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Histological structure of the Eye in Irapi snake water Natrix 

tessellata tessellata 

 Natrix tessellata tessellateلمرركةب لمنسج  ممعةن ة  أةعى لمؤا ء لمعرلقةة 
 

 أزهار رحيم الفرطوسي ونهلة عبد الرضا البكري

 قسم علوم الحياة، كلية التربية )ابن الهيثم(
 

 

 -لمخالصة:
ظهر أنها  Natrix tessellata tessellataيهدف البحث لدراسة التركيب النسجي للعين في أفعى الماء العراقية           

فإنها تحاط  Eyelid ولعدم احتوائها على أجفان Optic nerveوالعصب البصري Lensوالعدسة  Eyeballمكونة من المقلة 

جد أن المقلة محاطة بثالث غالالت ابتداء من الداخل الى الخارج الغاللة . و  Spectacleمن الخارج بغطاء شفاف يدعى 

طبقات هي من  10المتكونة من  Retina. تحتوي الغاللة الداخلية على الشبكية ليفيةالداخلية والغاللة الوسطى والغاللة ال

دد الخارجي والطبقة النووية الخارجية الخارج نحو الداخل الطبقة الظهارية الملونة وطبقة العصي والمخاريط والغشاء المح

والطبقة الضفيرية الخارجية والطبقة النووية الداخلية والطبقة الضفيرية الداخلية وطبقة الخاليا العقدية وطبقة األلياف العصبية  

والجسم  Choroidوالغشاء المحدد الداخلي ويحتوي سطح الشبكية أوعية دموية . أما الغاللة الوسطى فتتكون من المشيمية 

المحاطة بغضروف  Scleraالمحيطة بفتحة البؤبؤ. الغاللة الليفية تتكون من الصلبة  Irisوالقزحية  Ciliary bodyالهدبي  

وحافات القرنية السميكة .أما  Flattened corneaأما جزئها األمامي فيكون القرنية المسطحة  Hyaline cartilageزجاجي 

 مكونة من نسيج ظهاري سميك .  Annular padكروي محاطة بوسادة حلقية بالنسبة للعدسة فهي تركيب 

 الكلمات المفتاحية : األفعى ، العين ،كرة العين ،الشبكية 
 

Abstract 
     This research was conducted to study the histological structure of the eye in the snake water 

Natrix tessellata tessellata and showed that it is composed of the eyeball, lens and optic nerve. It 

is lack eyelid thus it was covered by external clear spectacle. Appeared eyeball is surrounded by 

three tunica from the inside to the outside are tunica interna, tunica middle, tunica fibrosa. The 

tunica interna consist of the retina. And the retina composed of 10 layers are from outer to inner. 

the pigment epithelial layer,rod and cones layer,external limiting membrane,outer nuclear 

layer,outer  plexiform layer, inner nuclear layer, inner plexiform layer, ganglion cell layer, nerve 

fibers layer, internal limiting membrane.  it is the presence of blood vessels on the surface of the 

retina. The middle tunica consists of the choroid, ciliary body and the iris which surrounded pore 

the pupil. The fibrous tunica consists of sclera which supported by hyaline cartilage , the interior 

part formed flattened cornea and thickened cornea margin. The  lens  showed  spherical is  

surrounded by thick  annular pad epithelial.  

Keywords : snake, eye,  eyeball, retina 
 

 

 لمؤـــقدمــــــة 
دورا كبيرا في تعرف الحيوان على بيئته الخارجية والتعايش معها فهي قنوات استقبال  sense organsتلعب أعضاء الحس       

من األنواع وء وهي موجودة في العديد ــــالمعلومات وتوصليها إلى الدماغ وتعد الرؤيا من الحواس المهمة ، فالعين تستجيب للض

 من الفقريات ،في عديد   (2)فقد درسها، وألهمية العين (1)لكن تشريحها ونشوئها الوراثي وتطورها يختلف بين األنواع المتباينة 

   ا في  الالمبريــدرسه (4) العديد من الفقريات فمثال  درست نسجيا وجنينيا فيو في الفقريات ،  (3)وصفت العين شكليائيا  قدل

Mordacia mordax ، سمكة الشبوط  في   (5)وBarbus grypus  Heckel  في سمكة البني   (6) ، وBarbus 

sharpeyii  Gunther   . 

