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 ادامه مبحث فتو ترانسداكشن: تبديل انرژي نوري به سيگنال هاي عصبي

 باز هستند و كاتيون ها cGMP در فوتورسپتورها باالست. پس كانال هاي وابسته به cGMP همانطور كه در جلسه قبل بحث شد در تاريكي ميزان 
 وارد مي شوند. وقتي سلول در اين وضعيت قرار دارد سلول در يك حالت دپالريزه نسبي قرار دارد و پتانسيل  outer segment(عمدتا سديم) از 

- است و  بطورمستمر نوروترانسميترهاي گلوتامات و آسپارتات از انتهاي سيناپسي ازاد مي شوند. (علت اين حالت دپالريزه نسبي 40- تا 30آن 
  مي باشد)dark currentهمان 

 outer segment كم مي شود و كانال هاي كاتيوني بسته مي شوند و مانع از ورود كاتيون در cGMPدر روشنايي پس از برخورد با نور ميزان 
 همچنان كاتيون ها را خارج مي كند و در اينجاست كه سلول كم كم هيپرپالريزه مي شود. پس ميزان آزاد شدن inner segmentمي شود. اما 

 - مي رسد.80- تا70نوروترانسميترها كم مي شود. با حداكثر شدت تحريك، پتانسيل غشاء به حدود 

  وقتي سلول در تاريكي است دپالريزه است و ميزان آزادسازي نوروترانسميترها باالست و در روشنايي سلول هيپرپالريزه است و ميزان
 آزادسازي نوروترانسميترها كمتر مي شود.

 .همه گيرنده ها در پاسخ به تحريك فيزيولوژيك دپالريزه مي شوند اما گيرنده هاي نوري در پاسخ به تحريك هايپرپالريزه مي شوند 

 .هدايت پيام در سلول ها گيرنده بصورت الكتروتونيك اتفاق مي افتد  

 ) يكي از خصوصيات مسير سيگنال دهي در فوتورسپتورها تقويتAmplification است. جذب يك فوتون نوري......فعال شدن يك (
 ميلي ثانيه........... افزايش هيدروليز 100  ترانسدوسين در عرض 700رودوپسين و تبديل ان به متارودوپسين..................فعال شدن 

cGMP درصدي در جريان تاريكي) 2 برابر.(تقريبا برابر با كاهش 100 به ميزان  

پس از برداشته شدن تحريك ، تمام وقايع فوق بايد در جايي متوقف شود. آنزيمي به نام ردوپسين كيناز، ردوپسين را فسفريله و با كمك پروتئين 
  كه با رودوپسين باند مي شود، رودوپسين غيرفعال مي شود كه اين امر منجر به متوقف شدن اين سيكل آبشاري مي شود.Arrestinديگري بنام 
 

-در مخروط ها نيز در برخورد با نور وقايع مشابهي رخ مي دهد، تنها تفاوت 
مخروط ها با استوانه ها در فتوپيگمان آنهاست . فتوپيگمان مخروطها فتوپسين 

است كه به طول موج هاي مختلف نور حساسيت دارد. تركيب مواد 
فتوشيميايي موجود در سلول هاي مخروطي تقريبا به طور كامل مشابه تركيب 

ردوپسين سلول هاي استوانه اي مي باشد. تنها اختالف موجود اين است كه 
) كه در سلول هاي مخروطي Opsinsقسمتهاي پروتئيني، يا اپسين ها (

فوتوپسين ناميده مي شوند، تفاوت مختصري با اسكوتوپسين سلول هاي 
استوانه اي دارند. بخش رتينال رنگدانه هاي بينايي در دو نوع سلول كامال 

 مشابه هستند. 
 Sبنابراين رنگدانه هاي حساس به رنگ سلول هاي مخروطي از تركيب رتينال و فوتوپسين حاصل شده اند. بر اين اساس سه نوع مخروط داريم: 

cones ، (آبي)L cones (قرمز) وM cones (سبز). يعني مخروط هايي داريم كه به نور آبي ، قرمز و سبز بيشترين حساسيت را دارند. اين پيگمان
هاي رنگي موجود در مخروطها به ترتيب پيگمان حساس به رنگ آبي، پيگمان حساس به رنگ سبز و پيگمان حساس به رنگ قرمز ناميده مي 

