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 الوصف العياني والتركيب النسجي للرئتين في القنفذ طويل االذن        
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القنفذ طويل  النسجي للرئتین في الوصف العياني والتركیب على إلى التعرف  الحالية الدراسة هدفت

( نتائجHemiechinus auritusاألذن  أوضحت  األذن  أن التشريحية الدراسة (.  طويل  القنفذ  في  الرئتین 
بهیئة من   تكون  بشكل زوج  ترتبطان  وال  الصدري  التجويف  داخل  وتقعان  إسفنجي  تركیب  ذات  األعضاء 

 مباشر باألضالع، وتكون مغلفتان بطبقتین من غشاء الجنب داخل تجويف الجنب الحشوي. وبینت نتائج 
الهوائية   الدراسة القصبة  أّن  إلى    bronchialالمستحصلة  يصل  قطر  ذات  الرئة  الغشاء   3داخل  وأن  ملم 
منالمخاط يتكون  الهوائية  للقصبة  مطبق نسيج ي   Pseudo stratifiedمهدب   كاذب عمودي ظهاري 

ciliated columnar    الكأسية المخاطي    goblet cellsويحتوي على خاليا  الغشاء   mucousويظهر 
membrane    الغضروف القطع  ان  الدراسة  وبینت  الطولية.،  الطيات  من  العديد  االذن  طويل  القنفذ  في 

وأظهر الفحص   ،ossifiedللقصبة الهوائية ضعيفة التكوين وليست متعظمة    hyaline cartilage  الزجاجي
النسجي أن القصبة الهوائية في القنفذ طويل االذن تتفرع إلى فرعین احدهما متوسط الحجم وذات قطر يتراوح 

منخفظة ومبطنة    longitudinal mucous foldsتكون طيات الطبقة المخاطية الطولية    ، ملم  1.5-1بین  
 بینما يكون قطر القصبة الهوائية صغیر  Columnar epitheliumمهدب بسيط    ظهاري عمودي بنسيج

من جانب آخر،    .تصبح منخفظة اكثر  mucous foldsملم، وطياتها المخاطية    0.7-0.5الحجم حوالي  
التنفسية الدراسة الحالية أن القصیبات  تكون حدودها اإلنتقالية غیر   ،bronchioli respiratoriiفقد كشفت 

نتائج هذه  العثور  حسب  يتم  ولم  نسيج ظهاري عمودي مهدب.  نفسه  يبقى  الظهاري  النسيج  محدّدة، ألن 
 .lymphocytic gatheringعلى أي تجمع للخاليا اللمفاوية  –الدراسة 

 

 

 الكلمات المفتاحية: 
   ،الرئة 

   ،القصیبات التنفسية ،االسناخ
   ،القصیبات

 . القناة السنخية

  

 

 

 

 

 

 

 
 المقدمة 

األذنین   طويل  Hedgehog  (Hemiechinus auritus  )القنفذ 
نوع من القنافذ الموجودة في دول آسيا وبعض دول الشرق األوسط   هو

العراق والحدائق    .ومنها  البساتین  في  األذنین  طويل  القنفذ  يعيش 
األوسط    ،والجحور الشرق  في  القنافذ  أصغر  من  يتغذى (1) ويعتبر   .

وينتمي    القنفذ طويل األذن على الحشرات والفقريات الصغیرة والنباتات
اإليولیبوتيفال   رتبة  ،Mammaliaصنف اللبائن    الى  األذنالقنفذ طويل  

الحشرات  Erinaceidae  القنفذيات  عائلة  Eulipotyphla()آكالت 
(2). 

 

* Corresponding author at: University of Diyala- Collage of 
Education 
E-mail address:  

 

 
االجهزةمن   التنفسي  الجهاز يعد الجسم حیوية أكثر  نظرًا    في 

الحیوية  الوظائف  يؤدي  مهم  كعضو  بها  يتمیز  التي  الوظيفية  لألهمية 
 في الجسم   في الجسم وباإلضافة إلى كونه المسؤول عن وتبادل الغازي 

اللفظ   في  مهمة  دورا  الشمphonationويلعب  حاسة  في  و  وتنظيم   ،، 
ك لذل   . درجة حرارة الجسم وانتاج وإزالة العديد من المواد مثل الهستامین