  على النبوت  (8)، و  Ambystoma tigrinumعلى السلمندر    (7)من قبل  درست  Amphibianفي البرمائيات و    

Xenopus laevis وعلى ضفدع ،    Bufo marinus فدع ــــوفي ض ، (9)ت من قبل درسHyla arborea savignyi  

 .  (10)من قبل درست

،  (12)من قبل    Tiliaqua  rugosa نوع   العضاءه درست علىو،  (11)من قبل فقد درست  Reptilesفي الزواحف  أما   

السلوى  ، وفي طائر (14 ,15)ل ــــمن قب درست  Birdsفي الطيورو  .(13)من الزواحف من قبل  أنواع أربعةدرست في وكما 

في  (17 ,18)درست من قبل  فقد  Mammalsائن ــــــــفي اللبأما ،  (16)من قبل  Coturnix coturnix japonicaي ــــاليابان

 .في اإلنسان    (19 ,20) و،  القط والجرذ 
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،   Natrix tessellata tessellateالماء العراقية  أفعىتبغي الدراسة الحالية تسليط الضوء على التكوين النسجي للعين في      

 في مجال الدراسات التشريحية والنسجية . الماء العراقية  أفعىقلة الدراسات حول وتبين من خالل مراجعة المصادر 
 

 لمؤملد وطرلئق لمعؤل
من األسواق  جمعت  Iraqi water snake Natrix tessellata tessellataأفاعي ماء عراقية   9أجريت الدراسة على       

ساعة ، ثم غسلت  24ولمدة  % 10، وثبتت في محلول الفورمالين بتركيز  أعينهاالمحلية وبعد قتلها وتشريحها استخرجت 

Washed  بالماء ونكزتDehydrated  100، % 95، % 90، % 80، % 70بتراكيز تصاعدية  بالكحول االثيلي %،  

قطعت باستخدام  وصبت في قوالب خاصة ثم  °م  56-58درجة انصهاره  Wax Paraffinن بشمع البرافي Embeddedوطمرت 

، ثم لونت بملون هيماتوكسلين أرلك وااليوسين  mµ 6مقاطع مستعرضة وبسمك  إلى Rotary Microtomeالمشراح الدوار 

ثم التقطت ،     (21)  على  لنسجية اعتمد في تحضير الشرائح القد باستعمال كندا بلسم ،   Mountedوحملت   H&Eالمزدوجة

 .  SONY 14.1 MEGA  PIXELSبكاميرا نوع  الصور النسجية للمقاطع المنتخبة لتوضيح نتائج الدراسة
 

 لمنرـائـج
في مقدمة   dorsolateralموقعا ظهريا جانبيا  Natrix tessellata tessellataتتخذ العينين في أفعى الماء العراقية          

، والعصب  lensوتكون كروية الشكل،العدسة  eyeballتتكون العين من المقلة  (1)وتكون بارزة الى الخارج شكل  الراس

 tunica internaآلتي ، الغاللة الداخلية الخارج كا إلىمن الداخل  ابتداءظهرت المقلة مكونة من ثالث غالالت وهي البصري ، 

الطبقة الظهارية الملونة ابتدا من الخارج الى الداخل هي و،   (2)شكلعشر طبقات ضم تالتي   retinaتضمنت هذه الغاللة الشبكية 

pigment epithelium layer سميت بالظهارية الملونة المتالكها حبيبات ملونة  وتتألف من صف واحد من خاليا مكعبة الشكل