 نانومتر- 570،535،445شوند. شكل فوق خصوصيات جذبي پيگمان ها را در سه نوع سلول مخروطي- حداكثر جذب به ترتيب در طول موج هاي 
 نشان مي دهد.
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اگرچه كه چشم به محدوده باريكي از طيف نوري حساس است اما در همين بازه باريك قادر است كه مغز چطور رنگ ها را تشخيص مي دهد؟ 

طول موج هاي مختلف را با دقت بسيار ازهم تفكيك كند. ما بر اساس اينكه اشياءپيرامون ما برخي از امواج نور را جذب مي كنند،منعكس مي 
 كنند، فيلتر مي كنند و يا تجزيه مي كنند، رنگ ها را دسته بندي مي كنيم. در تشخيص رنگها ، نوع منبع نور تابيده شده هم اهميت دارد. 

اگرچه اناليز رنگ بوسيله مغز بسيار جامع و پيچيده مي باشد اما تمام اطالعات الزم از پاسخدهي سه نوع فوتوپيگمان در مخروطها تامين مي شود. 
بايد در نظر داشت كه اگر تنها يك نوع فوتوپيگمان در چشم بيان مي شد امكان تشخيص رنگ وجود نداشت. در واقع حداقل دو نوع فوتوپيگمان با 
حساسيت به طول موج هاي مختلف بايستي وجود داشته باشد تا تشخيص رنگ ها امكانپذير شود. در انسان و ميمونها كه سه نوع مخروط با طيف 
جذبي متفاوت وجود دارد، نور تابيده شده با يك طول موج خاص، هر سه نوع مخروط را با الگويي متمايز تحريك مي كند. و مغز از مقايسه ميزان 

 نوع مخروط قادر به تشخيص رنگ و نيز شدت نور تابيده شده خواهد بود.  براي مثال رنگ نارنجي (تركيب تك رنگ قرمز و سبز): 3فعاليت در 
درصدي از مخروط هاي سبز را تحريك مي كند و درصدي از مخروط هاي قرمز را تحريك مي كند و باعث مي شوند رنگ نارنجي را ببينيم. رنگ 

فيروزه اي: مخروط هاي سبز و آبي بايد تحريك شوند. رنگ سفيد: همه مخروط ها به يك نسبت تحريك مي شوند. رنگ سياه: هيچ يك از مخروط 
 يك نور تك رنگ نارنجي با ها تحريك نمي شوند. پس مغز با استفاده از الگوي فعاليت نسبي مخروط ها مي تواند تركيب رنگ ها را استخراج كند.

 درصد حداكثر تحريك در طول موج مناسب) و سلول هاي مخروطي 99 (99 نانومتر، سلول هلي مخروطي قرمز را با ارزش تحريكي 580طول موج 
، تحريك مي كند، اما مخروط هاي آبي را اصال تحريك نمي كند. بنابراين نسبت تحريك سه نوع سلول مخروطي در 42سبز را با ارزش تحريكي 

 است. سيستم عصبي اين مجموعه از نسبت ها را به صورت احساس رنگ نارنجي تفسير مي كند. در مقابل يك نور تك رنگ آبي 99:42:0اين مورد 
 تحريك مي كنند. اين مجموعه از 97 و مخروط هاي آبي را با ارزش 0 نانومتر، مخروط هاي قرمز و سبز را با ارزش تحريكي 450با طول موج 

 به عنوان 31:67:36 به عنوان رنگ زرد و نسبت 83:83:0) در سيستم عصبي به صورت آبي درك مي شود. به طور مشابه نسبت 0:0:97نسبت ها (
رنگ سبز تفسير خواهند شد. 

