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

մասին:



ԿՄԱԽՔԻ 
ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ

 ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 

1. Պաշտպանական

2. Հենարանային

3. Շարժողական

 ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ





ՈՍԿՐԱՆՅՈՒԹԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ





Osteon



Osteon



ՇՐՋՈՍԿՐԻ ՇԵՐՏԵՐԸ

 Արտաքին – ներդակազմ

 Ներքին – ծլական  կամ  

կամբիալ 





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 - կողեր, կրծոսկր գանգի 

ոսկրեր, գոտու ոսկրեր (թիակ, կոնքոսկր)



ՈՍԿՐԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ

 ԽԱՌԸ ՈՍԿՐԵՐ – ողներ,անրակ, գանգի հիմի
ոսկրեր

 ՕԴԱԿԻՐ ՈՍԿՐԵՐ – վերին ծնոտ, մաղոսկր, 
սեպոսկր, ճակատոսկր



ՈՍԿՐԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

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



ԱՆԸՆԴՀԱՏ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

 ՍԻՆԴԵՍՄՈԶՆԵՐ
 ՍԻՆԽՈՆԴՐՈԶՆԵՐ
 ՍԻՆՕՍՏՈԶՆԵՐ



ՇԱՐԱԿՑԱՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ (syndesmosis)

 ՄԻՋՈՍԿՐԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐ
(MEMBRANA INTEROSSEA)

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



Synarthrosis and syndesmosis









ԱՃԱՌԱՅԻՆ  ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ
(SYNCHONDROSIS)

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ (սրբոսկրը և 
կոնքոսկրը մինչև սեռահասուն 
տարիք)

 ՄՇՏԱԿԱՆ (միջողնային 
սկավառակներ, I –ին կողի և 
կրծոսկրի միացում)



Intervertebral foramen and 
disc





ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ
SYNOSTOSIS

 Սրբոսկրը և կոնքոսկրը 
սեռահասուն տարիքից հետո

 Կարաններ



ՀՈԴԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ 
ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐՆ ԵՆ

 ՀՈԴԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ
FACIES ARTICULARIS

 ՀՈԴԱՊԱՐԿ
CAPSULA ARTICULARIS

 ՀՈԴԱՅԻՆ ԽՈՌՈՉ
CAVUM ARTICULARE



ՀՈԴԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ 
ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐՆ ԵՆ



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 ԲԻՈՄԵԽԱՆԻԿԱՆ

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



ՀՈԴԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ 
ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ

ՄԵԿԱՌԱՆՑՔԱՆԻ ՀՈԴԵՐ
 ՃԱԽԱՐԱԿԱՁև (ginglymus)

 ԽԽՈՒՆՋԱՁև
 ԳԼԱՆԱՁև (art.trochoidea)



ՀՈԴԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ 
ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ

ԵՐԿԱՌԱՆՑՔԱՆԻ ՀՈԴԵՐ
 ԷԼԻՊՍԱՁև (art.ellipsoidea)

 ԿՈՃԱՅԻՆ (art.bicondylaris)

 ԹԱՄԲԱՁև (art.sellaris)



ՀՈԴԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ 
ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ

ԲԱԶՄԱՌԱՆՑՔԱՆԻ ՀՈԴԵՐ
 ԳՆԴԱՁև (art.spheroidea)

 ԲԱԺԱԿԱՆՄԱՆ (art.cotylica)

 ՏԱՓԱԿ (art.plana)









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։











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



ՄԿԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մկանային հյուսվածքի տեսակներն են`
2. Հարթ մկանային հյուսվածք



Մկանային հյուսվածքի տեսակներն են`
3. Սրտամկան



ՄԿԱՆԸ  ՈՐՊԵՍ  ՕՐԳԱՆ



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: 



ՄԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Ըստ ձևի տարբերում են` 
1. Երկար, կարճ և լայն մկաններ :Լայն
մկանի ջիլը կոչվում է ջլոն`ապոնևրոզ:



ՄԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Ըստ ձևի տարբերում են` 

2. Իլիկաձև, քառակուսի մկան, 

եռանկյունաձև մկան, բրգաձև մկան, 

կլոր մկան, դելտայաձև մկան, 

ատամնավոր մկան:



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



Իլիկաձև  մկանները 
դասակարգվում են 

Ըստ ջլին կպչելու թելերի ուղղության
1.Միափետրանի
2.Երկփետրանի
3. Բազմափետրանի
Ըստ գլուխների քանակի
1.Երկգլուխ
2.Եռագլուխ
3.Քառագլուխ





