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 باسمه تعالی

 

توان متغیر عدسی کمک می کند تا با توجه به فاصله های مختلف اشیا از چشم همواره تصویر واضحی از آن ها روی شبکیه 

 تشکیل شود.

جایی که تصویر واضح تشکیل می شود ودر واقع مکان اصلی بینایی ماست ،لکه ی زرد شبکیه است که قطری 

 است.واقع شده foveaمیکرون داردودر مرکز 933حدود

                                                                                                                                                                       ( con.مخروط)9( rod.استوانه)1در شبکیه دو سلول بینایی دیده می شود:

 میکرون.2-5میکرون است و قطر سلول های مخروطی حدود5-9توسط قطر استوانه به طور م

دارندو میکرون 5/1که نیزقطری حدود استوانه ای به چشم نمی خورد و مخروط های این لسلول  هیچ لکه ی زرد شبکیه  در

ع تخصص ودر واق می کنند ایجادبا وضوح بیشتر  ینسبت به مخروط های سایر نقاط شبکیه )به علت کوچک بودن(تصویر

 یافته اند.

 حدت بینایی 

بستگی دارد.)هرچه سلول ها بزرگ تر باشد فاصله  ازهمبه فاصله ی سلول های بینایی ،چشم بینایی یا قدرت تشخیص حدت 

در لکه ی زرد ،قطر مخروط های تخصص یافته کم است،در نتیجه ی دو مرکز سلول بیشترو قدرت تشخیص کمتر است.(

 پس در این قسمت قدرت تشخیص باالتری انتظار می رود. ،کم است فاصله ی بین سلول ها هم

 : فقط تشابه (و با ثانیه)واحد اندازه گیری زمانثانیه و دقیقه هر دو مثل درجه واحد اندازه گیری زاویه اند یاد آوری

 دارد.اسمی 

 به سانتی متر(ثانیه است.)در واقع رابطه ی درجه و ثانیه مثل رابطه ی متر است 133هردرجه ،معادل 

 ،حدت بینایی در لکه ی زرد
 

 
ثانیه شود،ما قادر به تمایز 95منبع نور کمتر از 9یعنی اگر فاصله ی  (است .s95درجه )معادل  

                                    این دو نقطه از هم نیستیم و هر دورا ،یکی می بینیم.                                          

 ،یا نقاطی که دورترند BوA درشکل مقابل مجموعه نقاط    

 به صورت دو نقطه ی مجزا قابل تشخیص اند،

ایجاد می کند؛بنابراین  ثانیه95چون پرتوی نوری که از این نقاط گذشته و به سلول بینایی رسیده زاویه ای بیشتر یا مساوی 

    قابل تمایزاند.
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را در نظر بگیرید.خط نوری که از این دو نقطه گذر می کندتا به سلول بینایی برسد باهم Cو Bاما فاصله ی بین دو نقظه ی 

)چون به هم نزدیک اند( و از هم تمییز داده تشکیل می دهد وچشم مااین دو نقطه را یک نقطه میبیندs95زاویه ای کمتر از 

 نمی شوند.

ممکن است با چشم یک جسم را،یک نقطه ببینیم ولی علت استفاده از میکروسکوپ،حدت بینایی بیشتر آن است؛توضیح:

چندین نقطه اند.)مثل کولونی یک باکتری که با  می دهیم متوجه می شویم که در واقعوقتی آن را زیر میکروسکوپ قرار 

؛یعنی چشم ما قادر به چشم غیر مسلح یک نقطه دیده می شودودر زیر میکروسکوپ تشکیل شده از میلیون ها باکتری است

     (مایز این نقاط از هم نیست.ت

میلی متر تغییرکند و مقدار نور ورودی به این وسیله تنظیم  2تا5/1قطر سوراخ مردمک به وسیله ی عضالت عنبیه می تواند از

 .می شود

متر متغیر است ومساحت می تواند میلی 95/9دمیلی متر متغیر است،شعاع حدو5/6یعنی  2تا5/1)وقتی قطر مردمک توضیح:

با  مقدار نور ورودیبرابرمتغیر باشد ودر واقع 93میلی مترمربع،متغیر باشد در نتیجه مقدار نور ورودی نیز می تواند تا93

 (.مجذورقطرمتناسب است

 ه وسیله قطر مردمک تنظیم می شود.به عالوه عمق کانونی نیز ب

متمرکز شود.گاهی اوقات اگر کمی هم از کانون :برای اینکه تصویر واضح ،تشکیل شود،کانون عدسی باید روی شبکیه توضیح

عدسی فاصله داشته باشیم ،باز هم تصویر واضح ست ،چون خطوطی که در کانون هم دیگر را قطع کرده اند ،خیلی از هم دور 

 نشده اند.

