الطبقات الصباغية،

الليفية وااللياف الغراوية والياف عضلية. والخاليا المولدة الدموية 
تكثر االوعية الدموية في المنطقة الظھرية من القزحية وتحاط 

  ). ١٠و  ٦تان بصف من الخاليا الصباغية (الصور
: تشكل الشبكية الطبقة الداخلية لمقلة العين. الشبكية
النتائج الدراسة الحالية ان الشبكية يتباين سمكھا داخل  واوضحت

ومن جانب اخر ظھر ان الجزء  كرة العين ھذا من جانب،
الظھري من الشبكية يكون اسمك من الجزء البطني إذ بلغ اقصى 

) ١٠,٧١٢ ±١٧٠,٠٨١سمك في الشبكية الظھرية المركزية (
شبكية مايكروميتر اما في الجزء البطني فقد تراوح سمك ال
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). ١٢و  ١١ ) مايكروميتر (الصورتان٩,٩٣١ ±١٤١,٢١٠(
وتتكون الشبكية من الناحية النسجية من ثماني طبقات ثانوية 
وغشاءين بدءاً من الخارج باتجاه الصلبة الى الداخل باتجاه السائل 

الشبكية الطبقة األولى  الصباغية الظھارية الزجاجي. وتعد الخاليا
 ±٣٥,٤١٩للمشيمية وقد تراوح سمك ھذه (من الشبكية والمحاذية 

تلي ھذه الطبقة وتتعشق معھا طبقة الخاليا  ،) مايكروميتر٥,٢١٢
(العصيات والمخاريط) التي تراوح سمكھا  المستقبلة للضوء

ويفصل ھذه الطبقة عن  ،) مايكروميتر٣,٠٨٢ ±١١,٣٤١(
وبلغ  الطبقة التي تليھا غشاء رقيق يسمى الغشاء المحدد الخارجي

) مايكروميتر. يلي ھذا الغشاء من ٠,٠٢٧ ±٢,٩٢٧معدل سمكه (
الداخل الطبقة النووية الخارجية التي تمثل انوية العصيات 

) ١,٥٦٤ ±٨,٧٠٥والمخاريط وتراوح سمك ھذه الطبقة (
مايكروميتر، تلي الطبقة النووية الخارجية ما يسمى بالطبقة 

تكون رقيقة الضفيرية الخارجية والتي يتباين سمكھا ايضا و
) ٠,٩٣٦ ±٥,٩٧٦بصورة عامة إذ تراوح سمك ھذه الطبقة (

مايكروميتر، تليھا نحو الداخل الطبقة النووية الداخلية وتراوح 
تليھا نحو  ) مايكروميتر،٥,٧٤٢ ±٤٣,٦٥٣سمك ھذه الطبقة (

الداخل الطبقة الضفيرية الداخلية وتراوح سمك ھذه الطبقة 
ثم تليھا طبقة الخاليا العقدية ) مايكروميتر، ٥,٥٤٢ ±٤٠,١٦٦(

) مايكروميتر، ٢,٥٥١ ±١٦,٧٠٥وتراوح سمك ھذه الطبقة (
واخيراً فان محاور الخاليا العقدية تمتد لتكون طبقة االلياف 

) ٦,٥٤٢ ±٦٤,٠٣٧العصبية وتراوح سمك ھذه الطبقة (
مايكروميتر. يبطن طبقة االلياف العصبية من الداخل غشاء رقيق 

 ±٣,٦٥٧وبلغ معدل سمكه (اء المحدد الداخلي الغشيطلق عليه 
) مايكروميتر. وفيما يأتي ستناول الوصف النسجي الكامل ٠,٠٤٢

  للطبقات الثانوية الثمانية للشبكية.
  

