


ԳԱՆԳԸ ԿԱԶՄՎԱԾ
Է 2 ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՑ

1. ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ
ԳԱՆԳ (CRANIUM 
CEREBRALE)

2. ԴԻՄԱՅԻՆ ԳԱՆԳ
(CRANIUM  
VISCERALE) 



ՈՒԵՂԱՅԻՆ ԳԱՆԳԸ ԿԱԶՄՎԱԾ Է ԳԱՆԳԻ ՀԻՄԻՑ և
ԳԱՆԳԱԹԱՂԻՑ



ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԳԱՆԳԸ
ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՆ
1. ԾՈԾՐԱԿՈՍԿՐ– os

occipitale,
2. ՍԵՊՈՍԿՐ– os

sphenoidale,
3. ՃԱԿԱՏՈՍԿՐ– os frontale,
4. ՔՈՒՆՔՈՍԿՐ– os

temporale,
5. ԳԱԳԱԹՈՍԿՐ– os

parietale,
6. ՄԱՂՈՍԿՐ – os

ethmoidale,
1-3,6 – ԿԵՆՏ ՈՍԿՐԵՐ ԵՆ
4, 5 – ԶՈՒՅԳ ՈՍԿՐԵՐ ԵՆ















ԴԻՄԱՅԻՆ ԳԱՆԳԸ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՆ
1. ՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏ – maxilla,
2. ՍՏՈՐԻՆ ՔԹԱՅԻՆ ԽԵՑԻ – concha nasalis inferior,
3. ՔՄՈՍԿՐ– os palatinum,
4. ԱՅՏՈՍԿՐ – os zygomaticum,
5. ՔԹՈՍԿՐ – os nasale,
6. ԱՐՑՈՒՆՔՈՍԿՐ – os lacrimale,
7. ԽՈՓ – vomer,
8. ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏ –mandiblula,
9. ԿՈՐՃՈՍԿՐ – os hyoideum:

1-6 – ԶՈՒՅԳ ՈՍԿՐԵՐ ԵՆ
7-9–ԿԵՆՏ ՈՍԿՐԵՐ ԵՆ











Shortcut to 389.lnk









ԳԱՆԳԻ ՈՍԿՐԵՐԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 ԱՆՇԱՐԺ ԵՆ, ՄԻԱՑԱԾ ԵՆ ԱՄՈՒՐ
ԿԱՐԱՆՆԵՐՈՎ (ԲԱՑԻ ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻՑ),

 ԳԱՆԳԱԹԱՂԻ ՈՍԿՐԵՐԸ ՉՈՒՆԵՆ
ՇՐՋՈՍԿՐ, ՆՐԱ ԴԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՒՄ Է
ԿԱՐԾՐ ՊԱՏՅԱՆԸ,

 ԳԱՆԳԱԹԱՂԻ ՍՊՈՒՆԳԱՆՄԱՆ ՆՅՈՒԹԸ
ԿՈՉՎՈՒՄ Է ԴԻՊԼՈԵ,

 ՈՐՈՇ ՈՍԿՐԵՐ ՈՒՆԵՆ ՕԴԱԿԻՐ
ԽՈՌՈՉՆԵՐ (ԾՈՑԵՐ):



ԳԱՆԳԻ ԿԱՐԱՆՆԵՐԸ
ԳԱՆԳԻ ՈՍԿՐԵՐԸ ԻՐԱՐ ՄԻԱՆՈՒՄ ԵՆ
ԿԱՐԱՆՆԵՐՈՎ (ՍԻՆԴԵՍՄՈԶ), ՈՐՈՆՔ
ԼԻՆՈՒՄ ԵՆ ԱՏԱՄՆԱՎՈՐ, ԽՐԹԵՇԱՎՈՐ, 
ՏԱՓԱԿ:

ԿԱՐԱՆՆԵՐՆ ԵՆ` 
1.ՊՍԱԿԱՁև ԿԱՐԱՆ (sutura coronalis) –
ԳՏՆՎՈՒՄ Է ՃԱԿԱՏՈՍԿՐԻ ԵՎ
ԳԱԳԱԹՈՍԿՐԵՐԻ ՄԻՋԵՎ,

2.ՍԱԳԻՏԱԼ ԿԱՐԱՆ (sutura sagittalis) –
ԳՏՆՎՈՒՄ Է ԳԱԳԱԹՈՍԿՐԵՐԻ ՄԻՋԵՎ,





Shortcut to 92.lnk



3. ԼԱՄԲԴԱՅԱՁև ԿԱՐԱՆ (sutura
lambdoidea) - ԳՏՆՎՈՒՄ Է
ԳԱԳԱԹՈՍԿՐԵՐԻ ԵՎ ԾՈԾՐԱԿՈՍԿՐԻ
ՄԻՋԵՎ ,
4.ԽՐԹԵՇԱՎՈՐ ԿԱՐԱՆ (sutura squamosa) -
ԳՏՆՎՈՒՄ Է ՔՈՒՆՔՈՍԿՐԻ ԽՐԹԵՇԻ ԵՎ
ԳԱԳԱԹՈՍԿՐԻ ՄԻՋԵՎ ,
5. ՏԱՓԱԿ ԿԱՐԱՆ(sutura plana) - ԳՏՆՎՈՒՄ
Է ԴԻՄԱՅԻՆ ԳԱՆԳԻ ՈՍԿՐԵՐԻ ՄԻՋԵՎ:

1-3 ԱՏԱՄՆԱՎՈՐ ԿԱՐԱՆՆԵՐ ԵՆ:



Shortcut to 91.lnk Shortcut to 91.lnk





ԳԱՆԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

ՏԱՐԲԵՐՈՒՄ ԵՆՔ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՐԵՔ
ՇՐՋԱՆ

1. ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ
2. ԱՃԱՌԱՅԻՆ
3. ՈՍԿՐԱՅԻՆ



ԳԱՆԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

 I –ԻՆ ՈՍԿՐԵՐ (ԾԱԾԿՈՒԹԱՅԻՆ)
1.ԳԱՆԳԱԹԱՂԻ ՈՍԿՐԵՐ
2.ԴԻՄԱՅԻՆ ԳԱՆԳԻ ՈՍԿՐԵՐ
(ՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏ, ՔՄՈՍԿՐ, ՔԹՈՍԿՐ,
ԱՅՏՈՍԿՐ)
 II –ԻՆ ՈՍԿՐԵՐ
1. ԳԱՆԳԻ ՀԻՄԻ ՈՍԿՐԵՐ
2. ՄԱՂՈՍԿՐ , ՍՏՈՐԻՆ ՔԹԱՅԻՆ ԽԵՑԻ, 
ԿՈՐՃՈՍԿՐ
 ԽԱՌԸ ՈՍԿՐԵՐ- ՈՒՆԵՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՏԱՐԲԵՐ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ , ՕՐ. ԾՈԾՐԱԿՈՍԿՐԻ
ԽՐԹԵՇԸ I –ԻՆ Է, ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԵՐԸ ՝ II –ԻՆ : 





ՆՈՐԱԾՆԻ ԳԱՆԳ

1.ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԳԱՆԳԸ ԾԱՎԱԼՈՎ 8 
ԱՆԳԱՄ ՄԵԾ Է ԴԻՄԱՅԻՆԻՑ

(ՉԱՓԱՀԱՍԻ ՄՈՏ 1:2, ՆՈՐԱԾՆԻ ՄՈՏ՝
1:8),

2.ԳԱՆԳԸ ՎԵՐԵՎԻՑ ԴԻՏԵԼԻՍ ԹՎՈՒՄ
Է ՔԱՌԱՆԿՅՈՒՆ,

3. ՃԱԿԱՏՈՍԿՐԸ ԿԱԶՄՎԱԾ Է ԵՐԿՈՒ
ԿԵՍԵՐԻՑ, ՎԵՐՀՈՆՔԱՅԻՆ ԱՂԵՂՆԵՐԸ
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒՄ ԵՆ,



4.ՀԱՐՔԹԱՅԻՆ ԾՈՑԵՐԸ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ՉԵՆ,

5.ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԸ ԿԱԶՄՎԱԾ Է ԵՐԿՈՒ ԿԵՍԻՑ

6.ՄԿԱՆԱՅԻՆ ԹՄԲԵՐԸ ԵՎ ԳԾԵՐԸ
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՉԵՆ,

7.ԱՌԿԱ ԵՆ ԳԱՂԹՈՒՆՆԵՐ:



ԳԱՂԹՈՒՆՆԵՐԸ (fonticuli) ԳԱՆԳԱԹԱՂԻ
ՉՈՍԿՐԱՑԱԾ ՇԱՐԱԿՑԱՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ
(ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ)ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ ԵՆ,ԳՏՆՎՈՒՄ
ԵՆ ԱՊԱԳԱ ԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԽԱՉՄԱՆ
ՏԵՂԵՐՈՒՄ:       ԴՐԱՆՔ ԵՆ`