د.)هرچه عمق شناخته می شوعمق کانونی همچنان تصویر واضح باقی بماند،به عنوان  فاصله از کانون واقعیاینکه با چقدر 

قطر  کم شدنهمچنان تصویر واضح باشد. عمق کانونی با  وکانونی بیشتر باشد،بیشتر اجازه داریم از کانون واقعی فاصله بگیریم 

 مردمک،افزایش می یابد.(

 عیوب انکساری کره ی چشم :

علت عمده ی دور بینی ،چنین چشمی در دیدن اشیا نزدیک مشکل دارد.دو دور خوب بینی (:Hyper Opiaالف(دور بینی)

.کاهش 9.کم شدن قطر کره ی چشم )نزدیکتر شدن شبکیه و در نتیجه واقع شدن کانون در پشت شبکیه(  1عبارت اند از:

قدرت تحدب عدسی یا کاهش توان عدسی)توان عدسی در شکستن پرتوها کم می شود در نتیجه پرتوها کمتر شکسته شده و 

.( برای درمان باید عدسی محدب)همگرا( استفاده شود تا پرتوهارا بیشتر شکسته و در پشت شبکیه کانون تشکیل می شود

 در واقع توان عدسی چشمی در شکستن پرتوها افزایش می یابد.کانون  روی شبکیه تشکیل شود.

این  ممکن است افزایش زجاجیه سبب فشار به کره ی چشم شده و شبکیه جدا شودو جلوتر بیاید درازعلل دیگر دور بینی،

حالت فرد دور بین می شود.همچنین با گذشت زمان و پیر شدن وسفت شدن عدسی،عدسی قدرت تحدب خود را از دست 

 داده و فرد دوربین می شود.
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یعنی نزدیک خوب بینی،این چشم در دیدن اشیا دور مشکل دارد.دو علت عمده ی نزدیک بینی (:Myopiaنزدیک بینی)ب(

.تحدب زیاد عدسی و افزایش 9تر رفتن شبکیه و در نتیجه واقع شدن کانون جلوی شبکیه(.بزرگ بودن کره ی چشم )عقب1:

توان آن در شکستن پرتو ها ،در نتیجه پرتوها بیشتر شکسته شده و زودتر یکدیگر را قطع می کنند و کانون جلوی شبکیه 

صورت گرفته دورتروتقاطع از هم فاصله گرفته تشکیل می شود. برای درمان باید از عدسی واگرا )مقعر(استفاده شود تا پرتوها 

 وکانون روی شبکیه تشکیل شود.

 ضعف عضالت مژگانی نیزسبب می شود که عدسی تطابق الزم را نداشته باشد.

اگر میزان انکسار در محورهای مختلف عدسی یکسان نبوده و با هم متفاوت باشد این باعث می شود که در آسیگماتیسم:ج(

یعنی پرتو ها در یک نقطه یکدیگر را قطع نمیکنند زیرا عدسی دارای تحدب خاص تصویر ناواضح باشد. یک زاویه و محور

متفاوت در دو لبه ی خود است در نتیجه میزان شکست پرتو ها در دو لبه ی آن متفاوت است .)مثالی از عدسی آستیگماتیت، 

پهلو به ان وارد میشود.درجه ی انحنا در سطحی که از یک عدسی است که سطخ آن مشابه یک طرف تخم مرغ است که نور از 

محور بزرگ تخم مرغ می گذرد ، به میزان درجه انحنای سطحی که از محورکوچک تخم مرغ میگذرد نیست .(از آنجا که 

انحنای عدسی آستیگماتیت در امتداد هردو سطح آن مساوی نیست،امواج نوری که به قسمت محیطی عدسی در دو سطح آن 

