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  الخالصة
امى  ن رغ را م ر قط وال واكب ر ط ام اكث امى األغن ة أن رغ ة الحالي رت الدراس ًأظھ ً

وحظ  الماعز ا ل ات الغضروفية، كم ا مع عدد الحلق ًوان معدل طول الرغامى يتناسب طردي
دار  مك الج امى وس ار الرغ اقص أقط امي تن اه أم ة باتج صورة تدريجي ال –ب ي ك ي ف  خلف

  . الحيوانين
ات  ات الحلق وحظ أن نھاي وعند دراسة شكل المقطع العرضي لرغامى كال الحيوانين ل
ي دة ف امى ومتباع امي من الرغ ي الثلث األم ة ف ام كانت متداخل امى األغن  الغضروفية لرغ

دا في الثلث الخلفي من الرغام ة ج اًالثلث الوسطي ومتقارب ا ظھري شكلة عرف ًى م ا في . ً أم
شكل  شابھا ل امى م ي للرغ ع العرض كل المقط ر ش دة وظھ ات متباع ت النھاي اعز فكان ًالم

  ). U(الحرف 
ى  اقبي عل ابعي أو تع شكل تت ة ب ت مرتب ة كان ضروفية المتتالي ات الغ ين أن الحلق   تب

ا كانت امتداد طول الرغامى في الجھتين البطنية والجانبية من جدار الرغامى، في  حين أنھ
  .متداخلة مع بعضھا البعض في الجھة الظھرية الجانبية من جدار رغامى كال الحيوانين

سطحية لرغامى  ارة ال ا في الظھ سية من الخالي واع رئي ة أن بينت الدراسة وجود ثالث
ية، إضافة  ا الكأس ة والخالي ا القاعدي ة والخالي ة المھدب ا العمودي األغنام والماعز وھي الخالي

اعزإل ام والم م  .ى نوع آخر من الخاليا اقتصر وجودھا في الثلث الخلفي من رغامى األغن ت
ة  تحديد ا من وحدات إفرازي ة تتكون أساس ة مركب ة عنبي الغدد الرغامية على أنھا غدد نبيبي

دد  ذه الغ د تركز وجود ھ ة المصلية وق مخاطية مع وجود أعداد قليلة من الوحدات اإلفرازي
ات البطني في الجھة ين الحلق سح ب سي من ف ًة من جدار الرغامى وخصوصا في الجزء األن

وانين . الغضروفية ولوحظ أن أعدادھا تقل بصورة تدريجية باتجاه أمامي خلفي في كال الحي
شاء المرن وسمك العضلة  كما لوحظ أن ارتفاع األھداب وسمك الطبقة المخاطية وسمك الغ

ل الرغامية كانت في األغنام أعلى مما ھي ذه القياسات تق ع ھ ا أن جمي اعز كم ه في الم  علي
سبة .  خلفي في كال الحيوانين–بصورة تدريجية باتجاه أمامي  ة أن ن أظھرت الدراسة الحالي

ه في رغامى ذه النسب  الخاليا الكأسية في رغامى األغنام أعلى مما ھي علي اعز وان ھ الم
  . وانين خلفي في كال الحي–بصورة تدريجية باتجاه أمامي  تقل
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ABSTRACT 

To explore the various constituents of the trachea of the local awasi sheep 
and black goat, gross anatomical, histological and morphometrical studies had 
been carried out.  

The study revealed that the average length of the trachea is directly 
proportional to the number of tracheal rings and it was also noticed that the 
length, diameter and wall thickness of the trachea of the sheep were greater than 
those of black goat. These parameters decreased gradually toward the posterior 
third of the trachea in both species. The free dorsal ends of the tracheal rings of 
the sheep overlapping each other at the cranial third, but they gradually move a 
part at the mid – third, and they become again very close to each other and run 
side to side dorsally to forming a dorsal crest at the caudal third. However, the 
two free ends of tracheal rings of the goat remain considerably apart throughout 
the entire length of the trachea forming a (U) shaped configuration. The 
cartilaginous rings were so oriented that they disposed one beside the other at the 
ventral and lateral aspects of the tracheal wall. But they overlapping each other at 
the dorso – lateral aspect of the tracheal wall in both species. Three main cells 
were detected in the surface epithelium of the trachea of both species (ciliated 
columnar cells, basal cells and goblet cells), another cell type was restricted to the 
posterior third of the trachea of both species. The tracheal glands were found to be 
compound, mixed tubulo – acinar type. The majority of the secretory units were 
mucous, the others were serous. Most of the tracheal glands occupied the 
triangular area between the successive tracheal rings particularly at the medial 
side of the ventral aspect of the trachea. The density of the tracheal glands 
decreased gradually anterio – coudally in the both studied species. The percentage 
of goblet cells in the trachea of sheep was greater than that of goat, and decreased 
gradually toward the lungs in both species. 

