




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:





ՍԻՐՏ



Կազմված է 3 

թաղանթներից

1. Ներքին՝

էնդոկարդ

2. Միջին՝ միոկարդ

3. Արտաքին՝ 

էպիկարդ

1

2

3



1. Էնդոկարդ

2. միոկարդ

1

2



Տիպիկ  կծկվող  կարդիոմիոցիտներ



Ատիպիկ

հաղորդչական

կարդիոմիոցիտներ



ՍՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

ՖԻԼՈԳԵՆԵԶՈՒՄ



ՍՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  

ՕՆՏՈԳԵՆԵԶՈՒՄ

















ՍՐՏԻ ԲՆԱԾԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐԸ

1. Օվալ անցքի առկայություն

2. Բոտալյան ծորանի առկայություն

3. Աորտայի կամ թոքային

զարկերակացողունի սեղմվածք

4. Միջփորոքային միջնապատի դեֆեկտ

5. Աորտայի կրկնակի աղեղ



ՍՐՏԻ ԲՆԱԾԻՆ ԶՈՒԳՈՐԴՎԱԾ 

ԱՐԱՏՆԵՐԸ
1. Ֆալոյի տրիադա` օվալ անցքի

առկայություն, թոքային

զարկերակացողունի նեղացում, աջ

փորոքի հիպերտրոֆիա

2. Ֆալոյի տետրադա` վերը նշվածին

գումարվում է  միջփորոքային խտրոցի

դեֆեկտը

3. Ֆալոյի պենտադա` նշված չորս

արատներին գումարվում է  աորտայի

դեքստրապոզիցիան



ՍՐՏԻ ԴԻՐՔԻ ԱՐԱՏՆԵՐԸ

1. Սրտի դեքստրապոզիցիա

2. Սրտի էկտոպիա



ՊՏՂԻ ԱՐՅԱՆ

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ









ՍՐՏԻ և ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. Պորտային երակը (v. umbilicalis) խցանվում է և 

վերածվում լյարդի կլոր կապանի (lig. teres 

hepatis),

2. Երակային ծորանը (ductus venosus s. Arantii) 

խցանվում է և դառնում երակային կապան (lig. 

venosum),

3. Միջնախասրտային խտրոցի օվալ անցքը (foramen 

ovale) փակվում է և դառնում օվալ փոս,

4. Բոտալյան ծորանը (ductus arteriosus) խցանվում է 

և դառնում զարկերակային կապան (lig. 

arteriosum),

5. Պորտային զարկերակները (aa. umbilicales) 

խցանվում են և վերածվում միջային պորտային 

կապանների (lig. umbilicale mediale):

















ՎԵՐԻՆ ՍԻՆԵՐԱԿ
 Փականներից զուրկ հաստ (5-

6 սմ) ցողուն է:

 Առաջանում է աջ I կողաճառի 
և կրծոսկրի միացման 
հետևում: 

 Առաջանում է աջ և ձախ 
բազկագլխային երակների 
միացումից:

 Տեղակայված է վերել 
աորտայից հետ և աջ

 Աջ III կողաճառի 
մակարդակին, աջ ականջիկի 
հետևում բացվում է աջ 
նախասրտի մեջ:

 Հետին պատով հպվում է աջ 
թոքային զարկերակին և 
վերին աջ թոքային երակին:

 Մինչև նախասրտի մեջ 
բացվելը նրա մեջ բացվում է 
կենտ երակը:





ԲԱԶԿԱԳԼԽԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ

 Փականներից զուրկ 
երակներ են:

 Առաջանում է
կրծոսկրաանրակային 
հոդի հետևում՝
ներքին լծային երակի 
և ենթաանրակային 
երակի միացումից
(երակային անկյուն):

 Աջ  բազկագլխային 
երակը կարճ է ձախից 
2 անգամ:



ԲԱԶԿԱԳԼԽԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐԻ 

ՄԵՋ ԲԱՑՎՈՒՄ ԵՆ

• վահանային ստորին 
երակները,

• կրծքային ներքին երակները,

• բրոնխային երակները,

• ողնաշարային երակները

• կերակրափողային երակները

• սրտապարկային երակները



ՊԱՐԱՆՈՑԻ ԵՐԱԿՆԵՐԸ
ՆԵՐՔԻՆ ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿ

 Սիգմայաձև երակածոցի 

շարունակությունն է,

 առաջանում է լծային 

անցքի շրջանում,

 ունի վերին և ստորին 
կոճղեզներ, 

 ծածկված է կրծոսկրա

անրակապտկաձև և 
թիակակորճային 
մկաններով,

 ունի արտագանգային 
և ներգանգային 
ներհոսեր



ՆԵՐՔԻՆ ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿ

Ներգանգային ներհոսներն են`

1. Կարծրենու երակածոցերը և գխուղեղի

երակները,

2. Գանգաթաղի սպունգանման նյութի

երակները (դիպլոեի երակներ),

3. Էմիսար երակները,

4. Ակնային և բավիղի երակները:



ՆԵՐՔԻՆ ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿ

Արտագանգային ներհոսներն են`

1. ըմպանային երակներ

2. լեզվային երակ

3. վահանային վերին երակ

4. վահանային միջին երակ

5. դիմային երակ



ՎԱՀԱՆԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ



ԴԻՄԱՅԻՆ ԵՐԱԿ

(V. FACIALIS)

 Աչքի միջային անկյան շրջանում 

անկյունային երակը բերանակցվում է 

ակնային վերին երակի հետ,

 շրջվում է ստորին ծնոտի եզրով, 

 անցնում է ենթածնոտային թքագեղձի 

ստորին երեսով,

 միանում է  հետծնոտային երակի 

առաջային ճյուղին,

 ընդունում է են վերին և ստորին 

շրթունքների ,քմային, ենթակզակային 

երակները:







ՀԵՏԾՆՈՏԱՅԻՆ ԵՐԱԿ

(V. RETROMANDIBULARIS)

 արյուն է հավաքում քունքի և դիմային 

շրջաններից,

 ձևավորվում է հարականջային թքագեղձի 

հաստության մեջ,

 բաժանվում է առաջային և հետին ճյուղերի

 առաջային ճյուղը միանում է դիմային

երակին,

 հետին ճյուղը մասնակցում է արտաքին 

լծային երակի առաջացմանը: 





Թևակերպային երակային հյուսակ

(plexus venosus pterygoideus)

 տեղակայված է միջային և կողմնային 

թևակերպային մկանների միջև,

 դիմային խորանիստ երակով միանում է 

դիմային երակին,

 նպաստում է վարակի տեղափոխմանը 

դեմքի շրջանից դեպի խորշիկավոր 

երակածոց,

 օվալ և ձվաձև անցքերի էմիսար 

երակներով կապված է  ներգանգային 

երակային համակարգի հետ:   



ԱՐՏԱՔԻՆ ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿ

(V. JUGULARIS EXTERNA)



ԱՐՏԱՔԻՆ ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿ

(V. JUGULARIS EXTERNA)

 սկսվում է ականջախեցու 
հետևում

 առաջանում է ծոծրակային և 
ականջային հետին երակների 
միացումից

 առաջացմանը մասնակցում է 
հետծնոտային երակի հետին 
ճյուղը,

 ծածկվում է մաշկամկանով, 

 հատում է M. SCM-ի առաջային 
երեսը: 



ԱՐՏԱՔԻՆ ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿ



ԱՌԱՋԱՅԻՆ ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿ

(V. JUGULARIS ANTERIOR)

 կազմվում է ենթակզակային 
շրջանի մանր երակներից,

 մտնում է վերկրծոսկրային 
միջջլոնային տարածություն

 առաջացնում է լծային 
երակային աղեղը,

 բացվում է արտաքին լծային 
երակի մեջ:



ՎԵՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹԻ ԵՐԱԿՆԵՐԸ





ԿԵՆՏ և ԿԻՍԱԿԵՆՏ ԵՐԱԿՆԵՐ

(V. AZYGOS ET HEMIAZYGOS)



ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՊԱՏՅԱՆՆԵՐԸ

 Կարծր պատյան

 Ոստայնենի

 Նրբենի (նրբենի)



ԿԱՐԾՐԵՆՈՒ ԵԼՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ

 ՈՒղեղային 
մանգաղ,

 Ուղեղիկի վրան,

 Ուղեղիկային 
մանգաղ,

 Թուրքական 
թամբի 
ստոծանի: 