ՄԿԱՆՆԵՐԻ  ՕԺԱՆԴԱԿ 
ԱՊԱՐԱՏ
Փակեղներ



Գլխի մկաններ

1.Միմիկայի մկաններ

2. Ծամիչ մկաններ





Միմիկայի մկաններ
1.Մեկ կամ երկու ծայրով ներհյուսվում են
մաշկին կամ լորձաթաղանթին,

2.տեղակայված են գանգի բացվածքների
շուրջ,

3.զուրկ են փակեղներից,  

4.դեմքին տալիս են բնորոշ
արտահայտություն,

5. զարգանում են հիոիդ (կորճային) 
աղեղից: 





Ծամիչ մկաններ

1. Չորս զուգ են,

2. սկսվում են գանգի անշարժ ոսկրերից,

3. կպչում են ստորին ծնոտին,

4. զարգանում են ստործնոտային
(մանդիբուլյար) աղեղից,

5. պատված են փակեղով:



ԳԼԽԻ  ՓԱԿԵՂՆԵՐԸ
1. Ծամիչ փակեղ
2. Քունքային փակեղ

3. Թշաըմպանային փակեղ
4. Հարականջային գեղձի փակեղ





Քունքային փակեղը սկսվում է վերին
քունքային գծից,ծածկում է
քունքամկանը,հասնելով այտային աղեղին
փեղեքվում է
մակերեսային և խորանիստ
թերթիկների,որոնք կպնում են այտային աղեղի
արտաքին և ներքին երեսներին:
Ստորին ծնոտի ճյուղի և պտկաձև ելունի միջև
գտնվում է հետծնոտային փոսը (fossa 
retromandibularis),որտեղ գտնվում են
հարականջային թքագեղձը,անոթներ և
նյարդեր:









Պարանոցի շրջանները

1. Առաջային շրջան

2.Կրծոսկրաանրակապտկաձևային  շրջան

3.Կողմնային շրջան 







Պարանոցի առաջային շրջանի 
եռանկյուններ

1.Քնային եռանկյունի (trigonum caroticum)

2.Ենթաստործնոտային եռանկյունի
(trigonum submandibulare)

3.Թիակաշնչափողային եռանկյունի(trigo

num omotracheale)



Պարանոցի կողմնային շրջանի 
եռանկյուններ

1.Թիակասեղանարդաձևային եռանկյունի
(trigonum omotrapezoideum)

2.Թիակաանրակային եռանկյունի 
(trigonum omoclaviculare)
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Ատամի զարգացումը

Ատամները համարվում են սաղմի բերանի
լորձաթաղանթի ածանցյալը:
Լորձաթաղանթի էպիթելից զարգանում է
էմալային օրգանը, իսկ մեզենքիմից՝
դենտինը, պուլպան, ցեմենտը,
պերիօդոնտը: Ատամի զարգացումը սկսում
է սաղմնային կյանքի 6-7 շաբաթը:Ապագա
լնդի լորձաթաղանթի էպիթելը
հաստանալով ներհրվում է մեզենքիմի մեջ՝
կազմելով ատամնային թիթեղը:



Ատամի զարգացման
փուլերը

1. ատամնաթիթեղի շրջան

2. գավաթի շրջան

3. զանգակի շրջան

4. էմալային օրգանի շրջան



Յուրաքանչյուր թիթեղի վրաառաջանում
են 10 գավաթանմանարտափքումներ: 
Մեզենքիմը ներհրվում է գավաթի մեջ, 
նրանտալով զանգակի տեսք:  Նրա մեջ
մտած մեզենքիմը կոչվում է
ատամնապտկիկ (papilla dentalis): 3‐րդ
ամսվա վերջում ատամնածիլը անջատվում
է ատամնաթիթեղից, ձևավորելով էմալային
օրգանը: Նաատամնաթիթեղի հետ
կապված էր էպիթելային ձգանի
օգնությամբ (էմալային օրգանի վզիկ): 
էմալային օրգանը շրջապատվում է
մեզենքիմից առաջացածատամնապարկով
(saccus dentalis):



էմալային օրգանի շերտերն են

1. արտաքին էպիթելային շերտ,
2. ներքին էպիթելային շերտ,
3. միջանկյալ շերտ,
4. էմալային պուլպա:



ամելոբլաստներ – էմալային օրգանի
ներքին էպիթելային շերտից
օդոնտոբլաստներ ‐ատամնապտկիկի
արտաքին շերտից
պուլպա‐ատամնապտկիկի ներքին
շերտից
արմատի դենտին ‐հերտվիգյան
գրպանիկի մեզենքիմի բջիջներից
ցեմոնտոբլաստներ ևպերիօդոնտ‐
ատամնապարկի մեզենքիմի ներքին
շերտից
ատամնաբուն ‐ատամնապարկի
մեզենքիմիարտաքին շերտից