 كوررنگي

كور رنگي قرمز- سبز. زماني كه يك گروه واحد از مخروط هاي گيرنده رنگ در چشم وجود نداشته باشند ، فرد قادر نخواهد بود بعضي رنگ ها را از 
 نانومتر دارند، به طور طبيعي به 675 و 525رنگ هاي ديگر افتراق دهد. به عنوان مثال رنگ هاي  سبز، زرد، نارنجي و قرمز كه طول موجي بين 

وسيله مخروط هاي قرمز و سبز از يكديگر تميز داده مي شوند. چنانچه هر يك از اين دو نوع سلول مخروطي وجود نداشته باشد، شخص قادر 
نخواهد بود اين چهار رنگ را افتراق دهد؛ به خصوص فرد قادر به تمييز قرمز از سبز نخواهد بود و بنابراين گفته مي شود كه كوررنگي قرمز- سبز 

دارد. 
 بينايي وي به خاطر فقدان مخروط هاي قرمز به طور قابل توجهي در انتهاي  كليوطيففردي با فقدان مخروط قرمز، پروتانوپ ناميده مي شود؛ 

 د.شخص كور رنگ فاقد مخروط هاي سبز،دوترانوپ ناميده مي شو طيف در قسمت طول موج هاي بلند،كم خواهد شد.
هاي  رنگدانه   ،Xكوررنگي قرمز-سبز،يك اختالل ژنتيكي است كه تقريبا به طور انحصاري در مردان روي مي دهد.يعني ژن روي كروموزوم  

  ، ژن سالم X را كد مي كند.كوررنگي تقريبا هيچ گاه در زنان روي نمي دهد چون تقريبا هميشه حداقل يكي از دو كروموزوم يگيرنده مخروط
 در X   دارند، فقدان يك ژن منجر به كوررنگي مي شود.چون كروموزوم  Xاز آنجا كه مردان تنها يك كروموزوم  مربوط به هر نوع مخروط را دارد.

گيارث مي رسد و گفته مي شود مادر  به پسر مادر مردان همواره از مادر به ارث مي رسد، كوررنگي از  8اين موضوع در مورد   است؛حامل كوررن
درصد كل زنان صدق مي كند. 

 
 تطابق با روشنايي و تاريكي:

وقتي از يك محيط روشن وارد محيط تاريك مي شويم، در ابتدا قادر به ديدن نخواهيم بود اما پس از گذشت مدت زماني مي توانيم برخي از اشيائ 
را ببينيم و اصطالحا با تاريكي سازگار مي شويم. يكي از روش هاي تطابق براي ورود از يك محيط روشن به محيط تاريك يا بالعكس تغيير قطر 
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مردمك چشم است كه ميزان نور ورودي به شبكيه را تنطيم مي كند. در شدت نورهاي مختلف بايستي بتوان بين شدت نور و رنگ متفاوت تمايز 
قايل شد. يعني چه ما در يك اتاق تاريك باشيم و چه در يك اتاق نيمه تاريك مي توانيم اشياء را ببينيم و جزييات را تشخيص دهيم و اين مديون 

 پروسه تطابق است. يكي ديگر از مكانيسمهاي تطابق تغيير در حساسيت شبكيه است كه بواسطه تغيير در ميزان فوتوپيگمانها صورت مي گيرد.
هر چه مدت زمان بيشتري در تاريكي باشيم ميزان حساسيت شبكيه  بيشتر مي شود. هرچه ميزان حساسيت باال برود آستانه تحريك كمتر مي 

 دقيقه در محيط تاريك باشيم ميزان حساسيت 10شود و فوتور رسپتور قادر است كه به ميزان كمي از نور هم پاسخ دهد. طبق نمودار زير اگر 
  برابر مي شود.6000 دقيقه در محيط تاريك باشيم حساسيت شبكيه 20 برابر مي شود و اگر 80شبكيه 

اولين سلول هايي كه دچار تطابق مي شوند مخروط ها هستند كه تا محدوده مشخصي 
حساسيت شبكيه را باال مي برند. تمام وقايع شيميايي فوتوترانسداكشن و از آن جمله 

تطابق، در مخروطها حدود چهار برابر سريع تر از سلول هاي استوانه اي روي مي دهند. با 
وجود اين، سلول هاي مخروطي هيچ گاه نمي توانند به همان درجه تغيير حساسيت 

استوانه ها در تاريكي دست يابند. بنابراين علي رغم تطابق سريع، تطابق اين سلول ها 
تنها پس از چند دقيقه متوقف مي شود، در حالي كه سلول هاي استوانه اي كه به كندي 

تطابق مي يابند، براي چندين دقيقه و حتي چند ساعت به فرايند تطابق ادامه مي دهند و 
 حساسيت آنها به ميزان خيلي زيادي افزايش مي يابد. 