ԿԱՐԾՐԵՆՈՒ ԵՐԱԿԱԾՈՑԵՐՆ ԵՆ

 Վերին սագիտալ

 Ստորին սագիտալ

 Ուղիղ 

 Ծոծրակային, 

 Լայնական

 Սիգմայաձև

 Խորշիկավոր

 Վիմային վերին և 
ստորին



ՈՍՏԱՅՆԵՆՈՒ ՑԻՍՏԵՌՆԵՐՆ ԵՆ

 Ուղեղիկ-
կոճղեզային

 Կամրջային

 Միջկոթոնային

 Խաչվածքի



Պախիոնյան հատիկավորումներ



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



ԱՐՅԱՆ

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ`

ՄԵԾ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՓՈՔՐ (ԹՈՔԱՅԻՆ)

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՐՏԻ ՍԵՓԱԿԱՆ (ՊՍԱԿԱՁև)

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ





ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

ԸՍՏ ՕՐԳԱՆԻ`

* ԱՐՏԱՕՐԳԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ

* ՆԵՐՕՐԳԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ







ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

* ԱՌՊԱՏԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ

* ԸՆԴԵՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ









ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

1. Հարսրտային կամ հաղորդչական 

անոթներ` աորտա և թոքային 

զարկերակացողուն

2. Մագիստրալ անոթներ` խոշոր և 

միջին չափի արտաօրգանային 

զարկերակներ



ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

3. Դիմադրական (ռեզիստիվ)

անոթներ`  զարկերակիկներ և 

նախամազանոթներ

4. Փոխանակային անոթներ` 

մազանոթներ

5. Ծավալային անոթներ` երակիկներ և 

երակներ



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ

ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ԵՆ`

1. Մագիստրալ տեսակ (քնային զարկերակներ, 

վերջույթների զարկերակներ, սրտի պսակաձև 

զարկերակներ)





ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ

ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ԵՆ`

2. Ցրված տեսակ (պարենքիմատոզ     

օրգանների 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. Լայնական բերանակցում



ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱԽՇՄԱՆ 

ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ 

Պ.Ֆ. ԼԵՍԳԱՖՏԻ

Զարկերակները օրգանին մոտենում են

ամենակարճ ճանապարհով

(յուրաքանչյուր զարկերակ ճյուղեր է

տալիս մոտակա օրգանին ):



Զարկերակները

մտնում են օրգան

նրա դրունքով, 
որը ուղղված է

դեպի աորտան

կամ մեկ այլ

խոշոր

զարկերակ:



Օրգան մտնող

զարկերակի

տրամագիծը

կախված է ոչ

միայն օրգանի

չափերից, այլ
նաև նրա

ֆունկցիոնալ

վիճակից (օր
երիկամը):



Իրանի

զարկերակները

պահպանում են

սեգմենտար

բաշխումը (օր. 
միջկողային և

գոտկային

զարկերակները):



Զարկերակները

գտնվում են

հատուկ

պաշտպանված

տեղերում՝

ակոսներում և

խողովակներում: 
Մեջքի վրա խոշոր

զարկերակներ

չկան:



Զարկերակները

հոդերում

առաջացնում են

ցանցեր, 

մկաններում

ընթանում են

մկանաթելերի

խրձերին

զուգահեռ:



Զարկերակները տեղակայված են

վերջույթների ծալիչ մակերեսների

վրա: Նրանք ընթանում են երակների,
նյարդային ցողունների, ավշային

անոթների հետ միասին:



Զարկերակների ճյուղավորման 

ձևը օրգանում պայմանավորված 

է օրգանի կառուցվածքով, նրա 

շարակցահյուսվածքային խրձերի 

ուղղությամբ և բաշխումով:



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













ԱՐՏԱՔԻՆ ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿ



ՎԵՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹԻ 
ԵՐԱԿՆԵՐԸ



ՎԵՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹԻ 
ԵՐԱԿՆԵՐԸ





Երակային ավազաններն
են`

1. Թոքային երակային
ավազան

2. Համակարգային (վերին
և ստորին
սիներակների
ավազան)

3. Պորտալ կամ
դռներակային
ավազան



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:







ՆԵՐՔԻՆ ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿ

Ներգանգային ներհոսքներն են`

1. Կարծրենու երակային ծոցերը

2. Գլխուղեղի երակները

3. Գանգաթաղի սպունգանման

նյութի երակները (դիպլոիկ

երակներ)