 
  

 ).TB /400X ملون( القزحية يوضح عرضي مقطع: ١٠ الصورة
BV  =دموي وعاء ،CF  =الغراوية االلياف ،FB =مولدة خاليا 
  .العضلية االلياف=  MF ،صباغية الياخ=  PC، ليفية

  
  

 
  

 الشبكية من الظھري الجزء يوضح عرضي مقطع: ١١ الصورة
  ).HE /100X ملون(
 

 
  

 الشبكية من البطني الجزء يوضح عرضي مقطع: ١٢ الصورة
  ).HE /100X ملون(
  

اوضحت النتائج ان الخاليا الخاليا الظھارية الصباغية: 
صف واحد يقع بمحاذاة الطبقة  في ظھرت الظھارية الصباغية

المشيمية ويفصلھا عنھا غشاء بروش. وظھرت الخاليا الظھارية 
ذات نواة محملة بجسيمات الميالنين و الصباغية مكعبة الشكل

 ±١٠,٥٥٢(كروية الشكل مركزية الموقع بلغ معدل قطرھا 
ترسل بروزات تكون محملة بحبيبات  ،) مايكروميتر٢,٣٣١

الخاليا المستقبلة للضوء ويختلف طول ھذه الميالنين باتجاه 
من جانب اخر، فان والبروزات في المناطق المختلفة من الشبكية، 

من  اً ھذه الخاليا تستند الى غشاء قاعدي متموج يشكل بدوره جزء
  ). ١٤و  ١٣ تانغشاء بروش (الصور
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مقطع عرضي يوضح الخاليا الظھارية الصباغية : ١٣الصورة 
= بروزات الخاليا الظھارية  HE /100X.( PEPملون (

  .= حبيبات الميالنين MG، الصباغية
  

  
  

 HEملون (مقطع عرضي يوضح مكونات الشبكية  :١٤الصورة 
/400X.( PLطبقة الخاليا المستقبلة للضوء =، C المخروط =، 

Rالعصية =، DC المخروط الثنائي =، ONL  الطبقة النووية =
= الطبقة IPL ،ضفيرية الخارجية= الطبقة ال OPL ،الخارجية

=  OLM، = الخاليا داخل الضفيرية IPC ،الضفيرية الداخلية
  الغشاء المحدد الخارجي. 

  
اوضحت النتائج وجود نوعين الخاليا المستقبلة للضوء: 

رئيسين من الخاليا المستقبلة للضوء في الشبكية ھما العصيات 
ف نسب العصيات والمخاريط اي ان الشبكية تكون مزدوجة. تختل

الى المخاريط ولكن بصورة عامة تكون المخاريط اكثر من 
العصيات مما يدل على انھا افعى نھارية النشاط. وظھر نوع 

واحد من العصيات بينما ظھر نوعان من المخاريط ھي المخاريط 
المفردة والثنائية. تتكون كل خلية مستقبلة للضوء سواء كانت 

رجية وقطعة داخلية تنقسم بدورھا عصية او مخروط من قطعة خا
ومن  الى جزء اھليليجي وجزء نظير العضلة الذي يرتبط بالنواة،

النتائج المھمة والملفتة للنظر في ھذه الدراسة ھو انعدام وجود 
القطيرات الزيتية في قمم القطع الداخلية للمخاريط بنوعيھا، كما 

عة الخارجية لم نتمكن من معرفة التركيب التفصيلي لكل من القط
والداخلية في العصيات والمخاريط في شبكية ھذه االفعى ألنھا 
تحتاج الى تكبيرات عليا ال يوفرھا المجھر الضوئي المركب 

   ).١٦- ١٤ الحالية (الصور المستعمل في الدراسة
والذي ظھر واضحاً في بعدد من الغشاء المحدد الخارجي: 

مما يدل على  PASن مناطق الشبكية وال سيما عند استعمال ملو
في مناطق  انه غني بالمواد الكاربوھيدراتية اال انه غير متميز

  ).١٦و  ١٤ اخرى (الصورة
وھي الطبقة التي تمثل موقع تواجد الطبقة النووية الخارجية: 

ً ما تشكل طبقة من صفين  انوية العصيات والمخاريط، وھي غالبا
بكية، يكون من االنوية يزداد عددھا في عدد من مناطق الش

الصف العلوي منھا والمحاذي للغشاء المحدد الخارجي انوية 
المخاريط المفردة والثنائية بينما يمثل الصف السفلي من ھذه 

-١٤الطبقة انوية العصيات والتي غالباً ما تكون متفرقة (الصور 
١٦.(   

وھي الطبقة التي تتضمن تشابك الطبقة الضفيرية الخارجية: 
لمستقبلة للضوء مع محاور الخاليا العصبية التي محاور الخاليا ا