به عالوه حساسيتي حتي بيش از اين در سلول هاي استوانه اي به وسيله همگرا شدن 
 يا تعداد بيشتري استوانه به يك سلول گانگليوني واحد در شبكيه ايجاد خواهد شد؛ اين استوانه ها در يك اثر تجمعي با هم، 100سيگنال عصبي 

 حساسيتشان را افزايش مي دهند.

دليل محدود بودن مخروط ها در افزايش حساسيت اين است كه ميزان رنگدانه هاي آنها زياد نيست بنابراين ظرفيت آنها براي تطابق محدود است. 
اما چون سرعت تمام واكنش هاي شيميايي در مخروط ها سريعتر ازاستوانه هاست پس پروسه تطابق در مخروط ها زودتر از استوانه ها اتفاق مي 
افتد و ادامه كار با استوانه هاست چون سرعت استوانه ها پايين تر است پس زمان بيشتري براي تطابق نياز دارند ولي ظرفيت خيلي زيادي دارند 

  برابر ميزان حساسيت را باال ببرند.25000يعني مي توانند تا 

 مكانيسم تطابق

 رفلكس مردمك ها- 1

 به فتوپيگمان افزايش پيدا مي كند. يعني A است. در تاريكي ميزان تبديل ويتامين retinol به II-cis retinal- بخشي از پروسه تطابق تبديل 2
 تركيب شده و ميزان فتوپيگمان در دسترس افزايش مي يابد. هرچه فتوپيگمان بيشتر باشد scotopsinفرم رتينول به رتينال تبديل شده و با 

سيستم قادر خواهد بود به نورهاي ضعيف هم پاسخ دهد؛ چون رنگدانه حساس به نور بيشتري وجود دارد. در روشنايي ، در اثر برخورد نور شديد با 
فوتوپيگمانها، تجزيه انها بيشتر صورت مي گيرد و بخشي از رتينال آزاد شده به رتينول تبديل مي شود كه با ذخيره ان از دسترس سلول خارج مي 

 شود. به اين ترتيب ميزان فتوپيگمان در فوتورسپتورها كاهش يافته و حساسيت به نور كم مي شود.                        

- مكانيسم ديگر، تطابق عصبي است كه شامل نورون هايي مي شود كه در مراحل بعدي زنجيره بينايي در شبكيه و مغز قرار دارند. به اين معنا كه 3
) و عقده اي، همگي شديد amacrineابتدا وقتي شدت نور افزايش مي يابد، سيگنال هاي منتقل شده از سلول هاي دو قطبي، افقي، آماكرين (

هستند. اما بيشتر اين سيگنال ها، در مراحل مختلف انتقال در مدار عصبي به سرعت كاهش مي يابند. هر چند درجه ي تطابق عصبي در مقايسه با 
تطابق حاصل از سيستم ها فتوشيميايي كه چندين هزار برابر است بسيار ناچيز مي باشد، اين فرايند بسيار سريع و طي كسري از يك ثانيه روي مي 

 دهد، اما تطابق كامل به وسيله مواد فتوشيميايي به چندين دقيقه تا ساعت زمان نياز دارد.