1.ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ (ԱՌԱՋԱՅԻՆ) ԳԱՂԹՈՒՆ,

2.ԾՈԾՐԱԿԱՅԻՆ (ՀԵՏԻՆ) ԳԱՂԹՈՒՆ,

3.ՍԵՊԱՁԵՎ ԳԱՂԹՈՒՆ,

4.ՊՏԿԱՁԵՎ ԳԱՂԹՈՒՆ:





ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԳԱՆԳ

1.ԾՆՈՏՆԵՐԸ ՄԱՇՎՈՒՄ ԵՆ,

2.ԴԻՄԱՅԻՆ ԳԱՆԳԸ ԿԱՐՃԱՆՈՒՄ Է,

3.ՈՍԿՐԵՐԸ ԲԱՐԱԿՈՒՄ ԵՆ,

4.ԳԱՆԳԻ ՔԱՇԸ ԹԵԹԵՎԱՆՈՒՄ Է,

5.ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԸ ՈՒՂՂՎՈՒՄ Է ԱՌԱՋ, 
ՄԵԾԱՆՈՒՄ Է ԱՆԿՅՈՒՆԸ:



ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԳԱՆԳ

1. բոլոր թմբկությունները լավ են արտահայտված,

2. ակնակապիճները մեծ են, վերհոնքային աղեղները
լավ են արտահայտված,

3. այտոսկրերը զանգվածեղ են, քիթը մեծ է,

4. կզակը առաջ է ցցված,

5. գանգի տարողությունը 1450սմ3 է՝
պայմանավորված տղամարդու մարմնի ավելի մեծ
չափերով: 



ԿՆՈՋ ԳԱՆԳ

1. չափերով ավելի փոքր է, նուրբ, ճակատը
ուղիղ է և հարթ,

2. ծոծրակը կլոր է և հարթ , գծերը , թմբերը
շատ թույլ են արտահայտված,

3. այտոսկրերը, ստորին ծնոտը նուրբ են
4. ակնակապիճները փոքր են, 
կլորացած,վերհոնքային աղեղները թույլ են
արտահայտված,

5.  գանգի տարողությունը 1300սմ3 է՝
պայմանավորված կնոջ մարմնի ավելի
փոքր չափերով :







Քունքային փոս (fossa temporalis) – գտնվում է
գանգի արտաքին կողմնային մակերեսին։ Վերևից և
հետևից սահմանվում է վերին քունքային գծով,
ներքևից՝ սեպոսկրի մեծ թևի crista infratemporalis-
ով և այտային աղեղի ստորին եզրով, առջևից՝
այտոսկրի քունքային մակերեսով։ Փոսի
կազմությանը մասնակցում են ճակատոսկրը,
գագաթոսկրը, սեպոսկրի մեծ թևը, քունքոսկրի
խրթեշը և այտոսկրը։ Փոսի առաջային պատին
բացվում է այտաքունքային անցքը (foramen
zygomaticotemporale): Քունքափոսը գրավված է
քունքամկանով։



 Ստորքունքային փոսը (fossa infratemporalis) -
քունքափոսի անմիջական շարունակությունն է
վար։Քունքափոսը բաժանվում է ստորքունքային
փոսից սեպոսկրի մեծ թևի crista infratemporalis- ով։
Պատերն են ՝

 առաջային պատը կազմում են վերին ծնոտի
ստորքունքային մակերեսը, այտոսկրի քունքային
մակերեսը,

 վերին պատը կազմում են սեպոսկրի մեծ թևի
քունքային երեսը և քունքոսկրի խրթեշը,

 միջային պատը կազմում է սեպոսկրի թևակերպ
ելունի կողմնային թիթեղը,

 կողմնային պատը-ստորքունքային փոսը կողմնային
պատ չունի, մասամբ այն ծածկվում է ստորին ծնոտի
ճյուղով՝ հանդիսանալով նրա համար կողմնային
պատ։



Հաղորդակցումներն են՝
1. ձվաձև անցքի միջոցով դեպի միջին
գանգափոս,

2. փշաձև անցքի միջոցով դեպի միջին
գանգափոս,

3. վերին հետին ատամնաբնային անցքերի
միջոցով դեպի վերին հետին ատամնաբներ,

4. ստործնոտային խողովակի միջոցով դեպի
կզակային շրջան,

5. ստորին ակնակապճային ճեղքի միջոցով
դեպի ակնակապիճ,

6. թևակերպածնոտային ճեղքի (fissura 
pterygomaxillaris)  միջոցով դեպի
թևաքմային փոս:





Թևաքմային փոսը (fossa pterygopalatina)  ունի
3 պատ

Պատերն են ՝
• Առաջային պատը կազմում է վերին ծնոտի
թումբը:

• Հետին պատը կազմում է սեպոսկրի թևակերպ
ելունի հիմը:

• Միջային պատը կազմում է քմոսկրի
ուղղահայաց թիթեղը:

• Դրսային կողմից փոսը ոսկրային պատ չունի և
հաղորդակցվում է ստորքունքային փոսի հետ։



Հաղորդակցումներն են՝
1.կլոր անցքի միջոցով դեպի միջին գանգափոս,
2.թևակերպային խողովակի միջոցով դեպի
գանգի արտաքին հիմ (պատռված անցքի
շրջան),

3.ստորին ակնակապճային ճեղքի միջոցով
դեպի ակնակապիճ,

4.սեպաքմային անցքի միջոցով դեպի քթի
խոռոչ,

5.մեծ քմային խողովակի միջոցով դեպի բերանի
խոռոչ, այն հանդիսանում է փոսի
շարունակությունը դեպի վար,

6.թևակերպածնոտային ճեղքի (fissura 
pterygomaxillaris)  միջոցով դեպի
ստորքունքային փոս:

















Գանգի ներքին հիմ

Բաժանվում է երեք փոսերի՝ առաջային,միջին և
հետին։
Առաջային և միջին գանգափոսերի միջև սահմանը
անցնում է սեպոսկրի փոքր թևերի հետին եզրով
և թրքական թամբի թմբիկով։
Միջին և հետին գանգափոսերի միջև սահմանն
անցնում է քունքոսկրի բրգի վերին եզրով և
թրքական թամբի մեջքով։











ՈՍԿՐԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 ԱՆԸՆԴՀԱՏ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ
(SYNARTHROSIS )
 ԿԻՍԱՀՈԴԵՐ
(HEMIARTHROSIS )
 ԸՆԴՀԱՏ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՄ ՀՈԴԵՐ
(DIARTHROSIS S. ARTICULATIO )



ԱՆԸՆԴՀԱՏ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

 ՍԻՆԴԵՍՄՈԶՆԵՐ
 ՍԻՆԽՈՆԴՐՈԶՆԵՐ
 ՍԻՆOՍՏՈԶՆԵՐ



ՇԱՐԱԿՑԱՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ (syndesmosis)

 ՄԻՋՈՍԿՐԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐ
(MEMBRANA INTEROSSEA)

 ԿԱՊԱՆ (LIGAMENTUM)
 ԿԱՐԱՆ (SUTURA)
 ՄԵԽՎԱԾՔ (GOMPHOSIS)











ԿԱՐԱՆՆԵՐԻ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

 Ատամնավոր կարան (sutura serrata)

 Խրթեշավոր կարան (sutura squamosa)

 Տափակ կարան (sutura plana)



Synarthrosis and syndesmosis





ԱՃԱՌԱՅԻՆ  ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ
(SYNCHONDROSIS)

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ (սրբոսկրը և 
կոնքոսկրը մինչև սեռահասուն 
տարիք)

 ՄՇՏԱԿԱՆ (միջողնային 
սկավառակներ, I կողի և կրծոսկրի 
միացում)





Intervertebral foramen and 
disc





ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ
(SYNOSTOSIS)

 Սրբոսկրը և կոնքոսկրը 
սեռահասուն տարիքից հետո

 Կարաններ



ՑԱՅԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱՃՈՆ



ՀՈԴԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐՆ 
ԵՆ

 ՀՈԴԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ
FACIES ARTICULARIS

 ՀՈԴԱՊԱՐԿ
CAPSULA ARTICULARIS

 ՀՈԴԱՅԻՆ ԽՈՌՈՉ
CAVUM ARTICULARE





ՀՈԴԱՊԱՐԿԻ ՇԵՐՏԵՐՆ ԵՆ 

 ԱՐՏԱՔԻՆ ՖԻԲՐՈԶ (ՆԵՐԴԱԿԱԶՄ) 
ՇԵՐՏ

 ՆԵՐՔԻՆ ՁՈՒՍՊԱՅԻՆ (ՍԻՆՈՎԻԱԼ) 
ՇԵՐՏ



ՀՈԴԱՊԱՐԿԻ ՇԵՐՏԵՐԸ



ՀՈԴԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐՆ 
ԵՆ 

 ՀՈԴԱՇՈՒՐԹ (LABRUM ARTICULARE )
 ՍԿԱՎԱՌԱԿ (DISCUS ARTICULARIS )
 ՄԱՀԻԿ (MENISCUS ARTICULARIS )
 ՁՈՒՍՊԱՅԻՆ ՊԱՐԿ(BURSA SYNOVIALIS)
 ՁՈՒՍՊԱՅԻՆ ԲՈՒՆՈՑ (VAGINA 

