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عتبر العين العضو املسؤول عن الرؤية في جسم إلانسان، وتقع العين ضمن تجويف عظمّي       
ُ
ت

، وإّن العين ترتبط بمحجرها بواسطة ست عضالت (Orbit :واٍق ُيعَرف بمحجر العين )باإلنجليزية

َبة )باإلنجليزية
ْ
ل عرف هذه العضالت باسم(Sclera :تتصل بمنطقة بياض العين أو الصُّ

ُ
العضالت  ، وت

، وهي مسؤولة عن تحريك العين في الاتجاهات (Extraocular muscles :خارج املقلة )باإلنجليزية

 املختلفة، وتتكّون العين من عدد من ألاجزاء املختلفة، نبّين بعضها فيما يأتي:

 :امللتحمة -

 وهي غشاء شّفاف رقيق يغطي سطح العين، ويبطن الغشاء الداخلّي للجفون.     

 القرنّية: -

تقع القرنّية في مقّدمة العين، وهي نسيج شّفاف يشبه القبة يسمح بنفاذ وتركيز الضوء داخل      

 العين.

وهي فراغ مملوء بسائل ُيعَرف بالخلط والقزحّية بين القرنّية  الغرفة ألامامّية: تقع الغرفة ألامامّية -

  .املائّي 

وتكمن أهمية القزحية في تنظيم نسبة الضوء الداخلة إلى  القزحّية: وهي الجزء امللّون في العين،  -

العين عن طريق العضالت املسؤولة عن توسعة أو انقباض الثقب ألاسود املوجود في منتصفها 

 واملسمى بالحدقة.

 الحدقة:  -

 بالبؤبؤ أو سواد العين    
ً
وهي الجزء املسؤول عن تحديد نسبة الضوء الداخلة إلى  وتعرف أيضا

 .العين

 عدسة العين: -

ز عدسة      
ّ
رك

ُ
ويحيط بعدسة العين محفظة مغلفة بألياف  ،أشّعة الضوء في الشبكيةالعين ت

 صغيرة تصلها بجدار العين.
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 الشبكّية: -

ل الشبكّية من نسيج عصبي يتحسس الضوء وُيحّوله إلى إشارات عصبّية يتّم نقلها إلى      
ّ
تتشك

  .الدماغ عبر العصب البصرّي 

 العصب البصري: -

يتكون العصب البصري من ماليين ألالياف العصبية التي تربط العين بالدماغ وتحمل إلاشارات      

  .العصبية التي تشكلها الشبكية إلى القشرة البصرية للدماغ

 :بقعة الشبكّية -

 بالبقعة الصفراء، وهي جزء صغير داخل الشبكّية يتكون من عدد من       
ً
عَرف أيضا

ُ
الخاليا وت

 :املتخصصة الحساسة للضوء مّما يساعد على رؤية التفاصيل الدقيقة. املشيمّية: )باإلنجليزية

Choroid)  وهي مجموعة من ألاوعية الدموّية الدقيقة الواقعة بين بياض العين والشبكّية وتكمن

 .دموّيةأهميتها في ربط أعصاب وأجزاء العين املختلفة، وتزويد شبكّية العين بالتروية ال

 

 

 