  مدار عصبي شبكيه
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ديديم كه بازتاب شعاعهاي نوري اشيائي كه در محيط هستند باعث تحريك گيرنده هاي نوري روي شبكيه مي شوند و به اين ترتيب تصوير هر شئ 
بطور معكوس بر روي شبكيه تشكيل مي گردد. از اين به بعد مي خواهيم ببينيم اين استوانه يا مخروط كه تحريك شده چطور سيستم عصبي 

مركزي را از اين تحريك مطلع مي كنند، چطور پيام ها از شبكيه به مركز منتقل مي شود و چطور از اين تصوير دو بعدي كه روي شبكيه تشكيل 
شده يك شكل سه بعدي ساخته مي شود و تمام جزييات مانند رنگ و شكل و اينكه آيا تصوير ثابت است يا متحرك و تمام خصوصياتي فضايي كه 

در محيط اطراف با آنها سروكار داريم چگونه 
 ادراك مي شوند.

شكل مقابل مدار عصبي شبكيه را بصورت 
ساده نشان مي دهد. جهت نور به صورت 

پروگزيمال به ديستال و مسير انتقال اطالعات 
به صورت برعكس مي باشد. اطالعات از 

 ها مي رسد و از Bipolarفوتورسپتورها به 
Bipolar.ها به گانگليون سل ها مي رود  

 يا مسير اصلي vertical اين مسير، مسير 
است اما يكسري ارتباط در مسير افقي هم 

 يكسري plexiform layerداريم. در اليه 
سلول هاي واسطه اي داريم كه پيام را در 
 را برقرار مي كنند. به اين ترتيب در همين ابتداي كار يعني قبل از ganglion cell و Bipolar cellجهت افقي منتشر مي كنند و ارتباط بين 

 اينكه پيام ها از شبكيه خارج شوند پردازش اطالعات شروع مي شود. بخصوص توسط سلول هاي آماكرين. 
 

 بر اين اساس عملكرد سلولهاي شبكيه بطور خالصه عبارتست از:

 : تقابل بين تحريك و مهار را زياد مي كند و باعث مي شود كه دقت بيشتري را در تشخيص محركها ايجاد شود.horizontal cellsالف)

  توسط سلولهاي افقي: )lat. Inhibition نحوه ايجاد مهار جانبي(

ياد اوري : مهار جانبي يعني مسيري كه بيش از همه فعال است باعث مهار اندسته از مسيرهاي جانبي شود كه كمتر فعال اند. به اين ترتيب از 
گسترش پيام جلوگيري و تيزي پيام منتقل شده افزايش مي يابد. يعني اگر يك لكه نور باعث تحريك يك فتورسپتور شود اين لكه نور و پيامي كه 

 باعث مهار سلولهاي horizontal cellايجاد شده پخش نمي شود و سلول هاي دو قطبي كه در مسير مجاور قرار دارند را تحريك نمي كند. چون 
 دوقطبي مي شود كه از اطراف پيام را مي گيرند پس مانع از گسترش پيام در جهت افقي مي شوند.

سيگنال هاي تحريكي به شكل گسترده در شبكيه  به جاي آن كه به دليل انتشار انشعابات دندريتي و آكسوني در اليه هاي شبكيه، به عبارت ديگر،
نايي ياين موضوع براي دقت ب با فراهم كردن مهار جانبي در نواحي اطراف، جلوي اين كار را مي گيرد. انتقال از اليه سلول هاي افقي، منتشرشوند،
اساسي است.  ، است تصوير بينايي هاي كنتراست وانتقال مرزهاكه در گرو 

 horizontal cell ها با مهار جانبي باعث مي شوند كه از گسترش پيام جلوگيري شود. بعالوه در تشخيص تقابلها به سيستم كمك ميكنند. در 
شكل زير فرض كنيد سلول استوانه اي مركزي بر اثر برخورد نور تحريك شده و سلول دو قطبي مربوطه را تحريك مي كند. اما چنانچه سلولهاي 

 دارند. يعني horizontal cellافقي فعال باشند باعث مهار اين سلول دو قطبي مي شوند. اگر سلول هاي كناري در تاريكي باشند. اثر مهاري روي 
 مي تواند bipolar برداشته مي شود و bipolar cell را مهار مي كنند. پس اثر مهاري سلول افقي بر روي horizontal سلول 3و 1فتورسپتور 
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به فعاليت زياد خودش ادامه بدهد. پس بهترين پاسخ را موقعي داريم كه يك نقطه نوراني در مركز و 
  دو نقطه تاريك در كنار باشند ( محيط تاريك) باشد.