 تناولت  .معرفة دقيقة وواسعةالبد من معرفة التركیب النسجي للرئتین  
التنفسيال  الدراسات  من العديد  الناحية من واللبائن  نسانلال جهاز 

 مزدوجان تركیبان الرئتان  بان دراساتهذه ال وأفادت   ،والنسجية التشريحية

https://en.wikipedia.org/wiki/Mammalia
https://en.wikipedia.org/wiki/Eulipotyphla
https://en.wikipedia.org/wiki/Erinaceidae
mailto:alialtaie@uomustansiriyah.edu.iq
mailto:alialtaie@uomustansiriyah.edu.iq
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 ملمسو  فاتح لون  ذات هيو  الصدري، التجويف في انتقع حیويان
 الرغامى تشابه . القصبة الهوائية(3)  منتظم  ناعم مطاطي غیر  سفنجيإ

 داخل القصبات ماأ.  قطراً  صغرأ ولكنها  الرئة قبل دخولها تركیبها في
 من  منتظمة غیر صفائح بسبب وجود وذلك الحدود دائرية فتكون  رئويةال

 الطبقة  ن. إ(4)كاملة بصورة القصبة بتجويف يحيط زجاجي غضروف
 غدد يتكون من ضام مفكك نسيج من تتكون  المخاطية للقصبات تحت

نسيج و   أليافها  تحت  و المخاطية الطبقة بین  توجدو   لمفي، مخاطية 
بذلك ،ألياف مطاطة معها تداخلت ملساء   عضلية  منطقة تعتبر وهي 
المخاطية وتتكون   .مخاطية عضلية  مطبق ظهاري  نسيج من الطبقة 
  Pseudo stratified ciliated columnar مهدب كاذب عمودي

قاعدية على  تستند  كأسية خاليا مع القصیبات(5) صفيحة  أما   . 
Bronchioles    أنبوب  تكون فانها ضام،  نسيج في مطمور بشكل 

 عقیدات  وال غدد  وال غضروف على يحتوي   ال لها  الخارجي والغالف
 وعدد مهدب بسيط عمودي ظهاري  بنسيج القصیبات مبطنة نألمفية و 

والتي  المطاطة ليافاأل مع متداخلة ملساء عضلية ليافأو  الخاليا من
في أكثر تكون   القصیبات الى التفرع وبأستمرار القصبات  وضوحا 

تصبح بینها مكعبة أو قصیرة عمودية بطانتها االصغر   خاليا وتوجد 
تكون  التي   نحو ةهمتج قمة ذات عمودية مهدبة غیر خاليا كالر 

الخالياتجويف   لهذه   مواد تكون  حیث فرازيةإ خصائص القصیبة وإن 
 الممرات تمدد يسهل  وبذلك ،السطحي الشد تقلل القصیبي وهي السائل

في  Respiratoryالتنفسية القصیبات وتكون   .(6)  الشهیق الهوائية 
bronchioles   مع  متشابكة ملساء عضلية ألياف من  بحزم مدعومة 

 في تفتح  التي االسناخ مع بطانة مستمرة بطانتها وتكون  مطاطة  ألياف
يتم القصیبات وسمية تجويفها النه   عبر  الغازي  التبادل التنفسية 
تنتهي القصیبات  ،(7)جدارها الجدران بقناة التنفسية  ذات   مخروطية 

تسمى جدارها تفتح  ،السنخية  القناة رقيقة   سناخاأل من كبیر عدد في 
المفردة خلية  تشبة   بكونها سناخاألتمتاز    .ةالسنخي كياسألا أو  الهوائية 

ذات رقيقة   النحل   بعض،ال بعضها مع سناخاأل تتصل  .(8)جدران 
والذي  بین بحاجز وتنفصل صفین يحتوي  سنخي  خاليا  على   من 
بألياف حرشفية شعرية  وعيةأ فیها وتمتد ومطاطية  شبكية مسنودة 

 وبهذا يتوازن  المجاورة سناخاأل الى الهواء  منها ثقوب يمر  وتتكون من
 .(9) سناخاأل داخل الضغط

المصادرالمتعلقة    مراجعة  ل  بدراسةوعند  النسجي  لرئتین  التركیب 
 قلیلةتبین بأنها    العراقية البیئة الموجودة في  الفقريات عامة في بصورة