  
  المقدمة

تعد الرغامى إحدى األجزاء الموصلة ضمن الجھاز التنفسي وھي تتكون من سلسلة 
تتعرض ). ١(متتالية من الحلقات الغضروفية تمتد من نھاية الحنجرة حتى جذر الرئة 

  الرغامى إلى الكثير من المسببات المرضية المختلفة مما قد يؤدي إلى حدوث تغير في 
أن التخديش المستمر للرغامى يؤدي إلى حدوث زيادة في ) ٢(ر تركيبھا النسيجي، فقد ذك

  نسبة الخاليا الكأسية في الظھارة عالوة على حدوث الحؤول الحرشفي 
Sequamous metamorphosisكما أن أھداب الخاليا العمودية في .  لخاليا الظھارة

ًونظرا ألھمية ). ٣(ظھارة رغامى المدخنين قد تفقد أو يقل عددھا نتيجة للتدخين المستمر 
ًاألغنام العواسية المحلية والماعز األسود في قطرنا العزيز ونظرا لتعرض رغامى ھذين 
الحيوانين إلى العديد من المسببات المرضية ولعدم وجود بحوث ودراسات مورفولوجية 

سة لسوية في العراق فقد ارتأينا القيام بھذه الدراعلى رغامى ھذين الحيوانين في الحالة ا
ًلتكون أساسا وقاعدة يمكن االعتماد عليھا مستقبال للمساعدة في تشخيص بعض الحاالت  ً
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 المرضية التي تتعرض لھا الرغامى من خالل تحديد التغيرات المرضية النسيجية ومقارنتھا
  . السوية بالحاالت

  
  المواد وطرائق العمل 

ين  ذه الدراسة أربع ي ھ ة، ) ٤٠(استخدمت ف امى كامل ة رغ ود عين ا تع عشرون منھ
ر  ة بعم ية المحلي ام العواس ذكور األغن اعز ) ١٠ - ٨(ل ذكور الم ة ل شرون عين ھر وع أش

ر نفس العم ود وب ي األس ليمة . المحل ات س ن حيوان زرة الموصل م ن مج ات م   ُجمعت العين
   -:ًسريريا ومذبوحة حديثا، وقسمت عينات البحث إلى مجموعتين رئيسيتين

ى ة األول شر:المجموع ات  ضمت ع شرة عين ام وع ا لألغن شرة منھ امى، ع ة رغ   ون عين
ة حيث ثبتت في  شريحية والقياسات العياني ذه المجموعة للدراسة الت للماعز، وخصصت ھ

   -: ساعة وتضمنت الدراسة ما يأتي٤٨لمدة ) ٤(محلول الفورمالين الدارئ المتعادل 
  . قياس طول الرغامى الكلي في كال الحيوانين. ١
  .لحلقات الغضروفية في كال الحيوانينحساب عدد ا. ٢

ساوية    زاء مت ة أج ى ثالث ة إل ذه المجموع ات ھ ن عين ة م ل عين ت ك ك قطع د ذل بع
   -:ورتبت في ستة مجاميع ثانوية كما يأتي

  .   ماعز/ مجموعة األجزاء األمامية .              * أغنام/ مجموعة األجزاء األمامية * 
  . ماعز/ مجموعة األجزاء الوسطى .             * امأغن/ مجموعة األجزاء الوسطى * 
  . ماعز/ مجموعة األجزاء الخلفية .               * أغنام/ مجموعة األجزاء الخلفية * 

    
  والغرض من ھذا التقسيم ھو دراسة المتغيرات لكل جزء من أجزاء الرغامى 

المتناظرة في كال الحيوانين بصورة تتابعية في كل حيوان على حده وكذلك لمقارنة األجزاء 
   -:من خالل دراسة ما يلي

