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دارد قرار چپ سمت در قلب زيرا است كوچك تر چپ شش و بزرگ تر راست شش

عقب و جلو وقتي زيرا است شش عقب و جلو تشخيص از استفاده با راست و چپ تشخيص  

بود خواهد اي ساده كار راست و چپ تشخيص شود داده تشخيص



تشخيص عقب و جلوي شش

دارد قرار آن پشت در مري و جلو در نايگوسفند، و انسان در.
هستند باز عقب قسمت در هالل ها اين .نيست كامل حلقوي و بوده هاللي ناي غضروف هاي.
زير قسمت از ناي گوسفند، اسالمي ذبح براي كه دارد، قرار حنجره ناي بااليي قسمت در 

.شود مي بريده حنجره



 خصوصيات ظاهري شش

شش (براي مشاهده ي حالت ارتجاعي به درون ريه بدميد . شش حالت ارتجاعي دارد

).نبايد چاقو خورده يا سوراخ شده باشد

اگر بخشي از مري همراه ناي وجود داشت آن را به وسيله ي قيچي جدا كنيد.

ريه ها توسط پرده پيوندي جنب پوشيده شده است.



اليه داخلي پرده جنب



تشريح و برش شش ها

ندارد غضروف كه بخشي( دارد پيوندي بافت كه قسمتي از و داده قرار ناي داخل را قيچي( 

  .بزنيد برش

مي گويند ناف را شش ها در ناي انشعابات محل.

كوچك انشعاب يك به ابتدا گوسفند شش در دهيد ادامه شش ناف نزديك تا را برش  

 انشعاب اين  چون كرد استفاده شش راست و چپ تشخيص براي آن از مي توان كه مي رسيد

  كوچك لوله ي اين .مي شود ختم كوچك لوب يك به انشعاب اين .دارد قرار راست سمت در

.نمي شود حساب اصلي نايژه هاي جزء

ديد خواهيم را نايژه ها كنيد، نگاه ناي داخل از و برويد پايين تر كمي دهيد ادامه را برش اگر.



لوله اوليه در شش راست كه جزء نايژه هاي اصلي نيست
راست و چپنايژه ي 



 غضروف هاي نايژه حلقوي و غضروف هاي نايژك ها به صورت شكل اما غضروف هاي ناي هاللي

.منقطع هستند

براي مشاهده اين امر قيچي را از سمت ناي وارد يكي از نايژك ها كرده و برش را ادامه دهيد.

اكنون مي توانيد  ناي، دو نايژه و موقيت آنها را نسبت به هم . سپس نايژه ي ديگر را نيز برش بزنيد

.در اين جا نايژك ها هم به صورت سوراخ هايي خود را نشان مي دهند. بررسي كنيد



به تا ببريد پيش را انشعابات طور همين و دهيد ادامه را برش و كرده نايژك ها از يكي وارد را قيچي 
.برسيد درختي حالت يك

،به كه مي شوند منتهي )آلوئول( هوايي كيسه هاي به نهايت در كه شده كوچك تر و كوچك نايژه ها 
 كيسه ها اين مويرگ ها كه است هوايي كيسه ي 15 تا 10شامل خوشه هر( هستند خوشه اي صورت

.)كرده اند احاطه را



سه جور سوراخ قابل مشاهده است. و  با نوك انگشت آن را لمس كنيدده قسمتي از شش را برش ز.



. نايژك هستندبا نوك انگشت زبر بوده كه اين ها در هنگام لمس سوراخ ها برخي از اين •

.اينها رگ خوني هستند. زبر نيستندديگر از اين سوراخ ها  برخي •

و دهانه ي آن ها باز دارند ضخيم ديواره ي ، سياهرگ؟ سرخرگ هاچگونه تشخيص دهيم كه اين رگ سرخرگ است يا اما •

دهانه سياهرگ ها بسته . كه دهانه باز دارند سرخرگ هستندرگ هايي ) فصل گردش خون(نيز بنابراين در اينجا . مي ماند

.مي باشد
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