توجد في الطبقات الداخلية للشبكية، وظھرت ھذه الطبقة واضحة 
في جميع مناطق الشبكية اال انھا متباينة في سمكھا في المناطق 

 ). ١٦-١٤ المختلفة من كرة العين (الصور
  

  
  

مقطع عرضي يوضح الخاليا المستقبلة للضوء  :١٥الصورة 
=  DC ،= العصيةR ،= المخروط HE /400X.( Cون مل(

= القطع الخارجية للخاليا المستقبلة OS، المخروط الثنائي
  .= نواة العصية RN ،= نواة المخروطCN ،للضوء
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 HEملون (مقطع عرضي يوضح مكونات الشبكية  :١٦الصورة 
/400X.( PL =للضوء، المستقبلة الخاليا طبقة ONL  =الطبقة 

= INL الخارجية، الضفيرية الطبقة=  OPL الخارجية، النووية
=  IPC الداخلية، الضفيرية الطبقة= IPL الداخلية، النووية الطبقة
  الخارجي، المحدد الغشاء=  OLM الضفيرية، داخل الخاليا

OS =للضوء، المستقبلة للخاليا الخارجية القطع GCL  =طبقة 
  .العقدية الخاليا

  
ظھرت ھذه الطبقة واضحة وتعد  ية:الطبقة النووية الداخل

من الصفات المميزة للشبكية في ھذه االفعى وھي تختلف أيضاً 
في سمكھا وعدد صفوفھا في اجزاء الشبكية المختلفة داخل كرة 

) صفاً. ١٢-٤العين. فقد بلغ عدد صفوف ھذه الطبقة بين (
على اجسام وانوية الخاليا وتشتمل ھذه الطبقة، بصورة عامة، 

االفقية والخاليا ثنائية القطب وخاليا اماكراين وخاليا مولر 
  ).١٨و  ١٧ الدبقية. (الصور

تتألف ھذه الطبقة من شبكة معقدة الطبقة الضفيرية الداخلية: 
وكثيفة من البروزات والمحاور العصبية التي تمتد من الخاليا 

ا مولر الساندة والقادمة من ثنائية القطب وخاليا اماكرين وخالي
الطبقة النووية الداخلية والبروزات التشجرية للخاليا العقدية التي 
تقع في طبقة الخاليا العقدية التي تليھا، لكن من النتائج المميزة 
التي ظھرت في ھذه الطبقة ھو ظھور خاليا مھاجرة من الطبقة 

خاليا العقدية و طبقة ال النووية الداخلية وخاليا عقدية مھاجرة من
 IntraPlexiformيطلق على ھذه الخاليا بالخاليا داخل ضفيرية 

cells كما لوحظ ان ھذه الخاليا المھاجرة تكثر ١٩-١٧ (الصور ،(
   ).٢٠في الشبكية القريبة من العصب البصري (الصورة 

تقع ھذه الطبقة بمحاذاة الطبقة طبقة الخاليا العقدية: 
تألف من الخاليا العقدية والتي ھي خاليا الضفيرية الداخلية وھي ت

عصبية متعددة االقطاب وتظھر ھذه الخاليا مختلفة في كثافتھا 
وحجمھا في االجزاء المختلفة من الشبكية. يتراوح عدد صفوف 

) صفوف وتكون انوية ھذه الخاليا كروية او ٤-١ھذه الطبقة بين (
  ).١٩- ١٦ مغزلية الشكل وبعضھا ذات شكل غير منتظم (الصور

  
  

 HEملون (مقطع عرضي يوضح طبقات الشبكية  :١٧الصورة 
/400X.( PLطبقة الخاليا المستقبلة للضوء = ،ONL  الطبقة =

= INL الخارجية، الضفيرية الطبقة=  OPL ،النووية الخارجية
 GCL الداخلية، الضفيرية الطبقة= IPL الداخلية، النووية الطبقة

=  BV الداخلي، المحدد الغشاء=  ILM العقدية، الخاليا طبقة= 
  العصبية. االلياف طبقة=  NFL، دموي وعاء

  

  
  

مقطع عرضي يوضح طبقات الشبكية الداخلية  :١٨الصورة 
= INL الخارجية، الضفيرية الطبقة=  HE /400X.( OPLملون (