  . لكل جزء) العمودية والمستعرضة(قياس األقطار الداخلية والخارجية . ١
  . قياس سمك الجدار من الجھات البطنية والجانبية والظھرية لكل جزء. ٢
  . دراسة شكل المقاطع العرضية للرغامى في كال الحيوانين. ٣
ية لعدد من العينات ولكل جزء من األجزاء من الجھات البطنية عمل مقاطع طول. ٤

ولغرض . والجانبية والظھرية الجانبية لبيان طريقة ترتيب الحلقات الغضروفية المتعاقبة
التوضيح فقد غمرت العينات في ملون االلشيان األزرق ليتسنى مالحظة الحلقات 

  ). ٥(الغضروفية األليفة لھذا الملون 
عشرة منھا تعود لذكور األغنام ( عينة رغامى ٢٠ضمت عشرون : ثانيةالمجموعة ال

خصصت ھذه المجموعة للدراسة النسيجية والقياسات ). وعشرة عينات للماعز األسود
ثبتت عينات ھذه المجموعة في محلول الفورمالين الدارئ المتعادل، ثم قطعت . المجھرية

لغرض إجراء الدراسة ) ًأوال(الفقرة ورتبت في ستة مجاميع ثانوية كما ھو مذكور في 
ًالنسيجية والقياسات المجھرية بصورة متعاقبة ابتداء من الثلث األمامي وانتھاء بالثلث  ً

أخذت مقاطع طولية وعرضية متتالية من كل جزء من األجزاء ومن . الخلفي لكال الحيوانين
  يحتوي كل مقطع علىكال الحيوانين وروعي في المقاطع الطولية الجانبية والبطنية أن

  حلقتين متتاليتين على األقل لبيان التراكيب المختلفة في الرغامى وأماكن وجود 
  عوملت ھذه المقاطع بالطريقة الروتينية للتمرير . وتوزيع الغدد الرغامية

Routine Processing Methods) وقطعت بجھاز المشراح الدوار للحصول على شرائح ) ٦
  . مايكروميتر ٦ – ٥نسيجية بسمك 

   -):٦(استخدمت الملونات النسيجية التالية 
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١.Harris hemotoxyline & eosin stain  اكن ام للرغامى وأم سيجي الع ان التركيب الن  لبي
  . وجود وأنواع الغدد الرغامية

٢ .Hart’s stainالظھار األلياف المرنة وأماكن وجودھا   .  
٣ .Masson’s trichrome stainضام  للتفريق بي سيج ال ن األلياف العضلية الملساء وألياف الن

  . وكذلك لبيان أماكن اندغام العضلة الرغامية
٤ .PAS – Stain سبتھا ا الكأسية وحساب ن  المقترن مع ملون الھيماتوكسيلين الظھار الخالي

  . ضمن خاليا الظھارة السطحية
ھر الضوئي  تحت المجMorphometical studyتمت الدراسة الشكلية القياسية 

 بعد استخراج قيمة القياس Occular micrometerباستعمال المقياس المجھري العيني 
 لكل عدسة شيئية وتم ذلك باالستعانة بالمسطرة المجھرية Micrometer valueالمجھري 

، وللتأكد من دقة القياسات المجھرية تمت Stage micrometerالخاصة بمنصة المجھر 
  . Visopanيس جھاز مقارنتھا بطريقة تقي

 وتم احتساب Digital cameraصورت المقاطع النسيجية باستعمال آلة تصوير رقمية 
قوة التكبير من خالل تصوير مسطرة مجھرية معلومة التقاسيم بالعدسات الشيئية التي 

  : ًاستخدمت لتصوير المقاطع النسيجية اعتمادا على المعادلة التالية
  
  
  
  

  المعالجة اإلحصائية 
ل  أ القياسي فضال عن تحلي اس الوسط الحسابي والخط ًاجري التحليل اإلحصائي بقي

  ). ٧(المتغيرات بطريقة تحليل التباين لعامل واحد حسبما ورد في كتاب 
  

  