المحلية وال  ،جدا البحوث  التركیب ولم تتطرق أي من  عالمية الى دراسة 
 Hedgehog  (Hemiechinus  للرئتین في القنفذ طويل االذنالنسجي  
auritus).   عض المعلومات لذا فإن الهدف من هذه الدراسة هو تقديم ب

الوصف   حول  القنفذ األساسية  في  للرئتین  النسجي  والتركیب  العياني 
 .ذنألطويل ا

 :المواد وطرق العمل
الدر :الحيواناتمجموعة   هذه  في  قنافذ  أستخدمت  خمسة  اسة 

حیث كان   ،ديالى  محافظة  بساتین   من  اهتم الحصول علي  ،طويلة االذن
أوزانها حوالي   للقنفذ طويل   وكان  .غم   220.4معدل  الرئة  معدل وزن 

   .غم 2.42االذن حوالي 
العضو واستصال  الكلوروفورم    :قتل  بمادة  القنافذ  تخدير  تم 

Chloroform   ثم  و و من  الحیوانات  من تّم  شرحت  الرئة  إستئصال 
ذلك    .موقعها الفورمالینبعد  بمحلول  العینات  تثبیت    %10تركیز    تم 
  .%70بكحول  هاوضعوتمَّ غسلت بماء الحنفية  ثمّ ساعة  24لمدة 

تبعاتم    :التحضيرات النسجية النسجية     (10)تحضیرالمقاطع 
 أ حیث مررت النماذج لإلنكاز بسلسلة تصاعدية من الكحول األثیلي تبد 

المطلق    70بتركیز الكحول  بتركیز  وتنتهي    غمرت ثم  ،  %  %100 
  Wax Paraffinطمرت بشمع البرافین  بعدهابالزايلین لترويق النماذج  

الشمع   قوالب  قطعت  المشراح   الحاوية ثم  بإستعمال  النماذج  على 
المقاطع   تّم تلوينمايكرون، و   7وبسمك     Rotary microtomeالدوار

  الطريقة   حسب  أيوسین  –  يماتوكسلینه  ارس هستخدام صبغة  إالنسجية ب 
  Canada balsamبلسم وحملت المقاطع الزجاجية بمادة كندا  (11)

 المزود  الضوئي  رجهئح الزجاجية وصّورت بإستعمال المالشرا  وفحصت
 . تصوير بكامیرا

 :النتائج والمناقشة
األعضاء   من  زوج  الرئة هي  أن  الحالية  الدراسة  نتائج  أظهرت 
بشكل  ترتبط  وال  الصدري  التجويف  داخل  تقع  إسفنجي  تركیب  ذات 

باألضالع تجويف   ،مباشر  داخل  الجنب  غشاء  من  بطبقتین  تغلف 
 التجويف في تقع الرئةأن    (12)بینما أشار الباحث    (1شكل )الجنبة  

 يسمى يمصل  غشاء بواسطة  وتحاط الصدري  محاطة بالقفص الصدري 
 . pleuraالجنب 
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   Lالحظ  .مقطع يوضح الشكل العام للرئة في القنفذ طويل االذن  ( 1شكل ) 

 الطحال  S   ، القلب   H، الرئة
داخل الرئة    bronchialالقصبة الهوائية  بینت الدراسة الحالية أن  

الباحث    3تكون ذات قطر   أن قطر القصبة    (13)ملم في حین أشار 
القنفذ   الدراسةوقد أظهرت    .ملم  5الهوائية في االنسان هو   الحالية في 

األذن جدار    طويل  الغاللة  أن  من  يتتالف  الهوائية   المخاطية القصبة 
tunica mucosa  المخاطية تحت   tunica submucosa  والغاللة 

الغضروفية  والطبق البرانية    cartilage layerة   tunica والغاللة 
adventitia  وهذه مع    النتيجة،  إليه  تتفق  توصل  منما   الباحثین  كل 

المنزلية  (14) الحیوانات  ن أ   الدراسةهذه    بینتوقد    .في دراستهم على 
 نها أو القصبة الهوائية  تشكل الطبقة المحيطة بتجويف    المخاطيةالغاللة  
 Pseudo  مهدب  كاذب  عمودي مطبق ظهاري  نسيج من  تتكون  

stratified ciliated columnar   من صف من الخاليا ويحتوي  يتكون
الكأسية   الخاليا  من  قلیل  عدد   على تستند التي  goblet cellsعلى 

 mucous membraneالغشاء المخاطي  في  ويظهر    ،صفيحة قاعدية
جة تتفق مع ي ذه النت وه  العديد من الطيات الطولية  طويل األذن  في القنفذ