=  IPC الداخلية، الضفيرية الطبقة= IPL الداخلية، النووية الطبقة
=  ILM العقدية، الخاليا طبقة=  GCL يرية،الضف داخل الخاليا
 طبقة=  NFL ،دموي وعاء=  BV الداخلي، المحدد الغشاء
  العصبية. االلياف

  
تقع ھذه الطبقة تحت طبقة الخاليا طبقة االلياف العصبية: 

من طبقات الشبكية الثمانية  العقدية وھي تمثل الطبقة االخيرة
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لعقدية التي تمتد باتجاه وتتألف ھذه الطبقة من محاور الخاليا ا
مركز العين لتكوين العصب البصري. تكون ھذه االلياف حزماً 
كبيرة الحجم ومفصولة وتبدو انھا ممتدة بصورة عمودية بالنسبة 

   ).٢٠-١٧ لطبقات الشبكية االخرى (الصور
تبين ان العصب البصري في ھذه االفعى يتكون من حزم 

مثل محاور الخاليا العقدية االلياف العصبية النخاعانية التي ت
وتحاط بأغلفة من نسيج ضام وخاليا دبقية، وتكون منطقة تجمعھا 
ملساء يطلق عليھا البقعة العمياء. وحال خروجه من الشبكية يبدو 
 انه اسطواني الشكل ثم يتضخم عند مغادرته الشبكية (الصورتان

  ). ٢١و  ٢٠
  

  
  

 PASملون (مقطع عرضي يوضح طبقات الشبكية  :١٩الصورة 
/400X.( PL =للضوء، المستقبلة الخاليا طبقة ONL  =الطبقة 

= INL الخارجية، الضفيرية الطبقة=  OPL الخارجية، النووية
=  IPC الداخلية، الضفيرية الطبقة= IPL الداخلية، النووية الطبقة
 المستقبلة للخاليا الخارجية القطع= OS  الضفيرية، داخل الخاليا
 المحدد الغشاء=  ILM العقدية، الخاليا طبقة=  GCL للضوء،
  .العصبية االلياف طبقة=  NFL ،دموي وعاء=  BV  الداخلي،

  
وھو غشاء يبطن الشبكية من الداخل الغشاء المحدد الداخلي: 

باتجاه السائل الزجاجي ويختلف في سمكه بين االجزاء المختلفة 
بصورة  ،كنه)، ول٢٢و  ١٩ للشبكية فھو يبدو نحيفاً (الصورتان

  ). ٢٤و  ٢٣و  ٢٠ الصور(عامة، ظھر كثيفاً وسميكاً 
اوضحت نتائج الدراسة الحالية وجود تخصصات واضحة 
ومختلفة في شبكية ھذه االفعى. تختلف ھذه التخصصات في 
طبيعة الصفات التركيبية والنوع والموقع. اولى ھذه التخصصات 

وھي  Areae centralesھو وجود ما يسمى بالباحة المركزية 
للخاليا في بقعة معينة تزداد فيھا  عبارة عن تسمك في الشبكية

كثافة الخاليا العصبية وال سيما الخاليا المستقبلة للضوء والخاليا 
العقدية وقد تزداد عدد من الطبقات االخرى. وظھرت ھذه الباحة 
في المنطقة الظھرية الصدغية من الشبكية إذ ازدادت في ھذه 

فة الخاليا المستقبلة للضوء وانويتھا والطبقة النووية المنطقة كثا
الداخلية والطبقة الضفيرية الداخلية وطبقة الخاليا العقدية 

). اما النوع الثاني من التخصصات فھو وجود ما ٢٤(الصورة 
وقد ظھرت حفيرتان، األولى في المنطقة  .Foveaيسمى الحفيرة 

ق وتختزل فيھا الظھرية المركزية ذات انحدار تدرجي عمي
)، اما النوع الثاني من الحفيرات ٢٢الصورة (طبقات الشبكية 

التي ظھرت فتقع في المنطقة الظھرية الصدغية وتكون على شكل 
الصورة (تقعر ضحل ويكون فيھا اختزال في الطبقات قليل جداً 

٢٣ .(  
  

  
  