تتكون  rod and cones layerة العصي والمخاريط طبق،و choroid  كثيفة تكسبها اللون الداكن وتلتصق هذه الطبقة بالمشيمية

 cone cellsالمخاريط خاليا و  rod cellsالمتمثلة بخاليا العصي  photoreceptoreهذه الطبقة من المستقبالت الضوئية 

 rod innerوقطعة داخلية  ،  rod outer segmentظهرت كل خلية من خاليا العصي مؤلفة من قطعة خارجية للعصي 

segment  من قطعتين خارجية فتتالف  خاليا المخاريط  إمامرتبطة مع بعضها البعضcone outer segment  ،  وداخلية

cone inner segment اصغر حجما من القطعة الشكل واسطوانية   للعصي القطعة الداخليةتظهر ،  ترتبط مع بعضها البعض

القطعة الداخلية للمخروط كروية الشكل  والقطعة الخارجية  توظهر.األعلىوانحف وتتجه نحو  أطولالخارجية التي تكون 

هذه الطبقة ، تكون خاليا  أسفلضمن الطبقة النووية الخارجية الواقعة مخروطية الشكل ، تقع انوية خاليا العصي والمخاريط 

خاليا المخاريط فتظهر  اأم  ، short rodوخاليا عصي قصيرة  ،long rod بنوعين خاليا عصي طويلة   األفعىالعصي في عين 

ومخروط مفرد طويل  double cone shortقصير مخروط مزدوج و single cone short قصير مخروط مفردمنها  أنواعبعدة 

long single cone  ومخروط مزدوج طويلlong double cone .ةــقطيرات دهني علىوي المخاريط ــــتحت  oil droplet 

بين طبقة المستقبالت  external limiting membrane     يفصل الغشاء المحدد الخارجي( 3A&B) كل ــــش مختلفة جامــــبأح

نوى خاليا المستقبالت الضوئية  مما اكسبها اللون التي توجد فيها  outer nuclear layerالضوئية والطبقة النووية الخارجية 

هذه الطبقة شفافة تمر من خاللها تغصنات هرت ظ outer plexiform layerالطبقة الضفيرية الخارجية  و (3A)شكل الداكن

تكون هذه الطبقة سميكة  inner nuclear layerالطبقة النووية الداخلية و ، (3A)شكل  الخاليا العصبية الموجودة ضمن الشبكية 

والخاليا  bipolar cells  لقطب ثنائية ا لخاليا العصبية والساندة الموجودة ضمن الشبكية منها الخاليانوى اومؤلفة من عدد من 

 (2B)شكل التي تمتد بروزاتها الى الغشائين المحددين الداخلي والخارجي Muller cellsوخاليا مولر  horizontal cells األفقية

 ية الطبقة  كطبقة سميكة مؤلفة من تغصنات الخاليا العصبظهرت هذه  inner plexiform layer   الطبقة الضفيرية الداخليةو ،

ا حيث تحتل خاليا هذه الطبقة بكبر حجم نوه وتتميز ganglion cell layerالعقدية طبقة الخاليا ،وأألفعىالمكونة لشبكية عين 

 رمحا ويظهرت هذه الطبقة مكونة من تجمع  nerve fiber layer  العصبيةطبقة األلياف و (،2Aشكل)  الخلية نالجزء األكبر م

axons  تتجمع مكونة العصب البصريأذ الخاليا العقدية optic nerve   الغشاء المحدد الداخلي  ، المقلةالذي يغادرinternal 

limiting membrane  يفصل بين الشبكية والجسم الزجاجيهو مالصق لطبقة األلياف العصبية وا ورقيق جدالذي يكونbody   

 vitreous شكل(2A) ، دموية  أوعيةعلى وي سطح الشبكية تيحblood vessels  شكل(4A)  .هي الغاللةفالغاللة الثانية  أما 

التي   choroid ، وتتكون من المشيمية المحيطة بالعين  لة تمثل الغالوهي   uveaالغاللة العنبية  أو  tunica middle الوسطى

،   perichoroidal space بحيز يدعى الحيز حول المشيمية scleraالجزء األكبر من هذه الغاللة ومفصولة عن الصلبة تمثل 