دراست   (15)الباحث  نتيجة   الجرذ  هفي  الطيات ن سبب  أيعتقد  و .  على 
وجود    المخاطيةالغشاء  في    الطولية عن  تحت  ناتجة  العضلية  الطبقة 

الدراسة   أوضحتالغشاء المخاطي التي تكون جیدة التكوين في القنفذ.  
 وتحت  المخاطية الطبقة بینن الطبقة العضلية تكون موجودة  أالحالية  

تأخذ العضلية أاللياف  وأن  المخاطية   مرتبة متداخلة  حزم شكل ملساء 
. في ألياف مطاطة معها  تداخلت و  القصبة حول مفتوحة حلزونية بصورة
الباحث  أحین   الماعز    (16)شار   العضليةالطبقة  أن  في دراستة على 

لنبیبات   مطوقة  الهوائية  كانت  العضلية تأخذو   ا بأكملهالقصبة   األلياف 

و   شكلال القصبات  الالدائري  من  الطولي  المحور  على  عموما  عمودي 
عيار  تنظيم  عن  مسؤولة  تكون  العضلية  األلياف  أن  يعتقد  الهوائية. 

الهوائية  التجويف الدراسة  .القصبة  أيضاً   بینت  الطبقة  ن  أ  الحالية 
البرانية   بالغاللة  تغطى  االذن  طويل  القنفذ  في   adventitiaالعضلية 

تحو  بالطبقة  االتي  من    المخاطية تحتط  تتكون  الضام االتي  لنسيج 
قلیلة    connective tissue looseمفكك  ال سماكة  ذو  يكون  والذي 

 connective-tissue cellsنسبيًا ويحتوي على خاليا النسيج الضام  
في  bronchial glandsقلیل جدا من غدد القصبة الهوائية  ويوجد عدد

حین   في  مخاطية  تحت  الباحث  أطبقة  على (  17)شار  دراستهم  في 
المنزلية الهوائية  بأن    الحیوانات  غدد ال تحتوي على غدد ولكن  القصبة 
الهوائية   )القصبة  والمجترات  اللحوم  آكلة  الحیوانات  في   األبقار موجود 

القصبة اد تفرع  ي زدبإواألغنام(، والحصان والخنزير وعدد هذه الغدد يقل  
ن الطبقة  أعلى الجمل ه في دراست  (18)شار الباحث أفي حین  ،الهوائية

على  يحتوي  مفكك  ضام  نسيج  من  تتكون  الجمل  في  المخاطية  تحت 
 mixedالعديد من األلياف المطاطية والغدد تحت المخاطية مختلطة  

submucosal glands    الباحث ذكر  الطبقة  أ  (19)بینما   تحتن 
من    المخاطية الضام  اتتكون  في   اً وفیر   ويكون مفكك  اللنسيج  نسبيًا 

ويحتوي على  و األ  الماعز  والكوالجین  لمفاويةألياف مرنة  والكثیر   نسجة 
غدد القصبة الهوائية هي المسؤولة ن  أيعتقد  و .  من غدد القصبة الهوائية

ال الهوائية  القصبة  سائل  إنتاج  دوراً ذعن  يلعب  حماية    هاماً   ي  في 
الرئوية.   أاألنسجة  الدراسةكما  الغضروف أ  الحالية  ظهرت  قطع  ن 

الهوائية  الموجودة    hyaline cartilageالزجاجي   القصبة  تكون في 
متعظمة   وليست  التكوين  العثور  Ossifiedضعيفة  يتم  هذه   ولم  في 

ال  الدراسة للخاليا  تجمع  أي   lymphocytic gathering  ةمفاوي ل على 
 .(2)شكلالكما في 
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( مقطع B) .مقطع عرضي في رئة القنفذ يوضح القصبة الهوائية(  2Aشكل ) 

الطبقة  (M)   ، المخاطي الغشاء  (ML)  :مكبر يوضح طبقات القصبة الهوائية
 ،( الغضروفC)   ، ( الصفيحة المخصوصة LP)   ، ( االسناخ A)  ،العضلية

