
Republic of Iraq  
Ministry of Higher Education
and Scientific Research
University of Baghdad
College of Veterinary Medicine
Department of anatomy and histology

Anatomical and Histological Study of 
Lower Respiratory System in Cats 

(Felis Catus Domesticus. L) 

A thesis
Submitted to the Council of the Veterinary Medicine 
College/Baghdad University in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Master in Veterinary 
Medicine (Anatomy and Histology)

By
Rabab Abdalameer Nassar

Supervised by
Prof. Dr. Shakir Mahmood Mirhish

2012 A.D. 1433 A.H.



جمهوریة العراق

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة بغداد

  كلیة الطب البیطري

  فرع التشریح واألنسجة

  

  

دراسة تشریحیة ونسیجیة للجهاز التنفسي السفلي 

  للقطة المحلیة 
(Felis Catus Domesticus. L)  

  

  مقدمة إلىرسالة ماجستیر

جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نیل درجة /مجلس كلیة الطب البیطري

  األنسجة والتشریح/في الطب البیطريماجستیر علوم

  
  من قبل الطالبة

  رباب عبد األمیر ناصر الصالحي

  

  بإشراف

  شاكر محمود مرهش. د.أ
  

م2012                  هـ1433



Summery I

The study includes (24) local Iraqi breed of cats (felis catus) 

in both the sexes (12 male + 12 female) aged range between (10 

months – 3 years) and weight between (2600-5000 gm).

The result of the anatomical study revealed that the trachea 

of the cat was firm tube like structure composed of series of 

incompleted cartilaginous rings lined on the ventral surface of 

the neck its number ranging (37).

The trachea had two parts according to the region. The first 

part was the cervical which characterized by long wide lumen. 

The mean diameter (8.15+0.040 mm) while the thoracic part 

was short and narrow diameter (7.34+0.26 mm).

At the level of firth rib the trachea was in to two primary 

bronchus (left and right).

The right principal bronchi then continuous as the labor 

bronchi, the caudal lobe while the left principal bronchi 

originates at slightly more acute angle from the trachea.

The study explained that right lung larger in volume and 

weight from the left lung. The weight from the right lung 

(12+0.7 g), the volume (16+1.1 ml), the weight of left lung 

(9.4+0.6 g), the volume (14+0.9 ml).

The right lung posses four lobes which named, apical, 

middle, caudal in addition to the accessory lobe. While the left 

lung had two lobes, apical and caudal. The apical lobe 

subdivided in to two parts, cranial apical and caudal apical lobe 

by deep notch.



Summery II

The cast (acrylic cold resin) which injected in the bronchial 

tree and blood vessels (pulmonary veins and arteries) explained 

the presence of four principal bronchus in the right lung and two 

in the left lung which characterized that the apical principal 

bronchus had two large branches.

Used the pigment colored in cats in cast injected the blood 

vessels and bronchial tree showed the passage of pulmonary 

arteries deeply to the bronchial tree and dorsal to the viens.

The blood supply of the trachea by tracheoesophageal trunk 

which arise from branchiocephalic, the last one originated from 

aortic arch. While the lung parenchyma blood supply by the 

branchiocephageal artery which arise from thoracic aorta.

The histological feature of the trachea was from incomplete 

cartilaginous rings like c-shap. The ends of hyaline cartilage 

attached by smooth muscle called tracheal muscle which 

inserted extnally to the cartilaginous ring of trachea.

The histological feature of the trachea bronchi and lungs 

were stained with haematoxyline and eosin, alcian blue at a pH 

of 2.5 and periodic acid-schiff, van Gison, trichrom, mamasson, 

four cell types were identified in cross section of trachea 

epithelium (ciliated, goblet, basal and intermediate cells) 

submucosa gland the submucosa which separated the underlying 

cartilage.



Summery III

The tracheal glands (mixed glands) located at the internal 

side of tracheal muscle specific in the submuscosa, incidence of 

these glands in ventral aspect more than dorsal aspect.