 األمامييمثل الجزء  الذي  ciliary body الجسم الهدبي ،و(  5وتحتوي المشيمية على الخاليا الملونة لذا يكون لونها داكن شكل) 

 simpleي  بسيط ظهارعمودي ضام مفكك يقع بين ظهارتين مكونة من نسيج من نسيج  ويتكون نسجيا الوسطى من الغاللة

columnar epithelium    ويمثل الجسم الهدبي  امتدادا للمشيمية الدموية والخاليا الملونة  واألوعيةالمطاطة  باألليافغني ،

للعدسة  األماميالجانب  إلىتمتد ظهريا  األليافالجسم الهدبي حزمة من  سة والغرفة الخلفية للعين ، ويؤلفويتصل بالصلبة والعد

 ،الوسطى من الغاللة  األماميتقع في الجزء  التي  iris القزحية و (،  6شكل )   ciliary rollيطلق عليها االسطوانة الهدبية 

  (1)شكل الدائرية الشكل pupil فتحة البؤبؤ إلى  األماميةوتحيط بالفتحة البؤبؤية وتستمر حافاتها مع الجسم الهدبي وتفتح نهاياتها 

تتركز  striated muscle fibresططة عضلية مخ أليافتكون القزحية من ، وتالعين  إلى ةالتي تسيطر على كمية الضوء الداخلو

وهي ذو  في منطقة اتصالها بالعدسة  sphincter pupillaeوتؤلف عضلة قابضة ، في قاعدة القزحية ومحيط حافة البؤبؤ  أكثر

 . melanin granuleخالياها حبيبات ملونة  تمتلك  epitheliumويتكون سطحها من ظهارة استجابة سريعة للضوء، 
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رقيقة ومكونة  وهي ،وتعرف ببياض العين  scleraتتألف من الصلبة و tunica fibrosaهي الغاللة الليفية فالغاللة الثالثة أما      

يمتد من القطب  hyaline cartilageومحمية من الخارج بغضروف زجاجي  fibers connective tissueمن نسيج ضام ليفي 

يتكون من   Flattened cornea مسطحهي غشاء شفاف  التي corneaالقرنية و،   (5)شكلخط استواء العين  إلىالخلفي للعين 

 posterior corneal epitheliumونسيج ظهاري قرني خلفي    anterior corneal epithelium إمامينسيج ظهاري قرني 

وتوجد بين من النسيج الضام  أليافتتكون من  التي  substantia propriaأو المادة األصيلة  corneal stromaسدى القرنية و ،

غشاء و،   keratocytesتسمى الخاليا القرنية  لألليافغير منتظمة الشكل شبيهة بالخاليا المولدة  مسطحة خاليا األليافطبقات 

 غشاء أما القرني الخلفي ،ري ظهر بشكل غشاء رقيق بين المادة األصيلة والنسيج الظها الذي descemets membraneدسمت 

حافة  تقع ، (7شكل )  وسدى القرنية األماميفهو الغشاء الذي يفصل بين النسيج الظهاري   bowmans membrane بومان

 تقع بين القرنية من األمام والصلبة من الخلف وتتكون من نسيج ظهاري ومادة أصيلة . thick limbus cornea  السميكة القرنية

بها من المحيط الشفاف الغطاء عن  ويفصل القرنية ، spectacle transparentبغطاء شفاف   األماممن  األفعىعين تحاط قرنية 

 .( 8شكل)  subspectacular spaceيسمى بالفراغ بين الغشائين  الخارج فراغ  
 

 lensلمعدســة  
 بوسادة حلقية محاطة األساسيمكونها  العدسة يافاأللتكون  soft   ناعمة القوام sphericalظهرت العدسة تركيب كروي      

 Pseudostratified columnarمطبق كاذبظهاري عمودي  مكونة من نسيج  annular pad epithelimظهارية 

epithelium    ( 4شكلB) . 
 