  النتائج
   -:المظھر العياني وعدد الحلقات الغضروفية وطول الرغامى: ًأوال 

ة لرغ ام العواسيأظھرت الدراسة العياني ات امى االغن اعز األسود أن عدد حلق ة والم
ين  ام تراوحت ب امى األغن ين ) ٥٥ – ٥١(رغ امى ب ول الرغ راوح ط ة غضروفية وت   حلق

ين ) ٣١.٠ – ٢٦.٥( ضروفية ب ات الغ داد الحلق ت أع د تراوح اعز فق ي الم ا ف م، أم   س
ين ) ٥٣ – ٤٩( امى ب ول الرغ راوح ط ضروفية وت ة غ ا ) ٢٩.٠ – ٢٤.٥(حلق م، كم س

دل طول الرغامى في أظھرت الدراسة  وجود تناسب طردي بين عدد حلقات الرغامى ومع
ة . كال الحيوانين ة ومنطق شأ القصبة الرغامي ين من كما أظھرت الدراسة الحالية أن المسافة ب

  . سم في الماعز األسود) ٤(سم في األغنام العواسية و ) ٥(تفرع الرغامى كانت 
ام امى األغن ين أن شكل المقطع العرضي لرغ اعز، تب ي الم ه ف و علي ا ھ    يختلف عم

ضوي  به بي ام ش امى األغن ن رغ امي م ث األم ي للثل ع العرض كل المقط وحظ أن ش د ل   فق
سرى  ة الي ين أن النھاي بعض وتب ولوحظت نھايات الحلقات الغضروفية متداخلة مع بعضھا ال

ين نھ سحة ب امى فكانت الف ي الثلث الوسطي من الرغ ا ف ى، أم ة اليمن وق النھاي ر ف ات تم اي
شابھا  ذا الجزء م ي ھ ون شكل المقطع العرضي ف سبيا إذ يك عة ن ات الغضروفية واس ًالحلق ً  

شكل الحرف  ي الثلث الخلفي من )U(ل ة غضروفية ف ايتي كل حلق وحظ أن نھ ، في حين ل
ات  ارب نھاي ًرغامى األغنام كانتا متقاربتين جدا ومتساويتين باالرتفاع تقريبا بحيث يشكل تق ً

ض ات الغ ا الحلق ث عرف ذا الثل ي ھ سرى ف ى والي ن crestًروفية اليمن ة م ة الظھري ي الجھ  ف
امى  سرى . الرغ ى والي ضروفية اليمن ات الغ ات الحلق وحظ أن نھاي د ل اعز فق ي الم ا ف أم

  مايكروميتر /                 قياس قيمة عدد معين من تقسيمات المسطرة المجهرية بعد التصوير 

  = قوة التكبير 

   ١٠×                                         عدد التقسيمات نفسها 
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شبه الحرف  ا ي شكل م سبيا لي عا ن ان واس ا ك ز الموجود ظھري وحظ ان الحي دة ول ًمتباع ً ً)U (
  . وعلى امتداد طول الرغامى

ر ترتي اقبي ظھ شكل تع ضروفية ب ات الغ رى(ب الحلق ب األخ دة بجان ي ) الواح   ف
م (الجھتين البطنية والجانبية من جدار رغامى كال الحيوانين  صورة رق ا )١ال ، في حين أنھ

وحظ  ة من جدار الرغامى ول ة الجانبي ة الظھري بعض في الجھ   كانت متداخلة مع بعضھا ال
شابه لترتيب وجود نوعين من ھذا التداخل فأما أن تكون  الحلقات الغضروفية مرتبة بشكل م

م ( وحشي –صفائح القرميد أو أن تكون مرتبة بشكل تعاقبي انسي  ين أن ). ٢الصورة رق تب
امي خلفي وان قطر رغامى  اه أم ة باتج أقطار رغامى األغنام والماعز تقل بصورة تدريجي

  ). ١ رقم جدول(األغنام العواسية اكبر مما ھو عليه في الماعز األسود 
  

   -:الدراسة النسجية والقياسات المجھرية : ًثانيا 
ارة  ة بظھ اعز األسود مبطن أظھرت الدراسة الحالية أن رغامى األغنام العواسية والم