مقطع عرضي يوضح طبقات الشبكية العصب  :٢٠الصورة 
=  HE /100X.( ONملون (يب الغريب (*)البصري، الحظ الترك

= طبقة  NFL، = الغشاء المحدد الداخلي ILM، العصب البصري
= الخاليا داخل  IPC ،دموي وعاء=  BV ،االلياف العصبية

  .الضفيرية
  

ان من النتائج المھمة والمميزة التي ظھرت في شبكية ھذه 
كية االفعى ھي وجود االوعية الدموية التي تغذي طبقات الشب

المختلفة، اي ان شبكية االفعى موضوع الدراسة وعائية، فقد 
و  ١٧ ظھرت اوعية دموية في الطبقة النووية الداخلية (الصورة

) والطبقة النووية ١٩)، الطبقة الضفيرية الخارجية (الصورة ١٩
). فضالً عن ذلك، فقد لوحظت االوعية ٢٠الخارجية (الصورة 

لغشاء المحدد الداخلي بكثافة، اذ الدموية الزجاجية التي تبطن ا
تنتشر على طول الغشاء في جميع مناطق الشبكية واكبر ھذه 
االوعية ظھر في جزء الشبكية المقابل لمنطقة خروج العصب 

) مايكروميتر ٣,٥٥١ ±٢١,٨٤٣البصري اذ بلغ معدل قطره (
والغريبة التي  ). ومن النتائج المھمة٢٠،١٨،١٧،٢٤(الصور

ھذه االفعى ھي وجود تركيب غريب وعائي ظھرت في شبكية 
يشبه المخروط الحليمي في السحالي اال انه يختلف عنه تركيبياً 
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كما انه يتصل بالوعاء الدموي الزجاجي الكبير الذي تم ذكره 
ً (الصورة  ) وربما يساعد ھذا التركيب في تغذية الشبكية ٢٠سابقا

  اي انه يعمل كعضو مغذي اضافي.
  

  
  

 HEملون (قطع عرضي يوضح العصب البصري م :٢١الصورة 
/100X.( ON العصب البصري =، GC الخاليا الدبقية =، NF  =

  االلياف العصبية.
  

  
  

 TBملون (مقطع عرضي يوضح الحفيرة (السھم)  :٢٢الصورة 
/400X.( ILM الغشاء المحدد الداخلي =.  
  

  المناقشة
  

كروية  H. ravergieriبينت النتائج ان شكل كرة العين االفعى 
وان القطعة الخلفية لكرة العين أكبر من القطعة األمامية وتقع على 

وھذا يتفق مع ما ظھر في معظم الفقريات االخرى  جانبي الرأس،
). كما أوضحت النتائج وجود الطبقات الثالث لكرة ١٣،٢٣(

العين (الصلبة، المشيمية والشبكية) وتحوراتھا كما في بقية 
  ).٨،١٠،٢٤الفقريات األخرى (

  
  

 HEملون (مقطع عرضي يوضح الحفيرة (السھم)  :٢٣الصورة 
/100X.( ILM الغشاء المحدد الداخلي =.  
  

  
  

 HEملون (مقطع عرضي يوضح الباحة المركزية  :٢٤الصورة 
/100X( .ILM الغشاء المحدد الداخلي = ،BV  =دموي وعاء.  

  
متكونة ى في عين ھذه االفعغاللة الصلبة النتائج ان ظھرت ا

، وھذا التركيب لياف الغراويةألمن طبقة من صفوف عدة من ا
) ولم تتفق مع ما ظھر في العديد ٢٤ظھر ايضاً في عيون اللبائن (

من الفقريات كالبرمائيات والطيور اذ يظھر في الصلبة 
  .)١٠،١١،١٣الغضروف الزجاجي (

اظھرت النتائج ان القرنية شفافة محدبة تتألف تشريحيا من 
زأين ھما القرنية المحيطية والقرنية المركزية، ان ھذا التركيب ج

اما من ). ١٠،١١،١٣،٢٤يشابه معظم الفقريات المدروسة (
الناحية النسجية فقد ظھرت القرنية مكونة من خمس طبقات وھي 

ً ظھور  ).٢٥حالة شائعة في جميع الفقريات ( وبينت النتائج ايضا
د ذكر وجود ھذه الخاليا في خاليا صباغية في جذر القرنية وق