(AT) الغاللة البرانية ،   (SM  طبقة تحت المخاطية ) (P  الشريان )
   .×  H&E )40ملون . الرئوي 

أ  (20)  الباحث  شارأ من  إلى  تتألف  الغضاريف  طبقة  ن 
صفائح الن هذه  أكون بشكل صفائح غیر منتظمة و ت غضروف زجاجي و 

يجعلب تحيط   مما  تام  بشكل  الهوائية  الهوائية  القصبات  ذات   القصبات 
أسطواني   اللمفاوية أوكذلك  شكل  الخاليا  من  تجمعات  وجود  الى  شار 

على الحیوانات   هفي دراست   طبقة تحت مخاطيةال  اللمفاوية فيوالعقیدات  
طبقة الغضروفية لها دور الن أ . يعتقد ( Domestic Animals) المنزلية

 سناد والحفاظ على شكل القصبة الهوائية.إمهم في دعم و 
الحالية  أ الدراسة  طويل  أظهرت  القنفذ  في  الهوائية  القصبة  ن 

تتفرع إلى فرعین  ألا كون ت   .و صغیر الحجم  أحدهما متوسط الحجمذن 
الهوائية   الحجم  القصبة  قطر  متوسط  طيات   1,5-1ذو  وتكون  ملم 

الطولية   المخاطية   منخفظة   longitudinal mucous foldsالطبقة 
 Columnar epithelium  مهدب بسيط ظهاري عمودي نسيجومبطنة ب 

مما  ويتكون  بكثیر  أرق  تصبح  العضلية  والطبقة  الخاليا  من صف من 
السابق   في  عليه  )كانت  حین  (3الشكل  في  في   (21) شارالباحث  أ. 

تتكون من الطيات المخاطية الطولية  أن    دراسته على الحیوانات المنزلية
تشبه  كأسية و قاعدية ا وتحتوي خالي  مهدب كاذب عمودي نسيج ظهاري 

ا الهوائية  القصبات  في  الموجودة  فيما  ألتلك  تحت تتألف  ولية  الطبقة 
على   يحتوي  مفكك  نسيج ضام  من  الثانوية  للقصبات  لياف أالمخاطية 

و  وغراوية  دموية  مطاطية  و أوعية  صغیر أصغیرة  لمفاوية  وطبقة   ةنسجة 

الغضروف في القصبات الثانوية تتألف من صفائح غیر منتظمة صغیرة 
 طة بالغشاء المخاطي. ا الغضروف الزجاجي المحمن 

  
( B) . متوسط الحجم( مقطع عرضي في رئة القنفذ يوضح القصبة الهوائية 3شكل )

   ،المخاطيةالغشاء    (ML)  :القصبة الهوائية متوسط الحجم  مقطع مكبر يوضح طبقات
(M) الطبقة العضلية، (Aاالسناخ )، (LP )الصفيحة المخصوصة، (D  القناة )
 ،القصيبات التنفسية (R( الشريان الرئوي, )P, )القصيبات االنتهائية(TB) ،التنفسية

(Gغد )مخاطية ة، (VB اوعية دموية ).  ملونH&E)) 40 ×.   
 أما فرع القصبة الهوائية صغیرة الحجم فان قطره يكون ما بین 

المخاطية    0,5-0,7 وطياته  منخفظة    mucous foldsملم،  تكون 
الفرع من   هذا  يتكون  نسيج ظهاري.   بسيط  عمودي نسيجوتتكون من 

الخاليا   مهدب من  واحد  صف  من  قلیلويتألف   الخاليا  من  وعدد 
الهوائية  الكأسية للقصبة  غدد  المخاطية  تحت  الطبقة  في  واليوجد   ،

bronchial glands،   على رقيقة وتحتوي  تكون األصلية ف أما الصفيحة 
 ومتداخلة ملساء العضلية األلياف طبقة  في حین تكون  مطاطة، ألياف

وهذه نتيجة    (4شكل )وضوحا  و رقة   أكثر  وتصبحالمطاطية   األلياف مع
 .في دراستة على الماعز (22)توصل إليه الباحث ما تتفق مع 

ML 

LP 

M 

SM 

B A 

ML 

M 

LP 
G A B 
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( مقطع عرضي في رئة القنفذ يوضح القصبة الهوائية الصغيرة الحظ 4شكل ) 