  لمعرب لمبرري
العصبية  األليافالبعض في طبقة  من بعضها ganglion cellsيتكون العصب البصري من اقتراب محاور الخاليا العقدية       

 أما(.9شكل )  blind spotلتتجمع في نقطة خروج العصب البصري في القطب الخلفي لكرة العين والتي تسمى بالبقعة العمياء 

 فاقدة األفعىفكانت عين  lacrimal apparatusوالجهاز الدمعي  eyelids باألجفانالملحقة بالعين  المتمثلة  لألعضاءبالنسبة 

 والغدد الدمعية.   لألجفان
 

 
 ( : مظهر خارجي لرأس أفعى الماء العراقية يوضح العين .1) رقم  شكل

 

 
، طبقة العصي   pel، الطبقة الظهارية الملونة  ch: مقطع نسجي يوضح طبقات الشبكية وطبقة المشيمية A (2)رقم  شكل

، الطبقة  oplالطبقة الظفيرية الخارجية ، onlلطبقة النووية الخارجية ا ، elm، الغشاء المحدد الخارجي  co & roوالمخاريط 

، الغشاء المحدد  nfl، طبقة االلياف العصبية  gel، طبقة الخاليا العقدية  ipl، الطبقة الظفيرية الداخلية  inlالنووية الداخلية 

 .H& E( ملون 400x) ،ilmالخارجي 

EYE 
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في الطبقة النووية  bc، والخاليا ثنائية القطب  hc، والخاليا االفقية  mcا مولر : مقطع نسجي يوضح خالي (2B)شكل رقم 

 . H&Eملون  onl ،(1000x)، الطبقة النووية الخارجية  ipl، الطبقة الضفيرية الداخلية  inlالداخلية 
 

 
 ، عصي قصيرة  deزدوج ، مخروط م sc( . مقطع نسجي يوضح طبقة خاليا العصي والمخاريط  مخروط مفرد (3Aرقم شكل 

sr عصي طويلة ،lr    قطيرات دهنية،od ،  نوةnu  ،الغشاء المحدد الخارجي elm  ،  الطبقة النووية الخارجية onl  الطبقة،

 .inl. (1000x )H&Eالطبقة النووية الداخلية ،  oplالضفيرية الخارجية 

 

 
مخروط مزدج قصير،  B مخروط مفرد طويل،  A،    المخاريط( : رسم تخطيطي يوضح أنواع خاليا العصي و 3Bشكل رقم )

C  ،مخروط مزدوج طويلD  مخروط مفرد قصير ،E عصي قصير ،F  طويلعصي،lim   ، الغشاء المحدد الخارجيnu    نواة

،os   ، القطعة الخارجية od  قطيرة دهنية ،is القطعة الداخلية. 

 

 اتجاه الضوء



  3102 ء // لمؤتمؤر لمعمؤ  لمااي  ملمةة لمرربةة ممعمم  لمررةة جامعة كربال
 

111 

 

 
، الوسادة الحلقية  le،العدسة  rعلى السطح الداخلي للشبكية  bvاالوعية الدموية . مقطع نسجي يوضح انتشار  4A)) رقم  شكل

 .anp ،(100x )H & Eالظهارية 

 

 
المكونة من نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب و المحيطة بالعدسة ( : جزء مكبر من الوسادة الحلقية الظهارية4Bشكل رقم )

psce  الياف ،fi ،(1000x )  ملون ،H&E . 

 

 
، والفراغ الموجود   ch، كما يظهر المشيمية  sالمحيط بالصلبة   ca(: مقطع نسجي يوضح الغضروف الزجاجي  (5شكل رقم 

 .H&e( ملون 400x) ، spمابين الصلبة والمشيمية 
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، ملون  pc  ،(400x)، خاليا ملونة  sce، نسيج عمودي ظهاري بسيط  crمقطع نسجي يوضح االسطوانة الهدبية  (6)شكل رقم 

H&E . 