  ورد می کنند، به یک میزان منعکس نمی شوند.برخ

  که به طور مادرزادی مشکل بینایی دارند،عمدتا کره ی چشم دخیل است .درافرادی 

 ،عمدتا عدسی چشم دخیل است. درافرادی که به طور اکتسابی مشکل بینایی دارند 

   (متعددند. -همانطور که اشاره شد-به هر حال علل عیوب انکساری کره ی چشم )

 مایع های چشم :

)برجستگی های  cilliary processفضای بین عدسی و قرنیه را مشروب می سازد.ترشح زاللیه توسط زواید مژگانی :زاللیه

 )زوائد مژگانی در قاعده ی عضالت مژگانی قرار دارند.((انجام می شود.که پرعروق هستند تلیومی اپی

 سانتی متر مربع است.6حدودا  مساحتی که توسط این برجستگی ها ایجاد می شود

برجستگی ها پمپ های سدیم قرار دارند و سدیم را پمپاژمی کنند.چون بار سدیم مثبت است به دنبال  در این:تراوش مایع 

اسمز  شیوه ی تراوش می شود.به دنبال تراوش این یون ها ،آب نیز به آن یون کلر یا بی کربنات به علت جاذبه ی الکتریکی 

و در واقع مایع زاللیه  که ترکیبی از آب ،مواد غذایی و یون هاست تراوش شده است.مواد غذایی شامل وارد شده 

دارای مواد  این مایع بنابراین پمپاژ می شوند.)انتقال فعال(به داخل این فضا (نیز Vcگلوکز،اسیدهاب آمینه و اسید آسکوربیک)

 میکرولیتر در دقیقه است.9-9میزان تراوش مایع حدود ه کند .مغذی است که میتواند سطوح مختلف کره ی چشم را تغذی
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 )جلوی عنبیه(توسط سوراخ مردمک وارد اتاقک قدامی )پشت عنبیه(قک خلفیاتراوشات از اتاین مایع چرخش میکند یعنی 

و  ی مشبک)در انتهای پیوستگاه عنبیه به قرنیه ، یک ناحیه تخلیه می شود.schlemmشده و نهایتا توسط مجرای شلم

میکرون است و مانند یک صافی عمل میکند و مایعی که تراوش  9یا 9وجود دارد که قطر سوراخهایش حدوداسوراخ داری 

فشار   و وارد کانال شلم شده و این کانال به ورید خارج چشمی تخلیه میشود (. شده ، از اینجا شروع به بازجذب شدن میکند

(اگرمایع داخل چشمی بازجذب نشودو تجمع پیدا کندفشار داخل 15جیوه است )نرمال میلی متر 93-19داخل کره ی چشم 

 کره ی چشم باال می رود.

  ممکن است در اثر خونریزی های چشمی یا عفونت های چشمی،یکسری از ذرات در داخل این ناحیه ی مشبک گیر

شود، پس این مایع در کره ی چشم در نتیجه آب نمیتواند بازجذب  ، شبکه بسته میشود )صافی میگیرد ( کنند

 پخش شده و فشار داخل کره ی چشم را باال میبرد.

  میلی متر جیوه ،93به افزایش فشار داخل کره ی چشم به بیش از(آب سیاهglucoma).می گویند 

 

می آورند تا حس شده قرار داده و روی قرنیه فشار  برای اندازه گیری فشار داخل کره ی چشم تونومتر را روی قرنیه ی بی

برابر شده و سپس آن را می خوانند.به این روش اندازه گیری  )داخل چشم(قرنیه ی که فشار اعمال شده با فشار سوی دیگرجای

 می گویند. تونومتری

میلی متر جیوه سبب فشار به عصب بینایی در دیسک اپتیک می شودکه از انتقال پیام توسط 63یا53افزایش فشار به بیش از 

                                                          بنابراین گلوکوم در فشارهای باال میتواند باعث کوری شود.و در نهایت سبب کوری می شود. جلوگیری کردهعصب 

ات مختل کننده ای که با لیز کردن و از بین بردن ذرقطره  معموال با استفاده از  ،اگر افزایش فشار به علت انسداد باشددرمان :