ة  ة مھدب ة عمودي ة كاذب م (مطبق صورة رق ن ). ٣ال سية م واع رئي ة أن ز ثالث ن تميي د أمك وق
امى، وھي الخ سطحية للرغ ارة ال ي الظھ ا ف ة الخالي ا القاعدي ة والخالي ة المھدب ا العمودي الي

ة  صغيرة المحدب ا ال ع من الخالي وع راب ز ن د أمكن تميي والخاليا الكأسية، إضافة إلى ذلك فق
  . وجدت محشورة بين الخاليا العمودية في الجزء الخلفي من رغامى كال الحيوانين

ا ا ين خالي م ب سبة األعظ ة الن ة المھدب ا العمودي كلت الخالي د ش سطحية وق ارة ال   لظھ
ا الكأسية كانت في الثلث  سبة للخالي ى ن وحظ أن أعل في رغامى األغنام والماعز في حين ل

سبتھا في %) ٢٣(في األغنام و %) ٢٦.٦(األمامي من الرغامى وھي  ل ن اعز، وتق في الم
  ). ٢جدول رقم (كال الحيوانين بصورة تدريجية باتجاه الثلث الخلفي 

ار ون ھ تخدام مل د اس ة وعن ي طبق ا ف وحظ وجودھ ة ل اف المرن ن األلي شف ع ت للك
صفيحة المخصوصة  ة في Lamina propriaال ى شكل حزم طولي اف عل ذه األلي    وتتركز ھ

ذا  سمك ھ دل ل ى مع شاء المرن وإن أعل ة الغ صفيحة المخصوصة مكون الجزء الغائر من ال
ايكروميتر في ) ١٠٠.٧ μ ٦.٠(الغشاء كان في الجھة الظھرية من جدار الرغامى وھو  م

ام و  اه الثلث الخلفي ) ٩٧.٤ μ ٣.٥(األغن سمك باتج ذا ال ل ھ اعز ويق ي الم ايكروميتر ف م
وانين  ال الحي ي ك امى ف م (للرغ دول رق ب ٣انظر الج ة لتراكي ة القياسات المجھري  لمالحظ

  ). مختلفة لجدار رغامى األغنام والماعز
ة وخاصة في أما ة تحت المخاطي ا في طبق د تركز وجودھ  بالنسبة للغدد الرغامية فق

اليتين في  ين متت ين كل حلقت   الجھة البطنية من جدار الرغامى والسيما المنطقة المحصورة ب
ة مختلطة ). ٤الصورة رقم (كال الحيوانين  ة عنبي ة نبيبي دد ھي غدد مركب وتبين أن ھذه الغ

Compound mixed tubulo - aciniة وأخرى ة مخاطي ى وحدات إفرازي وي عل   حيث تحت
وانين، مصلية، إال أن الوحدات  شائعة في رغامى كال الحي اإلفرازية المخاطية كانت ھي ال

ة  دات اإلفرازي وع الوح ن مجم ة م سبة قليل صلية ن ة الم دات اإلفرازي كلت الوح ين ش ي ح   ف
ام . بصورة عامة ة في كل من األغن دد الرغامي ع وتركيب الغ رق في توزي م يالحظ أي ف ل

دد ال ع الغ ة والماعز، لكن لوحظ وجود فرق في توزي ا ضمن األجزاء الثالث ة وكثافتھ رغامي
ة  دد الرغامي للرغامى سواء في األغنام أو الماعز حيث أظھرت الدراسة الحالية إن كثافة الغ
دادھا  ه في الثلث األوسط وان أع ا ھي علي ى مم في الجزء األمامي من الرغامى كانت أعل

وانين  م ال(ًكانت قليلة جدا في الثلث الخلفي من رغامى كال الحي ا). ٥ ، ٤صورتان رق  كم
  ). ٦الصورة رقم (تبين أن القنوات اإلفرازية تحتوي على خاليا فارزة للمخاط 

ة  اف المرن رة من األلي ة كبي وحظ وجود كمي ة ل تنا للعضلة الرغامي ومن خالل دراس
ة ضلة الرغامي ساء للع اف المل ع األلي ة م ام . متداخل ة لألغن ضلة الرغامي مك الع د أن س   وج