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



V. RETROMANDIBULARIS



ԱՐՏԱՔԻՆ ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿ



ԱՌԱՋԱՅԻՆ ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿ



ՎԵՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹԻ ԵՐԱԿՆԵՐԸ



ՎԵՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹԻ ԵՐԱԿՆԵՐԸ









Ստորին սիերակի ճյուղերն են`
1. Առպատային ճյուղերն են`
 Աջ և ձախ գոտկային երակներ ( vv. lumbales 

dextra et sinistra)
 Ստորին ստոծանային երակներ (vv. phrenicae 

inferiors)
2. Ընդերային ճյուղերն են`
 Աջ ամորձու (ձվարանի) երակ ( v. testicularis 

(ovarica) dextra)
 Աջ մակերիկամային երակ (v. suprarenalis dextra)
 Երիկամային երակներ (vv. renales)
 Լյարդային երակները (vv. hepaticae)





















Դռներակ -սիներակային բերանակցումներն են`

1. Վերևում` ստամոքսի կարդիալ մասում, 
ստամոքսի ձախ երակի (v. gastrica sinistra) և 
կերակրափողի երակների (vv. esophageae) միջև

2. Ներքևում` ուղիղ աղիքի ստորին մասում,  v. 
rectalis superior-ի և vv. rectales media et inferior-
ների միջև

3. Առջևում` պորտի շրջանում, հարպորտային 
երակների (vv. paraumbilicales) և vv. epigastricae 
superior et inferior-ների միջև

4. Հետևում, գոտկային շրջանում, vv. mesentericae 
superior et inferior-ների և vv. lumbales-ների միջև



Սիներակ-սիներակային բերանակցումներն են`

1. Որովայնի հետին պատին` vv. 
lumbales և vv. lumbales ascendens-
ների միջև

2. Գոտկային և ողնաշարային 
երակների միջև

3. Առջևում` պորտի շրջանում, v. 
epigastrica superior և et v. 
epigastrica inferior-ի միջև





ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 























ՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ  ՀՅՈՒՍԱԿ





Ստոծանիական  նյարդ

















ԵՆԹԱԱՃՈՒԿԱՅԻՆ  ՇՐՋԱՆ



Կոնքի տեղագրություն



TRIGONUM    FEMORALE 



CANALIS ADDUCTORIUS 



FOSSA     POPLITEA 



CANALIS  CRUROPOPLITEUS

















































ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ



ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ



ԱՎՇԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ և ՀՈՍՔԻ 
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՖԻԼՏՐԱՑԻՈՆ ՃՆՇՈՒՄԸ
2. ՄԿԱՆՆԵՐԻ ԿԾԿՈՒՄՆԵՐԸ
3. ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ՊՈՒԼՍԱՑԻԱՆ
4. ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ
5. ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՊԱՏԻ ՀԱՐԹ 

ՄԿԱՆԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐԸ
6. ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՓԱԿԱՆՆԵՐԸ



ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՖՈՒՆԿՑԻԱՆՆԵՐԸ

 ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱ

 ԼԻՄՖՈՊՈԵՏԻԿ ՖՈՒՆԿՑԻԱ

 ԲԱՐԻԵՐԱՅԻՆ 
(ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ) ՖՈՒՆԿՑԻԱ

 ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ 
ՏԱՐԱԾՈՒՄ 



ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԸ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ՝ ԿԱՐՄԻՐ ՈՍԿՐԱԾՈՒԾ և ԹԻՄՈՒՍ



ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԸ
ՊԵՐԻՖԵՐԻԿ  ՕՐԳԱՆՆԵՐ՝ ՓԱՅԾԱՂ, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, 
ՆՇԻԿՆԵՐ, ՀԱՆԳՈՒՅՑԻԿՆԵՐ



ԱՎՇԱՅԻՆ և ԵՐԱԿԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 

ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. ՓԱԿԱՆՆԵՐԻ
ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ



ԱՎՇԱՅԻՆ և ԵՐԱԿԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 

ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2. ԱՎՇԻ և 
ԵՐԱԿԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ 
ՀՈՍՔԵՐԻ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ



ԱՎՇԱՅԻՆ և ԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. ԱՎՇԱՅԻՆ 
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ 
ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

2. ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
ՍԿՍՎՈՒՄ Է 
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ 
ԿՈՒՅՐ ՄԱԶԱՆՈԹՆԵՐՈՎ 



ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
ԿԱԶՄՎԱԾ Է`

1. ԱՎՇԱՅԻՆ ՄԱԶԱՆՈԹՆԵՐ

2. ՆԵՐՕՐԳԱՆԱՅԻՆ ՄԱՆՐ ԱՎՇԱՅԻՆ 
ԱՆՈԹՆԵՐ

3. ԱՐՏԱՕՐԳԱՆԱՅԻՆ ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐ

4. ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ

5. ԱՎՇԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆՆԵՐ

6. ԱՎՇԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆՆԵՐ





ԱՎՇԱՅԻՆ ՄԱԶԱՆՈԹՆԵՐ 
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒՄ ԵՆ`

1. ՈՂՆՈՒՂԵՂ և ԳԼԽՈՒՂԵՂ
2. ՓԱՅԾԱՂԻ ՊԱՐԵՆԽԻՄԱ
3. ՎԵՐՆԱՄԱՇԿ (ԷՊԻԴԵՐՄԻՍ)
4. ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ ԷՊԻԹԵԼԱՅԻՆ 

ԾԱԾԿՈՒՅԹ
5. ՀՈԴԱՃԱՌՆԵՐ
6. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹ
7. ԱՉՔԻ ՈՍՊՆՅԱԿ
8. ԸՆԿԵՐՔ



ԱՎՇԱՅԻՆ ՄԱԶԱՆՈԹՆԵՐ



ԱՎՇԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆՆԵՐ
ԳՈՏԿԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆ (TRUNCUS LUMBALIS)
ԵՆԹԱԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆ (TRUNCUS SUBCLAVIUS)
ԼԾԱՅԻՆ  ՑՈՂՈՒՆ (TRUNCUS JUGULARIS)
ԲՐՈՆԽՈՄԻՋՆՈՐՄԱՅԻՆ   ՑՈՂՈՒՆ(TRUNCUS 

BROMCHOMEDIASTINALIS)



ԱՎՇԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆՆԵՐ
ԱՂԻՔԱՅԻՆ  ՑՈՂՈՒՆ (TRUNCUS INTESTINALIS)



ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ



ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ





ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

ԸՍՏ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

1. ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ և ԽՈՐԱՆԻՍՏ 
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ (ՓԱԿԵՂԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ)

2. ՌԵԳԻՈՆԱԼ(ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ)
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ

3. ԱՌՊԱՏԱՅԻՆ և ԸՆԴԵՐԱՅԻՆ 
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ



ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ 

ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՊԱՏԱՅԻՆ և ԸՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ



ԿՐԾՔԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ



ԿՐԾՔԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ



ԿՐԾՔԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆԻ ՄԵՋ 
ԲԱՑՎՈՒՄ ԵՆ`

1. ԱՋ և ՁԱԽ ԳՈՏԿԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆՆԵՐԸ

2. ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆԸ

3. ՁԱԽ ԲՐՈՆԽԱՄԻՋՆՈՐՄԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆԸ

4. ՁԱԽ ԵՆԹԱԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆԸ

5. ՁԱԽ ԼԾԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆԸ



ԿՐԾՔԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆԻ ՄԵՋ ԲԱՑՎՈՒՄ ԵՆ`





ԱՋ ԱՎՇԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ



ԱՋ ԱՎՇԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆԻ ՄԵՋ 
ԲԱՑՎՈՒՄ ԵՆ`

1. ԱՋ ԼԾԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆԸ

2. ԱՋ ԲՐՈՆԽԱՄԻՋՆՈՐՄԱՅԻՆ 

ՑՈՂՈՒՆԸ

3. ԱՋ ԵՆԹԱԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆԸ



ԱՋ ԱՎՇԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆԻ ՄԵՋ ԲԱՑՎՈՒՄ 
ԵՆ`



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ



ԳԼԽԻ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ 
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՆ ԵՆ

 ԾՈԾՐԱԿԱՅԻՆ
 ՀԵՏԱԿԱՆՋԱՅԻՆ (ՊՏԿԱՁև)
 ՀԱՐԱԿԱՆՋԱՅԻՆ
 ԴԻՄԱՅԻՆ (ԹՇԱՅԻՆ)
 ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ
 ԵՆԹԱԿԶԱԿԱՅԻՆ
ԽՈՐԱՆԻՍՏ ԱՎՇԱՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՆ  
ԵՆ`