 را تحريك bipolarاگر هر سه نقطه نوراني باشند (بطور يكسان نور ببينند) سلول مركزي سلول 
 horizontal را تحريك مي كند كه تحريك horizontalمي كند و فوتورسپتورهاي كناري سلول 

cell باعث مهار bipolar مي شود پس پيامي توسط bipolar انتقال نمي يابد. چون كنتراست 
)Contrast وجود ندارد مانند نوشتن با رنگ سياه روي زمينه سياه. در نتيجه بهترين سيگنال (

 براي تحريك سيستم بينايي وجود كنتراست(تقابل) است.
 

 Depolarizing  2 . Hyperpolarizing. 1دو نوعند: : Bipolar cellsب)

(دوقطبي) قرار دارند. سلولهاي دو قطبي بسته به Bipolarبعد از سلول هاي فوتورسپتور، سلول 
اينكه بدنبال تحريك فوتورسپتورها چه پاسخي بدهند به دو نوع تقسيم مي شوند. - بعضي در پاسخ به گلوتامات ازاد شده از فوتورسپتورها تحريك 

 مي شوند و بعضي در پاسخ به گلوتامات مهار مي شوند.
  دو دسته اند: Bipolarپس سلول هاي 

1  - on-cell اين دسته از سلولهاي دو قطبي در پاسخ به گلوتامات هيپرپالريزه مي شوند. پس اگر گلوتامات كم شود اين سلول ها دپالريزه مي :
) مي Onشوند. پس اين سلولها پس از برخورد نور به فوتورسپتورهاي موجود در مركز ميدان گيرنده شان، به علت كاهش رهايش گلوتامات،  فعال (

 شوند.
2 -off-cell اين دسته از سلولهاي دو قطبي در صورت وجود گلوتامات دپالريزه مي شوند بنابراين با كاهش گلوتامات هيپرپالريزه مي شوند. پس :

 ) مي شوند.Offاين سلولها در برخورد نور با فوفتورسپتور مربوطه شان، غير فعال(
 تفاوت اين دو نوع سلولهاي دو قطبي در نوع گيرنده گلوتاماتي است كه بيان مي كنند.

 سلول هاي آماكرين سلولهايي هستند كه پردازش اطالعات را در شبكيه انجام مي دهند. آماكرين سل ها در :amacrineج)سلول هاي آماكرين 

 نوع هستند. بعضي از آنها در ابتدايي كه پيام وارد مي شود پاسخ مي دهند و بعضي وقتي كه محرك نوري برداشته مي شود پاسخ مي 30حدود 
دهند. مثالً اگر لكه نوري در ميدان بينايي در يك جهت يا جهت هاي مختلف حركت كند يك نوع سلول آماكرين خاص پاسخ خواهد داد. بنابراين 

آماكرين سل ها به پردازش اوليه اطالعاتي كه به آنها مي رسد مي پردازند. و به اين ترتيب اطالعات خام به مركز ارسال نمي شوند و اطالعات 
 پردازش شده به مركز مي روند.

  داخلي شبكيه مي شوند. هايمهار جانبي انجام مي دهند و باعث افزايش هرچه بيشتر كنتراست در اليهنيز احتماال پاره اي از سلول هاي آماكرين 
 

 : اين سلولها مسئول انتقال پيام ها (به شكل پتانسيل عمل) از شبكيه به مركز مي باشند.د) سلول هاي گانگليوني

 سلول گانگليوني را bipolar از طريق سيناپس مي شود و bipolar و سلول هاي horizontalفتورسپتورها باعث تحريك يا مهار سلول هاي 
تحريك مي كنند. تا قبل از سلول هاي گانگليوني همه سلول هايي كه گفتيم پتانسيلي كه در آنها ايجاد مي شود بصورت الكتروتونيك هدايت مي 