Finally, the cartilage and advential the lung which 

surrounded by a thin layer of mesothelium membrane called 

visceral pleura. These supported by connective tissue, which 

composed of college and elastic fibers inflerterated by 

fibroblast.

The lung parenchyma composed of lober bronchus divided 

to primary and secondary bronchus which lead to the tertiary 

bronchus continuously reach to the terminal bronchioles.

Terminal bronchioles opening in to the respiratory 

bronchioles, which connected to the alveolar duct and then 

alveolar sac to composed the alveolei.

The alveolei consist of the three types of cells type I, type II 

and macrophage or duct cell. The type I is predoment cell is 

quamous cell which composed most of the alveolar wall. While 

type II cell it is source of pulmonary surfactant.

   



أ

:ةالخالص

+ ذكــر 12(قطــة عراقیــة محلیــة مــن كــال الجنســین ) 24(أجریــت الدراســة علــى 

وكانــت أوزانهــا تتــراوح بــین ) ســنوات3–أشــهر 10(تراوحــت أعمارهــا بــین ) أنثــى12

  ).غم2600-5000(

نتــائج الدراســـة التشـــریحیة أوضــحت أن الرغـــامي فـــي القطــط هـــو تركیـــب أنبـــوبي 

) 37(ت غضـــروفیة یتـــراوح معـــل عـــددها حـــوالي الشـــكل یتـــألف مـــن سلســـلة مـــن حلقـــا

  .حلقة

والرغـــامي یقســـم إلـــى قســـمین اعتمـــادًا علـــى المنطقـــة إلـــى الرغـــامي العنقـــي وهـــو 

، والقســم الثــاني هــو )ملــم0,040+8,15(الجــزء األطــول واألوســع یبلــغ قطــره حــوالي 

  ).ملم0,26+7,34(الجزء الصدري واألقصر واألقل قطرًا 

نقسـم الرغـامي إلـى قصـبة هوائیـة رئیسـیة إحـداهما یمنـى وبمستوى الضلع الرابع ی

واألخــرى یســرى، والقصــبة الهوائیــة الیمنــى تكــون فــي مســار متواصــل فــي امتــدادها مــن 

الرغامي إلى الفص الخلفي األیمن، بینما الیسرى تكون متفرعة بزاویة حـادة قلـیًال نحـو 

  .الیسار

مـن الرئـة الیسـرى، حـین بلـغ وضحت نتائج الدراسة أن الرئة الیمنى أكبـر حجمـًا 

0,6+9,4(مــل، بینمــا الیســرى وزنهــا 16وحجمهــا ) غــم0,7+12(وزن الرئــة الیمنــى 

  ).مل0,9+14(وحجمها ) غم

الرئة الیمنى تتألف مـن أربعـة فصـوص هـي القمـي والوسـط والخلفـي إضـافة إلـى 

أمـــا الرئـــة الیســـرى فتتـــألف مـــن فصـــین همـــا الفـــص القمـــي والخلفـــي،. الفـــص اإلضـــافة

  .مامي والفص القمي الخلفي بأخدود تامینقسم إلى الفص القمي األوالفص القمي

من خالل عمل قالب األكریلیك البارد لشجرة القصبات، أكدت على وجـود أربعـة 

، وتتفـرع قصـبتین كبیـرتین فـي للرئـة الیمنـىقصیبات رئیسیة متفرعـة فـي الجهـة الیمنـى

  ).الرئة الیسرى(الجهة الیسرى 



ب

حیـث كـان الرئویـة)األوردة والشـرایین(م صبغة ملونة لألوعیة الدمویة تم استخدا

مســار الشــرایین واألوردة مــع تفرعــات الشــجرة القصــبیة والشــرایین تكــون بمســار أعمــق 

بینمـــا مســـار األوردة علـــى الوحشـــیةلشـــجرة القصـــبة، وتكـــون عمومـــًا بالجهـــة البطنیـــة 

  .العموم یكون بطنیًا لتفرعات الشجرة القصبیة

لمصــدر الــدموي للرغــامي عــن طریــق الوعــاء الــدموي المســمى الجــذع الرغــامي ا