ين أعلى مما  ام ب راوح سمك العضلة في رغامى األغن د ت اعز فق  – ١٦٠(ھو عليه في الم
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ان . مايكروميتر) ١٥٠ – ٩٤(مايكروميتر وفي الماعز تراوح بين ) ٢٠٠ كما لوحظ أن مك
ارتباط أو اندغام العضلة الرغامية بالغضروف يختلف في األجزاء الثالثة من الرغامى في 

ال ض ك ين أن الع د تب وانين، فق ة الحي ة الجانبي ة الظھري رتبط بالجھ ة ت ى (لة الرغامي اليمن
رتبط في ) واليسرى ا ت امي من الرغامى في حين أنھ من الحلقة الغضروفية في الجزء األم

ا في الجزء الخلفي  الجھة الجانبية من الحلقات الغضروفية في الجزء الوسطي للرغامى، ام
ص د لت ة تمت ضلة الرغامي وحظ أن الع د ل امى فق ن الرغ ن م ة م ة الجانبي ة البطني ى الجھ ل إل

الحلقة الغضروفية، وھذا الوصف يشمل الطرفين األيمن واأليسر من العضلة الرغامية وفي 
  . كال الحيوانين

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

م  صورة رق اعز: ١ال امى الم ة لرغ ة البطني ولي للجھ ع ط ات . مقط ب الحلق ظ ترتي الح
ذه ةالغضروفية بشكل تعاقبي وال يوجد تداخل في ھ شيان .  الجھ ون االل مل

  .)15X(االزرق 
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ا –مقطع طولي للجھة الظھرية : ٢الصورة رقم  ام موضحا نوع ة من رغامى األغن ً الجانبي ً
ة ضروفية المتوالي ات الغ ين الحلق داخل ب ن الت شيان االزرق . م ون االل مل

)15X(.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

اممقطع طولي من جد: ٣الصورة رقم  ة . ار رغامى األغن ة العمودي ارة المطبق الحظ الظھ
ة ة المھدب ة . الكاذب ا العمودي داب الخالي ھم(أھ ية )اس ا الكأس ، )a(، الخالي
  .)490X(ملون ھيماتوكسيلين وايوسين ). b(الخاليا القاعدية 

  
  
  
  
  
  
  
  

a  
b  
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م  صورة رق امى ا: ٤ال امي لرغ ن الجزء األم ة م ة البطني ام، الحظ مقطع طولي للجھ ألغن
اليتين  ين متت ل حلقت ين ك صورة ب ة المح ي المنطق دد ف ة الغ   كثاف

  .)100X(ملون ھيماتوكسيلين وايوسين ). اسھم(
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ام: ٥الصورة رقم  ة من الجزء الخلفي لرغامى األغن ة . مقطع طولي للجھة البطني الحظ قل
صورة رق ي ال ه ف و علي ا ھ ة لم زء مقارن ذا الج ي ھ دد ف ون ). ٤(م الغ مل

  .)100X(ھيماتوكسيلين وايوسين 
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م  اعز: ٦الصورة رق ة . مقطع طولي للجزء الوسطي من رغامى الم اة اإلفرازي الحظ القن
ة  ا مخاطي ى خالي ة عل ضر(الحاوي ون اخ ھم) ل ي . اس ون ثالث ون ماس مل

   .)370X(الصبغات 
  

 ذكور من كل في للرغامى والخارجية الداخلية رلألقطا نيةياالع القياسات يبين :١الجدول 
  ).شھر ١٠-٨ (وبعمر األسود المحلي الماعز وذكور العواسية األغنام