) جرياني است كه بدون تقويت به الكتريكيجريان عبور مستقيم شود(چون فاصله اي كه پيام بايد طي كند، كوتاه مي باشد). جريان الكتروتونيك (
قسمت هاي ديگر منتقل مي شود و چون پتانسيل عمل نيست كه مرتب تقويت شود خاصيت مستهلك شونده دارد. يعني بعد از مدتي از بين 

  داشته و بدون ميرايي و كاهش تكرار مي شود.regenerativeخواهد رفت. پتانسيل عمل به خاطر كانال هاي ولتاژي سديمي سريع خاصيت 
وجود دارد كه هر يك از آن ها عملكرد متفاوتي دارند. در شبكيه  YوX،Wسه نوع سلول گانگليوني به نام هايانواع گانگليون سل ها: 
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W cell اين سلول ها، بيشتر توسط سلول ها: اطالعات را از استوانه ها دريافت مي كنند. كوچكند.درخت دندريتي وسيع . سرعت هدايت كم و چون
  ، ديد سياه و سفيد را منتقل مي كنند.هاي استوانه اي تحريك مي شوند

X cell در تشخيص تصاوير كوچكي دارندگيرنده اي ميدان  نتيجه در ها اطالعات را از مخروط ها مي گيرند . دندريت هايشان زياد گستردگي ندارد . 

 دقيق، رنگ و جزييات نقش دارند.

Y cell  .ها:  بزرگترين نوع سلول گانگليوني. سرعت هدايت باال وگستره دندريتي وسيع. به حركت در ميدان بينايي حساسند  

 تقسيم شده اند: M  وPدر كتابهاي ديگر گانگليونها به دو نوع 
P- cell معادل نوع) X – . با فراواني بيشتر) اين سلولها كوچكترند و دندريت هايشان انشعابات كمتري دارد و در فضاي كمتري گسترده شده اند و

 اكسون نازك تر و ميدان گيرنده كوچكتر. در تعيين جزييات دقيق و رنگ شركت مي كنند.

M- cell معادل نوع) Y تعداد كمتر) دندريت هاي آنها انشعابات زيادي دارد. پاسخ گذرا به تحريكات. از سلول هاي زيادي ورودي دريافت مي -
 كنند. رنگ را گزارش نمي دهند. ديد سياه و سفيد و حركت را در ميدان بينايي كد مي كنند. از اين به بعد از تقسيم بندي دوم استفاده مي كنيم.

 

 تحريك گانگليون سل ها: 

در سلول هاي گانگليوني پتانسيل عمل خود بخودي و مداوم ديده مي شود. فيبرهاي دراز عصب بينايي از سلول هاي گانگليوني به سمت مغز مي 
روند. به دليل فاصله زياد موجود، روش الكتروتونيك هدايت سلول هاي استوانه اي، مخروطي و دو قطبي درون شبكيه ديگر مناسب نخواهد بود؛ از 

اين رو، سلول هاي گانگليوني سيگنال هاي خود را به وسيله پتانسيل عمل منتقل مي كند. به عالوه، حتي اگر اين سلول ها تحريك نشوند، 
عدد در ثانيه انتقال خواهد داد. به اين ترتيب سيگنال هاي بينايي، به اين پتانسيل هاي عمل زمينه 40 تا 5همچنان ايمپالس ها را با فركانسي بين 

 سلول هاي گانگليوني اضافه مي شوند.

  :)Receptive fieldميدان گيرنده(

 سلول  وروديهايميدان گيرنده يك سلول گانگليوني بخشي از ميدان بينايي  است كه برخورد نور با آن باعث تحريك سلول گانگليوني مي شود.