SYNOVIALIS )
 ՁՈՒՍՊԱՅԻՆ ԾԱԼՔ (PLICA SYNOVIALIS )





ՀՈԴԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 ԸՍՏ ԲԱՐԴՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՐԶ
ԲԱՐԴ
ԿՈՄՊԼԵՔՍԱՅԻՆ
ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ



ՊԱՐԶ և ԲԱՐԴ ՀՈԴԵՐ



ԿՈՄՊԼԵՔՍԱՅԻՆ և ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ
ՀՈԴԵՐ



ԸՍՏ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ
(ԿՈՆԳՐՈՒԵՆՏ)
ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ 
(ԻՆԿՈՆԳՐՈՒԵՆՏ)



ՀՈԴԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ 
ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ

ՄԵԿԱՌԱՆՑՔԱՆԻ ՀՈԴԵՐ
 ՃԱԽԱՐԱԿԱՁև (ginglymus)

 ԽԽՈՒՆՋԱՁև
 ԳԼԱՆԱՁև (art.trochoidea)



ՃԱԽԱՐԱԿԱՁև ՀՈԴԵՐ



ԳԼԱՆԱՁև ՀՈԴԵՐ



ՀՈԴԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ 
ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ

ԵՐԿԱՌԱՆՑՔԱՆԻ ՀՈԴԵՐ
 ԷԼԻՊՍԱՁև (art.ellipsoidea)

 ԿՈՃԱՅԻՆ (art.bicondylaris)

 ԹԱՄԲԱՁև (art.sellaris)



ԷԼԻՊՍԱՁև ՀՈԴԵՐ



ԿՈՃԱՅԻՆ ՀՈԴԵՐ



ԹԱՄԲԱՁև ՀՈԴԵՐ



ՀՈԴԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ 
ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ

ԲԱԶՄԱՌԱՆՑՔԱՆԻ ՀՈԴԵՐ
 ԳՆԴԱՁև (art.spheroidea)

 ԲԱԺԱԿԱՆՄԱՆ(art.cotylica)

 ՏԱՓԱԿ(art.plana)



ԳՆԴԱՁև ՀՈԴԵՐ



ԲԱԺԱԿԱՆՄԱՆ ՀՈԴԵՐ



ՏԱՓԱԿ ՀՈԴԵՐ



ՀՈԴԵՐԻ ԲԻՈՄԵԽԱՆԻԿԱՆ

 ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ԱՌԱՆՑՔԻ ՇՈՒՐՋ
ԾԱԼՈՒՄ (FLEXIO )
ՏԱՐԱԾՈՒՄ (EXTENSIO )
 ՍԱԳԻՏԱԼ ԱՌԱՆՑՔԻ ՇՈՒՐՋ
ԶԱՏՈՒՄ (ABDUCTIO )
ԱՌԲԵՐՈՒՄ (ADDUCTIO ) 
 ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԱՌԱՆՑՔԻ ՇՈՒՐՋ
ՎԵՐՀԱԿՈՒՄ (SUPINATIO )
ՎԱՐՀԱԿՈՒՄ (PRONATIO ) 

ՇՐՋԱՆԱՁև ՇԱՐԺՈՒՄ (CIRCUMDUCTIO)







ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ



ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ



ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ
Տարբերում են պարանոցի հետևյալ
շրջանները`
1. Պարանոցի առաջային շրջան (regio 
cervicalis arterior)
2. Կրծոսկրաանրակապտկաձևային
շրջան (regio sternocleidomastoideus)
3.Պարանոցի կողմնային շրջան (regio
cervicalis lateralis)



Միջսանդղային տարածություն
(spatium interscalenum)



Միջսանդղային տարածություն (spatium
interscalenum)



Անութային խոռոչ (cavum axillare)



Անութային խոռոչ (cavum axillare)



Անութային խոռոչ (cavum axillare)



ԱՆՈՒԹԱՅԻՆ ԽՈՌՈՉ (CAVUM AXILLARE)



ԲԱԶԿԻ ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



ՆԱԽԱԲԱԶԿԻ ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



Ստոծանի
Diaphragma





Ստոծանու մասերն են

1.Գոտկային մաս -սկսվում է աջ և ձախ
ոտիկներով , միջային և կողմնային
աղեղնաձև կապաններից:
Բացվածքներն են –
աորտայի բացվածք (hiatus aorticus),
կերակրափողի բացվածք (hiatus 
esophageus),
2.Կողային մաս,
3.Կրծքային մաս:





Ստոծանու բացվածքները



Ստոծանու եռանկյունները

1.Գոտկակողային եռանկյունի
2.Կրծոսկրակողային եռանկյունի

Եռանկյունները պատված են ներկրծքային
ու ներորովայնային փակեղներով,
որովայնամզով ու կրծքամզով:



ՈՒՂԻՂ ՄԿԱՆԻ ԲՈՒՆՈՑ



ՈՒՂԻՂ ՄԿԱՆԻ ԲՈՒՆՈՑ



Որովայնի ուղիղ մկանի բունոց



Ուղիղ մկանի բունոց
պորտից վեր



Ուղիղ մկանի բունոց
պորտից վար



CANALIS  INGUINALIS 
ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ



ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ



ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ
ՊԱՏԵՐՆ ԵՆ

Առաջային պատը` որովայնի արտաքին թեք
մկանի ջլոնն է,

Վերին պատը` որովայնի ներքին թեք և
լայնական մկանների ազատ կախված
եզրերն են,

Հետին պատը` լայնական փակեղն է,

Ստորին պատը` աճուկային կապանի
միջային 1/3-ն է:



ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ



ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ



ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ
Խորանիստ օղ – գտնվում է աճուկային
խողովակի հետին պատին՝ աճուկային
կողմնային փոսում :Առաջացել է լայնական
փակեղի արտափքումից: 
Մակերեսային օղ – գտնվում է աճուկային
խողովակի առաջային պատին և առաջացել է
արտաքին թեք մկանի ջլոնի փեղեքումից: 
Սահմաններն են – վերևից՝ միջային ոտիկ,
ներքևից՝ կողմնային ոտիկ, կողմնայնորեն՝
միջկոթոնային թելեր, միջայնորեն՝
հետադարձ կապան:



ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ



Կոնքի տեղագրություն



Կոնքի տեղագրություն



REGIO SUBINGUINALE 
ԵՆԹԱԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ



ԱԶԴՐԱՅԻՆ ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԻ
TRIGONUM FEMORALE 



ԱՌԲԵՐԻՉՆԵՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿ
CANALIS ADDUCTORIUS



ԱՌԲԵՐԻՉՆԵՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿ
CANALIS ADDUCTORIUS



ԾՆԿԱՓՈՍ
FOSSA POPLITEA 



ՍՐՈՒՆՔԱԾՆԿԱՓՈՍԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ
CANALIS  CRUROPOPLITEUS



ՆԵՐԲԱՆԱՅԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ
1. Միջային
ներբանային ակոս
(sulcus plantaris
medialis)
2. Կողմնային
ներբանային ակոս
(sulcus plantaris
lateralis)



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ



ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ



ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ



ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ

Տարբերում են պարանոցի հետևյալ
շրջանները`
1. Պարանոցի առաջային շրջան (regio 
cervicalis arterior),
2. Կրծոսկրաանրակապտկաձևային
շրջան (regio sternocleidomastoideus),
3.Պարանոցի կողմնային շրջան (regio
cervicalis lateralis):



Միջսանդղաձևային տարածություն
(spatium interscalenum)



Միջսանդղձևային տարածություն (spatium
interscalenum)



Անութային խոռոչ (cavum axillare)



Անութային խոռոչ (cavum axillare)



Անութային խոռոչ (cavum axillare)



ԱՆՈՒԹԱՅԻՆ ԽՈՌՈՉ (CAVUM AXILLARE)



ԲԱԶԿԻ ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



ՆԱԽԱԲԱԶԿԻ ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



Որովայնի ուղիղ մկանի բունոց



Որովայնի ուղիղ մկանի բունոց



Որովայնի ուղիղ մկանի բունոց



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ



ՄԿԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մկանային հյուսվածքի տեսակներն են`
1. Կմախքային կամ միջաձիգ-զոլավոր
մկանային հյուսվածք



ՄԿԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մկանային հյուսվածքի տեսակներն են`
2. Հարթմկանային հյուսվածք



Մկանային հյուսվածքի տեսակներն են`

3. Սրտամկան



Մկանների զարգացումը



Իրանի այն մկանները, որոնք սաղմնադրվում
են և մնում են ամբողջ ժամանակ իրանում, 
կոչվում են աուտոխտոն (սեփական) 
մկաններ: 