 ՀԵՏԸՄՊԱՆԱՅԻՆ



ԳԼԽԻ ԱՎՇԱՅԻՆ
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ





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:
Խորանիստ ավշահանգույցների մեջ տարբերում են
վերին հանգույցներ, որոնք տեղակայված են քնային
եռանկյունում և թիակասեղանարդաձև եռանկյան
վերին մասում և ստորին հանգույցներ, որոնք
տեղակայված են թիականրակային եռանկյան վերին
մասում և կոչվում են վերանրակային հանգույցներ
(nodi limphatici supraclaviculares):







Ստորին վերջույթի ավշային 
հանգույցներ

 Ծնկափոսում(nodi lymphatici poplitei). լինում
են մակերեսային և խորանիստ

 Աճուկային շրջանում (nodi lymphatici
inguinales). տեղակայված են անմիջապես
աճուկային կապանի տակ՝ ազդրային
եռանկյան շրջանում: Lինում են մակերեսային
ու խորանիստ:

 Մակերեսայինները տեղակայված են ազդրի
լայն փակեղի վրա, իսկ խորանիստները՝ նույն
փակեղի տակ:





Ստորին վերջույթի ավշային 
անոթներ

 Մակերեսային ավշանոթներ
 Միջային ավշանոթները ուղղվում են
ենթամաշկային մեծ երակի (v. saphena magna)
ընթացքով՝ դեպի աճուկային մակերեսային
ավշային հանգույցները:

 Կողմնայինները ուղեկցելով ենթամաշկային
փոքր երակին (v. saphena parva) հասնում են
ծնկափոսային մակերեսային ավշային
հանգույցներին (nodi lymphatici poplitei), ապա՝
աճուկային մակերեսային ավշահանգույցներին:



Ստորին վերջույթի ավշային 
անոթներ

 Խորանիստ ավշանոթներ
 բացվում են ծնկափոսային 
խորանիստ ավշահանգույցների մեջ, 
որտեղից ուղեկցելով ազդրային 
զարկերակին հասնում են  
աճուկային խորանիստ ավշային 
հանգույցներին





 Աճուկային ավշահանգույցները  
ավիշ են հավաքում ստորին 
վերջույթից, որովայնի առաջային 
պատից (պորտից ներքև), հետույքի 
շրջանից, շեքից, արտաքին սեռական և 
մասամբ ներքին սեռական 
օրգաններից (արգանդից՝ արգանդի 
կլոր կապանի ավշանոթներով):
Աճուկային ավշահանգույցների 
արտատար ավշանոթները անոթային 
թողանցքով ուղղվում են կոնքի խոռոչ` 
դեպի արտաքին զստային ավշային 
հանգույցները, այնտեղից էլ՝ գոտկային 
ավշահանգույցներ:



Կոնքի ավշային անոթներ և 
հանգույցներ

Կոնքի առպատային 
ավշայինհանգույցներ

 Ներքին զստային ավշային հանգույցներ
 Արտաքին զստային ավշային 
հանգույցներ

 Սրբոսկրային ավշային հանգույցներ
 Ընդհանուր զստային հանգույցներ 
Արտատար ավշանոթները ուղվում են
դեպի ընդհանուր զստային
ավշայինհանգույցները:



Կոնքի առպատային ավշային  
հանգույցներ



 Կոնքի ընդերային ավշային
հանգույցները հարում են փոքր
կոնքի խոռոչում գտնվող
օրգաններին:
Ընդերային ավշային հանգույցներից
արտատար ավշային անոթներն
ուղղվում են դեպի ընդհանուր
զստային հանգույցները, այդտեղից էլ
դեպի գոտկային ավշահանգույցներ:



Որովայնի խոռոչի ավշային անոթներ 
և հանգույցներ

Առպատային ավշային 
հանգույցներն են

 Առաջային պատի առպատային 

հանգույցներ

 Վերորովայնային ստորին 

ավշահանգույցներ

 Զստոսկրի շրջադարձ ավշահանգույցներ 





 Հետին պատի առպատային հանգույցներ

1. Գոտկային ձախ ավշային հանգույցներ

 կողմնային աորտային հանգույցներ (nodi 

lymphatici aortici laterales)