. المرئي والذي هـو فـرع مـن الجـذع العضـدي الـدماغي الـذي ینشـأ مـن القـوس األبهـري

الرئة عن طریق شریان یدعى المرئي القصبي، وهـو وعـاء زوجـي ینشـأ متنأما تغذیة 

  .الصدريمن األبهر

أو الصـــورة النســـیجیة للرغـــامي فهـــي عبـــارة عـــن أمـــا بالنســـبة للدراســـة النســـیجیة 

النهایة الحرة للغضروف تتصل بواسطة العضـلة Cحلقات غیر متكاملة تشبه الحرف 

  .الرغامیة وتكون خارجیة للحلقة الغضروفیة

الدراســة النســیجیة للجهــاز التنفســي الســفلي للرغــامي والقصــبات والــرئتین تصــبغ 

كیزن أو صبغة شیف فوق األیـودین أو صـبغة صبغة فان أو   الهیماتوكسیلینبصبغة 

وذلــك للتعــرف علــى المقطــع العرضــي للرغــامي ومالحظــة خالیــا ظهــارة ثالثیــة الكــروم 

ثــم ) الخالیــا الكأســیة، والخالیــا العمودیــة المهدبــة، والخالیــا القاعدیــة(الرغــامي وتشــمل 

ــي تحتهـــــا وهـــــي الغضـــــروف  ــل عــــن الطبقـــــة التـــ للطبقــــة تحـــــت المخاطیـــــة التـــــي تنفصـــ

لزجــــاجي، كانــــت العضــــلة الملســــاء الرغامیــــة التــــي تــــربط حــــافتي الغضــــروف الحلقــــي ا

ات اإلفـراز للرغامي من الجهة الخارجیـة لحـافتي الغضـروف، وكانـت الغـدد الرغامیـة ذ

للعضـــلة الرغامیـــة فـــي المنطقـــة ةتقـــع إلـــى الجهـــة الداخلیـــ) مصـــلي مخـــاطي(المخـــتلط 

البطنیــة للرغــامي، بینمــا كانــت أقــل تحــت المخاطیــة وتتركــز بكثافــة عالیــة فــي الجهــة 

النبیبیــة العنبیــةهــذه الغــدد مــن نــوع الغــدد البســیطة . فــي الجهــة الظهریــة للرغــاميمنهــا 

أمـــاالجنـــبغشـــاءتســـمىیمیـــةمیزنكالخالیـــا الالـــرئتین التـــي تحـــاط بطبقـــة رقیقـــة مـــن 

تنتهـــــي إلـــــى أنثانویـــــة و أولیـــــةتنقســـــم إلـــــى قصـــــیبات هوائیـــــةالقصـــــبة الهوائیـــــة التـــــي

بالحویصــالت الرئویــة وأخیــراً تــؤدي إلــى القصــبات التنفســیة التــيبات النهائیــةیبالقصــ

والحویصــلة الهوائیــة . هــا التبــادل الغــازيدث فیحیــث تتشــكل الوحــدة التنفســیة التــي یحــ



ج

ونـوع الخالیــا Iتتـألف نسـیجیًا مـن ثـالث أنــواع مـن الخالیـا التنفسـیة، النــوع السـائد نـوع 

IIالملتهمة(یا الغباریة والنوع الثالث الخال.(  

IIوخالیـــا نـــوع Iمـــن ثالثـــة أنـــواع مـــن الخالیـــا هـــي خالیـــا نـــوع األســـناختتكـــون 

Iوخالیــا كبیــرة الحجــم تــدعى بالخالیــا الغباریــة أو الخالیــا الملتهمــة، أمــا الخالیــا نــوع 

IIمسؤولة عن التبادل الغازي وهـي خالیـا سـائدة، أمـا الخالیـا نـوع حرشفیةفهي خالیا 

  .الرئةوهطالذي یمنع السیرفاكتنخالیا إفرازیة تفرز مادة فهي 
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