 تا مایع اضافی از ظریق مجرا دفع شده و فشار اضافی هم برطرف شود.ه انسداد را برطرف نمود  ،باعث رفع انسداد میشوند

:پروتین های سازنده ی عدسی )عمدتا کریستالین(سبب شفافیت عدسی می شوند.عواملی مثل (Cataratآب مروارید)

شاهده می شود،سبب کدر شدن پروتیین وعدسی می گردد.عدسی کدر نور را مدیابتی  گلیکوزیله شدن پروتیین ها که در افراد

 جایگزینی عدسی مصنوعی به جای عدسی کدر با جراحیدرمان حاضر:به خوبی از خود عبور نمی دهد. 
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 شبکیه :

 در ابتدا الیه های شبکیه را بررسی می کنیم که از خارج به داخل عبارت اند از :

خارجی ترین الیه بوده و حاوی رنگدانه ی مالنین است . وظیفه ی آن عالوه بر کمک  به پیگمانته)دانه دار(:(الیه ی 1

توسط استوانه و مخروط جذب نشده اند را جذب کندو اجازه ی بازتابش  تاریک سازی اتاق چشم این است که فوتون هایی که

 آن هارا ندهد.

است. این الیه Aختمان رودوپسین از رتینال استفاده شده که از مشتقات ویتامینمولکول اصلی بینایی رودوپسین است.در سا

 .نیز هستAخیره ی ویتامین ذمحل 

در افراد آلبینیسم )زال(که رنگدانه ی مالنین ساخته نمی شود عالوه بر سفیدی مو و پوست و ...الیه ی پیگمانته ی شبکیه نیز 

که جذب این الیه می –نتیجه فوتون های جذب نشده توسط استوانه و مخروط  به دلیل نبود مالنین ،عمال وجود ندارد.در

از بین نمی روند و دوباره بازتابش می یابند،به همین دلیل وضوح بینایی به شدت افت می کند.)کاهش وضوح در افراد -شدند

 مختلف متغیر بوده و ممکن است به
 

  
 وضوح واقعی برسد.( 

در کل شبکیه استوانه ها بسیار بیشتر از مخروط ها هستند ش خارجی استوانه و مخروط(:(الیه ی فوتو رسپتورها )بخ2

مولی(وجود داشته و در این نقطه هیچ استوانه عمیلیون مخروط تمایز یافته)کوچکتر از مخروط م933.اما در لکه ی زرد حدود 

 ای دیده نمی شود.

دهد و قادر به شناسایی طول موج آن نیست.با وجود استوانه (را تشخیص می 033nm-033وجود نور مریی )(:Rodاستوانه)

 دید سیاه و سفید مقدور است. 

سلول های مخروطی طول موج هر فوتون مریی را تشخیص داده و بنابراین نوع و رنگ آن را مشخص می (:(Coneمخروط

سبز،قرمزو آبی است.بیماری کوررنگی در کندو دید رنگی را فراهم می آورد.سه رنگ اصلی قابل تشخیص برای مخروط ها 

 ارتباط باآسیب سلول های مخروطی است.

مخروط است ،یعنی در نور کم که سلول های مخروط قادر به تشخیص وجود برابر 93حساسیت سلول ها ی استوانه به نور 

تصاویر واضحی از اشیا به دست سلول های استوانه وجود نور را تشخیص می دهند.به همین دلیل در نور کم ،فوتون نیستند

 نمی آید و این تصویر مبهم نیز نتیجه ی گزارش سلول های استوانه است.

 هسته های سلول های استوانه و مخروط:(الیه ی هسته دار خارجی3

که در نتیجه ی وجود پایانه های آکسونیِ سلول هایِ مخروط و استوانه ،و دندریت های الیه ی :(الیه ی مشبک خارجی4

 بعدی )سلول های دو قطبی(ایجاد شده است.

(دیده می horizantal(،آماکرین و افقی)bipolarدراین الیه هسته ی سلول های دوقطبی): الیه ی هسته دار داخلی(5

 شود.
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 محل سیناپس آکسون سلول های الیه ی قبل و سلول های الیه ی بعد)گانگلیونی( :(الیه ی مشبک داخلی 6

 (الیه ی اصلی مخابره پیام عصبی)های گانگلیونی در این الیه قرار دارند. سلول :(الیه ی گانگلیونی 7

)حاوی عصب بینایی(آکسون هایی که از گانگلیون های الیه ی قبل خارج می شوند،عصب بینایی را : (الیه ی عصبی8

 تشکیل می دهند.