Մնայուն ատամների
զարգացումը

Սաղմնային կյանքի 5‐րդ ամսում
կաթնատամների հետևում
առաջանում են կտրիչների և
ժանիքների սաղմերը: P‐ի և M‐ի
սաղմերը ի հայտ են գալիս ծննդից
հետո. P1` 1‐2 և P2` 5‐8 ամիսներում:
Ապա թիթեղը ավելի է ներհրվում և
սաղմնադրվում են մոլյարների
սաղմերը (M1`16շաբ., M`1տ, M3`5տ):
Մնայոն ատամների սաղմերը գտնվում
են կաթնատամների սաղմերի հետ























Մարսողական խողովակի պատը
կազմված է՝

1. Լորձաթաղանթ (tunica mucosa)
2. Ենթալորձային հիմ (tela submucosa)
3. Մկանային թաղանթ (tunica muscularis)

արտաքին երկայնաձիգ շերտ
ներքին շրջանաձև շերտ

4. Ադվենտիցիա (adventitia) կամ շճային 
թաղանթ (tunica serosa)











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 խողովակը առաջացնում է
բերանային ծոցը: Բերանային ծոցը
խողովակից 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:





Բերանային ծոցի երկու կողմերում առաջանում
են ընդերային աղեղները`

• I ընդերային աղեղը կոչվում է 
ստործնոտային աղեղ, որից զարգանում են 
վերին և ստորին ծնոտները, նաև մուրճիկն 
ու սալիկը,

• II ընդերային աղեղը կոչվում է կորճային 
աղեղ, որից զարգանում են կորճոսկրի 
փոքր եղջյուրները, մախաթաձև ելունը ու 
ասպանդակը,

• III ընդերային աղեղից զարգանում են 
կորճոսկրի մեծ եղջյուրները:



Բերանային ծոցի սահմանները



Մեկ ամսեկան սաղմի մոտ ուղեղի 
զարգացման հետևանքով բերանային 
ծոցի վերևում առաջանում է 
ճակատային թումբը (կենտ է): 
Հետագայում ճակատային թումբը 
բաժանվում է 3 մասի՝ միջին քթային և 
երկու կողմնային քթային ելունների:



Բերանային ծոցի սահմաններն են

• Վերևից – ճակատային թմբի միջին
և կողմնային քթային ելունները

• Ներքևից – I ընդերային աղեղի
ստործնոտային ելունը

• Կողքերից – I ընդերային աղեղի
վերծնոտային ելունները



Ճակատային թմբի միջին քթային
ելունից զարգանում են

• Քթի մեջքը
• Քթի միջնապատը
• Վերին շրթունքի միջին մասը



Ճակատային թմբի կողմնային
քթային ելունից զարգանում են

• Արցունքոսկրը
• Մաղոսկրի լաբիրինթը
• Քթի թևերը



Վերծնոտային ելունից զարգանում են՝

• Վերին ծնոտը
• Վերին շրթունքի կողմնային

մասերը
• Կարծր քիմքը



Ստործնոտային ելունից զարգանում են՝

• Ստորին ծնոտը
• Ստորին շուրթը





Դեմքի արատներն են՝

• Մեծ բերան (macrostoma)
• Փոքր բերան (microstoma)
• Դեմքի լայնական ճեղքվածք –

խանգարվում է վերծնոտային և 
ստործնոտային ելունների
սերտաճումը



Դեմքի արատներն են՝
• Քիմքի ճեղքվածք – խանգարվում է 

վերծնոտային ելունների քմային թմբիկների
սերտաճումը:

• Վերին շրթունքի միակողմանի կամ
երկկողմանի ճեղքվածք - խանգարվում է 
վերծնոտային և միջին քթային ելունների
միակողմանի կամ երկկողմանի սերտաճումը

• Բաց քթարցունքային խողովակ -
խանգարվում է վերծնոտային և կողմնային
քթային ելունների սերտաճումը:



Դեմքի բնածին արատներ
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Վերինատամնաշարի ձևերն
են