 
 

 
،  cs، سدى القرنية   bm، غشاء بومان  ace: مقطع نسجي يوضح طبقات القرنية ، نسيج ظهاري قرني امامي 7))رقم شكل 

 . H &E( ملون 1000x) ،pce، نسيج ظهاري قرني خلفي  dmغشاء دسمت 

 

 
، والفراغ بين      الغشائين  spيط بالقرنية  ، الغطاء الشفاف المح  corمقطع نســـجي يوضح القرنية  8) :) رقم  شكل

ss(.400x ملون )H&E. 
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،   bs، البقعة    العمياء  onمقطع نسجي يوضح خروج العصب البصري من مقلة العين، العصب البصري   (:(9رقم شكل 

 .H&E( ملون 400x.)  rالشبكية 
 

 لمؤناقشــة
مكونة من مقلة العين الكروية والعدسة والعصب البصري   Natrix tessellata tesselataظهرت عين أفعى الماء العراقية      

 ) uveaثم الغاللة الوسطى أو )العنيبية  fibrous tunicaوتتكون المقلة من ثالث غالالت ابتداء من الخارج الغاللة الليفية 

tunica middle  وبعدها الغاللة الداخليةinterna tunica وتتكون الغاللة الداخلية من الشبكية  (22)ر إليه وهذا يتفق مع ما أشا

retina   المكونة من الطبقات التالية ، الطبقة الظهارية الملونةpigment epithelium layer  ولوحظ أنها مكونة من صف واحد

كما ، (23 ,24)بأعداد كبيرة وهذا يتفق مع  melanosomeالتي تمتلك حبيبات ملونة   cuboidal cellمن الخاليا المكعبة الشكل 

الفقريات ووظيفتها هي نقل المواد من والى طبقة المستقبالت الضوئية  جميعإن هذه الطبقة تكون متماثلة في  (17)وذكر 

photoreceptor layer   أن فبين  (24)كما إن حبيباتها الملونة تزداد في عددها عند تعرضها للضوء لفترات طويلة ، أما

بينما اختفت هذه الحبيبات الملونة في األنواع  melanosomeالزواحف التي لها نشاط نهاري تحتوي طبقتها الظهارية الملونة على 

تتكون من ف)طبقة المستقبالت الضوئية(  rode and cone layerالطبقة الثانية طبقة العصي والمخاريط  أماذو النشاط الليلي .

  segmentوجزء داخلي  outer segmentوظهر كل منهما مكون من جزئين جزء خارجي  cones لمخاريطوا rodesالعصي 

inner   وتتميز العصي بكونها نحيفة وتالمس الطبقة الظهارية الملونة أما المخاريط فهي دورقية الشكل وتنتهي المخاريط قبل

كون بنوعين خاليا عصي طويلة وقصيرة أما خاليا ، وخاليا العصي ت (16)مسافة معينة من الظهارة الملونة وال تالمسها 

ومخروط مزدوج قصير ومخروط مزدوج طويل وهذه  طويلومخروط مفرد  قصيرالمخروط فكانت على أنواع مخروط مفرد 

أما  ،، وللزواحف التي تكون ناشطة في الليل عصي كثيرة العدد بعضها أحادي التركيب واألخر ثنائي التركيب (25)يتفق مع 

والتي نشاطها مختلط فلها مخاريط أحادية صغيرة وكبيرة  ،واحف نهارية النشاط فلها مخاريط أحادية صغيرة وقليل من العصيالز

أما نهارية النشاط  ،عصي كثيرة ومخاريط قليلة ليلي نشاطأن الحيوانات التي تكون ذات  (23)، كما وذكر  (13)مع وجود عصي 

واقعة في  oil dropletsأفعى الماء العراقية محتوية على قطيرات دهنية بأحجام مختلفة   فتمتلك مخاريط فقط . وظهرت مخاريط

إذ أوضحا أن قمة القطعة الداخلية للمخاريط المفردة والمزدوجة لكل من  (26 ,27)قمة القطعة الداخلية للمخروط وهذا يتفق مع 

من خالل دراسته على أربعة  (24)رات دهنية كبيرة ، وأشار البرمائيات والزواحف والطيور واللبائن غير المشيمية تحوي قطي