 گیرد.یه هارا از خارج در بر می کل این الکه :(الیه ی محدود کننده ی خارجی9

)داخلی ترین الیه(؛گایتون الیه ی محدود کننده ی داخلی را به عنوان الیه های : (الیه ی محدود کننده ی داخلی01

 الیه می داند.2شبکیه در نظر نمی گیرد و از این نظر شبکیه را 

 

جایی که بینایی اتفاق می افتدو فوتون ها باید جذب و تشخیص داده شوند،الیه ی فوتورسپتورهاست،که بعد از الیه ی 

برای رسیدن به اخل می آیند(دپیگمانته ،خارجی ترین الیه محسوب می شود.در واقع فوتون های نور)که از 

فوتون هاقبل ازرسیدن به  آیانایی چگونه امکان پذیر است وفوتورسپتورها،حدود هفت الیه ی سلولی را باید بگذرانند.پس بی

 فوتو رسپتورها جذب الیه های دیگر نمی شوند؟

باید بگوییم که بینایی اصلی و دقیق در لکه ی زرد اتفاق می افتد ،نه در قسمت های دیگر شبکیه.دراین لکه فوتون ها 

طه الیه های فوقانی کنار زده شده اند،تامانعی برای رسیدن فوتون ها مستقیما به الیه ی فوتورسپتورها می رسند،زیرا در این نق

 به سلول های بینایی استوانه و مخروط ،نباشند.)لکه ی زردفرورفته است ،چون تعداد کمتری الیه ی سلولی دارد.(

فت کننده بسیار کمتر عالوه تعداد سلول های الیه های فوقانی)برای مثال سلول های گانگلیونی(نسبت به سلول های دریابه 

 یعنی حتی در سایر نقاط شبکیه ،سلول های فوقانی نمی توانند سلول های زیرین را تحت پوشش کامل قرار دهند. است.

لکه ی زرد نقطه ی اصلی بینایی ماست و سایر قسمت ها ،تصویری ناواضح ایجاد می کنند.این نکته وقتی ملموس است که 

بسیارحرکت یک توپ)یا شی دیگر( را دنبال می کند.هنگام تغییر مکان توپ به دلیل وسعت فردی را می بینیم که با دقت 
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ز هم می توانیم توپ را ببینیم ولی علت حرکت چشم یا سر به دنبال حرکت توپ این شبکیه ،بدون حرکت دادن سر یا چشم با

ط شبکیه(تا دقت کافی را داشته باشیم.به است که می خواهیم تصویر توپ همواره روی لکه ی زرد تشکیل شود)نه سایر نقا

 طورکلی وقتی به چیزی مستقیما نگاه می کنیم ،تصویر شی روی لکه ی زرد تشکیل می شود.

 :مولکول های فوتورسپتور

ل تصاویر در چشم است ،از دو نوع سلول حساس به یقبال ذکر شد که الیه ی فوتورسپتورها که الیه ی اصلی دریافت و تشک

با حساسیت .مخروط:2برابرمخروط(ودقت کمتر 93باحساسیت باالتر)نسبت به وجود نور .استوانه:0شده است: نور تشکیل

 (-رنگ-کمتر ولی دقت باالتر )در تشخیص طول موج فوتون دریافتی

متوجه سلول فوتورسپتور،مولکول های حساس به نور وجود دارد ،که با تابیدن نور،واکنش نشان داده وسلول  در هر دو نوع

 حضور نور می شود.)مولکول حساس به نوردر استوانه :رودوپسین ودر مخروط:فوتوپسین می باشد.(

 اجزای سلول فوتورسپتور:

 هر سلول دریافت کننده ی نور)استوانه یا مخروط(دارای قطعه ی خارجی ،قطعه ی داخلی،هسته و پایانه ی آکسونی است.