  
  أجزاء  اســـــود ماعــز  عواسيـــــةأغنام 

  الرغامى
   المتغيرات

Parameters  
 الثلث
  األمامي

 الثلث
 الوسطي

 الثلث
  الخلفي

 الثلث
  األمامي

 الثلث
 الوسطي

 الثلث
  لفيالخ

 القطر
 المستعرض

Transverse 
*

a 26.77 
1.2± 

*
b 24.88 

1.5 ± 
*

c 22.55 
2.7 ±  

d 20.55 
  0.9±  

e 19.36
 1.2±  

f 17.95 
 القطر  2.3± 

 الخارجي
 القطر  ملم/ 

 العمودي
vertical  

*
a 31.71 

1.4±  
*

b 29.77 
2.7±  

*
c 27.85 

0.9±  
d 26.29  

 1.3± 
23.84  

e  
 2.2±  

f 22.57 
 2.0±  

 القطر
 المستعرض

Transverse

*
a 21.05 

3.2±  
*

b 20.03 
1.7±  

*
c 19.0  

1.9±  
d 15.72  

 1.8± 
14.62  

e  
 2.2±  

14.27  f
 القطر  2.9± 

  الداخلي
 القطر  ملم/ 

 العمودي
vertical  

*
a 20.17 

1.4±  
*

ab19.52 
0.8 ±  

*
b 18.44 

1.2± 
 d 18.22  

2.5± 
e 16.61 

 2.2± 
f 14.88 

 2.0± 
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 رغامى من الثالثة األجزاء ظھارة في الكاسية للخاليا المئوية النسب يبين :٢الجدول 
  .والماعــز األغنام

  
  ناالحيو نوع           اســود ماعــز عواسية اغنام

  المعدل  المــدى  المعـدل  المـدى الرغامى أجزاء
  

  األمامي الثلث
  

%35   -% 18.6  % 26.6  % 30 - % 16  % 23  

  
  الوسطي الثلث

  
% 32 - % 17 % 24.5 % 28 - % 17.5 % 22.٧5 

  
  الخلفي الثلث

  
% 28 - % 12 % 20 % 25 - % 9.2 % 17.1 
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  المناقشة 

  : الدراسة التشريحية والقياسات العيانية: ًأوال 
دد  امى وع ول الرغ ين ط ة ب ة طردي ود عالق ة وج ة الحالي ائج الدراس رت نت   أظھ

ه في الحلقات الغضروفية إذ تبين أن طول رغ ا ھي علي ر مم ا اكب امى األغنام وعدد حلقاتھ
رات ) ٨(أشار المرجع . الماعز إلى منشأ القصبة الرغامية من الثلث الخلفي لرغامى المجت

ة  شأ القصبة الرغامي ين من سافة ب بمسافة قصيرة قبل تفرع الرغامى ولكن لم يحدد طول الم
ة  تنا الحالي رت دراس ين أظھ ي ح امى، ف رع الرغ ة تف ي ومنطق سافة ھ ي ) ٥(أن الم م ف   س

ام و  اعز) ٤(األغن ي الم م ف ام . س امى األغن دار رغ ة شكل المقطع الطولي لج د دراس وعن
ابعي  اقبي أو تت شكل تع ة ب ت مرتب ضروفية كان ات الغ وحظ أن الحلق اعز ل دة (والم   الواح

داخل ) بجانب األخرى وحظ وجود ت ة من الرغامى في حين ل ة والجانبي ين البطني في الجھت
شير  ا ي م نجد م ة من جدار الرغامى ول ة الجانبي ة الظھري بين الحلقات الغضروفية في الجھ

دينا إال  إلى وفرة ل شريح والمصادر المت   ھذا التداخل للحلقات الغضروفية في أي من كتب الت
ارة ) ٩(أن  ور دون اإلش امى الطي ضروفية لرغ ات الغ ين الحلق داخل ب ود ت ى وج ارا إل   أش

واع  ة أن ى بقي اتإل ة . الحيوان ن الجھ ضروفية م ات الغ داخل للحلق ذا الت سير ھ ن تف   ويمك
   -:الظھرية الجانبية كما يلي

وان -١ ة رأس الحي د حرك سھولة عن امى ب اء الرغ ة انحن ي عملي داخل ف ذا الت ساعد ھ د ي    ق
  . لألسفل أثناء الرعي

ة وبالنتيجة ً كما أن ھذا التداخل قد يعطي تماسكا اكثر لنھايات الحلقات الغضروفي-٢ ة الرقيق
  . يزيد من تماسك الجزء الغشائي من جدار الرغامى

اه الثلث الخلفي  ل باتج ا تق ين أنھ وانين تب وعند دراستنا القطار الرغامى في كال الحي
سان و ) ١١ ، ١٠(للرغامى بصورة تدريجية وھذا مطابق لما وجده كل من  ) ١٢(في اإلن

ى أن اروا إل ث أش دي حي اموس الھن ي الج زء ف ي الج ون ف امى يك دل لقطر الرغ ى مع  أعل
  . ًاألمامي منھا ويتناقص القطر تدريجيا باتجاه الثلث الخلفي أو باتجاه الرئة