(ML)  المخاطية الغشاء ،   (AT) الغاللة البرانية ،   (Aاالسناخ )،  (VB  )
  ( R, ) القصيبات االنتهائية(TB)  ،( القناة التنفسية D)   ، اوعية دموية 

 .×  40( H&Eملون )   .( اكياس تنفسيةRS)   ، القصيبات التنفسية 
الحاليةأ الدراسة  بأستمرار  ظهرت   تختفي القصیبات تفرع أنه 
ولها صف   التكوينالطيات المخاطية  ضعيفة   وتصبح الكأسية الخاليا
 بینها بصورة وتتوزع  مهدبة أو مكعبة  قصیرةالظهارة العمودية    منواحد  
 تبرز قبية قمة ذات وعمودية مهدبة غیر  )خاليا  كالرا وهي خاليا مبعثرة
وتمتلك نحو القصیبة   حیث  فرازيةإل ا الخصائص الخاليا هذه تجويف 
 تسهل وبذلك السطحي، الشد تقلل مواد القصیبي وهي  السائل مواد  تنتج 

في الممرات توسع األلياف  الشهیق   الهوائية  طبقة  العضلية  وتصبح 
جداً  رقيقة  قطرها    ،الملساء  التي  الهوائية  القصیبة  ملم   0,4-0,3وان 

اأ   يمكن بالقصیبات  تسمى   bronchioles terminated  نتهائيةإلن 
ن الطبقة أ  الجمل  دراسته على  في  (23)شار الباحث  أ. بینما  (5شكل )

نسيج ظهاري عمودي   تتكون من  الصغیرة  القصیبات  في  و أالمخاطية 
ن الظهارة تحتوي على خاليا أمكعب بسيط خالي من الخاليا الكاسية و 

كالر   إفرازية خاليا  في ت وال    اتدعى  غدد  وال  غضروفية  صفائح  وجد 
الجم  إّن  قصیبات  الباحث ل.  دراسة  مع  تتوافق  الحالية  الدراسة   ان نتيجة 

حظ عدد من الباحثین في على خنزير غینيا. لقد ال  تهمفي دراست   (24)
وجود   في  دراساتهم  الكاسية  االخاليا  من   نتهائيةإلالقصیبات  عدد  في 

 .(26)و الحصان  (25)في الثور  مثلاللبائن 

 
 (b)الحظ  .( مقطع عرضي في رئة القنفذ يوضح القصيبات الهوائية5شكل ) 

( P, ) القصيبات االنتهائية (TB) ، ( القناة التنفسية Dاالسناخ, ) ( A) ،قصيبات
(  V)  ،( اكياس تنفسيةRS)   ، القصيبات التنفسية ( Rالشريان الرئوي, ) 

 .×   10( H&E) ملون    . الجنب 
التنفسية   القصیبات  أن  أيضًا  الدراسة  هذه   bronchioliبینت 

respiratorii  تكون حدودها اإلنتقالية غیر محدّدة، ألن النسيج الظهاري
مهدب   عمودي  ظهاري  نسيج  نفسه  في   ciliated epitheliumيبقى 

األسناخ  من  خالية  تكون  التنفسية  القصیبات  وجدران  الحاالت،  معظم 
alveoli    الباحث  (5)شكل أشار  حین  في  القصیبات    (27)،  أن 

الخیول  في  تكون  بینما  والخنازير،  المجترات  في  موجودة  التنفسية 
الباحث   أشار  بینما  التكوين.  ضعيفة  القصیبات   (28)واإلنسان  ان 

 التنفسية تكون غیر موجودة في الجمل.
الدراسة الحالية أن القصیبات  بقناة  تنتهي التنفسية لقد أظهرت 

القنا  الجدران رقيقة مخروطية السنخية  هي  التي   alveolar ductsة 
المفردة سناخألا من كبیر عدد جدارها في تفتح  األكياس أو الهوائية 

بالردهة  قطرًا ويدعى أوسع يكون  القناة  من النهائي القسم  السنخية. أما
السنخية   كياسألا تدعى عنقود بشكل األسناخ من بعدد محاطة وتكون 

الباحث   نتجية  مع  تتفق  النتيجة  على  (12)وهذه  دراسته   الجمل   في 
(humped camel). 