Այն մկանները, որոնք սաղմնադրվում են
իրանի վրա և զարգացման ընթացքում
տեղափոխվում են իրանից դեպի
վերջույթներ, կոչվում են տրունկոֆուգալ
մկաններ, օրինակ, սեղանարդաձև մկանը, 
կրծոսկրաանրակապտկաձևային մկանը:  



Այն մկանները, որոնք սաղմնադրվում են

վերջույթներում և տեղափոխվում են

զարգացման ընթացքում

վերջույթներից դեպի իրան, կոչվում են

տրունկոպետալ, օրինակ` մեծ և փոքր

կրծքամկանները: 



ՄԿԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՕՐԳԱՆ





ՄԿԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՕՐԳԱՆ
Մկանը կազմված է միջաձիգ-զոլավոր
մկանաթելերից, որոնք ունեն
շարակցահյուսվածքային պատյան` 
էնդոմիզիում (endomysium):

Մկանաթելերը միավորվում են մկանախրձերի, 
որոնք պատված են պերիմիզիումով
(perimysium):

Մկանախրձերը խմբավորվում են` 
առաջացնելով մեկ ամբողջ մկան, որը
պատված է էպիմիզիումով (epimysium): 



ՄԿԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՕՐԳԱՆ
Մկանը կազմված է հետևյալ մասերից`
1. Կծկվող, ակտիվ մկանային մաս, որը
կազմված է միջաձիգ-զոլավոր
մկանաթելերից և կոչվում է մկանի փորիկ` 
venter,
2. Պասիվ մաս, կամ ջիլ (tendo), կազմված խիտ
թելակազմ շարակցական հյուսվածքից, որի
օգնությամբ մկանը կպչում է ոսկրերին: 
Որպես կանոն, մկաններն ունեն երկու ջիլ` 
1. մոտակա ջիլ, կամ գլխիկ (caput),
2. հեռադիր ջիլ, կամ պոչ (cauda):



ՄԿԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՕՐԳԱՆ



ՄԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
Մկանի կպման կետերից
մոտակա կետը անշարժ է և
կոչվում է ամրացած կետ
(punctum fixum), մյուսը
(հեռադիր կետը)` շարժուն
կետ (punctum mobile): 



ՄԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
Այն մկանները, որոնք շարժում են կատարում

նույն ուղղությամբ, կոչվում են ագոնիստներ,  

կամ սիներգիստներ: Օրինակ, բազկային

մկանը և բազկի երկգլխանի մկանը:

Այն մկանները, որոնք ազդում են իրար

հակառակ ուղղությամբ, կոչվում են

անտագոնիստներ: Օրինակ, բազկի

երկգլխանի և եռագլուխ մկանները: 



Անատոմիական տրամագիծ –
լայնական կտրվածքի մակերեսն
է, որն ուղղահայաց է մկանի
երկարությանը և անցնում է
մկանի փորիկի ամենալայն
մասով: Այն բնութագրում է
մկանի հաստությունը:
Ֆիզիոլոգիական տրամագիծ -
լայնական կտրվածքի մակերեսն
է, որն անցնում է մկանի մեջ
մտնող բոլոր մկանաթելերով: 
Այն բնութագրում է մկանի ուժը:  



ՄԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Ըստ ձևի տարբերում են` 
1. Երկար, կարճ և լայն մկաններ



ՄԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Ըստ ձևի տարբերում են` 

2. Իլիկաձև, քառակուսի մկան, 

եռանկյունաձև մկան, բրգաձև մկան, 

կլոր մկան, դելտայաձև մկան, 

ատամմնավոր մկան և այլն:



ՄԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Ըստ մկանախրձերի ուղղության
տարբերում են` ուղիղ մկան, թեք մկան, 
լայնական մկան, շրջանաձև մկան: 

Ըստ ֆունկցիայի մկանները
ենթաբաժանվում են` 

1. Ծալիչների և տարածիչների,

2. Զատիչների և առբերիչների,

3. Վերհակիչների և վարհակիչների:



ՄԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Հոդերի նկատմամբ մկանները ենթաբաժանվում
են` 

1. Միահոդային մկաններ,

2. Երկհոդային մկաններ,

3. Բազմահոդային մկաններ:

Ըստ դիրքի տարբերում են` 

1. Մակերեսային և խորանիստ

2. Արտաքին և ներքին

3. Կողմնային և միջային



ՄԿԱՆՆԵՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿ
ԱՊԱՐԱՏ

1. Փակեղներ



ՄԿԱՆՆԵՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿ
ԱՊԱՐԱՏ

2. Ջլաբունոցներ
3. Ձուսպային բունոցներ



ՄԿԱՆՆԵՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿ
ԱՊԱՐԱՏ

4. Ձուսպային պարկեր



ՄԿԱՆՆԵՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿ
ԱՊԱՐԱՏ

5. Մկանների
ճախարակներ

6. Քնջթաձև
ոսկրեր



ԳԼԽԻ ՓԱԿԵՂՆԵՐԸ
1. Ծամիչ փակեղ
2. Քունքային փակեղ

3. Թշաըմպանային փակեղ
4. Հարականջային գեղձի փակեղ



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ



CANALIS  INGUINALIS 
ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ



ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ



ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ



ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ
ՊԱՏԵՐՆ ԵՆ `

Առաջային պատ` որովայնի արտաքին թեք
մկանի ջլոնն է,

Վերին պատը` որովայնի ներքին թեք և
լայնական մկանների ազատ կախված
եզրերն են,

Հետին պատը` լայնական փակեղն է,

Ստորին պատը` աճուկային կապանի
միջային 1/3-ն է,



ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ



ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ



REGIO SUBINGUINALE 
ԵՆԹԱԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ



Կոնքի տեղագրություն



Կոնքի տեղագրություն



ԱԶԴՐԱՅԻՆ ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԻ
TRIGONUM FEMORALE 



CANALIS ADDUCTORIUS 
ԱՌԲԵՐԻՉՆԵՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿ



CANALIS ADDUCTORIUS 
ԱՌԲԵՐԻՉՆԵՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿ



ԾՆԿԱՓՈՍ
FOSSA POPLITEA 



CANALIS  CRUROPOPLITEUS 

ՍՐՈՒՆՔԱԾՆԿԱՓՈՍԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ



ՆԵՐԲԱՆԱՅԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ
1. Միջային
ներբանային ակոս
(sulcus plantaris
medialis),
2. Կողմնային
ներբանային ակոս
(sulcus plantaris
lateralis)



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ



Անատոմիան գիտություն է
մարդկային օրգանիզմի
ծագման և զարգացման, 
ձևերի և կառուցվածքի

մասին



ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ



ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ



ՕՐԳԱՆԻԶՄԸ և ՆՐԱ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ
ՄԱՍԵՐԸ



ԿՄԱԽՔԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ

 ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ

1. Պաշտպանական

2. Հենարանային

3. Շարժողական

 ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ



ՈՍԿՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ





Osteon



ՈՍԿՐԱՆՅՈՒԹԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Illu_compact_spongy_bone.jpg


ՈՍԿՐԱՆՅՈՒԹԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ



ՇՐՋՈՍԿՐԻ ՇԵՐՏԵՐԸ

 Արտաքին – ներդակազմ

 Ներքին – ծլական կամ կամբիալ



ՈՍԿՐԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ



ՈՍԿՐԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
 ԽՈՂՈՎԱԿԱՎՈՐ ՈՍԿՐԵՐ
1. ԵՐԿԱՐ - բազկի և նախաբազկի ոսկրեր,

ազդրի և սրունքի ոսկրեր
2. ԿԱՐՃ - նախադաստակի ոսկրեր , մատոսկրեր

նախագարշապարի ոսկրեր
 ՍՊՈՒՆԳԱՆՄԱՆ ՈՍԿՐԵՐ
1. ԵՐԿԱՐ – կողեր, կրծոսկր
2. ԿԱՐՃ –դաստակի ոսկրեր, գարշապարի ոսկրեր
3. ՔՆՋԹԱՁև ՈՍԿՐԵՐ - սիսեռաձև ոսկր, ծնկոսկր
 ՏԱՓԱԿ ՈՍԿՐԵՐ - գանգի ոսկրեր, գոտու ոսկրեր

(թիակ, կոնքոսկր,կողեր , կրծոսկր)



ՈՍԿՐԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
 ԽԱՌԸ ՈՍԿՐԵՐ – ող, անրակ, գանգի հիմի
ոսկրեր