 گيرنده ناحية نتيجه،  در.گيرند مي منشا سلول) آن براي اي گيرنده شبكيه (ناحية در ناحية اي از موجود نوري هاي گيرنده از گانگليوني،

 گانگليوني سلولهاي (RF)گيرنده  نواحي(monitor ) كند پايش مي را آن گانگليوني سلول كه است شبكيه از اي ناحيه سلولهاي گانگليوني

 هستند: مهم ويژگي دو داراي
 است. گرد تقريباً اين سلولها ه اي گيرند نواحي شكل -1
 و دارد نام گيرنده ناحيه )centerمركز( كه مركزي گرد  ناحية شود: مي بخش تقسيم دو به هاي گيرند ناحية گانگليوني، سلولهاي اكثر - در2

 ناحيه محيط و مركز ميان در روشنايي تفاوت به گانگليوني  سلولهاي.مي شود ناميده ناحيه گيرنده )Surroundمحيط ( كه مانده باقي مناطق

 .دهند مي پاسخ كيفيت عالي با گيرنده
  تقسيم مي شوند.off-center و on-centerاز اين نظر سلولهاي گانگليوني به دو گروه 

On –center cell اگر نور به بخش مركزي ميدان گيرنده اين نوع سلول گانگليوني بتابد اين سلول ها فعال مي شوند- همچنين اگر محيط :
 ميدان گيرنده اين نوع از سلولهاي گانگليوني را تاريك كنيم فعاليت سلول افزايش مي يابد.

Off-center cell همچنين اگر  مركز تاريك شود فعال مي شوند.–: اگر نور به بخش محيطي ميدان گيرنده بتابد فعال مي شوند  

 شكل الگوهاي مختلف تحريك دو نوع سلول گانگليوني را نشان مي دهد.
  است.B ،off-center مهار شده پس B است. اما  سلول A ،on- center زياد شده پس Aوقتي نور به مركز مي تابد: فعاليت سلول  .1
  است.A  ،on- center مهار شده پسA زياد شده است. اما سلول B off- centerوقتي نور به محيط بتابد: فعاليت سلول  .2
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 Aنوري طوري تابيده كه تمام مركز روشن شده :  فعاليت سلول  .3
  بطور كامل مهار شده.Bخيلي زياد شده اما فعاليت سلول 

 Aنور تابيده شده كل فضاي گيرنده را روشن كرده: فعاليت سلول  .4
  افزايش يافته است.Bبطور تقريبا كامل مهار شده و فعاليت سلول 

نور طوري تابيده است كه محيط و مركز ميدان گيرنده بطور كامل  .5
روشن شده است. در اينصورت يك پاسخ متوسط( نه تحريك و نه 
مهار) در هر دو نوع سلول گانگليوني خواهيم داشت. در واقع هيچ 

 سيگنالي توسط اين سلولها ارسال نخواهد شد. 

پس بهترين محرك براي پاسخدهي سلولهاي گانگليوني كنتراست (تقابل) 
 بين نقاط روشن و تاريك است.

 شكل ميدان گيرنده مخروط ها و استوانه ها، دايره ساده است.  •

 :سلولهاي گانگليوني حساس به رنگ

 براي تشخيص رنگ ها نيز، سلول هاي گانگليوني وجود دارد كه از مخروط 
 آنها با برخورد دو رنگ كه RFها ورودي مي گيرند و به رنگ حساس اند و 

  ايجاد مي كنند.contrastمتضاد يكديگرند تحريك مي شوند. در واقع رنگ ها با هم 
 است. Red On, Green Off گانگليوني كه به صورت RFبه عنوان مثال: 

براي مركز ميدان گيرنده: اگر نور قرمز تابانده شود، فعاليت سلول زياد مي شود.اگر نور سبز تابانده شود، فعاليت سلول كم مي شود. براي محيط 
 Red Off....................Green Onبرعكس مي باشد:

*انواع مختلف سلول هاي گانگليوني وجود دارد كه به تضاد رنگ هاي مختلف بهترين پاسخ را مي دهند. 
 ) وجود دارند كه مشخصات انها متفاوت از بقيه سلولهاي گانگليوني است. عملكرد انها بخوبي M وP*بعضي از سلولهاي  گانگليوني (به غير از انواع 

 SCNروشن نيست . برخي از انها ميزان روشنايي را كد مي كنند. خروجي برخي از انواع اين سلولهاي گانگليوني جهت تنظيم ساعت بيولوژيك به 
 ارسال مي شود. 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------پايان
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