 Էլիպսաձև
 П‐ձև
 Աղեղնաձև
 Թամբաձև





Ատամնաշարիաղեղներն են

 Ատամնային

 Ատամնաբնային

 Արմատային











Օկլյուզիայի ձևերն են

 Կենտրոնական
 Առաջային
 Աջակողմյան
 Ձախակողմյան



Կծվածք

Կենտրոնական օկլյուզիայի դեպքում
ծամիչ մկանների ուժեղ կծկման
պարագայում ատամնաշարերի
հպումը կոչվում է կծվածք:



Կծվածքի տեսակներն են

 Ֆիզիոլոգիական

 Ախտաբանական



Ֆիզիոլոգիական կծվածքի
տեսակներն են

 Կանոնավոր կծվածք (օրթոգնաթիա)
 Ուղիղ կծվածք (օրթոգենիա)
 Առաջկզակություն (պրոգենիա)
 երկծնոտառաջցցվածություն(բիպրոգնա
թիա)





Կանոնավոր կծվածքի
նշաններն են

 Կտրիչաթմբիկային հպման
առկայություն
 Անտագոնիստատամիառկայություն
 Մեկ հարթության վրա գտնվող
իմաստության ատամներ
 Վերին ատամնաշարում ազատ են մնում
թշային, իսկ ստորինում՝ լեզվային
թմբիկները



 Գլխավոր անտագոնիստը տվյալ
ատամին համապատասխան համանուն
ատամն է հակառակ ծնոտի վրա:
 Երկրորդական անտագոնիստը վերին
ատամների համար գտնվում է
գլխավորից հետ, իսկ ստորինների
համար՝ գլխավորից առաջ:

Անտագոնիստատամներ



Ախտաբանական կծվածքի
տեսակներն են`

 Ախտաբանականառաջծնոտություն
(պրոգնաթիա) 
 Ախտաբանականառաջկզակություն
(պրոգենիա) 
 Խորը կծվածք
 Բաց կծվածք
 Խաչաձև կծվածք



(A), Normal occlusion; (B), Class I malocclusion; (C), Class II malocclusion; (D), Class III 
malocclusion. Note the position of the mesial cusp of the maxillary molar relative to the 
mandibular molar in each type of occlusion.













ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

















Արական սեռական օրգաններ



















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:





Топография ретроперитонеального пространства и тазовой области. 







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:



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. 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

ն ին ն ի կ ի )



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)































ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
Արյան մեծ շրջանառություն – սկսվում է ձախ

փորոքից աորտայով, ավարտվում է աջ
նախասրտում վերին և ստորին
սիներակներով:

Արյան փոքր շրջանառություն – սկսվում է աջ
փորոքից թոքային զարկերակացողունով,
ավարտվում է ձախ նախասրտում թոքային
երակներով:

Սրտի սեփական (պսակաձև) շրջանառություն
– սկսվում է աորտայի կոճղեզից աջ և ձախ
պսակաձև զարկերակներով, ավարտվում է
աջ նախասրտում պսակաձև երակածոցով:



ԱՐՅԱՆ ՀՈՍՔԻ 
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. Արյան միակողմանի հոսք

2. Արյան անընդհատ հոսք

3. Սիրտ-անոթային համակարգը 
փակ համակարգ է













ՍՐՏԻ ԲՆԱԾԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐԸ
1. Օվալ անցքի առկայություն
2. Բոտալյան ծորանի առկայություն
3. Աորտայի կամ թոքային

զարկերակացողունի սեղմվածք
4. Աորտայի դեքստրապոզիցիա

(աջակողմյան դիրք)
5. Աորտայի կրկնակի աղեղ
6. Միջփորոքային միջնապատի դեֆեկտ



ՍՐՏԻ ԴԻՐՔԻ ԱՐԱՏՆԵՐԸ

1. Սրտի դեքստրապոզիցիա

2. Սրտի էկտոպիա







Աջ նախասիրտ



Աջ փորոք



Ձախ նախասիրտ,ձախ փորոք



Ձախ փորոք



Աորտայի փական



Ֆիբրոզ օղ



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ



ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ





ԱՐՅԱՆ ՀՈՍՔԻ 
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. Արյան միակողմանի հոսք

2. Արյան անընդհատ հոսք

3. Սիրտ-անոթային 
համակարգը փակ 
համակարգ է



ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐՐԵՐՆ ԵՆ`

ՍԻՐՏ

ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ

ՄԱԶԱՆՈԹՆԵՐ

ԵՐԱԿՆԵՐ



ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ
ՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

TUNICA INTIMA

TUNICA MEDIA

TUNICA EXTERNA 
(ADVENTITIA)



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՊԱՏԻ ՄԻՋԻՆ ՇԵՐՏՈՒՄ ԸՍՏ 
ԷԼԱՍՏԻԿ և ՄԿԱՆԱՅԻՆ ԹԵԼԵՐԻ

ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
•Էլաստիկ տիպի զարկերակներ (խոշոր  զ/ե՝ 