أن األفاعي  (2)أنواع من الزواحف أن هذه القطيرات الدهنية تختلف في حجمها وعددها وتوزيعها باختالف األنواع ،وذكر 

ئها على مادة والعضايا االسترالية تحوي قطيرات دهنية في الجزء الخارجي لطبقة العصي والمخاريط  إضافة إلى احتوا

rhodopsin  أن الجزء الخارجي للعصا يحتوي الصباغ المعروف باسم  (28). في حين ذكرrhodopsin  وهذه المادة تمتص

الطاقة الضوئية وتنشى تنبيها حسيا بصريا يبدأ من خلية العصا أما الجزء الخارجي للمخروط فانه يحتوي مادة صباغية بصرية 

 .  iodopsinاخرى هي 

لوحظ في عين أفعى الماء كغشاء يفصل بين الطبقة النووية فقد  external limiting membraneالغشاء المحدد الخارجي  أما   

الخارجية وطبقة العصي والمخاريط وتمتد إليه خاليا المستقبالت الضوئية والخاليا األخرى الموجودة في الشبكية وهذا يتفق مع ما 

صف نطيقات التصاق بين بروزات خاليا مولر  عن غشاء حقيقيا ولكنه عبارة أنه ليسب (29)، وقد وصفه  (10 ,16)ذكره

 outer nuclearوالمستلمات الضوئية وهو مثقب بسبب اجتياز المستلمات الضوئية له في هذه المنطقة . الطبقة النووية الخارجية 

layer وتميزت .  (24 ,28)ط ( وهذا يتفق مع كل منظهرت مكونة من انويه المستقبالت الضوئية )خاليا العصي والمخاري 

كطبقة شفافة تمر خاللها تغصنات الخاليا العصبية الموجودة ضمن   Outer plexiform layerالطبقة الضفيرية الخارجية 

إلى أن هذه الطبقة تتكون من  (28)وقد أشار  outer synaptic layerطبقة المشابك الخارجية  (30)الشبكية وقد سماها 

الواقعة في  bipolar cellsلتشابكات العصبية بين محاور خاليا العصي والمخاريط وبين الفروع الشجيرية للخاليا ثنائية القطب ا

ظهرت مؤلفة من عدد من االنويه المتراصة منها انويه التي  internal nuclear layerالطبقة التالية وهي الطبقة النووية الداخلية 

.وقد أوضح  (23 ,29)إضافة إلى الخاليا األفقية وهذا يتفق مع ما أشار إليه   mullers cellوانويه خاليا مولرالخاليا ذات القطبين 
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وهي خاليا عمالقة في الحجم تقع نواها في الطبقة  retinal gliocytesأن خاليا مولر تدعى بالخاليا الدبقة الشبكوية  (23)

 مية النحيفة فتمتد لكال الغشائين المحددين الداخلي والخارجي . الداخلية النووية أما بروزاتها السايتوبالز

ظهرت كطبقة سميكة مكونة من ألياف منتظمة تمتد خاللها محاور  فقد  inner plexiform layerالطبقة الضفيرية الداخلية اما  

أنها مكونة  (16)، وذكر  inner synaptic layerطبقة المشابك الداخلية  (30)وتشجرات الخاليا العصبية ، في حين أطلق عليها 

 من ألياف منتظمة بصورة أفقية ، تمثل محاور الخاليا ذات القطبين وتشجرات الخاليا العقدية . 

أليافها  مثلأجسام الخاليا العقدية وتكون أنويتها كبيرة الحجم ، كما وت ganglion cell layerطبقة الخاليا العقدية تضمنت     

أن هذه الطبقة مكونة من أجسام الخاليا  (23)،وقد بين  (29)وهذا يتفق مع  optic nerve fiberعصبية البصرية طبقة األلياف ال

بأنها طبقة مكونة من عدة صفوف من الخاليا  (16)العقدية وتكون محاورها التي التتفرع ألياف العصب البصري .وقد وصفها 

كتجمع لمحاوير الخاليا العقدية مكونة العصب البصري   nerve fibers layerطبقة األلياف العصبية وظهرت ذات انويه كبيرة. 