 առաջաորտային հանգույցներ (nodi lymphatici 

preaortici) 

 հետաորտային հանգույցներ (nodi lymphatici 

postaortici) 



2. Գոտկային աջ ավշային 
հանգույցներ

 առաջսիներակային հանգույցներ (nodi 

lymphatici precavales)

 հետսիներակային հանգույցներ (nodi 

lymphatici postcavales) 

 սիներակային կողմնային հանգույցներ (nodi 

lymphatici cavales laterales)



3.Միջանկյալ կամ միջաորտասիներակային

ավշահանգույցների շղթան (nodi lymphatici

lumbales intermedii) տեղակայված է

որովայնային աորտայի և ստորին սիներակի

միջև գտնվող ակոսում:

4.Ստոծանիական ստորին ավշային

հանգույցները տեղակայված են

ստոծանիական ստորին զարկերակի մոտ



Գոտկային ավշային հանգույցներն
ավիշ են հավաքում ստորին
վերջույթներից, կոնքի պատերից և
օրգաններից, որովայնի խոռոչի
ներքին օրգաններից: Գոտկային
ավշային հանգույցների արտատար
ավշային անոթները ձևավորում են
աջ և ձախ գոտկային ցողունները,
որոնք սկիզբ են տալիս կրծքային
ծորանին:



Կոնքի և որովայնի հետին պատի 
ավշային հանգույցներ





 Որովայնի ընդերային ավշային
հանգույցները (nodi lymphatici
viscerales) գտնվում են որովայնային
աորտայի ընդերային կենտ ճյուղերի և
նրանց ճյուղավորումների մոտ (խոռոչային
ցողունի, միջընդերային վերին և ստորին
զարկերակների և նրանց ճյուղերի մոտ):
Խոռոչային ավշային հանգույցները (nodi
lymphatici coeliaci (1-5)) ավիշ են ընդունում
ստամոքսի, ենթաստամոքսային գեղձի,
փայծաղի, երիկամի և լյարդի շրջանային
ավշահանգույցներից: Խոռոչային
հանգույցների արտատար ավշանոթներն
ուղղվում են դեպի գոտկային
ավշահանգույցներ, ինչպես նաև բացվում են
կրծքային ծորանի սկզբնական բաժնի մեջ:



Որովայնի ընդերային ավշային 
հանգույցներ



Բարակ աղիքի ավշային
հանգույցներըԲարակ աղիքների ավշահանգույցներ
տեղակայվում են չորս շարքով. առաջին շարքը
տեղակայվում է բարակ աղիքի միջընդերքի եզրի
երկայնքով, երկրորդ շարքը՝ եզրից մի փոքր ներս,
երրորդ շարքը՝միջընդերքի արմատի մոտ,
չորրորդ շարքը՝միջընդերքի արմատի մեջ:
Միջընդերային ավշային հանգույցների
արտատար ավշային անոթներն որոշ դեպքերում
(մոտ 25%) առաջացնում են աղիքային ցողունը
(truncus intestinalis), որը բացվում է կամ կրծքային
ծորանի մեջ կամ ձախ գոտկային ցողունի մեջ:







Կրծքավանդակի ավշային անոթներ և 
հանգույցներ

 Առպատային ավշահանգույցներն են
 Հարկրծոսկրային ավշահանգույցներ -
արտատար ավշանոթները բացվում են
թևատակի ավշային հանգույցների մեջ

 Հարողնաշարային և հետին միջկողային
ավշահանգույցներ - արտատար
ավշանոթները բացվում են կրծքային
ծորանի մեջ

 Ստոծանիական վերին ավշահանգույցներ-
արտատար ավշանոթները ուղղվում են դեպի
հարկրծոսկրային, հետին միջնորմային,
ստորին շնչափողաբրոնխային և

նխ ին վ հ ն նե



Հարողնաշարային և հետին
միջկողային ավշահանգույցներ



Կրծքավանդակի ավշային  
հանգույցներ

 Ընդերային ավշային հանգույցներն 
են

 Առաջային և հետին միջնորմային
հանգույցներ

 Շնչափողաբրոնխային
ավշահանգույցներ

ա)Հարշնչափողային կամ վերին շնչա-
փողաբրոնխային աջ և ձախ հանգույցներ

բ)Բիֆուրկացիոն կամ ստորին շնչափողա-
բրոնխային

գ)Թոքարմատի ավշահանգույցներ



Շնչափողաբրոնխային  
ավշահանգույցներ



Միջնորմային հանգույցների արտատար
անոթները ուղղվում են դեպի կրծքային
ծորան, ինչպես նաև անմիջականորեն աջ և
ձախ երակային անկյուններ:

Աջ և ձախ վերին շնչափողաբրոնխային
հանգույցների արտատար ավշանոթները
մասնակցում են աջ և ձախ
բրոնխամիջնորմային ցողունների (trunci
bronchomediastinales dextri et sinistri)
կազմավորմանը:



Վերին վերջույթի ավշային հանգույցներ

 Արմնկային ավշահանգույցներ (nodi
lymphatici cubitales). լինում են մակերեսային
և խորանիստ:

 Անութային ավշային հանգույցներ (nodi
lymphatici axillares). տեղակայված են թևատ

 ակի խոռոչի չորս պատերի վրա, հինգերորդ
խումբը ներկայացնում են կենտրոնական
հանգույցները` անութային երակի և խոռոչի
միջային պատի միջև, և վեցերորդ՝
գագաթային հանգույցները գտնվում են
անութային զարկերակի և երակի մոտ՝
անրակի տակ, կրծքային փոքր մկանից վեր
(ստորանրակային հանգույցներ): Lինում են
մ կե ե ին խ նի





Անութային ավշային հանգույցներ



Վերին վերջույթի ավշային 
անոթներ

 Մակերեսային ավշանոթներ
 Միջային ավշանոթները արքայական երակի (v.

basilica) ընթացքով ուղղվում են դեպի արմնկային
մակերեսային ավշային հանգույցներ, ապա
անութային մակերեսային ավշային հանգույցներ
(nodi lymphatici axillares):

 Կողմնային ավշանոթները ուղեկցելով գլխային
երակին (v. cephalica) բացվում են անութային
մակերեսային ավշահանգույցների մեջ:



Վերին վերջույթի ավշային 
անոթներ

 Խորանիստ ավշանոթներ
 բացվում են արմնկային խորանիստ 
ավշահանգույցների մեջ, որտեղից 
ուղեկցելով խոշոր զարկերակներին 
և երակներին հասնում են  
թևատակային խորանիստ ավշային 
հանգույցներին







Անութային ավշային հանգույցները ավիշ
են հավաքում վերին վերջույթի, կրծքի
խոռոչի առաջային, կողմնային և հետին
պատերից, կրծքագեղձից, ինչպես նաև
որովայնի առաջային պատից ՝ պորտից վեր:
Գագաթային թևատակային ավշային
հանգույցների արտատար ավշային
անոթները անրակակրծքային եռանկյան
շրջանում առաջացնում են մեկ ընդհանուր
ենթաանրակային ցողուն (truncus subcavius),
որն անցնելով ենթաանրակային երակի
երկայնքով բացվում է՝ աջը աջ ավշային
ծորանի մեջ, իսկ ձախը՝ կրծքային ծորանի
կամ ձախ երակային անկյան մեջ:



Անութային ավշահանգույցներ





Կրծքագեղձի ավշային անոթներ
Գլխավոր ուղին - անութային ավշա-
հանգույցներ (կենտրոնական և գագա-
թային)
Երկրորդական ուղին - հարկրծոս-
կրային, առաջային միջնորմային, 
պարանոցի կողմնային խորանիստ 
(վերանրակային հանգույցներ) 
ավշահանգույցներ



Կաթնագեղձի կողմնային մասից ավիշը
արտահոսում է դեպի անութային
հանգույցներ, հետին բաժնից ավշանոթները
ծակելով մեծ կրծքամկանը, գնում են վեր,
անցնելով անրակի տակով, բացվում են
վերանրակային ու ստորանրակային
հանգույցների մեջ: Գեղձի վերին միջային
քառորդ մասից ավիշը հոսում է դեպի
հարկրծոսկրային և ստորանրակային
ավշահանգույցներ: Գեղձի ստորին միջային
քառորդի ավշանոթները կապված են
թոքամզի, ստոծանու և լ յարդի անոթների
հետ, ապա ստոծանու ավշանոթներից ավիշը
հոսում է մասամբ միջնորմային, մասամբ
հարկրծոսկրային ավշահանգույցներ:
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