աորտա և թոքային զարկերակացողուն)
•Մկանաէլաստիկ տիպի զարկերակներ 

(միջին զ/ե՝ քնային,  ենթանրակային, 
ազդրային զարկերակներ)

•Մկանային տիպի զարկերակներ (փոքր 
տրամագծով զարկերակներ)



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

ԸՍՏ ՕՐԳԱՆԻ`

* ԱՐՏԱՕՐԳԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ

* ՆԵՐՕՐԳԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ





ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

* ԱՌՊԱՏԱՅԻՆ
ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ

* ԸՆԴԵՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ











ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ
ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ԵՆ`

1. Մագիստրալային տեսակ (աորտա, քնային 
զարկերակներ, վերջույթների զարկերակներ, 

սրտի պսակաձև զարկերակներ)



Մագիստրալային տեսակ (քնային 
զարկերակներ, վերջույթների զարկերակներ, 

սրտի պսակաձև զարկերակներ)



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ
ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ԵՆ`

2. Ցրված տեսակ (պարենքիմատոզ     
օրգանների զարկերակներ)



ԿՈԼԱՏԵՐԱԼ (ՀԱՄԱԿՈՂՄՆԱՅԻՆ ) 
ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ



ԿՈԼԱՏԵՐԱԼ (ՀԱՄԱԿՈՂՄՆԱՅԻՆ ) 
ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ



ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԲԵՐԱՆԱԿՑՈՒՄՆԵՐՆ ԵՆ`
1. Միջհամակարգային բերանակցումներ





ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԲԵՐԱՆԱԿՑՈՒՄՆԵՐՆ ԵՆ`

2. Ներհամակարգային բերանակցումներ



ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԲԵՐԱՆԱԿՑՈՒՄՆԵՐՆ ԵՆ`

Ըստ բերանակցման առաջացման ձևի`
ա. Ծայրը ծայրին բերանակցում



ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԲԵՐԱՆԱԿՑՈՒՄՆԵՐՆ ԵՆ`
Ըստ բերանակցման առաջացման ձևի`
բ. Զուգամիտություն (կոնվերգենցիա)



ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԲԵՐԱՆԱԿՑՈՒՄՆԵՐՆ ԵՆ`

Ըստ բերանակցման առաջացման ձևի`
գ. Լայնական բերանակցում



ՄԻԿՐՈՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՀՈՒՆ



ՄԻԿՐՈՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՀՈՒՆ



ՄԻԿՐՈՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՀՈՒՆԻ ՏԱՐՐԵՐՆ ԵՆ`

ԶԱՐԿԵՐԱԿԻԿ (ԱՐՏԵՐԻՈԼ)

ՆԱԽԱՄԱԶԱՆՈԹ (ՊՐԵԿԱՊԻԼՅԱՐ)

ՄԱԶԱՆՈԹ (ԿԱՊԻԼՅԱՐ)

ՀԵՏՄԱԶԱՆՈԹ (ՊՈՍՏԿԱՊԻԼՅԱՐ)

ԵՐԱԿԻԿ (ՎԵՆՈՒԼ)



ՄԻԿՐՈՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՆԻ 
ՏԱՐՐԵՐ 



ՄԻԿՐՈՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՀՈՒՆԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՆ ԵՆ`

1. ՌԵԶԻՍՏԻՎ (ԴԻՄԱԴՐԱԿԱՆ), ՈՐԻ ՄԵՋ    

ՄՏՆՈՒՄ ԵՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻԿԸ և  ՆԱԽԱ -

ՄԱԶԱՆՈԹԸ

2. ՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ (ՄԱԶԱՆՈԹ)

3. ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ (ՀԵՏՄԱԶԱՆՈԹ և  

ԵՐԱԿԻԿ)



ՀՐԱՇԱԼԻ   ՑԱՆՑ



ՀՐԱՇԱԼԻ   ՑԱՆՑ



ՀՐԱՇԱԼԻ   ՑԱՆՑ



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱԽՇՄԱն
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ Պ.Ֆ. ԼԵՍԳԱՖՏԻ