  
   -:الدراسة النسيجية والقياسات العيانية: ًثانيا 

ود  ضوئي وج ر ال تخدام المجھ الل اس ن خ ة م ة الحالي ائج الدراس رت نت   أظھ
ا ثالثة أنواع رئيسية من الخاليا ف اعز وھي الخالي ي الظھارة السطحية لرغامى األغنام والم

ية  ا الكأس ة والخالي ا القاعدي ة والخالي ة المھدب ا. العمودي ن الخالي ع م وع راب ى ن افة إل  إض
ا وجده ة لم ائج مطابق ذه النت  الصغيرة المحدبة اقتصر وجودھا في الثلث الخلفي للرغامى وھ

ا في القطط، ) ١٤(في القرد و ) ١٣(كل من  ا أم ع من الخالي وع الراب ى أن الن ارا إل وقد أش
طية  ا األوس ون الخالي صغيرة Intermediate cellsأن تك ات ال ا الحبيب    أو خالي

Small granules cells ا في ) ١٥(، في حين ذكر انه تمكن من تمييز ثمانية أنواع من الخالي
  . الظھارة السطحية لرغامى األغنام باستخدام المجھر اإللكتروني

ث  ي الثل ت ف ية كان ا الكأس سبة للخالي ى ن ة أن أعل ة الحالي رت الدراس د أظھ   لق
ام و%) ٢٦.٨(األمامي للرغامى حيث بلغت  وحظ أن %) ٢٢.٧(في األغن اعز، ول   في الم

ان  حيث ) ١٥(ًنسبتھا تتناقص تدريجيا باتجاه الرئة، وھذه النتيجة تختلف مع ما وجده الباحث
ام ھي ذكرا أن نسبة الخاليا الك ارة رغامى األغن سبب %) ٤١(أسية في ظھ ود ال ا يع وربم

بعض  امى ل رض الرغ ساللة، أو تع وان وال ر الحي تالف عم ى اخ تالف إل ذا االخ ي ھ   ف
واء  ات الھ ة وملوث ات المزمن ات أو االلتھاب احثون )٣(المخدش ر الب ين ذك ي ح إن ) ١٦(، ف

  %). ٥٧(تر وھي أعلى نسبة للخاليا الكأسية وجدت في ظھارة رغامى الھامس

)٣(  
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اف  ة مع األلي أثبتت النتائج الحالية وجود نسبة عالية من األلياف المرنة الدقيقة متداخل
ة  ة العضلة الرغامي ادة مرون الملساء للعضلة الرغامية وقد تساعد ھذه األلياف المرنة في زي

سعال أو ا اتج عن ال د انضغاط الرغامى الن ة بع ا الطبيعي ى حالتھ تالع وسھولة رجوعھا إل ب
ة في  اف المرن الطعام، ولم نجد في المصادر المتوفرة لدينا ما يشير إلى وجود مثل ھذه األلي

دة بصورة ) ١٧(العضلة الرغامية إال أن الباحثين  ة ممت اف غراوي ى وجود ألي قد أشاروا إل
ار  ة ھي. موازية أللياف العضلة الرغامية في األبق دد الرغامي ة أن الغ  بينت الدراسة الحالي

شائعة مع  ة ھي ال ة المخاطي ا الوحدات اإلفرازي ة مختلطة تكون فيھ غدد مركبة نبيبية عنبي
ى ) ١٥(وجود عدد قليل من الوحدات اإلفرازية المصلية وھذا مخالف لما وجده  فقد أشارا إل

ن  صلي ويمك وع الم ن الن ي م ام ھ ي األغن ة ف دد الرغامي ة للغ دات اإلفرازي م الوح أن معظ
ساللة تفسير ھذا االخت اخ واختالف ال دد . Breedالف بالنتائج باختالف المن ذه الغ تركزت ھ

ا وجده  ذا مطابق لم وانين وھ د ) ١٨(في الجھة البطنية من جدار الرغامى في كال الحي عن
ًدراستھم للغدد الرغامية الحد عشر نوعا من الثدييات حيث ذكروا أن الغدد الرغامية تتركز 

  .  من الثور واألغنام والماعزبالجھة البطنية من رغامى كل
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