سناخ ن النسيج الظهاري لألولوحظ أيضًا من خالل هذه الدراسة أ
alveoli    مسطحة خاليا  من  أو   flat cellsيتكون  دائرية  النواة  وحیدة 

أنوية   بدون  مسطحة  وخاليا  الشكل   non nucleated flatبيضوية 
cells    الدموية الشعیرات  من  العديد  ويوجد  بلعمية.   bloodوخاليا 

capillaries    الجانب طول  تسیرعلى  الظهارة   السفليالتي  هذه  من 
 ن النسيج الظهاري لألسناخ يتكون منأ  (16)في حین ذكر    (6)شكل  
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 Alveolar   سائل السنخيالالحرشفية التي تمنع تسرب  السنخية الخاليا
cell type Iالكبیرة التي تكون مكعبة أو دائرية وذات  السنخية والخاليا

 النوع ماأ  ،فرازيةإ خاليا وتتصف بكونها فجوي  نواة مكتنزة وسايتوبالزم
 الحاجز بین موجودة الدموية للشعیرات البطانية المبطنة  الخاليا ثالثال

ذات نوع   مسطحة نواة  السنخي  يعرف  وهناك  الخاليا  من   البلعمأخر 
 منتظم غیر نواة وشكل ذات الغبارية وتكون  الخاليا  وأالسنخي   الكبیر

 الممرضة. البكتريا قتناصإ في هميةأ ولها  حبیبي وسايتوبالزم

 
 (FC1) :( مقطع عرضي في رئة القنفذ طويل االذن يوضح االسناخ 6شكل ) 

(  A)  ،خاليا مسطحة  بدون النواة (FC)   ، خاليا مسطحة ذات النواة 
( الخلية  EC) ، ( القناة التنفسية D, ) الغبارية الخاليا ( MA) ،االسناخ

 .×   H&E )100ملون . القصيبات التنفسية  ( R)   ، البطانية 
 

الحشوي أ  الحالية  الدراسةمن خالل    إتضحقد  ل الجنب  ن غشاء 
pleura visceralis   ًنوعا سميكة  طبقة  بشكل   مايكون  من و     يتالف 

من   خارجية  المسطحة  طبقة  الظهارية  نسيج الخاليا  من  داخلية  وطبقة 
كثيف الخلية.  و   dense connective tissueضام  بنواة  بینا غني 

يكون بشكل طبقة رقيقة    الحشوي ن غشاء الجنب  أ(  21)  شار الباحثأ
الكال يكون  في  ولكنه  والقطط  سمكاً أب  الداجن   كثر  الحیوانات   ة في 

بل ن غشاء الجنب الحشوي في اإلأ  (6)الباحث    ذكرفي حین    ،الكبیرة
يكون بشكل غشاء مصلي يتالف من طبقة داخلية من نسيج ضام كثيف 

منتظم   على يحتو و   dense irregular connective tissueغیر  ي 
وطب أ وغروية  مرنة  الخاليا  قلياف  من  خارجية  الحرشفية   المصليةة 

squamous mesothelium cells . 
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Morphological Characterization and Histological composition of the 

lungs in the long ear hedgehog   (Hemiechinus auritus) 

Thekra A. Ibrahim 
 

Abstract: 

The present study aimed to investigate the morphological description and histological structure of the lungs in 

Hedgehog (Hemiechinus auritus) The anatomical study revealed that lungs in (Hemiechinus auritus) The Lung are a 

pair of Sponge like organs located inside the thoracic cavity They are not directly attached to the ribs, enclosed by two 

layers of pleura inside pleura cavity. The study revealed that intrapulmonary bronchial with diameter of (3) mm the 

Tunica mucosa consisted epithelium was of pseudostratified columnar ciliated type having goblet cells The mucous 

membrane has many longitudinal folds،  The hyaline cartilage pieces around the bronchial are very ill developed and 

but are not ossified. Histological examination revealed that bronchial branches in Hedgehog into medium sized 

bronchial with mean diameter of1-1.5mm, the longitudinal mucons folds become lower, that lined by simple 

columnar ciliate epithelium. While The small-sized bronchial coming with mean diameter of 0.5-0.7mm, their 

mucous folds are still lower,.Results of the present study revealed that  bronchioli respiratorii become boundary of 

transition is very indefinite, because the epithelium remains to be the same simple columnar ciliate in most cases.. 

According to the results of this study, none of the lymphocytes were collected. 

 
  
 