ومن النتائج المميزة التي  .)١٠،١١،١٣،٢٤(العديد من الفقريات 
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ظھرت في القرنية المركزية لھذا الحيوان وھو وجود النظارات 
الثالثية التي تغطي القرنية المركزية من الخارج، لقد وجدت 

)، وربما تحافظ ھذه ٨( النظارات في العديد من االسماك العظمية
النظارات على العين من المؤثرات الخارجية وال سيما ذرات 
الغبار والرمل وغيرھا كون العين في ھذه االفعى خالية من 
الجفون وھي تعيش قريبة من التربة وبالتالي تحتاج الى ھذا 
التركيب لحماية العين. اما بالنسبة للعدسة فظھرت مماثلة ظھر 

 .)١٠،١١،١٣،٢٤والطيور (ايضاً في بقية الفقريات كالبرمائيات 
إن العدسة الكروية تخلق انكسارات تدريجية تمكن العين من 

  .)٢٦( تصحيح الزيغان الكروي وتزيد من تكبير الصورة
اظھرت النتائج ان العنبية تتألف من المشيمية والجسم الھدبي 
والقزحية وھي تماثل بذلك مكونات العنبية النموذجية في الفقريات 

). وتكون المشيمية ذات ترتيب ٢٤ألساسية (من الناحية ا
ً في العديد من الطيور ( ). ١٣،٢٤ومكونات مماثلة لما ظھر ايضا

اما الجسم الھدبي، فھو يشابه الى حد بعيد ما لوحظ في انواع 
). كما تحتوي سداة الجسم الھدبي على ١٣الطيور النھارية (

عضالت ھيكلية مخططة ظھرت في معظم الطيور على عكس 
. اما القزحية فكانت ذات تركيب موجود في بقية (27)للبائن ا

)، كما إن وجود الخاليا الصباغية في ١٠،١١،١٣،٢٤الفقريات (
يساھم في  سداة القزحية يدل على أن قسما من ھذه الخاليا

امتصاص الضوء ذي االطوال الموجية القصيرة الذي يلحق 
طي الوانا ضررا بمكونات العين، واالخرى تعكس الضوء لتع

  .)٢٨مختلفة للقزحية (
نتائج الدراسة الحالية ان  اما بالنسبة للشبكية، فقد اوضحت

ً في الفقريات بصورة  ً لما ظھر ايضا تركيب الشبكية مماثل تقريبا
عامة, اذ ان توزيع الخاليا في الشبكية لكل نوع ھو توزيع فريد 

ارجي يعكس تناغم كل حيوان كي يستلم ما حوله في العالم الخ
ويجھز معلومات لإلبصار الذي له أھمية، في تحديد السلوك 

  ). ١٢،١٣البيئي للحيوان (
اوضحت النتائج ان الخاليا الظھارية الصباغية ظھرت مكعبة 
الشكل تقع في صف واحد يقع بمحاذاة الطبقة المشيمية ويفصلھا 

ً في السحالي ( )، ان ١٢عنھا غشاء بروش. وھو ما ظھر ايضا
في شكل وحجم وارتفاع الخاليا الظھارية الصباغية االختالف 

ً في العديد من االصناف واالجناس واألنواع المختلفة  وجد أيضا
كما ظھرت  .)٢٩( من الفقريات وحتى في شبكية النوع الواحد

ھذه الخاليا محملة بجسيمات الميالنين وترسل بروزات باتجاه 
الى غشاء قاعدي  الخاليا المستقبلة للضوء وھذه الخاليا تستند

متموج يشكل بدوره جزءاً من غشاء بروش،. وھذه التراكيب 
تساعد ھذه الخاليا على القيام بوظيفة أساسية وھي حماية الخاليا 
المستقبلة للضوء من الضوء الساطع وذلك بمنع قصر الصبغات 
البصرية وامتصاص الضوء الزائد الذي يمر خالل الخاليا 

  ).٣٠( المستقبلة للضوء
اوضحت النتائج وجود نوعين رئيسين من الخاليا المستقبلة 

وبھذا تعد الشبكية  ،للضوء في الشبكية ھما العصيات والمخاريط
 ،الزواحف،في ھذه االفعى مزدوجة كما ھو الحال في البرمائيات