1. Զարկերակները օրգանին մոտենում են
ամենակարճ ճանապարհով ( յուրաքանչյուր
զարկերակ ճյուղեր է տալիս մոտակա օրգանին ):
2. Զարկերակները մտնում են օրգան նրա
դրունքով, որը ուղղված է դեպի աորտան կամ մեկ
այլ խոշոր զարկերակ:
3. Օրգան մտնող զարկերակի տրամագիծը
կախված է ոչ միայն օրգանի չափերից,այլ նաև
ֆունկցիոնալ վիճակից (օր երիկամը):
4.Իրանի զարկերակները պահպանում են
սեգմենտար բաշխումը (օր. միջկողային և
գոտկային զարկերակները):



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱԽՇՄԱն
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ Պ.Ֆ. ԼԵՍԳԱՖՏԻ

5.Զարկերակները ընթանում են կմախքին զուգահեռ
(ողնաշարին զուգահեռ ընթանում է աորտան, կողերին
զուգահեռ՝ միջկողային զարկերակները):

6.Զարկերակները ընթանում են երակների, նյարդային
ցողունների, ավշային անոթների հետ միասին:

7.Զարկերակները գտնվում են հատուկ պաշտպանված
տեղերում, ակոսներում և խողովակներում, որոնք
առաջանում են ոսկրերով, մկաններով և փակեղներով
(օրինակ աորտան ընթանում է ողնաշարի
առջևով,վերջույթների վրա զարկերակները գտնվում են
առաջային երեսին): Մեջքի վրա խոշոր զարկերակներ
չկան:



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱԽՇՄԱՆ
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ Պ.Ֆ. 

ԼԵՍԳԱՖՏԻ

8.Զարկերակները տեղավորված են վերջույթների
ծալիչ մակերեսների վրա:

9.Զարկերակների ճյուղավորման ձևը օրգանում
պայմանավորված է օրգանի կառուցվածքով, նրա
շարակցահյուսվածքային խրձերի ուղղությամբ և
բաշխումով:

10.Զարկերակները հոդերում առաջացնում են
ցանցեր, մկաններում ընթանում են
մկանաթելերի խրձերին զուգահեռ:



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱԽՇՄԱՆ 
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ Պ.Ֆ. 

ԼԵՍԳԱՖՏԻ

Զարկերակները 
օրգանին 
մոտենում են 
ամենակարճ 
ճանապարհով



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱԽՇՄԱՆ 
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ 

Պ.Ֆ. ԼԵՍԳԱՖՏԻ

Զարկերակներ
ը մտնում են 
օրգան նրա 
դրունքով, 
որը ուղղված 
է դեպի 
աորտա կամ 
մեկ այլ 
խոշոր անոթ



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱԽՇՄԱՆ 
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ 

Պ.Ֆ. ԼԵՍԳԱՖՏԻ

Հոդերը 
սնուցվում են 
հոդային 
զարկերակա-
յին
ցանցերով 



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱԽՇՄԱՆ 
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ 

Պ.Ֆ. ԼԵՍԳԱՖՏԻ

Օրգան մտնող զարկերակի 
տրամագիծը կախված է 
օրգանի չափերից և  
ֆունկցիոնալ վիճակից:



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱԽՇՄԱՆ 
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ 

Պ.Ֆ. ԼԵՍԳԱՖՏԻ

Զարկերակների ճյուղավորման 
ձևը օրգանում 
պայմանավորված է օրգանի 
կառուցվածքով, նրա 
շարակցահյուսվածքային 
խրձերի ուղղությամբ և 
բաշխումով:



ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

1. Հարսրտային կամ հաղորդչական 
անոթներ` աորտա և թոքային 
զարկերակացողուն

2. Մագիստրալային մայրուղային կամ 
բաշխիչ անոթներ` խոշոր և միջին 
չափի արտաօրգանային 
զարկերակներ



ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

3. Ռեզիստիվ (դիմադրական)

անոթներ`  զարկերակիկներ և 

նախամազանոթներ

4. Փոխանակային անոթներ` 

մազանոթներ

5. Ծավալային անոթներ` երակիկներ և 



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 





















ՎԵՐԻՆ ՍԻՆԵՐԱԿ
• Առաջանում է I աջ

կողաճառի հետևում
(կողաճառի և կրծոսկրի
միացման տեղում):

• Առաջանում է աջ և ձախ
բազկագլխային երակների
միացումից:

• Ունի 5-6 սմ երկարություն:
• Ունի 2.5սմ տրամագիծ:
• Աջ III կողաճառի

մակարդակին բացվում է աջ
նախասրտի մեջ:

• Ստանում է միայն մեկ ճյուղ` 
կենտ երակ, v. azygos:





ԲԱԶԿԱԳԼԽԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ

• Առաջանում է ներքին
լծային երակի և 
ենթաանրակային երակի
միացումից:

• Առաջանում է 
կրծոսկրաանրակային հոդի
հետևում:

• Աջ  բազկագլխային երակը
կարճ է ձախից 2 անգամ:

• Նրա մեջ բացվում է 
վահանային ստորին երակը:







ՆԵՐՔԻՆ ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿ
Արտագանգային ներհոսքներն են`
1. V. facialis communis (v. facialis + v. 

retromandibularis-ի առաջային ճյուղ)
2. V. lingualis
3. Vv. thyroideae superiores
4. V. thyroidea media
5. Vv. pharyngeae

















ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԻ  
ՃՅՈՒՂԵՐԸ

1. ԱՌԱՋԱՅԻՆ ՃՅՈՒՂ

2. ՀԵՏԻՆ ՃՅՈՒՂ

3. ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՃՅՈՒՂ

4. ԿԱՊԱԿՑՈՂ ՃՅՈՒՂ







ԱՌԱՋԱՅԻՆ ՃՅՈՒՂԵՐ
(r. anterior s. ventralis)

Բնույթով խառն են, պարունակում են

զգացող, շարժիչ և սիմպաթիկ նյարդեր,

նյարդավորում են իրանի կողմնային և

առաջային կամ փորային պատի

մկանները և մաշկը, ինչպես նաև վերին և

ստորին վերջույթների մկանները և

մաշկը: Առաջացնում են

հյուսակներ:



ՀԵՏԻՆ ՃՅՈՒՂԵՐ
(r. posterior s. dorsalis)

Բնույթով խառն են, պարունակում են

զգացող, շարժիչ և սիմպաթիկ նյարդեր,

նյարդավորում են մեջքի և ծոծրակային

շրջանի սեփական մկանները և մաշկը:



ՀԵՏԻՆ ՃՅՈՒՂԵՐ
I պարանոցային նյարդի հետին ճյուղը

կոչվում է ենթածոծրակային նյարդ (n.

suboccipitalis),դուրս է գալիս ծոծրակոսկրի

և ատլասի արանքից, այն շարժիչ նյարդ է,

նյարդավորում է ծոծրակի սեփական

մկանները:



ՀԵՏԻՆ ՃՅՈՒՂԵՐ
II պարանոցային նյարդի հետին ճյուղը

կոչվում է մեծ ծոծրակային նյարդ (n.

occipitalis major), այն խառը նյարդ է:

Զգացող ճյուղով նյարդավորում է

ծոծրակի միջային մասի մաշկը, իսկ կարճ

շարժիչ ճյուղերով` ծոծրակի շրջանի

մկանները:



ՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ  ՀՅՈՒՍԱԿ



ՀԵՏԱԴԱՐՁ  ՃՅՈՒՂ
(r.reccurens) 

Կոչվում է նաև ուղեղապատյանային ճյուղ,
պարունակում է զգացող և սիմպաթիկ
նյարդաթելեր: Վերադառնում է
միջողնային անցքով ողնաշարային
խողովակ և նյարդավորում ողնուղեղի
պատյանները:



ԿԱՊԱԿՑՈՂ  ՃՅՈՒՂ
(r. communicans )

Պարունակում է սիմպաթիկ թելեր, որոնք

կապում են ողնուղեղային նյարդը

սիմպաթիկ ցողունին: Այս ճյուղը առկա է

ոչ բոլոր նյարդերում, ունեն այս ճյուղերը

C8-LIII նյարդերը:







Ստոծանիական  նյարդ





ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ







ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՖՈՒՆԿՑԻԱՆՆԵՐԸ

 ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱ

 ԲԱՐԻԵՐԱՅԻՆ 
(ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ) ՖՈՒՆԿՑԻԱ

 ԼԻՄՖՈՊՈԵՏԻԿ ՖՈՒՆԿՑԻԱ

 ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ 
ՏԱՐԱԾՈՒՄ 



ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
ԿԱԶՄՎԱԾ Է

1. ԱՎՇԱՅԻՆ ՄԱԶԱՆՈԹՆԵՐ

2. ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԵՏՄԱԶԱՆՈԹՆԵՐ

3. ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐ

4. ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ

5. ԱՎՇԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆՆԵՐ

6. ԱՎՇԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆՆԵՐ



ԱՎՇԱՅԻՆ ՄԱԶԱՆՈԹՆԵՐ



ԱՎՇԱՅԻՆ ՄԱԶԱՆՈԹՆԵՐԸ
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒՄ ԵՆ

1. ՈՂՆՈՒՂԵՂ և ԳԼԽՈՒՂԵՂ
2. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹ
3. ԱՉՔԻ ՈՍՊՆՅԱԿ
4. ՓԱՅԾԱՂ
5. ԸՆԿԵՐՔ
6. ԱՃԱՌՆԵՐ
7. ՄԱՇԿ (ԷՊԻԴԵՐՄԻՍ)





ԱՎՇԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ և ՀՈՍՔԻ 
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՖԻԼՏՐԱՑԻՈՆ ՃՆՇՈՒՄ
2. ՄԿԱՆՆԵՐԻ ԿԾԿՈՒՄՆԵՐ
3. ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ՊՈՒԼՍԱՑԻԱ
4. ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ
5. ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՊԱՏԻ ՀԱՐԹ 

ՄԿԱՆԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ
6. ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՓԱԿԱՆՆԵՐ







ԱՎՇԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆՆԵՐ
1. ԱՋ ԱՎՇԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ (DUCTUS LYMPHATICUS 

DEXTER)

2. ԿՐԾՔԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ (DUCTUS THORACICUS)





ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ



ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ 
ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ

1. ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ (ԱՐՏԱԴՐՈՒՄ Է  
ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ)

2. ՊԱՏՆԵՇԱՖԻԼՏՐԱՑԻՈՆ



ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ



ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

ԸՍՏ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

1. ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ և ԽՈՐԱՆԻՍՏ 
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ (ՓԱԿԵՂԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ)

2. ՌԵԳԻՈՆԱԼ(ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ)
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ

3. ԱՌՊԱՏԱՅԻՆ և ԸՆԴԵՐԱՅԻՆ 
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ



ԿՐԾՔԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ



ԿՐԾՔԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ



ԱՋ ԱՎՇԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ



ԱՋ ԱՎՇԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆԻ ՄԵՋ 
ԲԱՑՎՈՒՄ ԵՆ

1. ԱՋ ԼԾԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆԸ

2. ԱՋ ԲՐՈՆԽԱՄԻՋՆՈՐՄԱՅԻՆ 

ՑՈՂՈՒՆԸ

3. ԱՋ ԵՆԹԱԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆԸ



ԳԼԽԻ  ԱՎՇԱՅԻՆ  
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ



ԳԼԽԻ ԱՎՇԱՅԻՆ 
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳՎՈՒՄ ԵՆ

ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ
ԽՈՐԱՆԻՍՏ



ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ 
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՆ ԵՆ

 ԾՈԾՐԱԿԱՅԻՆ
 ՀԵՏԱԿԱՆՋԱՅԻՆ (ՊՏԿԱՁև)
 ՀԱՐԱԿԱՆՋԱՅԻՆ
 ԴԻՄԱՅԻՆ (ԹՇԱՅԻՆ)
 ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ
 ԵՆԹԱԿԶԱԿԱՅԻՆ

ԽՈՐԱՆԻՍՏ ԱՎՇԱՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՆ  ԵՆ
 ՀԵՏԸՄՊԱՆԱՅԻՆ





ՊԱՐԱՆՈՑԻ 
ԱՎՇԱՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
 ԱՌԱՋԱՅԻՆ
ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ
ԽՈՐԱՆԻՍՏ

 ԿՈՂՄՆԱՅԻՆ
ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ
ԽՈՐԱՆԻՍՏ





ՊԱՐԱՆՈՑԻ  ԱՌԱՋԱՅԻՆ 
ԽՈՐԱՆԻՍՏ   ԱՎՇԱՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ

• ԱՌԱՋԿՈԿՈՐԴԱՅԻՆ
• ՎԱՀԱՆԱՅԻՆ
• ԱՌԱՋՇՆՉԱՓՈՂԱՅԻՆ
• ՀԱՐՇՆՉԱՓՈՂԱՅԻՆ

ԱՌԱՋԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ԱՎՇԱՀԱՆ-
ԳՈՒՅՑՆԵՐԸ  ԳՏՆՎՈՒՄ ԵՆ  V. JUG. 
ANTERIOR-Ի ԵՐԿԱՅՆՔՈՎ









ՊԱՐԱՆՈՑԻ ԿՈՂՄՆԱՅԻՆ 
ԱՎՇԱՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ

ԿՈՂՄՆԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ 
ԱՎՇԱՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ  ՏԵՂԱՎՈՐՎԱԾ 
ԵՆ V. JUGULARIS  EXTERNA-Ի, ԻՍԿ 
ԽՈՐԱՆԻՍՏՆԵՐԸ՝   V. JUGULARIS 
INTERNA-Ի ԵՐԿԱՅՆՔՈՎ:
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