ظهر كغشاء رقيق شفاف يفصل فقد   internal limiting membraneالغشاء المحدد الداخلي  أما. (29,23)وهذا ما أشار إليه 

أن الغشاء المحدد الداخلي مكون  (23)ر، وذك(30,29)وهذا يوافق ما أشار إليه  vitereous bodyبين الشبكية والجسم الزجاجي 

الشبكية في الزواحف إلى ثالث  (22)قد قسم ل. و basal lamina of Mullers cellsمن الصفيحة القاعدية القاعدية لخاليا مولر 

ية سطح شبك في. ظهرiridial partوالجزء القزحي  ،ciliary partوالجزء الهدبي  ،optical partمناطق هي الجزء المبصر 

األفاعي تمتلك شبكة  جميعبان السطح الداخلي لشبكية  (25,2)أفعى الماء العراقية شبكة من األوعية الدموية وهذا يتفق مع ما ذكره 

من المشيمية الغامقة اللون الحتوائها على الخاليا  فقد ظهرت مؤلفة غاللة الوسطى أو العنيبية لل أما بالنسبةمن األوعية الدموية.

كون من نسيج ضام مفكك يقع بين طبقتين ظهاريتين تبرز يالجسم الهدبي و.  (2)كما أنها تكون وعائية  (22)ذا يتفق مع الملونة وه

 .(11,2)منه نتؤات هدبية مكونة االسطوانة الهدبية التي لها دور في تثبيت العدسة وهو يطابق ما ذكره 

في منطقة اتصالها بالعدسة ويتكون   sphincter pupillaeضة ظهرت القزحية مكونة من ألياف عضلية مخططة تؤلف عضلة قاب

 أن سدى القزحية اليحوي حامالت الميالنين (2)، كما وذكر  (11)سطحها من ظهارة تمتلك خالياها حبيبات ملونة وهذا يتفق مع 

روف أو عدم وجوده وجود الغض، وان  . أما الصلبة فكانت محمية بغضروف زجاجي  lipophoresفقط وإنما حامالت دهون 

إلى وجود مثل هذا الغضروف في الطيور. أما القرنية فهي عبارة  (30)، وقد أشار  (11,2)أنواع الزواحف   على أختالف  يعتمد

أن القرنية خالية من األوعية الدموية  (11 ,28)، وقد ذكر  (29)عن غشاء شفاف مكون من خمس طبقات وهذا يوافق ما أشار إليه 

في منطقة  canal of schlemواالسم الشائع له هو قناة شليم  circular venous sinusباستثناء جيب وريدي دائري  واللمفاوية

،  (2 ,30)ق مع ــوهذا يتف spectacleاف يدعى ـــــاتصال الصلبة بحافة القرنية. وظهرت القرنية محاطة من الخارج بغطاء شف

باختالف األنواع .أما العدسة فظهرت ناعمة القوام ومحاطة بوسادة حلقية ظهارية ، وقد فبين أن وجود هذا الغطاء يختلف  (11)أما 

. وللعين  Natrixأن العدسة في معظم الزواحف تكون قوية ولكنها تظهر رقيقة في بعض أفاعي الماء مثل جنس  (11)ذكر 

تكون مفقودة في بعض أنواع الزواحف من ضمنها والتي  lacrimal glandsوالغدد الدمعية  eyelidsتراكيب ملحقة مثل األجفان 

أن طبقة المستقبالت الضوئية لها وتمتلك عيون صغيرة  Typhlopsإلى أن األفاعي العمياء  (31,11). كما وأشارا  (30)األفاعي

 Blind cave fish Astyanaxبان أسماك الكهوف العمياء   (32)تتكون من خاليا عصي فقط وهذا يتفق مع ما أشار إليه

hubbsi  .تمتلك عيون أثرية غير متطورة في تركيبها الخلوي مقارنة مع اسماك المياه االعتيادية 
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