 ՕԴԱԿԻՐ ՈՍԿՐԵՐ – վերին ծնոտ, մաղոսկր, 
սեպոսկր, ճակատոսկր



ՈՍԿՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ



ԷՆԴԵՍՄԱԼ ՈՍԿՐԱՑՈՒՄ



ՊԵՐԻԽՈՆԴՐԱԼ և ԷՆԽՈՆԴՐԱԼ
ՈՍԿՐԱՑՈՒՄ





Ըստ ելունների քանակի
նեյրոնները լինում են`

1. Միաբևեռ (ունիպոլյար) նեյրոններ

2. Երկբևեռ (բիպոլյար) նեյրոններ

3. Բազմաբևեռ (մուլտիպոլյար) նեյրոններ

4. Կեղծ միաբևեռ (պսևդոունիպոլյար) նեյրոններ



 Էքստերոցեպտորներ

 Ինտերոցեպտորներ

Պրոպրիոցեպտորներ











Սոմատիկ ռեֆլեկտոր աղեղի օղակներն են`
I նեյրոն – զգացող նեյրոն է, կառուցվածքով` կեղծ
միաբևեռ են, գտնվում են միջողնային կամ գանգային
նյարդերի զգացող հանգույցներում (բացառությամբ
զգայարանների):

II նեյրոն – միջանկյալ (միջադիր, ասոցիատիվ) նեյրոն է, 
մուլտիպոլյար են, գտնվում են ողնուղեղի հետին կամ
կողմնային եղջյուրներում , գանգային նյարդերի
զգացող կորիզներում:

III նեյրոն – շարժիչ նեյրոն է (մոտոնեյրոն), 
մուլտիպոլյար են, գտնվում են ողնուղեղի առաջային
եղջյուրներում , գանգային նյարդերի շարժիչ
կորիզներում կամ վեգետատիվ հանգույցներում:





ТТТТТТТТТТ ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ТТТТТТТТТТТТ Т ТТТТТТТ ТТТТТТТ. 







ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Անատոմիական (տեղագրական) 
դասակարգում`

1. Կենտրոնական նյարդային համակարգ -
ընդգրկում է ողնուղեղը և գլխուղեղը:

2. Ծայրամասային (պերիֆերիկ) նյարդային
համակարգ - ընդգրկում է նյարդերը, 
ներվարմատները, հանգույցները, նյարդային
հյուսակները և նյարդային
վերջավորությունները:



ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Անատոմագործառույթային դասակարգում`

1. Սոմատիկ (անիմալ) նյարդային համակարգ –
ղեկավարում է միջաձիգ-զոլավոր մկանների
աշխատանքը, նյարդավորում է մաշկը, նաև
պարունակում է մարմնի զգայունության
հաղորդիչներն ու կենտրոնները: 

2. Վեգետատիվ նյարդային համակարգ –
ղեկավարում է հարթ մկանների և գեղձերի
աշխատանքը: Ենթաբաժանվում է սիմպաթիկ և
պարասիմպաթիկ համակարգերի:







Նյարդային համակարգի զարգացումը
օնտոգենեզում

Նյարդային համակարգը զարգանում է սաղմի
մեջքային հատվածում էկտոդերմից :  

Զարգացման փուլերն են`

1. Նյարդային թիթեղ

2. Նյարդային ակոս

3. Նյարդային խողովակ

4. 3 ուղեղային բշտերի փուլ

5. 5 ուղեղային բշտերի փուլ









Նյարդային համակարգի զարգացումը
օնտոգենեզում (սաղմնային զարգացման

4-րդ շաբաթվա սկիզբ)

3 ուղեղային բշտերի փուլ`

1. Հետին ուղեղային բուշտ (rhombencephalon), 
կամ ռոմբաձև ուղեղ

2. Միջին ուղեղային բուշտ (mesencephalon) 

3. Առաջային ուղեղային բուշտ (prosencephalon): 



Սաղմնային զարգացման 4-րդ շաբաթվա
վերջ

5 ուղեղային բշտերի փուլ

հետին բշտից զարգանում է

 երկարավուն ուղեղը (myelencephalon, s. medulla 
oblongata, s. bulbus cerebri)

 հետին ուղեղ (metencephalon), որը բաժանվում է
վենտրալ և դորզալ հատվածների: Վենտրալ հատվածից
զարգանում է կամուրջը (pons), դորզալ հատվածից` 
ուղեղիկը (cerebellum)  

Այսպիսով, ռոմբաձև ուղեղից (հետին ուղեղային բշտից) 4-
րդ շաբաթվա վերջում ի հայտ են գալիս երկարավուն
ուղեղը, կամուրջը և ուղեղիկը: Ռոմբաձև ուղեղի խոռոչը
IV փորոքն է:



Սաղմնային զարգացման 4-րդ շաբաթվա
վերջ

Միջին ուղեղային բշտից զարգանում է - միջին ուղեղ
(mesencephalon), որի խոռոչն է սիլվյան
ջրածորանը (aqueductus cerebri):

Առաջային ուղեղային բշտից զարգանում են

 միջանկյալ ուղեղ (diencephalon), որի խոռոչն է III 
փորոքը: 

 Ծայրային ուղեղ (telencephalon), որի խոռոչներն
են կողմնային փորոքները:



















Հաղորդչական ուղիների ընդհանուր
կառուցվածքային օրինաչափությունները

1. Բոլոր զգացող ուղիները կազմում են բարդ
ռեֆլեկտոր աղեղի սկզբնական (զգացող) մասը:

2.Բոլոր զգացող ուղիների (բացառ. լսողական, 
հավասարակշռության, տեսողական և
հոտառական ուղիների) I նեյրոնը կեղծ միաբևեռ
բջիջն է, որը գտնվում է միջողնային հանգույցում, 
կամ գանգային նյարդերի զգացող
հանգույցներում:

3. Բոլոր շարժիչ ուղիները կազմում են բարդ
ռեֆլեկտոր աղեղի վերջնական (շարժիչ) մասը:



Հաղորդչական ուղիների ընդհանուր
կառուցվածքային օրինաչափությունները

4. Բոլոր շարժիչ ուղիների համար վերջին նեյրոն է
ծառայում ողնուղեղի առաջային եղջյուրի շարժիչ
նեյրոնները կամ ուղեղի ցողունում գտնվող գանգային
նյարդերի շարժիչ կորիզները:

5. Դեպի տեսաթումբ և կեղև ուղղվող զգացող ուղիները
խաչվում են, հետևաբար պատասխան շարժիչ
ուղիները նույնպես պետք է խաչվեն: 

6.Ուղեղիկը կապվում է մարմնի համանուն կեսի հետ, 
հետևաբար ուղեղիկը մարմնի հետ կապող ուղիները
կամ չեն խաչվում, կամ խաչվում են երկու անգամ:



Հաղորդչական ուղիների ընդհանուր
կառուցվածքային օրինաչափությունները

4. Բոլոր շարժիչ ուղիների համար վերջին նեյրոն են
ծառայում ողնուղեղի առաջային եղջյուրի շարժիչ
նեյրոնները կամ ուղեղի ցողունում գտնվող գանգային
նյարդերի շարժիչ կորիզները

5. Դեպի տեսաթումբ և կեղև ուղղվող զգացող ուղիները
խաչվում են, հետևաբար պատասխան շարժիչ
ուղիները նույնպես պետք է խաչվեն: 

6.Ուղեղիկը կապվում է մարմնի համանուն կեսի հետ, 
հետևաբար ուղեղիկը մարմնի հետ կապող ուղիները
կամ չեն խաչվում, կամ խաչվում են երկու անգամ:



ԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆ ՊՐՈՊՐԻՈՑԵՊՏԻՎ
ԱՂԵՂ

Սկզբնական մասը կազմում են նազելի և սեպաձև
խրձերը (tr. spinocorticalis):

Վերջնական մասը կազմում է բրգաձև ուղին (tr. 
corticospinalis): 



ԱՆԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆ ՊՐՈՊՐԻՈՑԵՊՏԻՎ
ԱՂԵՂ

Սկզբնական (աֆերենտ) մասը կազմում են` 

1. նազելի և սեպաձև կորիզների արտաքին աղեղնաձև
թելերը,

2. ողնուղեղ-ուղեղիկային առաջային և հետին
ուղիները:

Վերջնական (էֆերենտ) մասը կազմում են` 

1. ուղեղիկ-ծածկային (դեպի կարմիր կորիզ)  և կարմիր
կորիզ – ողնուղեղային ուղիները,

2. ուղեղիկ – անդաստակային և անդաստակ-
ողնուղեղային ուղիները:



ԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆ ԷՔՍՏԵՐՈՑԵՊՏԻՎ
ԱՂԵՂ

Սկզբնական մասը կազմում են ողնուղեղ-
տեսաթմբային կողմնային և առաջային
ուղիները (tr. spinothalamicus lat. et ant.):

Վերջնական մասը կազմում է բրգաձև
ուղին (tr. corticospinalis):





Էֆերենտ համակարգ

1. Բրգային համակարգ- ապահովում է բոլոր
գիտակցական շարժումները, ուղիներն են

tr. corticospinalis (pyramidalis),

tr. corticonuclearis:

2. Արտաբրգային համակարգ- ֆիլոգենետիկ
տեսակետից ավելի հին է, ձևավորվել է մինչև
գլխուղեղի կեղևի վերջնական ձևավորումը:





Արտաբրգային համակարգ

Արտաբրգային (էկստրապիրամիդալ) համակարգը
կարգավորում է`

1. Մկանների տոնուսը

2. Մկանների կծկման ուժը,  հերթականությունը և
տևողությունը

3. Մկանների պլաստիկությունը

4. Մկանների կծկման ավտոմատիզմը

5. Մկանների կծկումների կոորդինացիան

6. Կծկումների ճկունությունը

Արտաբրգային համակարգ

Արտաբրգային (էքստրապիրամիդալ) համակարգը
կարգավորում է`



Արտաբրգային համակարգ
Արտաբրգային (էքստրապիրամիդալ) համակարգի

գոյացություններն են`

1. Պոչավոր կորիզ (nucleus caudatus-կիսագնդեր)

2. Ոսպաձև կորիզ (nucleus lentiformis-կիսագնդեր)

3. Պատնեշ (claustrum-կիսագնդեր)

4. Ենթատեսաթմբային (Լյուիզյան) մարմին (corpus 
subthalamicus- միջանկյալ ուղեղ)

5. Տեսաթումբ (thalamus opticus-միջանկյալ ուղեղ)

6. Կարմիր կորիզ (nucleus ruber-միջին ուղեղ)

7. Սև նյութ (substantia nigra-միջին ուղեղ)

8. Միջին ուղեղի ծածկի կորիզներ (nuclei tecti)

9. Ուղեղիկի կորիզներ



Արտաբրգային համակարգ
Արտաբրգային համակարգի աֆերենտ կենտրոնն է

հանդիսանում տեսաթումբը (thalamus opticus):

Արտաբրգային համակարգի էֆերենտ ուղիներն են`

1. Կարմիրկորիզ-ողնուղեղային ուղի (tractus
rubrospinalis)

2. Ծածկ-ողնուղեղային ուղի (tr. tectospinalis)

3. Անդաստակ-ուղնուղեղային ուղի (tr. vestibulospinalis)

4. Օլիվ-ուղնուղեղային ուղի (tr. olivospinalis)



Միջային Ժապավեն -Lemniscus Medialis
LM-ի կազմության մեջ մտնում են՝

1.Պրոպրիոցեպտիվ ողնուղեղ-կեղևային ուղու (tr. spinocorticalis)

II նեյրոնների (nuclei gracilis et cuneatus) ներքին աղեղնաձև
թելերը խաչվելուց հետո:

2.Էքստերոցեպտիվ ողնուղեղ-տեսաթմբային ուղու (tr.
spinothalamicus lateralis et anterior) II նեյրոնների (nucleus

proprius) թելերը` ողնուղեղում խաչվելուց հետո:

3.Երկարավուն ուղեղում LM-ին միանում են մենավոր ուղու
կորիզի (nucleus tractus solitarii) թելերը խաչվելուց հետո:
Այս կորիզը հանդիսանում է համազգաց և ինտերոցեպտիվ
ուղիների II նեյրոնը:

4.Կամրջում LM-ին միանում են եռվորյակ նյարդի զգացող
կորիզների թելերը խաչվելուց հետո: Այս կորիզները
հանդիսանում են դեմքի ցավազգաց ուղու II նեյրոնը:



Միջային Ժապավեն -Lemniscus Medialis
(LM)

Այսպիսով` 

LM-ի կազմության մեջ մտնում են դեպի կեղև գնացող
բոլոր զգացող ուղիների (բացառ. լսողական, 
հավասարակշռության, տեսողական և
հոտառական ուղիները) II նեյրոնների թելերը
խաչվելուց հետո: 





Սոմատիկ նյարդային
համակարգ

1. Նյարդավորում է
կմախքային
մկանները:

2. 2. Սոմատիկ
նյարդաթելը
միելինապատ է, 
հաստ է, ունի
ինքնուրույն ընթացք, 
գրգիռը տարածվում է
արագ (12-120մ/վ
արագությամբ):

3. Ռեֆլեկտոր աղեղի
տարբերություն:

Վեգետատիվ նյարդային
համակարգ

1. Նյարդավորում է հարթ
մկանները, սրտամկանը և
գեղձերը, կմախքային
մկանները տոնուսի
համար:

2. Վեգետատիվ նյարդաթելը
միելինազուրկ է, բարակ է, 
չունի ինքնուրույն ընթացք, 
գրգիռը տարածվում է
դանդաղ (0,5-15մ/վ
արագությամբ):

3. Ռեֆլեկտոր աղեղի
տարբերություն:





Վեգետատիվ նյարդային համակարգի
կենտրոնական մաս

1.Միջինուղեղային (մեզենցեֆալ) 
կենտրոն, պարասիմպաթիկ կենտրոն է, 
ներկայացված է Յակուբովիչի և Պարլեի
կորիզներով:  



Վեգետատիվ նյարդային համակարգի
կենտրոնական մաս

2. Բուլբար կենտրոն (երկարավուն ուղեղ և
կամուրջ), պարասիմպաթիկ կենտրոն է, 
ներկայացված է հետևյալ կորիզներով`
 Nucleus salivatorius superior (VII զույգ
գանգային նյարդի կորիզ)
 Nucleus salivatorius inferior (IX զույգ
գանգային նյարդի կորիզ)
 Nucleus dorsalis n. vagi (X զույգ գանգային
նյարդի կորիզ)



Վեգետատիվ նյարդային համակարգի
կենտրոնական մաս

3.Կրծքագոտկային (թորակոլումբալ) 
կենտրոն, սիմպաթիկ կենտրոն է,  
ներկայացված է C8-L3 սեգմենտների
nucleus intermediolateralis-ով:

4. Սրբանային (սակրալ) կենտրոն, 
պարասիմպաթիկ կենտրոն է, 
ներկայացված է S2-S4 սեգմենտների
պարասիմպաթիկ կորիզների
կուտակումների ձևով:



























Վերին պարանոցային հանգույցի
ճյուղերն են`

1. Գորշ կապակցող ճյուղեր (rami communicantes
grisei) C1-C4 ողնուղեղային նյարդերին

2. Ներքին քնային նյարդ (n. caroticus internus)
3. Արտաքին քնային նյարդ (n. caroticus externus)
4. Կոկորդաըմպանային նյարդեր (nn. 

laryngopharyngei)
5. Վերին սրտային նյարդ (n. cardiacus superior)



Ներքին քնային հյուսակի (plexus 
caroticus internus) ճյուղերն են`

1. Քնաթմբկային նյարդեր (nn. 
caroticotympanici)

2. Ճյուղ պարասիմպաթիկ թարթչային
հանգույցին

3. Խորանիստ վիմանյարդ (n. petrosus
profundus)



Արտաքին քնային հյուսակի (plexus 
caroticus externus) ճյուղերն են`

1. Ճյուղ պարասիմպաթիկ ականջային
հանգույցին

2. Ճյուղ պարասիմպաթիկ
ենթածնոտային հանգույցին



Ստորին պարանոցային հանգույցի
ճյուղերն են`

1. Գորշ կապակցող ճյուղեր (rami 
communicantes grisei) C7-C8 
ողնուղեղային նյարդերին

2. Ստորին սրտային նյարդ (n. cardiacus
inferior)

3. Ճյուղեր ենթանրակային, ողնաշարային
զարկերակներին (plexus subclavius, 
plexus vertebralis)

























Մարսողական խողովակի

պատը կազմված է՝

1. Լորձաթաղանթ (tunica mucosa)

2. Ենթալորձային հենք (tela submucosa)

3. Մկանային թաղանթ (tunica muscularis)

 արտաքին երկայնաձիգ շերտ

 ներքին շրջանաձև շերտ

4. Ադվենտիցիա (adventitia) կամ

շճաթաղանթ (tunica serosa)



Մարսողական համակարգի զարգացում 

(ներարգանդային կյանքի 4-րդ շաբաթ)
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Մարսողական համակարգի զարգացումը

(ներարգանդային կյանքի 4-րդ շաբաթ)

Զարգանում է նախնական աղիքից, որը

սաղմնադրվում է մարմնի վենտրալ մասում՝

էնտոդերմից, գտնվում է քորդայից առաջ:

Ունի գլխային և պոչային կույր ծայրեր:

Էկտոդերման ներհրվելով դեպի նախնական

աղիքի գլխային ծայրը առաջացնում է

բերանային ծոցը, իսկ պոչային ծայրում՝

հետանցքային (անալ) ծոցը: Բերանային

ծոցը նախնական աղիքից բաժանվում է

ըմպանային թաղանթով:



Մարսողական համակարգի զարգացում 

(ներարգանդային կյանքի 4-րդ շաբաթ)