)از لحاظ  دیسک می باشد،که هر دیسک از دو الیه ی لیپیدی تشکیل یافتهحاوی حدودا هزارعدد قطعه ی خارجی:-الف

 ظاهری دیسک ها مشابه دستگاه گلژی اند.(

اندازه ی این دیسک ها در سلول استوانه یکسان است در نتیجه سلول ظاهری استوانه ای دارد.اما در سلول مخروطی ،دیسک 

 نتیجه سلول ظاهری مخروطی پیدا می کند. ها از خارج به داخل به تدریج بزرگتر می شوند،در

 های سلولی مثل میتوکندری و اندامک و...است. ارگانل محل قرارگیری قطعه ی داخلی :-ب

 هسته-ج

 قسمتی که از آن میانجی عصبی آزاد شده و پیام منتقل می شود.پایانه ی آکسونی:-د
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پروتیین های غشا ،که مولکول های حساس به نوردر دیسک های لیپیدی بین دو الیه ی لیپیدی قرار گرفته اند)درست مثل 

به همین دلیل قطعه ی خارجی که حاوی دیسک ها و مولکول های دریافت کننده (بین دو الیه ی لیپیدی غشا قرار گرفته اند.

 ،اهمیت بیشتری دارد. است ،نسبت به سایر اجزای سلول دریافت کننده

وزن سلول های دریافت کننده)استوانه و مخروط( را به خود 03%مولکول های دریافت کننده)فوتوپسین و رودوپسین( ،حدود 

ن ها در سلول های استوانه و مخروط می باشد.هرچه قدر سلول این پروتئیاختصاص داده اند،که نشان دهنده ی تراکم باالی 

ن حساس به نور داشته باشد،به نور حساس تر است.)دلیل حساسیت بیشتر استوانه نسبت به مخروط ئیمقدار بیشتری پروت

تراکم بیشتر پروتیین حساس به نور رودوپسین است.که در تاریکی مطلق حتی یک فوتون هم توسط استوانه ها تشخیص داده 

 می شود.(

 :چگونگی تشخیص نور

ر از کانال های سدیمی و غشای قطعه ی داخلی سلول سرشار از کانال غشای قطعه ی خارجی سلول فوتورسپتور سرشا

سدیم تمایل به داخل آمدن و پتاسیم مایل به بیرون رفتن است و چون بار باز هستند .پتاسیمی است. در تاریکی هردوکانال  

 است. -03می باشد، هیچ تغییر اختالف پتانسیلی اتفاق نمی افتد و ولتاژسلول ثابت و +1هردو 

سدیم دیگر داخل نمی شود اما پتاسیم  همچنان به خارج کانال های سدیمی بسته می شود.در نتیجه  ،به محض حضور نور

 می رود .بنابراین اختالف پتانسیل سلول با بیرون بیشتر شده و منفی تر می شود.

 بررسی دقیق چگونگی بسته شدن کانال های سدیمی:

ی به نام اسکوتوپسین و یک بخش رتینال تشکیل شده که وقتی رتینال در حالت مولکول رودوپسین از یک بخش پروتیین

سیس باشد به اسکوتوپسین می چسبد و وقتی در حالت ترانس باشد از آن جدا می گردد و مولکول رودوپسین تجزیه می 

باره صورت نمی گیرد ترانس و تجزیه ی مولکول می شود. این تبدیل یک-سیس به آل-11حالت شود. حضور نور سبب تبدیل 

 و در طی تبدیل چندین حد واسط داریم.

 9متارودوپسین.........جداشدن کامل.......1رودوپسین+نور...........واتورودوپسین...........لومیدوپسین............متارودوپسین
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 پروتیین به نام ترانس دیوسین می شود.Gسبب فعال سازی یک 9متارودوپسین 

حلقوی GMPوAMPترانس دیوسین فعال شده سبب فعال سازی فسفودی استراز می شود.)فسفودی استراز آنزیمی ست که 

 را تجزیه کرده و غلظت آن هارا کاهش می دهد.(

 می شود.c-GMPفسفودی استراز سبب کاهش غلظت 

c-GMPیمی بسته می شود.سبب باز نگه داشتن کانال های سدیمی می شود،پس با کاهش غلظت آن ،کانال سد 

 حلقوی درون کانال سدیمی قرار گرفته و آن را باز نگه می دارد.GMPتعبیر استاد:

 

فوتورسپتور، تنها سلول در بدن است که پیام را با هایپرپالریزاسیون منتقل می کند.)باحضورنوروبسته شدن کانال 

Na وبازماندنk).وخروج پتاسیم سلول هایپرپالریزه می شود 

،سلول به طور مداوم میانجی)گلوتامات(آزاد می کندووقتی به سلول نور می رسد و هایپر  -03عادی و در پتانسیلدرحالت 

پالریزه می شود،مقدار گلوتامات آزاد شده توسط فوتورسپتور کم می شودوسلول عصبی این را به عنوان حضور نور درک می 

 کند.