)، اال انه قد ظھر في عدد من ١٧- ١٣،١٥الطيور واللبائن (
ات فقط كبعض وابو الفقريات ان شبكيتھا تحتوي على العصي

ومن جانب اخر يوجد عدد من  ،Noctural geckoبريص من نوع 
الفقريات تحتوي شبكيتھا على المخاريط فقط مثل بعض انواع 

، ومن النتائج )٣١( اسماك المياه السطحية والحرباء االمريكية
المھمة في ھذه الدراسة ھو انعدام وجود القطيرات الزيتية في قمم 

ة للمخاريط بنوعيھا وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع ما القطع الداخلي
اال انھا تختلف عما ظھر في  )٣٢( ظھر في غيرھا من االفاعي

  . )٣٣،١٢( الزواحف كالسحالي
اما بالنسبة لبقية طبقات الشبكية فقد كانت متماثلة من حيث 

) وبقية ١٢التركيب والمحتويات مع ما ظھر في السحالي (
  ).١٠،١١،١٣،٢٤الفقريات (

إن حزم األلياف في طبقة األلياف العصبية ترزم لتخرج من 
كرة العين في المنطقة الخلفية المركزية على شكل عصب بصري 

  .)١٣كما ھو الحال في كل أصناف الفقريات (
اوضحت نتائج الدراسة الحالية وجود تخصصات واضحة 

في  Areae centralesالباحة المركزية  ومختلفة في شبكية وھي
المنطقة الظھرية الصدغية من الشبكية، ظھرت ھذه الباحة ايضاً 
في السحالي والوزغات، وھي صفة تؤھل الحيوان للتكيف في 

اما ، المحيط الضوئي وتدل على انھا منطقة تخصص بصر حاد
األولى في المنطقة الظھرية  النوع الثاني فھو ظھور حفيرتين

ة تقع في المنطقة المركزية ذات انحدار تدرجي عميق والثاني
وقد ظھرت  الظھرية الصدغية وتكون على شكل تقعر ضحل،

ً في السحالي ولم توجد في انواع ابو بريص الليلية  حفيرتان ايضا
)، وتعمل الحفيرات على زيادة قوة التمايز الفضائي ١٢،٣٤(

للحقل البصري في الرؤيا الثنائية وتؤدي دورا كبيرا في التحسس 
حركة، فضال عن ذلك فان الحفيرة العميقة لصور األشياء المت

  ).٣٥تعمل كمؤشرات توجيه للتكيف للتركيز باتجاه الفريسة (
ان من النتائج المھمة والمميزة التي ظھرت في شبكية ھذه 
االفعى ھو وجود االوعية الدموية التي تغذي طبقات الشبكية 
ك المختلفة، اي ان شبكية االفعى موضوع الدراسة وعائية، وبذل

مع ما  تشابه الشبكية مع ما ظھر في اللبائن كما تختلف ھذه النتائج
 ظھر في االسماك والبرمائيات والزواحف كالسحالي

) كما انه قد توجد في عدد من اللبائن تكون ذات ٨،١٢،١٣،٢٤(
كما لوحظت  .)٣٦( شبكية ال وعائية مثل االرانب وخنازير غينيا

طن الغشاء المحدد الداخلي االوعية الدموية الزجاجية التي تب
بكثافة، اذ تنتشر على طول الغشاء في جميع مناطق الشبكية، ان 

وھي تبطن  )١١،١٠( ھذه االوعية ظھرت ايضاً في البرمائيات
   ).٣٧(الشبكية من الداخل لتزويدھا باألوكسجين والمواد الغذائية 

والغريبة التي ظھرت في شبكية ھذه  ومن النتائج المھمة
ھي وجود تركيب غريب وعائي يشبه المخروط الحليمي  االفعى

في السحالي اال انه يختلف عنه تركيبياً وربما يساعد ھذا التركيب 
في تغذية الشبكية اي انه يعمل كعضو مغذي اضافي، ولم يلحظ 
مثل ھذا التركيب في الدراسات السابقة على حد علم الباحثة مما 

   ى في ھذه الدراسة.االول يدل على انه تم تسجيله للمرة



 )٣٦-٢٥( ٢٠١٤، ١، العدد ٢٨د المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجل
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