Բերանային ծոցի ըմպանային թաղանթը

կազմված է արտաքին էկտոդերմալ և

ներքին էնտոդերմալ շերտերից: 4-րդ

շաբաթվա վերջում ըմպանային թաղանթը

պատռվում է և բերանային ծոցը

հաղորդակցվում է նախնական աղիքի

խոռոչի հետ:



Մարսողական համակարգի զարգացում 

(ներարգանդային կյանքի 4-5-րդ շաբաթներ)

Անալ ծոցի անալ թաղանթը կազմված է

արտաքին էկտոդերմալ և ներքին

էնտոդերմալ շերտերից: 5-րդ շաբաթում

անալ թաղանթը պատռվում է և անալ

ծոցը հաղորդակցվում է նախնական

աղիքի խոռոչի հետ և սաղմի նախնական

աղիքը երկու կողմից դառնում է բաց:



Նախնական աղիքի բաժիններն են՝

1. Գլխային (ըմպանային) աղիք, որից զարգանում
են բերանի խոռոչի հետին մասը և ըմպանը:

2. Իրանային աղիք, որը բաժանվում է առաջային,
միջին և հետին աղիքների:

 Առաջային աղիքից զարգանում են
կերակրափողի , ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի
կոճղեզի էպիթելը:

 Միջին աղիքից զարգանում են բարակ աղիքների
և հաստ աղիքի կույր, վերել ու լայնական
աղիքների էպիթելը, լյարդը և
ենթաստամոքսային գեղձը:

 Հետին աղիքից զարգանում են վայրէջ հաստ
աղիքի, սիգմայաձև հաստ աղիքի և ուղիղ աղիքի
էպիթելը:



Ընդերային աղեղներ



Ընդերային աղեղներն են՝

 I ընդերային աղեղը կոչվում է ստործնոտային

աղեղ, որից զարգանում են վերին և ստորին

ծնոտները, մուրճիկն ու սալիկը:

 II ընդերային աղեղը կոչվում է կորճային

աղեղ, որից զարգանում են կորճոսկրի փոքր

եղջյուրները, մախաթաձև ելունը ու

ասպանդակը:

 III-V ընդերային աղեղները անուններ չունեն:

III ընդերային աղեղից զարգանում են

կորճոսկրի մեծ եղջյուրները, իսկ մնացած

աղեղները սկիզբ են տալիս կոկորդի

աճառներին :



Բերանային ծոցի սահմաններն են՝

 Վերևից – ճակատային ելունով (թմբով), 
որը բաժանվում է կենտ միջին և զույգ 
կողմնային քթային ելունների

 Ներքևից – I ընդերային աղեղի
(ստործնոտային աղեղ) ստործնոտային
ելունը

 Կողքերից – I ընդերային աղեղի
(ստործնոտային աղեղ) վերծնոտային
ելունները



Բերանային ծոցի սահմանները





Ճակատային թմբի միջին քթային

ելունից զարգանում են՝

 Քթի մեջքը

 Քթի միջնապատը

 Վերին շուրթի միջին մասը



Ճակատային թմբի կողմնային

քթային ելունից զարգանում են՝

 Քթի թևերը

 Արցունքոսկրը

 Մաղոսկրի լաբիրինթը

Միջին և կողմնային քթային ելունները

ներքևում միանալով ձևավորում են

քթանցքերը:



Վերծնոտային ելունից

զարգանում են՝

 Վերին ծնոտը

 Վերին շրթունքի կողմնային 

մասերը

 Կարծր քիմքը 



Ստործնոտային ելունից

զարգանում են՝

 Ստորին ծնոտը

 Ստորին շրթունքը

 Բերանի հատակը



Դեմքի արատները



Դեմքի արատներն են՝

 Քիմքի ճեղքվածք – խանգարվում է

վերծնոտային ելունների քմային թմբիկների

սերտաճումը

 Վերին շրթունքի միակողմանի կամ

երկկողմանի ճեղք - խանգարվում է

վերծնոտային և միջին քթային ելունների

միակողմանի կամ երկկողմանի

սերտաճումը

 Բաց քթարցունքային խողովակ -

խանգարվում է վերծնոտային և կողմնային

քթային ելունների սերտաճումը:



Դեմքի արատներն են՝

 Մեծ բերան (macrostomia)

 Փոքր բերան (microstomia)

 Դեմքի լայնական ճեղք – խանգարվում

է վերծնոտային և ստործնոտային

ելունների սերտաճումը:



Որովայնի խոռոչի օրգանների

զարգացումը



Ստամոքսի և աղիքների

զարգացումը



Ստոծանուց վար իրանային աղիքը սաղմի

որովայնի առաջային և հետին պատերին

կպած է փորային և մեջքային

միջընդերքներով: Փորային միջընդերքը

շուտ ապաճում է՝ մնալով միայն ստամոքսի

և 12մատնյա աղիքի սաղմերի մակարդակին:

Ստամոքսը միջընդերքների մեջ

տեղակայված է առաջահետին ուղղությամբ

և պատերից մեկը ուղղված է աջ, մյուսը՝

ձախ: Աղիքի և ստամոքսի աճի հետ

միաժամանակ ստամոքսը (ինչպես նաև

կերակրափողը) պտտվում է դեպի աջ:



Դեմքի բնածին արատներ

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.urologi.ru/books/images/tmp4795-158.jpg&imgrefurl=http://www.urologi.ru/books/3_186.html&h=703&w=494&sz=18&tbnid=n4729QUAKnpHAM:&tbnh=90&tbnw=63&prev=/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&usg=__PPeo3v1w9ro5ZXTMTtGI62_5Q40=&docid=TUK2DsIMqACQQM&hl=ru&sa=X&ei=jMh7UKTPIY_34QSZq4CwDw&ved=0CCoQ9QEwAw&dur=3477
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.urologi.ru/books/images/tmp4795-158.jpg&imgrefurl=http://www.urologi.ru/books/3_186.html&h=703&w=494&sz=18&tbnid=n4729QUAKnpHAM:&tbnh=90&tbnw=63&prev=/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&usg=__PPeo3v1w9ro5ZXTMTtGI62_5Q40=&docid=TUK2DsIMqACQQM&hl=ru&sa=X&ei=jMh7UKTPIY_34QSZq4CwDw&ved=0CCoQ9QEwAw&dur=3477
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http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.rusfond.ru/files/3638/images/HelpBig.jpg&imgrefurl=http://www.rusfond.ru/letter/3638/p78&h=330&w=240&sz=20&tbnid=MSAgG75dbhfAcM:&tbnh=90&tbnw=65&prev=/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&usg=__vuBn5aSjeqXhdsx_JvbMHgR8hSQ=&docid=g2ldIthRfEl7UM&itg=1&hl=ru&sa=X&ei=jMh7UKTPIY_34QSZq4CwDw&ved=0CCQQ9QEwAQ&dur=294
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://cfsmed.ru/foto/03/0300201.jpg&imgrefurl=http://cfsmed.ru/about_sick/03002.html&h=198&w=140&sz=15&tbnid=fp9f_2h4Yu8q9M:&tbnh=91&tbnw=64&prev=/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&usg=__kdteZAui0TBqt6x0flupCQo0udQ=&docid=VNj1R1j1kjdqXM&hl=ru&sa=X&ei=jMh7UKTPIY_34QSZq4CwDw&ved=0CCcQ9QEwAg&dur=325
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://cfsmed.ru/foto/03/0300201.jpg&imgrefurl=http://cfsmed.ru/about_sick/03002.html&h=198&w=140&sz=15&tbnid=fp9f_2h4Yu8q9M:&tbnh=91&tbnw=64&prev=/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&usg=__kdteZAui0TBqt6x0flupCQo0udQ=&docid=VNj1R1j1kjdqXM&hl=ru&sa=X&ei=jMh7UKTPIY_34QSZq4CwDw&ved=0CCcQ9QEwAg&dur=325
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ



Որովայնի խոռոչի օրգանների զարգացումը





Որովայնամիզ



Առաջային պատի ստորին մասի առպատային որովայնամզի
ծալքերը







Լյարդի որովայնամզային կապանները





Մեծ ճարպոն





Որովայնի խոռոչի հարկերը





Առաջստամոքսային պարկ



Ճարպոնային պարկ







FORAMEN EPIPLOICUM



Միջին հարկ





Ստորին հարկ (կանացի փոքր կոնքի
խոռոչ)





Շնորհակալություն





Միզային օրգանների 

զարգացումը

1. Նախնական կամ գլխային երիկամ 

(pronephros)

2. Առաջնային երիկամ կամ իրանային 

երիկամ կամ վոլֆյան մարմնիկ 

(mesonephros)

3. Վերջնային կամ մնայուն երիկամ կամ 

կոնքային երիկամ (metanephros)



Pronephros



Նախնական կամ գլխային երիկամ 

(pronephros)
1. Սաղմնադրվում է էմբրիոգենեզի 3-րդ

շաբաթվա սկզբում:

2. Զարգանում է ստորին պարանոցային և վերին

կրծքային հատվածների նեֆրոտոմներից՝

գլխային մասում (մեզոդերմի հատվածային

ոտիկներից):