ستثنا ست؛سایر سلول های تحریک پذیر وقتی حضور محرک را درک این سلول در میان سلول های تحریک پذیر اتوضیح:

نسبت به حالت استراحت نشان می دهند ولی این سلول بادرک محرک عکس العمل خودرا کم می کنند عکس العمل بیشتری 

 می کند ودر حالت استراحت یک مقدار عکس العمل همیشگی دارد.

انجام می شود اما بر خالف سایر اندامها در شبکیه کمی پردازش انجام می شود پردازش تمام اطالعات حسی بدن در قشر مخ 

 .)فقط در حد تشخیص جهت نور و...(
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میلیون سلول گانگلیونی وجود 1.6میلیون سلول مخروطی و9میلیون سلول استوانه ای،133در کل شبکیه حدود همگرایی:

)استوانه و مخروط(ابتدا به تعداد کمتری سلول دو قطبی و سرانجام میلیون سلول دریافت کننده 139دارد.اطالعات حاصل از 

عدد سلول دریافت کننده اطالعات خود را 133میلیون سلول گانگلیونی ،متمرکز می شود.یعنی به طور متوسط هر 1.6روی 

 فقط به یک سلول گانگلیون منتقل می کنند.

ول گانگلیونی پیامی را مخابره کند ،ازکجا متوجه می شویم که این ایرادی که به ذهن می رسد این است که برای مثال اگر سل

 سلول دریافت کننده بوده است؟133مربوط به کدام یک از پیام 

پاسخ این است که در سایر نقاط شبکیه همگرایی اتفاق می افتد به جز در لکه ی زرد که دقیقا هر سلول دریافت کننده به یک 

ول گانگلیونی پیام خودرا ارسال می کند.یعنی هر گانگلیون آن فقط از یک سلول سلول قطبی و نهایتا به یک سل

 فوتورسپتورمخروطی پیام دریافت می کند.

از سلول استوانه ای به سلول مخروطی است ،به همین دلیل در لکه ی زرد فقط سلول مخروطی داریم؛چون نقطه  ،روند تکامل

 وع سلول در آن به کاررفته است.ی اصلی بینایی است پس تکامل یافته ترین ن

سلول مخروطی که طول موج پایین را دریافت می کند،سلول مخروطی برای دریافت طول موج : سلول مخروطی هم انواع دارد

 و سلول مخروطی با طول موج متوسط که پیشرفته ترین نوع مخروط است.باال

 ،ازکره ی چشم خارج می شود .در همین نقطه که عصب (سرانجام عصب اپتیکfoveaدرجه از لکه ی زرد )93در فاصله ی 

کره ی چشم را سوراخ می کند هیچ سلول فوتو رسپتوری وجود ندارد پس هیچ تصویری هم از این نقطه درک نمی شودهر 

 چه قدر هم که به آن فوتون های نور برسد.

ه ی کور می رسد و عمال آن قسمت دیده یعنی در میدان دید هر چشم مکانی وجود دارد که فوتون های آن قسمت به نقط

و چون ما از دو چشم استفاده می کنیم قسمتی که توسط این چشم دیده نمی شود توسط چشم دیگر دیده خواهد  نمی شود

 شد پس دید کاملی از میدان دید چشم ها به دست می آید.

 اف داشته باشیم.به عالوه داشتن دو چشم این امکان رامی دهد که دید سه بعدی از محیط اطر

 

 خدایا دستم به آسمانت نمی رسد

 توکه دستت به زمین میرسد ؛ دستم را بگیر. 

 

 صبا مؤمنی نگارش:

 فاطمه سادات حسینی ویرایش:

 