3. Կազմված է 5-8 պրիմիտիվ ոլորուն

խողովակներից (պրոտոնեֆրիտներից), որոնց

մի ծայրը բացվում է ցելոմի մեջ, մյուս ծայրը

բացվում է մեզոնեֆրիկ կամ վոլֆյան ծորանի

մեջ:

4. Գործում է 40-50 ժամ և ապաճում է:







Mesonephros



Առաջնային երիկամ կամ իրանային 

երիկամ կամ վոլֆյան մարմնիկ 

(mesonephros)

1. Ի հայտ է գալիս էմբրիոգենեզի 3-րդ շաբաթվա

վերջում:

2. Զարգանում է սաղմի իրանային մասում՝

կրծքային և գոտկային հատվածների

նեֆրոտոմներից:

3. Կազմված է 25-30 ոլորուն խողովակներից

(մեզոնեֆրիտներից), որոնց կույր ծայրը

առաջացնում է երկպատ պատիճը, որում

ներհրվում է մազանոթային կծիկը: Մյուս ծայրը

բացվում է մեզոնեֆրիկ կամ վոլֆյան ծորանի

մեջ:



4.Գործում է 2-2.5 ամիս և ապաճում է:

5. 2-րդ ամսվա վերջում մեզոնեֆրոսի 

խողովակները մասնակի ապաճում են:

6. Մեզոնեֆրոսի պահպանված խողովակներից 

և մեզոնեֆրիկ ծորանից և արական  և 

իգական սեռի մոտ ձևավորվում են սեռական 

համակարգին պատկանող  մի շարք 

գոյացություններ:  





Վերջնային կամ մնայուն երիկամ կամ 

կոնքային երիկամ (metanephros)
1. Սաղմնադրվում է 2-րդ ամսում մեզոնեֆրոսից ավելի

պոչային (կոնքային շրջան): Սկսում է գործել

ներարգանդային կյանքի 3-րդ ամսից:

2. Զարգանում է երկու աղբյուրներից՝ մետանեֆրոգեն

հյուսվածքից և մեզոնեֆրիկ ծորանից :

3. Մեզոնեֆրիկ ծորանի ստորին մասի դորզալ հատվածում

առաջանում է արտափքում՝ միզածորանային ծիլը կամ

ելունը:

4. Միզածորանային ելունը մտնում է մետանեֆրոգեն

հյուսվածքի մեջ, որից զարգանում է երիկամի պարենքիմը,

իսկ ելունի պրոքսիմալ ծայրից զարգանում են հավաքող

խողովակները, բաժակները, ավազանը: Միզածորանային

ելունի կաուդալ ծայրը անջատվում է մեզոնեֆրիկ ծորանից

և բացվում է ապագա միզապարկի մեջ, որպես

միզածորան:



Metanephros



Միզապարկի զարգացումը

1.Զարգանում է սաղմնային կյանքի 7-րդ շաբաթում:

2.Զարգացման 5-6 շաբաթում կլոական ճակատային խտրոցով

բաժանվում է առաջային մասի՝ միզասեռական ծոցի և

հետին մասի, որից զարգանում է ուղիղ աղիքը:

3. Միզասեռական ծոցի արագ աճի հետևանքով առաջանում է

արտափքում՝ ալանթոիսը (միզային պարկ

ստորակարգների մոտ):

4.Սաղմնային կյանքի 2-րդ ամսից ալանթոիսի ստորին մասից և

մեզոնեֆրիկ ծորանից գոյանում է միզապարկի հատակն ու

եռանկյունին: Ալանթոիսի միջին մասից առաջանում է

միզապարկի մարմինը: Միզապարկի գագաթին բացվում է

ալանթոիսի ծորանը՝ միզակը (urachus), որը հետծննդյան

շրջանում խցանվում է՝ առաջացնելով պորտային միջին

կապանը:



Միզածորանային ծիլի (ելունի)

զարգացումը



Միզածորանային ծիլի (ելունի)

զարգացումը







Երիկամի զարգացման արատներ

1. Ագենետիկ արատներ

 Երիկամի միակողմանի ագենեզիա, միակողմանի

ու երկկողմանի ապլազիա և դիսպլազիա

 Երրորդ երիկամի զարգացում

2. Դիստոպիկ արատներ

 Կոնքային երիկամ

 Պայտաձև երիկամ



Սեռական օրգանների զարգացման

ժամանակացույց

 4-րդ շաբաթում սաղմնադրվում են ինդիֆերենտ

(չեզոք) սեռական գեղձերը:

 7-րդ շաբաթում սեռական գեղձերը Y-քրոմոսոմի

ազդեցության տակ տարբերակվում են արական

սեռական գեղձերի, եթե բացակայում է Y-

քրոմոսոմը, զարգանում են իգական սեռական

գեղձեր:

 7-րդ շաբաթում սաղմնադրվում են արտաքին

սեռական օրգանները:



Y-քրոմոսոմը պարունակում է SRY գենը (sex-determining 

region Y), որով պայմանավորված է H-Y-Ag 

առաջացումը արական սեռի սաղմի մոտ: H-Y-Ag 

ազդեցության ներքո արական սաղմի օրգանիզմում 

առաջանում է մյուլերյան արգելակող գործոնը (AMH-

antimullerian hormone), որը նպաստում է մյուլերլան 

ծորանի ապաճմանը, միևնույն ժամանակ գոնադի 

մեզենքիմալ բջիջները արտադրում են տեստոստերոն, 

որն ի թիվս այլոց խոչընդոտում է վոլֆյան ծորանի 

ապաճմանը:









Արական ներքին սեռական

օրգանների զարգացում







Mesonephros-ի ապաճում արական

սեռի սաղմի մոտ

Mesonephros-ի խողովակներից առաջանում են՝

1. Tubuli recti

2. Rete testis

3. Ductuli efferentis testis

4. Appendix epididymis

5. Paradidymis



Արական սեռ
 Սեռական գեղձը (գոնադը) զարգանում է 

որպես ամորձի

 Մեզոնեֆրիկ (վոլֆյան) ծորանից

զարգանում են

1. Ductus epididymis

2. Ductus deferens

3. Vesicula seminalis

4. Ductus ejaculatorius



Հարմեզոնեֆրիկ (մյուլերյան)

ծորանները արական սեռի մոտ

ապաճում են, մնում են նրանց կրանիալ

և կաուդալ ծայրերը:

1. Կրանիալ ծայրից առաջանում է 

ամորձու առկախոնը (аppendix testis)

2. Կաուդալ ծայրից առաջանում է 

շագանակագեղձային արգանդիկը 

(utriculus prostaticus)



Ամորձու իջեցում



Ամորձու իջեցում



Իգական ներքին սեռական

օրգանների զարգացում









Իգական սեռ

 Սեռական գեղձը (գոնադը) զարգանում 

է որպես ձվարան

 Հարմեզոնեֆրիկ (մյուլերյան) ծորանից

զարգանում են

1. Արգանդափողեր

2. Արգանդ

3. Հեշտոցի պրոքսիմալ հատվածը (վերին 

մաս)



Մեզոնեֆրիկ (վոլֆյան) ծորանները

իգական սեռի մոտ ապաճում են, մնում

են նրանց կրանիալ և կաուդալ

ծայրերը:

1. Կրանիալ ծայրից առաջանում է  

մակձվարանը (еpoophoron)

2. Կաուդալ ծայրից առաջանում է  

hարձվարան (paroophoron)





Արտաքին սեռական

օրգանների զարգացում



Արտաքին սեռական

օրգանները զարգանում են`

 Սեռական թմբիկից

 Սեռական ծալքերից

 Սեռական բարձրություններից

 Սեռական ճեղքից (ակոս)



Արական սեռի մոտ

 Սեռական թմբիկից զարգանում են

առնանդամի խորշիկավոր մարմինները:

 Սեռական ծալքերից ձևավորվում է միզուկը և 

առնանդամի սպունգանման մարմինը: 

 Սեռական բարձրություններից առաջանում է 

ամորձապարկը:





Իգական սեռի մոտ

 Սեռական թմբիկից զարգանում են ծլիկի

խորշիկավոր մարմինները:

 Սեռական ծալքերից ձևավորվում են

ամոթույքային փոքր շրթերը: 

 Սեռական բարձրություններից

առաջանում են ամոթույքային մեծ շրթերը:

 Սեռական ճեղքը վերածվում է հեշտոցի

դիստալ (ստորին) հատվածի և 

նախադռան:



ԱՄՈՐՁՈՒ ՃՈՂՎԱԾՔ



ՄԻԶՈՒԿԻ ՀԻՊՈՍՊԱԴԻԱ



ԱՐԳԱՆԴԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱՐԱՏՆԵՐ





ԵՐԿԵՂՋՅՈՒՐ ԱՐԳԱՆԴ



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ




