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Ի. Պրոխասկա 
 

ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

Հայաստանի բուհերի համար նախատեսված �Մարդու ֆիզիոլոգիայի հի-
մունքներ� առաջին հայերեն դասագրքի հրատարակումից անցել է 20 տարի։ 
Դասագրքի ստեղծմանը մասնակցել են առաջատար ֆիզիոլոգներ, որոնք աշխա-
տում էին ակադեմիկոս Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում (ա-
կադեմիկոսներ Վ.Բ. Ֆանարջյան, Հ.Գ. Բակլավաջյան, բ.գ.դ. Խ.Հ. Նահապետ-
յան), Երևանի պետական համալսարանի և Հայաստանի պետական մանկավար-
ժական համալսարանի ամբիոնի վարիչներ (պրոֆ. Ս.Մ. Մինասյան և պրոֆ. 
Մ.Վ. Խամբաբյան), ինչպես նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանի 
ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի աշխատակիցներ, որոնք մեծ ներդրում ունեն Հայաստա-
նում ֆիզիոլոգիայի զարգացման և կադրերի պատրաստման գործում։ Գնահա-
տելով նրանց կողմից մայրենի լեզվով առաջին դասագրքի ստեղծման աշխա-
տանքը՝ այս հրատարակության հեղինակներն իրենց առջև խնդիր են դրել, հնա-
րավորինս պահպանելով ծրագրային նյութի բովանդակությունը, այն լրացնել օր-
գան-համակարգերի գործունեության մեխանիզմներին առնչվող նոր ձեռքբերում-
ներով, ինչպես նաև զարգացման ժամանակակից փուլում ֆիզիոլոգիայի դասա-
վանդման առանձնահատկություններով։ 

Անցած տարիները ցույց տվեցին, որ դասագիրքը կայացած է և ունի մեծ 
պահանջարկ ոչ միայն ուսանողների, այլև տարբեր մասնագիտությամբ բժիշկնե-
րի շրջանում։ Նման պահանջարկի, նախորդ հրատարակության սահմանափակ 
տպաքանակի, համալսարանում ուսուցանվող ուսանողների քանակի մշտական 
աճի պատճառով ժամանակի ընթացքում օգտագործվող դասագրքերը մաշվեցին 
ու պակասեցին և, բնականաբար, առաջացավ վերահրատարակման խիստ անհ-
րաժեշտություն։ Վերջինս պայմանավորված էր նաև դեղագիտական ֆակուլտե-
տի ուսանողների՝ ֆիզիոլոգիայի հայերեն դասագրքի բացակայությամբ։ Հայտնի 
է, որ դեղագիտական ֆակուլտետի ուսանողները համապատասխան ամբիոննե-
րում Հյուսվածքաբանություն և Անատոմիա առարկաները չեն անցնում, և 
համաձայն գործող ծրագրի՝ մորֆոլոգիայի հիմունքներով ֆիզիոլոգիայի առար-
կան նրանց դասավանդվում է ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում։ Ըստ այսմ՝ մենք փորձե-
ցինք միավորել հին դասագրքի վերահրատարակման և դեղագիտական ֆակուլ-
տետի ուսանողների համար դասագրքի կազմման գաղափարը նոր դասագրքի 
ստեղծման ձևաչափում, որը կներառի համալսարանի ընդհանուր բժշկության, 
ստոմատոլոգիական և դեղագիտական ֆակուլտետներում ֆիզիոլոգիայի դասա-
վանդման ծրագրային նյութը։ Ըստ այդմ՝ տվյալ դասագրքի առանձնահատկութ-
յունն է մորֆոլոգիայի հիմունքներով օրգանների և օրգան համակարգերի ֆիզիո-
լոգիայի շարադրումը։ 

Հաշվի առնելով այլ բուհերի հետ ավանդական կապերն ու նախորդ տարի-
ների փորձը՝ տվյալ դասագրքի նյութը ներկայացնելիս մենք առաջնորդվել ենք 
Ռուսաստանի, ԱՊՀ մյուս երկրների և արտասահմանյան բուհերի «Նորմալ ֆի-
զիոլոգիա» առարկայի դասավանդման պաշտոնական ծրագրերով։ 

Դասագիրքը գրվել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 
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համալսարանի նորմալ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դասախոսների կողմից։ Դասա-
գիրքը հիմնականում նախատեսված է բժշկական բուհերի ուսանողների համար՝ 
օգնելու նրանց հասկանալու և յուրացնելու կենսաքիմիայի, ախտաբանական ֆի-
զիոլոգիայի, դեղագիտության, իմունաբանության, ֆունկցիոնալ ախտորոշման և 
կլինիկական այլ առարկաների դասընթացների բովանդակությունը։ Այն կարող է 
միաժամանակ օգտակար լինել նաև այլ բուհերի ուսանողների, ինչպես նաև 
տարբեր ոլորտների բժիշկ-մասնագետների համար։ Գիրքը ներառում է նկարազ-
արդումներ, աղյուսակներ և սխեմաներ, որոնք կնպաստեն նյութի հեշտ յուրաց-
մանը։ Նշենք, որ գրքի շատ նկարազարդումներ վերցված են տարբեր 
հեղինակավոր գրքերից ու հեղինակներից, որոնց ցանկը տրված է գրքի վերջում, 
ինչպես նաև կան գրքի հեղինակների կողմից կատարված նկարներ: Իսկ գրքի 
գլխաշապկի համար օգտագործվել է բոլոր ժամանակների մեծագույն գիտնական 
Լեոնարդո դա Վինչիի Վիտրուվյան մարդ նկարը:  

Շնորհակալություն եմ հայտնում դասագրքի հեղինակային կազմին, 
գրախոսներ պրոֆեսոր Գ.Ա. Նավասարդյանին և պրոֆեսոր Ս.Վ. Գրիգորյանին, 
ինչպես նաև լեզվաբան-խմբագիր դոցենտ Հ.Վ. Սուքիասյանին գրքի հետ 
կապված դժվարին և մանրակրկիտ աշխատանքի համար։ 

Մենք հեռու ենք այն մտքից, որ այս խմբային աշխատանքը զուրկ է թե-
րություններից, և երախտապարտ կլինենք բոլոր դիտողությունների և առաջար-
կությունների համար։ 

 
ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկական  

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Դ.Ն. Խուդավերդյան 
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1.1 Անատոմիայի և ֆիզիոլոգայի միասնությունը 
 

Դեռևս անհիշելի ժամանակներից մարդուն միշտ հետաքրքրել է, թե իր 
մարմինն ինչպես է աշխատում: Բնականաբար, եղել են տարբեր բացատ-
րություններ ու մեկնաբանություններ, որոնց մեծ մասը ներկայիս գիտութ-
յան տեսակետից կարող է ոչ միայն սխալ, այլև որոշ դեպքերում անգամ 
զվարճալի լինել: Օրինակ` նախկինում տեսակետ կար, որ նյարդերը թելեր 
են, որոնք ձգում և բացում են ուղեղի փականները, կամ սիրտը համարվում 
էր արյունաստեղծ օրգան և այլն:  

Կենսաբանական երկու գիտություններ` անատոմիան և ֆիզիոլո-
գիան, հնարավորություն են տալիս հասկանալու մարդու մարմնի կառուց-
վածքն ու կենսագործունեության սկզբունքները: Այս երկու գիտությունները 
սերտորեն կապված են իրար հետ, քանի որ ֆունկցիան որոշում է օրգանի 
ձևը, իսկ օրգանի ձևն ազդում է նրա կողմից իրականացվող ֆունկցիայի 
վրա:  

Մարդու անատոմիան ուսումնասիրում է մարդու օրգանիզմի կառուց-
վածքը, նրա առանձին մասերի փոխհարաբերությունը, այն դեպքում, երբ 
ֆիզիոլոգիան ուսումնասիրում է այդ նույն օրգանիզմի ֆունկցիաներն ու 
աշխատանքի սկզբունքները:  

Օրգանիզմի ընդհանուր ձևն ու կառուցվածքն ուսումնասիրող գիտութ-
յուններն ընդհանրացվում են մորֆոլոգիա (ձևաբանություն) գիտաճյուղում:  

Անատոմիան մորֆոլոգիայի մի բաժինն է: Այն, բացի անատոմիայից, 
ներառում է նաև հյուսվածքաբանությունը, սաղմնաբանությունն ու բջջաբա-
նությունը:  

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ  
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 1 
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1.2. Օրգանիզմի կազմավորման մակարդակները 
 

Անհնար է հասկանալ ֆիզիոլոգիան, եթե չկան համապատասխան գի-
տելիքներ մարդու մարմնի կառուցվածքային առանձնահատկությունների ու 
նրա տարբեր մակարդակների վերաբերյալ:  

Մարդու մարմինն ունի կազմավորման տարբեր մակարդակներ (նկ. 
1.1): Կառուցվածքային հիերարխիայի պարզագույն մակարդակը քիմիական 
մակարդակն է: Այս մակարդակում ատոմները միավորվելով առաջացնում են 
մոլեկուլներ: Մոլեկուլները, իրենց հերթին խմբավորվելով, առաջացնում են 
բջիջների կառուցվածքաֆունկցիոնալ հիմնական բաղադրիչ օրգանոիդներ: 
Կազմավորման հաջորդ մակարդակը բջիջներն են, որոնք կենդանի օրգանիզ-
մի տարրական միավորներն են: Կան օրգանիզմներ, որոնք ներկայացված 
են միայն մեկ բջջով: Սակայն բարդ օրգանիզմների դեպքում, ինչպիսին 
մարդն է, միանման կամ տարբեր բջիջների միավորումից առաջանում է 
կազմավորման մյուս մակարդակը` հյուսվածքը (տե՛ս 2.7):  

Օրգանները, որոնք օրգանիզմի կազմավորման հաջորդ մակարդակն 
են, առաջանում են մի քանի հյուսվածքների խմբավորումից, ունեն բնորոշ 
կառուցվածք և բնորոշվում են մեկ կամ մի քանի տիպական ֆունկցիա-

ներով: Քննարկենք ստամոքսի օրինակով: Ստամոքսում առկա գեղձային 
էպիթելը պատասխանատու է ստամոքսահյութի արտադրման համար, 
մկանային թելերը պատասխանատու են ստամոքսի կծկման համար, նյար-

Նկար 1.1. Օրգանիզմի կազմավորման մակարդակները: 



6 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

դային հյուսվածքը կարգավորում է ստամոքսի գործունեությունը, շարակ-
ցական հյուսվածքը հենք է մյուս հյուսվածքների համար և սնուցում է (ար-
յան միջոցով) վերջիններիս: Օրգանիզմում յուրաքանչյուր օրգան որոշակի 
տեղ է գրավում, կատարում է որոշակի ֆունկցիա, սերտորեն կապված է իր 
համակարգի մյուս օրգանների հետ: 

Օրգանիզմի կազմավորման հաջորդ մակարդակը օրգան-համակար-
գերն են, որոնք կազմված են միասնական ֆունկցիա կատարող և ընդհա-
նուր ծագում ունեցող օրգաններից: Այսպես` բերանը մանրացնում է սնունդը, 
ստամոքսում և աղիքներում կատարվում է սննդանյութերի տրոհում, ենթաս-
տամոքսային գեղձն ու լյարդն արտադրում են մարսողական հյութեր, որոնք 
մասնակցում են սննդանյութերի տրոհմանը: Ինչպես նկատեցինք, տարբեր 
օրգաններ կատարեցին տարբեր (նաև նման) ֆունկցիաներ, սակայն նրանց 
գլխավոր նպատակը մեկն է` մարսողության իրականացումը: Այդ պատճա-
ռով վերոհիշյալ օրգանները միավորվում են և առաջացնում մարսողական 
համակարգը: Միևնույն համակարգի օրգանները ձևով, կառուցվածքով և 
գործունեությամբ կարող են իրարից էապես տարբերվել: Օրինակ` շարժողա-
կան համակարգը ներառում է մի շարք օրգաններ` ոսկրեր, կապաններ, 
մկաններ և այլն: Չնայած համակարգում ունեցած տարբեր նշանակություն-
ներին՝ դրանք բոլորն ամբողջությամբ առաջացնում են մի ընդհանուր ներ-
դաշնակ գործողություն, այն է` շարժում:  

Մարդու օրգանիզմում կան հետևյալ օրգան-համակարգերը` կմախքա-
յին, մկանային, նյարդային, զգայական, ներզատական, սիրտ-անոթային, ավշային, 
շնչառական, մարսողական, միզային, սեռական:  

Օրգանիզմի բոլոր օրգան-համակարգերը բաժանվում են երեք հիմնա-
կան խմբերի. 
1. Սոմատիկ (մարմնական) խմբում են մաշկային ծածկույթի օրգանները (մա-

զեր, ճարպագեղձեր, քրտնագեղձեր), կմախքը և կմախքային մկանները: 
2. Ընդերային (ներքին օրգանների) խմբում են մարսողական, շնչառական, 

միզային և սեռական համակարգերի օրգանները: 
3. Ինտեգրացնող (ամբողջացնող) խմբին են պատկանում արյունատար, 

ավշային, ներզատական, նյարդային համակարգերը, որոնք միավորում և 
ամբողջականացնում են օրգանիզմի տարբեր համակարգերն ու օրգան-
ները: 

Կազմավորման բարձրագույն մակարդակը օրգանիզմն է, որում ամ-
բողջացվում են կազմավորման նախորդ մակարդակները, ու համատեղ 
գործունեության արդյունքում ապահովվում է կյանքը: Նշենք, որ կան նաև 
վերօրգանիզմային մակարդակներ (տեսակի պոպուլյացիա, տեսակների է-
կոհամակարգեր), որոնք տվյալ ձեռնարկում չեն քննարկվելու:  

Օրգանիզմը պետք է դիտարկել արտաքին միջավայրի հետ միասնա-
կան համատեքստում, քանի որ արտաքին գործոնների ազդեցությամբ օր-
գանիզմում կատարվում են կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ բնույթի ժա-
մանակավոր և հիմնական փոփոխություններ, որոնք օրգանիզմի հարմար-
վողականության (ադապտացիա) հիմքում են: Այդ փոփոխությունների 
շնորհիվ օրգանիզմները ձեռք են բերում հատկանիշներ, որոնք հնարավո-
րություն են տալիս առավելագույնս հարմարվելու արտաքին միջավայրի 
պայմաններին:  
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1.3. Մարմնի կառուցվածքը նկարագրող հիմնական եզրույթնե-
րը 

 

Մարմնի օրգանների կառուցվածքը, տեղագրությունը և դրանց մասերի 
դիրքը նկարագրելիս ճիշտ կողմնորոշվելու համար օգտվում են մի քանի 
պայմանական զրույթներից: Ամենից առաջ մարմինը մի շարք փոխուղղա-
հայաց հարթություններով մտովի բաժանվում է առանձին մասերի, որոնցից 
մի քանիսն ընթանում են մարմնի երկարությամբ, իսկ մյուսները` լայնութ-
յամբ: Երկայնակի ընթացող հարթությունները (նկ. 1.2) կոչվում են սագիտալ 
(նետաձիգ, առաջահետին) և ճակատային (ֆրոնտալ), իսկ լայնակիները` 
հորիզոնական: 

1.  Առաջահետին հարթությունները երկայնակի ուղղությամբ` վերևից 
ներքև, մարդու մարմինը կիսում են աջ և ձախ մասերի: Այս հարթություննե-
րից մեկը, որն անցնում է մարմնի ուղիղ մեջտեղով, կոչվում է միջին առա-
ջահետին (սագիտալ) հարթություն: Վերջինս մարդու մարմինը բաժանում է 
երկու հավասար աջ և ձախ կեսերի: Միջին առաջահետին հարթությունից 
փոքր-ինչ կողմնայնորեն տեղակայված հարթությունները կոչվում են միջային 
առաջահետին հարթություններ: Մյուս սագիտալ հարթությունները, որոնք 
միջին սագիտալից ավելի կողմնայնորեն են տեղակայված, կոչվում են կողմ-
նային առաջահետին հարթություններ:  

Եթե օրգանները կամ դրանց մասերն ուղղված են միջին առաջահետին 
հարթության կողմը, ապա խոսքը 
միջային (մեդիալ) տեղակայության 
մասին է, իսկ եթե ուղղված են դե-
պի կողմնային մասերը, ապա այդ 
դեպքում սրանք նշվում են որպես 
կողմնային (լատերալ):  

2.  Ճակատային հարթութ-
յունները նույնպես անցնում են 
մարմնի երկարությամբ, սակայն 
սրանք ուղղահայաց են 
առաջահետին հարթությանը, ու 
մարդու մարմինը բաժանում են 
փորային (առաջային, վենտրալ) և 
մեջքային (թիկնային, հետին) մա-
սերի: 

Այն օրգանները կամ օրգանի 
մասերը, որոնք ուղղված են դեպի 
թիկունքը (նկ. 1.3), կոչվում են 
թիկնային (մեջքային): Իսկ այն օր-
գանները կամ օրգանի մասերը, ո-
րոնք ուղղված են դեպի առաջ, 
կոչվում են փորային (վենտրալ):  

3.  Հորիզոնական հարթություններն անցնում են մարդու մարմնի լայ-
նությամբ և մարմնի ստորադիր բաժինները բաժանում են վերադիրներից: 
Այս հարթությունն ուղղահայաց է սագիտալ և ճակատային հարթություննե-
րին:  

Նկար 1.2. Մարմնում օրգանների դիրքը 
նկարագրելու նպատակով տարվող 

հարթությունները: 
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Օրգանը կամ նրա այն մասերը, որոնք մոտ են մարդու գլխին կամ 
մարմնի վերին ծայրին, կոչվում են վերին (գանգային, կրանիալ): Այն օրգաննե-
րը կամ դրանց մասերը, որոնք մոտ են մարմնի ստորին ծայրին, կոչվում են 
ստորին (պոչային, կաուդալ) (նկ. 1.3):  
 Այն օրգանները կամ օրգանի մասերը, որոնք մոտ են առանցքային 
կմախքին կամ իրենց ամրացման հատվածին, կոչվում են մոտակա (պրոքսի-
մալ), հեռու ուղղված մասերը` հեռակա (դիստալ): Օրինակ` բազկոսկրը թիակ-
ոսկրին միանալու հատվածը նրա պրոքսիմալ, իսկ ճաճանչոսկրին և ծղոսկ-
րին միանալու հատվածները նրա դիստալ հատվածներն են: Նեֆրոնի մարմ-
նիկին մոտ տեղակայված խողովակիկները կոչվում են պրոքսիմալ, իսկ առա-
վել հեռու տեղակայվածները` դիստալ խողովակիկներ: 

Որոշ եզրույթներ ցույց են տալիս մարմնի մասերի ուղղությունն ու դիր-
քը: Օրինակ` արտաքին և ներքին անվանումները կիրառվում են տվյալ օրգանի 
կամ մարմնի մասի դիրքը մարմնի խոռոչների նկատմամբ «ավելի դուրս» 
կամ «ավելի ներս» իմաստը նշելու համար: Մակերեսային և խորանիստ եզ-
րույթներն օգտագործվում են տարբեր խորություններում տեղակայված օր-
գանների կամ դրանց բաղադրիչների դիրքը նշելու համար (նկ. 1.3):  

 

1.4. Ֆիզիոլոգիա առարկան և նրա բաժինները 
 
Ֆիզիոլոգիան (հուն. physis - բնություն և logos - ուսմունք) գիտություն 

է, որն ուսումնասիրում է ամբողջական օրգանիզմի և նրա բաղկացուցիչ 
մասերի (բջիջներ, հյուսվածքներ, օրգաններ, օրգան-համակարգեր) ֆունկ-
ցիաներն ու գործունեությունը, արտաքին միջավայրի հետ նրանց փոխազ-

դեցության օրինաչափությունները և գոյության տարբեր պայմաններում 
հարմարվելու մեխանիզմները: Ֆունկցիան (գործառույթ) օրգանիզմի «ինչն» 
է, այսինքն` ի՞նչ է կատարում կամ անում այս կամ այն օրգանը: Գործու-
նեությունն օրգանիզմի «ինչպեսն» է, այսինքն` ինչպե՞ս է այս կամ այն օր-
գանն իրականացնում իր կենսագործունեությունը: 

Նկար. 1.3. Մարմնում տարվող հարթությունների նկատմամբ օրգանների կամ նրանց 
առանձին մասերի դիրքի անվանումները: 
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Ֆիզիոլոգիական օրինաչափությունները հիմնված են օրգանների և 
հյուսվածքների մակրո- և միկրոկառուցվածքների տվյալների, բջիջներում և 
օրգաններում կատարվող կենսաքիմիական և կենսաֆիզիկական գործըն-
թացների վրա: Այլ կերպ ասած, անատոմիայի, հյուսվածքաբանության, 
բջջաբանության, մոլեկուլային կենսաբանության, կենսաքիմիայի, կենսա-
ֆիզիկայի և հարակից այլ գիտությունների տվյալների հիման վրա ֆիզիոլո-
գիան ստեղծում է ամբողջական տվյալներ: Ֆիզիոլոգիան ամբողջակա-
նացնող գիտություն է, որն ունի համակարգային մոտեցում: Համակարգային 
մոտեցումը հետազոտողին կամ սովորողին առաջին հերթին ուղղորդում է 
օբյեկտի ամբողջականության և բազմաթիվ կապերի բացահայտմանը, որի 
շնորհիվ ստեղծվում է ամբողջական պատկեր:  

Ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրության օբյեկտը կենդանի օրգանիզմն է:  
Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմնական խնդիրներն են` 

 ուսումնասիրել օրգանիզմի կենսական տարբեր գործընթացների (նյու-
թափոխանակություն, շնչառություն, սնուցում, շարժում և այլն) օրի-
նաչափություններն ու դրանց կարգավորումը, 

 բացահայտել օրգանիզմի և արտաքին միջավայրի կապն իրագործող 
մեխանիզմները, ինչպես նաև արտաքին միջավայրի գործոնների փո-
փոխման ազդեցությունն օրգանիզմի կենսագործունեության վրա: 
 

Ֆիզիոլոգիայի հիմնադրման տարեթիվը 1628 թվականն է, երբ անգ-
լիացի բժիշկ Ուիլյամ Հարվեյը «Սրտի և արյան շարժման մասին» գրքում ա-
ռաջին անգամ նկարագրեց արյան փակ շրջանառությունը (նկ. 1.4): Սրան 
հաջորդեցին բազմաթիվ այլ հայտնագործություններ ևս, որոնց արդյունքում 
ձևավորվեց ժամանակակից ֆիզիոլոգիան:  

 

     
 

Նկար 1.4. Ու. Հարվեյնն ու 1628 թվականին նրա հեղինակությամբ հրատարակված  
72 էջանոց գրքի կազմը. գրքում առաջին անգամ նկարագրվել է արյան փակ 

շրջանառությունը` իր երկու շրջաններով: 
 

Ֆիզիոլոգիան ունի մի քանի բաժիններ: 
Ընդհանուր ֆիզիոլոգիան ուսումնասիրում է այն գործընթացները, որոնք 

բնորոշ են բոլոր կենդանի օրգանիզմներին` նյութափոխանակությունը, 
գրգռականությունը, դրդունակությունը, աճի ու զարգացման օրինաչա-
փությունները:  
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Մասնավոր ֆիզիոլոգիան ուսումնասիրում է առանձին հյուսվածքների, 
օրգանների, օրգան-համակարգերի կենսագործունեության օրինաչափութ-
յունները (օրինակ` շնչառական համակարգի ֆիզիոլոգիա, շարժողական 
համակարգի ֆիզիոլոգիա և այլն): Մասնավոր ֆիզիոլոգիան ուսումնասի-
րում է նաև կենդանական աշխարհի առանձին կարգաբանական միավոր-
ների կենսագործունեությունը (օրինակ` մարդու ֆիզիոլոգիա, թռչունների 
ֆիզիոլոգիա, միջատների ֆիզիոլոգիա և այլն): 

Բջջի ֆիզիոլոգիան կամ միկրոֆիզիոլոգիան, որն ամենազարգացող ճյու-
ղերից մեկն է, ուսումնասիրում է բջիջներում ընթացող գործընթացները, 
նրա օրգանոիդների ֆունկցիաները: 

Համեմատական ֆիզիոլոգիան ուսումնասիրում է կենդանիների տարբեր 
խմբերի  միևնույն ֆունկցիաների ընդհանուր և յուրահատուկ գծերը: Այս-
պես` համեմատական ֆիզիոլոգիան բացատրում և համեմատում է արյան 
շրջանառության օրինաչափությունները ձկների, երկկենցաղների, կաթնա-
սունների դեպքում:  

Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիան ուսումնասիրում է ֆունկցիաների ձևավո-
րումն ու զարգացումը էվոլյուցիայի ընթացքում, ինչպես նաև կենդանիների` 
միջավայրի տարբեր պայմաններին հարմարվելու մեխանիզմները:  

Տարիքային ֆիզիոլոգիան ուսումնասիրում է ֆիզիոլոգիական ֆունկ-
ցիաների զարգացման օրինաչափությունները օրգանիզմի անհատական 
զարգացման` օնտոգենեզի ընթացքում: 

Աշխատանքի և սպորտի ֆիզիոլոգիան ուսումնասիրում է օրգանիզմի 
ֆունկցիաների և գործունեության փոփոխություններն ու հարմարվելու 
մեխանիզմները ֆիզիկական, մտավոր աշխատանքներ կատարելիս:  

Տիեզերական և ավիացիոն ֆիզիոլոգիան ուսումնասիրում է տիեզերական 
պայմանների, մասնավորապես անկշռության ազդեցությունն օրգանիզմի 
կենսագործունեության վրա:  

Լինում են նորմալ և ախտաբանական ֆիզիոլոգիաներ: Նորմալ ֆի-
զիոլոգիան ուսումնասիրում է առողջ օրգանիզմի ֆունկցիաներն ու գործու-
նեությունը: Ախտաբանական ֆիզիոլոգիան ուսումնասիրում է հիվանդ օր-
գանիզմում կատարվող ֆունկցիոնալ փոփոխությունները:  

 
1.5. Ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդները 

 

Ֆիզիոլոգիան փորձարարական գիտություն է, քանի որ այն օրգա-
նիզմի տարբեր բաղադրիչների գործունեության մասին տեղեկությունները 
ստանում է փորձի միջոցով: Փորձերը կատարվում են ինչպես ամբողջական 
օրգանիզմի, այնպես էլ նրա տարբեր` օրգանային, հյուսվածքային, բջջային, 
ներբջջային և մոլեկուլային մակարդակներում: Որպես ենթափորձային կեն-
դանիներ` օգտագործվում են լաբորատորային (գորտ, ծովախոզուկ, ճա-
գար, շուն, կատու) և գյուղատնտեսական (թռչուն, խոզ, խոշոր եղջերավոր, 
ձի) կենդանիները: Կենդանատեսակի ընտրությունը պայմանավորված է հե-
տազոտության մեթոդով և նպատակով, տվյալ կենդանու մորֆոֆիզիոլո-
գիական առանձնահատկություններով և այլ գործոններով: 

Ֆիզիոլոգիայում կան հետազոտման տարբեր մեթոդներ. 
  Սուր փորձն իրականացվում է՝ կենդանուն անշարժացնելով և թմրեց-

նելով և սրանից հետո կենդանին սովորաբար սատկում է: Սրա տվյալներն 
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այնքան էլ չեն համապատասխանում բնականոն տվյալներին, քանի որ կեն-
դանու վրա անմիջական միջամտություն կատարելու պատճառով խախտ-
վում է նրա տարբեր օրգան-համակարգերի գործունեությունը: Սուր փորձը 
հիմնականում կիրառվում է ուսումնական գործընթացներում ցուցադրա-
կան նպատակով (նկ. 1.5): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Քրոնիկական հետազոտության ժամանակ փորձակենդանու վրա 
նախօրոք կատարում են տարբեր բնույթի վիրահատական միջամտութ-
յուններ (խուղակի ներդրում, նյարդաանոթային բերանակցումներ, տարբեր 
օրգանների պատվաստումներ և այլն): Փորձակենդանու ապաքինվելուց  
հետո սկսվում է հետազոտությունը (նկ. 1.6): Այս մեթոդով հնարավոր է 
դառնում ուսումնասիրություններն անցկացնել համեմատաբար երկարատև 
ժամանակահատվածում: Ի տարբերություն սուր փորձի` քրոնիկական փոր-
ձի ժամանակ կենդանին ապրում է իր բնականոն կյանքով, այդ պատճառով 
ստացվող արդյունքներն առավելագույնս արտացոլում են օրգանների կեն-
սագործունեության ցուցանիշները: Քրոնիկական փորձերը կատարվում են 
նաև ինտակտ (անվնաս) կենդանիների և մարդկանց վրա: Օրինակ` ուսում-
նասիրում են օրգանիզմի աճը, զարգացումը օնտոգենեզի տարբեր շրջան-
ներում կամ վարքագծի առանձնահատկությունները:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Դիտումը սահմանափակ, սակայն արժեքավոր նշանակություն ունի ֆի-

զիոլոգիական երևույթների բացահայտման տեսակետից: Սա հետազոտ-

Նկար 1.6. Շան թքաքեղձի ծորանի վրա և ստամոքսում տեղադրված խուղակներով 
ուսումնասիրում են թքագեղձերի և ստամքոսի գործունեության որոշ 
առանձնահատկություններ (ուսումնասիրման քրոնիկական մեթոդ): 

Նկար 1.5. Սուր փորձի օրինակներ ֆիզիոլոգիայի լաբորատոր պարապմունքների 
ժամանակ: 
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ման ամենահին մեթոդներից մեկն է:  
 Գրաֆիկական գրանցումը կատարվում է հատուկ գործիքներով 

(մկանագիր, սպիրոմետր, օսցիլոգրաֆ, էրգոգրաֆ և այլն), որը հնարավո-
րություն է տալիս որոշակի ժամանակահատվածում գրանցելու և պահպա-
նելու, իսկ այնուհետև հարմար ժամանակ վերլուծելու ուսումնասիրվող 
ֆունկցիան (նկ. 1.7): Գրաֆիկական գրանցման յուրահատուկ տեսակ է 
էլեկտրական պոտենցիալների գրանցումը, որը տարբեր հյուսվածքների, 
հատկապես դրդունակ հյուսվածքների ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների 
ուսումնասիրության ընթացքում հաճախ կիրառվող մեթոդ է (էլեկտրա-
սրտագրություն, էլեկտրաուղեղագրություն, էլեկտրաստամոքսագրություն, 
էլեկտրամկանագրություն): 

 

 Օրգանի անջատումը կատարվում է նրա հեռացմամբ կամ նյարդա-
զերծմամբ, շրջափակմամբ և այլ միջոցներով: Այս դեպքում օրգանիզմում 
կատարվող փոփոխություններով կարելի է դատել տվյալ օրգանի նշանա-
կության մասին:  

  Օրգանների ֆունկցիայի խթանումը կատարվում է տարբեր տեսակի 
գրգռիչներով: Դրդունակ հյուսվածքների հետազոտություններում ամենա-
շատը կիրառվում է էլեկտրական գրգռիչը, քանի որ վերջինիս ուժն ու հա-
ճախականությունը կարգավորելը հեշտ է: 

  Օրգանների մեկուսացումը սուր փորձի տարատեսակ է: Այս դեպքում 
օրգանիզմից անջատված օրգանները տեղադրում են օրգանիզմին մոտ 
պայմաններում և ուսումնասիրում: Այս մեթոդի թերությունն այն է, որ ու-

Նկար 1.7. Ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների գրաֆիկական գրանցման 
օրինակներ. օսցիլոգրամա (վերևում) և մկանագիր (ներքևում): 
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սումնասիրվող օրգանն անջատված է լինում ամբողջական օրգանիզմից, և 
ստացված արդյունքները չեն կարող լիարժեքորեն արտացոլել օրգանի դերն 
օրգանիզմում: Սակայն այս մեթոդը քիչ ծախսատար է և հնարավոր է իրա-
գործել բավականին արագ ժամանակահատվածում:  

 Ռադիոհեռաչափական մեթոդները հնարավորություն են տալիս ֆիզիո-
լոգիական տեղեկատվությունը վերափոխելու էլեկտրական ազդակների և 
գրանցելու հեռավորության վրա: 

  Մագնիսային գրանցման միջոցով հնարավոր է վերարտադրել որևէ 
գոյացության գործունեության անհրաժեշտ հատվածը և վերլուծության հա-
մար հաղորդել համակարգչին: 

 Ռադիոնուկլիդների մեթոդի դեպքում օրգանիզմ են ներմուծում ոչ 
վնասակար ռադիոակտիվ տարրեր: Այս մեթոդով ուսումնասիրում են 
նյութափոխանակային տարբեր գործընթացներ: 

 Ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների ժամանակակից հետազոտություն-
ներում հատուկ նշանակություն է ձեռք բերել մոդելավորման մեթոդը: Այս 
դեպքում օգտվում են տեսական վարկածներից, մաթեմատիկական բանա-
ձևերից ու հավասարումներից, որոնցով նկարագրվում են ընթացող գործը-
նթացի օրինաչափությունները (օրինակ` օրգանիզմի աճի կորը, հորմոն-
ների արտադրման փուլայնությունը և այլն): Մաթեմատիկական մոդելների 
միջոցով ֆիզիոլոգիական գործընթացները վերարտադրվում են համակար-
գիչներում, հետազոտվում են ռեակցիաների տարբեր փոփոխությունները 
օրգանիզմի վրա այս կամ այն ազդեցության ժամանակ: Ֆիզիկական մոդել-
ները սարքեր են, որոնք նմանակում են այս կամ այն ֆունկցիան (նյարդա-
բջջի էլեկտրոնային մոդել, արյան շրջանառության մոդել և այլն): 

 

1.6. Ֆիզիոլոգիան և բժշկությունը 
 

Բացահայտելով օրգանիզմի կենսագործունեության ապահովման և 
արտաքին միջավայրի հետ նրա փոխհարաբերության բնականոն մեխա-
նիզմները` ֆիզիոլոգիան հնարավորություն է տալիս հասկանալու և բացա-
հայտելու այն փոփոխությունները, որոնք կատարվում են հիվանդության 
ընթացքում: Բժիշկը հիվանդության տեսակի և ծանրության մասին դատում 
է հայտնաբերված փոփոխությունները բնականոն ֆիզիոլոգիական վիճակի 
հետ համեմատելու միջոցով: Այդ պատճառով ֆիզիոլոգիան բժշկության տե-
սական հիմքն է: Ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների միջոցով հնարա-
վոր է դառնում նաև կանխատեսել հիվանդության ընթացքն ու ելքը, քանի 
որ ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների բազմակի հետազոտությամբ ստացվում 
են տվյալներ, որոնք ցույց են տալիս օրգանիզմի շեղված ֆունկցիաների վի-
ճակը:  

Բժշկության համար ֆիզիոլոգիայի նշանակությունն այսքանով չի 
սահմանափակվում: Տարբեր օրգան-համակարգերի ֆունկցիաների և գոր-
ծունեության ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս մոդելավո-
րելու այդ ֆունկցիաները հատուկ սարքերի և գործիքների միջոցով: Այս ե-
ղանակով ստացվել են արհեստական երիկամներ, սրտի էլեկտրախթանիչ, 
արհեստական արյան շրջանառության սարք և բազմաթիվ այլ սարքեր ու 
գործիքներ, առանց որոնց անհնար է պատկերացնել ժամանակակից 
բժշկությունը:  
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Ֆիզիոլոգիան կարևոր տեսական հիմք է նաև դեղագետների համար: 
Ֆիզիոլոգիայի շնորհիվ նրանք ստանում են այն գիտելիքները, որոնք 
անհրաժեշտ են տարբեր տեսակի դեղամիջոցների ազդման մեխանիզմներն 
ու ընթացքը հասկանալու համար: Բավարար գիտելիքներ ունենալով ֆի-
զիոլոգիայից` դեղագետները հեշտությամբ կարող են բացատրել ու պարզա-
բանել այս կամ այն դեղամիջոցի առավելությունը մյուսի նկատմամբ, հաս-
կանալ դրանց ազդման արդյունքները, հնարավոր կողմնակի կամ անցան-
կալի ազդեցությունները, ազդման տևողությունը:  

 

1.7. Ֆիզիոլոգիայի հիմնական հասկացությունները  
 

Դժվար է հասկանալ ֆիզիոլոգիան ընդհանրապես, եթե չկան գիտելիք-
ներ նրա հասկացությունների մասին: Քննարկենք այն հիմնական հասկա-
ցությունները, որոնք կիրառվում են ֆիզիոլոգիայում: 

Ֆունկցիան համակարգի կամ օրգանի յուրահատուկ գործունեությունն 
է: Յուրաքանչյուր օրգան ունի իրեն բնորոշ մեկ կամ մի քանի ֆունկցիաներ: 
Օրինակ` սրտի գլխավոր ֆունկցիան արյունը մղելն է, իսկ երիկամներինը` 
արյան ֆիլտրումն ու մեզի առաջացումը: Օրգանին կամ հյուսվածքին բնո-
րոշ հիմնական ֆունկցիաներին զուգահեռ կան նաև այլ ֆունկցիաներ: Օրի-
նակ` սիրտը և երիկամները, բացի վերոհիշյալ հիմնական ֆունկցիաներից, 
սինթեզում են նաև հորմոններ և այլն: 

Գործընթացը բացատրում է այն մեխանիզմները, որոնցով իրագործ-
վում է ֆունկցիաների իրականացումը: Օրինակ` սրտի ֆունկցիան արդեն 
հայտնի է, սակայն ինչպես է այն իրագործվում` բացատրվում է գործընթաց-
ների միջոցով: 

Ֆունկցիոնալ համակարգը տարբեր օրգանների և ֆիզիոլոգիական հա-
մակարգերի ամբողջությունն է, որը ձևավորվում է` օրգանիզմի հարմարվե-
լու արդյունքում օգտակար գործողություն կատարելու համար: Օրինակ` ար-
յան ճնշումը բարձրանալու դեպքում աշխատանքում ներառվում են տարբեր 
օրգան-համակարգեր (սիրտ-անոթային, արտազատական, նյարդային, հու-
մորալ), որոնց փոխհամաձայնեցված գործունեության արդյունքում արյան 
բարձր ճնշումը վերադառնում է բնականոն մակարդակին:  

Տարրը որևէ համակարգի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ միավորն 
է: Այն կարող է արտահայտված լինել ինչպես մեկ տեսակի բջջով, այնպես էլ 
որևէ կազմակերպված միավորով: Օրինակ` նյարդային համակարգի կա-
ռուցվածքային և ֆունկցիոնալ միավորը նեյրոնն է, իսկ երիկամներինը` 
նեֆրոնը: 

Կարգավորումը տարբեր մեխանիզմների ամբողջություն է, որի նպա-
տակը շեղված գործունեության կամ ֆունկցիայի վերականգնումն է ըստ 
բնականոն մակարդակի: 

Գրգռիչներն արտաքին և ներքին միջավայրի գործոններ են, որոնք ազ-
դում են օրգանների և հյուսվածքների վրա ու փոխում նրանց ակտիվու-թյու-
նը: 

Գրգռականությունը կենդանի օրգանիզմի` կենսագործունեության փո-
փոխմամբ գրգռիչներին պատասխանելու ունակությունն է: 

Ռեակցիան օրգանիզմի կամ նրա բաղադրիչների փոփոխությունն է` ի 
պատասխան ներքին կամ արտաքին գրգռմանը: Օրինակ` ցավի գրգռիչի 
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ազդեցությամբ առաջացող խույս տալու ռեակցիան:  
Ռեֆլեքսն օրգանիզմի կամ նրա առանձին բաղադրիչների պատաս-

խան ռեակցիան է գրգռիչների նկատմամբ, որն իրականանում է նյարդային 
համակարգի մասնակցությամբ (տե՛ ․ ․ս 6 1 3): 

Դրդունակությունը նյարդային, մկանային և գեղձային բջիջների ունա-
կությունն է` գրգռիչներին պատասխանելու դրդմամբ: 

Դրդումն ակտիվ ֆիզիոլոգիական գործընթաց է, որով նյարդային, մկա-
նային և գեղձային բջիջները պատասխանում են գրգռիչներին:  

Արգելակումը ակտիվ գործընթաց է, որով ճնշվում կամ թուլացվում է 
դրդումը:  

Ինքնավարությունը (ավտոմատիզմ) որոշ բջիջների և հյուսվածքների` ի-
րենցում ծագող ազդակների ազդեցությամբ դրդվելու հատկությունն է` 
առանց արտաքին գրգռիչների ազդման: 

Շարժունությունը (լաբիլությունը) դրդունակ բջջի կամ հյուսվածքի` մեկ 
վայրկյանում առավելագույն թվով ազդակներ վերարտադրելու ունակութ-
յունն է: Շարժունակ բջիջները (օրինակ` նեյրոնները) միավոր ժամանակում 
ավելի շատ գրգիռներ են ընդունում ու վերարտադրում, քան քիչ շարժու-
նակները (օրինակ` կմախքային մկանները):  

Հոմեոստազն օրգանիզմի ներքին միջավայրի վիճակի և բաղադրության 
հարաբերական հաստատունությունն է և այն մեխանիզմների ամբողջութ-
յունը, որոնք պահպանում են հոմեոստազը (տե՛ ․ս 1 11): 

Նյութագոյացումը (ասիմիլյացիան) պարզ միացություններից քիմիական 
բարդ միացությունների սինթեզն է: 

Նյութաքայքայումը (դիսսիմիլյացիան) նյութերի ճեղքումն ու քայքայումն է, 
որից առաջանում են փոխանակության միջանկյալ և վերջնական արգասիք-
ներ ու էներգիա:  

Հարմարվողականությունը (ադապտացիա) միջավայրի փոփոխվող պայ-
մաններին օրգանիզմի հարմարվելու գործընթացն է:  

Դիմադրողականությունը (ռեզիստենտություն) օրգանիզմում առկա յուրա-
հատուկ և ոչ յուրահատուկ մեխանիզմների ու գործոնների ամբողջությունն 
է, որոնք օրգանիզմը պաշտպանում են տարբեր տեսակի հիվանդածին գոր-
ծոնների ազդեցությունից: 

 

1.8. Կյանքի արտահայտման տեսակները 
 

Կյանքի արտահայտման տեսակներն են նյութափոխանակությունը, 
գրգռականությունը, շարժումն ու բազմացումը:  

1. Նյութափոխանակություն: Մարդու օրգանիզմը բաց համակարգ է, որն 
արտաքին միջավայրի հետ անընդհատ փոխանակության մեջ է: Օրգանիզմն 
արտաքին միջավայրից վերցնում է կյանքի համար անհրաժեշտ սննդանյու-
թեր, որոնք ծառայում են որպես կառուցվածքային նյութ և էներգիայի աղբ-
յուր ու արտաքին միջավայրին է տալիս այն արգասիքները, որոնք առաջա-
նում են օրգանիզմում: Անհրաժեշտ սննդարար նյութերի ընդունումը, օրգա-
նիզմում դրանց փոխարկումների շղթան և այնտեղից արգասիքների արտա-
զատումն ամբողջությամբ կոչվում է նյութափոխանակություն:  

Մարդու օրգանիզմում նյութափոխանակությունն ապահովվում է մար-
սողական, շնչառական, արյան ու ավշային շրջանառությունների և միզային 
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համակարգի օրգաններով:  
Մարսողական օրգաններն արտաքին միջավայրից ընդունում են պինդ 

և հեղուկ սննդանյութ, որը վերամշակվում և անցնում է արյան ու ավշի մեջ, 
իսկ չմարսված մնացորդները դուրս են հանում արտաքին միջավայր: 

Շնչառական օրգաններով իրագործվում է թթվածնի ստացումն արտա-
քին միջավայրից ու ածխաթթու գազի հեռացումն օրգանիզմից:  

Արյան և ավշային շրջանառության օրգանների միջոցով մարսողական 
ուղիում ներծծված սննդանյութերը հասնում են օրգանիզմի բոլոր բջիջներին, 
իսկ վերջիններիցս հեռացվում են նյութափոխանակության արգասիքները: 
Արյան շրջանառության միջոցով միաժամանակ իրականացվում է թթվածնի 
փոխադրումը թոքերից դեպի օրգանիզմի բջիջներ, իսկ այնտեղից հեռացվում 
է ածխաթթու գազը:  

Արտազատական համակարգի օրգանների միջոցով արյունից անջատ-
վում և արտաքին միջավայր են դուրս բերվում նյութափոխանակության 
արդյունքում առաջացած արգասիքները: 

2. Գրգռականություն: Գրգռականությունը կենդանի օրգանիզմներին բնո-
րոշ հատկություն է: Այն օրգանիզմի` արտաքին և ներքին միջավայրի 
գրգռիչներին պատասխանելու և օրգանիզմի կապն արտաքին միջավայրի 
հետ ապահովելու ունակությունն է: Օրգանիզմն ունի յուրահատուկ գոյա-
ցություններ` ընկալիչներ (տե՛ս 6.1.2), որոնք կա՛մ ցրված են մարմնի արտա-
քին մակերեսով, կա՛մ էլ կենտրոնացած են առանձին հատվածներում` զգա-
յարաններում (տեսողության, լսողության, հավասարակշռության, ճաշակելի-
քի, հոտառական): Այստեղ կարևոր դեր է կատարում նյարդային համակար-
գը, որը ոչ միայն ընդունում և վերամշակում է ստացված գրգիռները, այլև 
սինթեզի արդյունքում համապատասխան գրգիռներն ուղարկում է այն օր-
գաններին և մարմնի մասերին, որոնք ներգրավվում են օրգանիզմի պատաս-
խանում:  

3. Շարժում: Սա ապահովում է ամբողջ օրգանիզմի կամ դրա առանձին 
մասերի տեղաշարժը տարածության մեջ: Մարդու շարժումն իրականացվում 
է մասնագիտացված հյուսվածքի` մկանների միջոցով, որոնք հենաշարժիչ 
համակարգի ակտիվ մասն են: Հենաշարժիչ համակարգի պասիվ մասը 
կազմված է ոսկրերից, աճառներից և կապաններից:  

4. Բազմացում: Սա իրագործվում է բազմացման օրգաններով, որոնք 
տարբերակված են տղամարդկանց և կանանց շրջանում: Տղամարդու սեռա-
կան համակարգի գլխավոր օրգաններն ամորձիներն են, որտեղ առաջանում 
և զարգանում են արական սեռական բջիջները` սպերմատոզոիդները, իսկ 
բազմացման մյուս օրգանները` սերմնածորանները, միզասեռական խողո-
վակը, սեռական գեղձերն ու առնանդամը, նպաստում են բազմացման գործ-
ընթացին: Իգական սեռի սեռական բջիջների (ձվաբջիջների) զարգացման 
օրգանները ձվարաններն են, իսկ սեռական համակարգի մյուս օրգանները 
(ձվափողեր, արգանդ, հեշտոց և այլն) նպաստում են բազմացման գործ-
ընթացին:  

 

1.9. Օրգանիզմի կենսագործունեության կարգավորման 
մեխանիզմները 

 

Ֆիզիոլոգիական կարգավորման նպատակն օրգանիզմի ֆունկցիա-
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ների հարաբերական հաստատունության պահպանումն է, իսկ անհրաժեշ-
տության դեպքում` փոփոխությունների իրականացումը, որպեսզի օրգա-
նիզմը հարմարվի արտաքին միջավայրի նոր պայմաններին:  

Ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների կարգավորման մեխանիզմները եր-
կուսն են` հումորալ և նյարդային:  

Ֆունկցիաների հումորալ (հեղուկային, քիմիական) կարգավո-
րում: Կարգավորման այս մեխանիզմն էվոլյուցիոն առումով ավելի հին է: 
Այն իրականացվում է օրգանիզմի հեղուկներում (արյուն, ավիշ, միջհյուս-
վածքային հեղուկ, գլխուղեղ-ողնուղեղային հեղուկ) պարունակվող կենսա-
բանորեն ակտիվ տարբեր բնույթի նյութերով` նյութափոխանակության ար-
գասիքներով, հորմոններով, միջնորդանյութերով, իոններով և այլն:  

Այստեղ իրենց կարևոր և մեծ դերն ունեն հորմոնները, որոնք հումո-
րալ կարգավորման կենտրոնական օղակներից են: Սրանք կենսաբանորեն 
մեծ ակտիվությամբ նյութեր են, որոնք, արտադրվելով ներզատական բջիջ-
ներում, իրենց ազդեցությունն են թողնում արտադրման տեղից հեռու տե-
ղակայված թիրախ-բջիջների վրա (տե՛ս 10.1):  

Հումորալ կարգավորումն իրականացվում է նաև նյութափոխանակու-
թյան արգասիքների` մետաբոլիտների միջոցով, որոնք առաջանում են օր-
գանների կենսագործունեության արդյունքում: Դրանցից են` ամինա-
թթուները, նուկլեոտիդները, ադենիլաթթուն, pH-ի և իոնային կազմի տեղա-
շարժերը, ածխաթթուն, կաթնաթթուն, պիրոխաղողաթթուն և այլն: Մետա-
բոլիտները հիմնականում ունեն տեղային ազդեցություն, սակայն արյան 
կամ ավշի միջոցով կարող են տարածվել և ազդել նաև հեռադիր բջիջների 
վրա: Մետաբոլիտներով կատարվող կարգավորման հիմնական նշանա-
կությունն այն է, որ տվյալ նյութերը չկուտակվեն ու հեռացվեն: Օրինակ` 
հյուսվածքներում ածխաթթու գազի քանակի շատացումը լայնացնում է տե-
ղային արյունատար անոթները, որը նպաստում է այս գազի հեռացմանը:  

Նյարդային կարգավորում: Էվոլյուցիայի ընթացքում նյարդային հա-
մակարգի զարգացման և կատարելագործման շնորհիվ կենդանի օրգա-
նիզմների շրջանում ձևավորվել է ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների կարգա-
վորման նյարդային մեխանիզմ, որն իրականացվում է ռեֆլեքսներով (տե՛ս 
6.1.3): Նյարդային համակարգի ազդեցությամբ կարող է փոխվել օրգանի 
աշխատանքը, կամ էլ թողարկվել որևէ գործողություն: Օրինակ` պարասիմ-
պաթիկ նյարդի ազդեցությամբ սրտի աշխատանքը դանդաղում է, իսկ թքա-
գեղձերում կարող է սկսվել առատ թքազատություն:  

Նյարդային և հումորալ կարգավորման առանձնահատկություն-
ները: Օրգանիզմի կենսագործունեության կարգավորման մեխանիզմների 
միջև կան որոշ տարբերություններ: 

1.  Հումորալ նյութերը տարածվում են ողջ օրգանիզմով և առավելա-
պես ունեն համակարգային ազդեցություն, մինչդեռ նյարդային համակարգն 
ունի ճշգրիտ տեղային ազդեցություն: Իր հերթին նյարդային համակարգը 
հորմոնների նման կարող է ունենալ նաև համատարած ազդեցություն: Օրի-
նակ` արտակարգ գործոնների ազդեցության ժամանակ սիմպաթիկ նյար-
դային համակարգը կարող է մոբիլիզացնել շատ օրգանների աշխատանքը: 

2.  Հումորալ նյութերը տարածվում են դանդաղ` պայմանավորված 
արյան շրջանառության արագությամբ (օրինակ` աորտայում 0,5-0,7 մ/վրկ 
արագությամբ), իսկ նյարդային ազդակը կարող է տարածվել մինչև 120 
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մ/վրկ արագությամբ: 
3.  Հումորալ գործոնները, պայմանավորված ազդեցության տեղով, 

նույն օրգանի վրա հաճախ ունեն հակառակ ազդեցություն: Օրինակ` ադրե-
նալինը սրտի վրա ուղղակի ազդելիս խթանում է սրտի աշխատանքը, իսկ 
թափառող նյարդի կենտրոնի վրա ազդելիս` թուլացնում: 

Չնայած նյարդային և հումորալ մեխանիզմների ազդման տարբերութ-
յուններին` այս երկու համակարգերը գործում են փոխհամաձայնեցված և 
ապահովում օրգանիզմի նյարդահումորալ կարգավորումը: Նյարդային համա-
կարգն իր ազդեցությունն ունի ներզատական գեղձերի վրա, և կարգավո-
րում է վերջիններիս աշխատանքը: Միաժամանակ կենսաբանորեն ակտիվ 
նյութերն էլ իրենց հերթին կարող են ազդել նյարդային կառույցների վրա և 
փոխել նրանց աշխատանքը: Օրինակ` ենթատեսաթումբը ստանում է նյար-
դային ազդակներ և դրանք վերափոխում քիմիական ազդակների, այսինքն` 
սինթեզում է հորմոններ, որոնք իրենց հերթին կարող են ազդել տարբեր թի-
րախ-բջիջների վրա: Այսպիսով, օրգանիզմում նյարդային և հումորալ կար-
գավորման մեխանիզմները փոխկապակցված են և պայմանավորում են օր-
գանիզմի կենսագործունեության բոլոր ոլորտների ճկուն և նպատակային 
կարգավորումը:  

Պայմանավորված ազդեցության ոլորտի մեծությամբ` կարգավորման 
մեխանիզմները լինում են տեղային և կենտրոնական:  

Կարգավորման տեղային մեխանիզմն ընդգրկում է սահմանափակ 
տարածք, իրականացվում է տվյալ օրգանի կամ հյուսվածքի շրջանակ-
ներում և նույնպես կարող է իրականացվել հումորալ ու նյարդային մեխա-
նիզմներով: Օրինակ` աշխատող մկանում կաթնաթթվի քանակի ավելա-
ցումը լայնացնում է տեղային արյունատար անոթները: Տեղային մեխանիզ-
մով հումորալ գործոնների օրինակ են նաև տեղային կամ հյուսվածքային հոր-
մոնները (պրոստագլանդիններ, կենսածին ամիններ և այլն), որոնք, ար-
տադրվելով բջիջներում, ոչ թե տարածվում են արյան միջոցով, այլ դիֆու-
զիայի եղանակով տարածվելով` ազդում են հարևան բջիջների վրա (տե՛ս 
10.1):  

Կարգավորման տեղային մեխանիզմը կարող է իրագործվել նաև նյար-
դային եղանակով: Այսպես` սրտում առկա ներպատային նյարդային հան-
գույցները (տե՛ս 12.1.7.1) կարող են կարգավորել սրտի աշխատանքը` ան-
կախ ԿՆՀ-ից:  

Տեղային կարգավորման յուրահատուկ մեխանիզմ է մկանածին կարգա-
վորումը: Օրինակ` սնամեջ օրգանների (անոթների և մարսողական օրգան-
ների հարթ մկաններ, միզապարկ և այլն) մկանահյուսվածքի ձգման աստի-
ճանով որոշվում է նրա հետագա կծկման ուժը: Մեկ այլ օրինակ` սրտամկա-
նի նախնական ձգման աստիճանն իր ազդեցությունն է թողնում հաջորդ 
կծկման ուժի վրա (տե՛ս 12.1.7.1): Հարթ մկանի կծկման ակտիվությունը ևս 
պայմանավորված է սնամեջ մկանային օրգանի լցման աստիճանով:  

Կարգավորման յուրահատուկ եղանակ է օրգանիզմում դրսևորվող 
ինքնակարգավորման մեխանիզմը: Այս դեպքում փոփոխված գործոնը հիմք է 
վերջինիս վերականգնման համար: Ինքնակարգավորման մեխանիզմն իրա-
կանացվում է հետադարձ կապերի միջոցով: Կապերը լինում են հետադարձ 
դրական և բացասական: 

Հետադարձ բացասական կապի դեպքում փոփոխված գործոնը թո-
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ղարկում է այն մեխանիզմները, որոնց գործունեությամբ վերոհիշյալ գործո-
նի աշխատանքը կամ մակարդակը վերադառնում է նախկին վիճակին: Օ-
րինակ` արյան մեջ գլյուկոզի քանակը բարձրանալու դեպքում խթանվում է 
ինսուլինի արտադրությունը, որի ազդեցությամբ այն վերադառնում է բնա-
կանոն մակարդակին: Մեկ այլ օրինակ` արյան ճնշումը բարձրանալու դեպ-
քում խթանվում են անոթներում առկա ճնշումաընկալիչները, որոնք դրդում 
են թափառող նյարդի կենտրոնը, և արդյունքում թուլանում է սրտի աշխա-
տանքը: Հարկ է նշել, որ հետադարձ բացասական կապն օրգանիզմում 
դրսևորվող հիմնական կարգավորիչ մեխանիզմն է: 

Օրգանիզմում առավել քիչ է դրսևորվում դրական հետադարձ կապը: 
Այս դեպքում խախտված կամ փոփոխված ֆունկցիայի նպատակը ոչ թե 
բնականոն մակարդակի վերականգնում է, այլ վերոհիշյալ փոփոխության 
առավել մեծացումը: Այս տեսակետից դրական հետադարձ կապը, ի տարբե-
րություն բացասականի, ունի ոչ թե կայունացնող, այլ ապակայունացնող 
դեր: Քննարկենք մեկ օրինակ. ծննդաբերության ժամանակ արգանդի 
կծկումների շնորհիվ պտղի գլուխը հասնում է արգանդի վզիկին և ձգում 
այն, որի ընկալիչների դրդման հետևանքով ծագող ազդակները վերադառ-
նում են արգանդի մկաններ և առաջացնում արգանդի ավելի ուժեղ կծկում-
ներ: Դրական հետադարձ կապի մեխանիզմով է իրականացվում նաև ար-
յան մակարդումը, որտեղ առաջացող գործոնը կարող է նպաստել իր ոչ ակ-
տիվ տեսակի ակտիվացմանը և արագացնել մակարդման ընթացքը:  

 

1.10. Օրգանիզմի ներքին միջավայրը 
 

Օրգանիզմն ունի ներքին և արտաքին միջավայրեր: Մարդու արտա-
քին միջավայրն օրգանիզմը շրջապատող արտաքին աշխարհն է` իր կենդա-
նի և անկենդան գործոններով: Արտաքին միջավայրի հետ անմիջականորեն 
շփվում է մարմնի չնչին մասը միայն (վերնամաշկ, մարսողական և շնչառա-
կան ուղիների լորձաթաղանթ, եղջերաթաղանթ և այլն), իսկ բջիջների մե-
ծամասնությունը գործում է օրգանիզմի ներքին հեղուկ միջավայրում:  

Օրգանիզմում կան երկու հեղուկ միջավայրեր` ներբջջային և ար-
տաբջջային: Չնայած այս երկու հեղուկները բաժանված են պատնեշներով, 
այնուամենայնիվ նրանց միջև իրականացվում են ակտիվ փոխանակային 
գործընթացներ:  
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Նկար 1.8. Օրգանիզմի հեղուկ միջավայրերի փոխհարաբերությունը: 
 

Օրգանիզմի ներքին հեղուկ միջավայրը կազմված է արյունից, ավիշից և 
միջբջջային հեղուկից: Սրանք արտաբջջային հեղուկի գլխավոր բաղադ-
րիչներն են: Սակայն չպետք է մոռանալ, որ արտաբջջային տարածութ-
յունում կան այլ հեղուկներ ևս, որոնք իրենց բաղադրությամբ տարբերվում 
են մյուս հեղուկներից: Սրանք են ուղեղ-ողնուղեղային, հոդապարկերի, ներակ-
նային, ներսրտապարկային, միջթոքամզային հեղուկները: 70 կգ զանգվածի 
դեպքում մարդու քաշի շուրջ 60 %-ը հեղուկն է (մոտ 42 լ): Այս հեղուկի 
քանակը փոփոխական է և պայմանավորված է տարիքով, սեռով, 
ֆիզիոլոգիական վիճակով և այլ գործոններով: Մարդու քաշի մոտ 40 %-ը 
(28 լ) ներբջջային, իսկ մոտ 20 %-ը` արտաբջջային (14 լ) հեղուկն է: 
Արտաբջջային հեղուկի շուրջ ¾-ը միջբջջային հեղուկն է, իսկ ¼-ը` պլազման 
(մոտ 3 լ) (նկ. 1.8): 

 

Միջբջջային նյութ: Միջբջջային նյութը կարող է լինել երկու 
վիճակում` կոլոիդ և հեղուկ: Կոլոիդ վիճակը ձևավորվում է կոլագենային 

թելերի ցանցում գոյացած խորշիկներում, որտեղ կան տարբեր տեսակի 
սպիտակուցներ, բազմաշաքարներ (պոլիսախարիդներ), հանքային աղեր և 
ջուր:  

Միջբջջային նյութի այն մասը, որը շուրջ 20 մկմ հաստությամբ շրջա-
պատում է բջիջը, կոչվում է բջջի միկրոմիջավայր: Դա բջջի «մթնոլորտն» է: 
Միկրոմիջավայրի բաղադրությունն ու հատկությունները հիմնականում 
նման են հյուսվածքային հեղուկի բաղադրությանն ու հատկություններին: 
Սակայն միջբջջային նյութի բաղադրությունն առավելապես պայմանա-
վորված է արյունից փոխադրվող նյութերով, իսկ բջջի միկրոմիջավայրինը` 
բջջում կատարվող փոխանակությամբ (աղ. 1.1):  
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Աղյուսակ 1.1. 
Արյան պլազմայի, էրիթրոցիտների և բջջի միկրոմիջավայրի որոշ իոնների 

քանակը (մմոլ/լ). 
Իոններ Պլազմա Էրիթրոցիտներ Բջջի միկրոմիջավայր 

նատրիում 135-150 10-20 142-144 
կալիում 440-500 95-100 4-5 

կալցիում 2.2-2.5 0.12-0.3 0.8-1.2 
մագնեզիում 0.5-0.9 1.7-2.3 0.75-1.2 

քլոր 90-110 40-60 100-120 
HCO3

- 23-33 13-18 28-30 
HPO4

- 0.4-0.6 38-48 0.8-1.2 
 

Միջբջջային տարածության միջով նյութերի փոխադրումը կարող է 
ընթանալ հետևյալ ուղղություններով՝ արյուն → միջբջջային տարածություն → 
ավիշ → արյուն, արյուն → միջբջջային տարածություն → բջջի միկրոմիջավայր → 
բջիջ, բջիջ → բջջի միկրոմիջավայր → միջբջջային տարածություն → արյուն (կամ 
ավիշ→արյուն):  

Բջջի թաղանթի գլիկոկալիքսի պոլիսախարիդներն ուղղված են դեպի 
բջջի միկրոմիջավայր և չափավորում են թաղանթից ներս և դուրս ընթացող 
փոխադրման գործընթացները: Գլիկոկալիքսը մասնակցում է նաև բջիջների 
տարբերակմանն ու կպչունությանը:  

Բջջի միկրոմիջավայրում կարող են կուտակվել բջջի համար անհրա-
ժեշտ կառուցվածքային և էներգիական նյութեր (ամինաթթուներ, գլյուկոզ, 
լիպիդներ և այլն): Այս միջավայրում են ընթանում նաև այն իմունաբանա-
կան ռեակցիաները, որոնք զարգանում են բջջի թաղանթի վրա ֆիքսված 
հակածինների նկատմամբ: 

 

1.11. Հոմեոստազ և հոմեոստատիկ ցուցանիշներ 
 

Հոմեոստազը (հուն. homoios  - միանման, stasis  - վիճակ) ֆիզիոլոգիա-
կան կարևորագույն հասկացողություններից մեկն է: Երևի ոչ մի հասկա-
ցողություն ֆիզիոլոգիայում այնքան հաճախակի չի գործածվում, ինչքան 
սա: Ընդհանուր առմամբ, հոմեոստազ նշանակում է կենդանի օրգանիզմի՝ 
ներքին միջավայրի ցուցանիշների հարաբերական կայունությունը պահպա-
նելու ունակությունը:  

«Հոմեոստազ» անվանումն առաջին անգամ կիրառել է ամերիկացի 
ֆիզիոլոգ Ու. Քենոնը 1929 թվականին «Մարմնի իմաստությունը» գրքում, 
որում նա առաջարկում էր այդպես անվանել «…կոորդինացված ֆիզիոլոգիա-
կան գործընթացները, որոնք պահպանում են օրգանիզմի հաստատուն վիճակը»: 
Սակայն ներքին միջավայրի հարաբերական կայունության մասին առաջին 
անգամ խոսել էր ֆրանսիացի գիտնական Կ. Բեռնարը 1878 թվականին: Նա 
կարծում էր, որ ցանկացած տեսակի կենդանի օրգանիզմի բնականոն գո-
յատևման համար անհրաժեշտ է, որ նրա ներքին միջավայրը լինի հարաբե-
րական կայուն վիճակում: 

Ներկայումս, հոմեոստազ ասելով, հասկանում ենք ոչ միայն օրգանիզ-
մի ներքին միջավայրի հարաբերական կայուն վիճակը, այլև այն բոլոր մե-
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խանիզմները, որոնք պահպանում են այս կայունությունը:  
Հոմեոստատիկ կարգավորման առավելությունն այն է, որ օրգանիզմին 

հնարավորություն է տալիս առավել արդյունավետ գործելու: Օրինակ` սառ-
նարյուն կենդանիները ցրտին դառնում են դանդաղաշարժ, որը չի կարելի 
ասել տաքարյունների մասին, որոնք կարողանում են պահպանել մարմնի 
ջերմաստիճանը: Սակայն չպետք է մոռանալ, որ կարգավորումը ենթադրում 
է նաև էներգիայի սպառում: Հոմեոստազը վերաբերում է նաև միջբջջային 
հեղուկին, որի ցուցանիշները նույնպես պետք է կայուն լինեն:  

Հոմեոստազի հաստատունները: Հոմեոստատի ցուցանիշները եր-
կուսն են` խստասահման և ճկուն:  

Խստասահման են այն ցուցանիշները, որոնց մեծության անգամ չնչին 
տատանումները վտանգավոր են օրգանիզմի համար: Դրանց շեղումը բնա-
կանոն մակարդակից կարող է անդառնալի լինել օրգանիզմի համար: Հո-
մեոստատիկ խստապահանջ ցուցանիշներից են արյան pH-ը, իոնային կազ-
մը, օսմոսային ճնշումը, ածխաթթու գազի քանակը և այլն: 

 Ճկուն են այն ցուցանիշները, որոնք համեմատական առումով կարող 
են լայնորեն փոփոխվել, օրինակ` մարմնի ջերմաստիճանը, արյան զարկե-
րակային ճնշումը, սննդարար նյութերի քանակն արյան մեջ և այլն:  

Հոմեոստազի հաստատունների ցուցանիշները պայմանավորված են 
տարիքով, սեռով, օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական վիճակով, արտաքին միջա-
վայրի գործոններով և այլն: 

Հոմեոստազի կարգավորումն իրականացվում է նյարդային և հումորալ 
մեխանիզմներով, հետադարձ դրական և բացասական կապերի միջոցով 
(տե՛ս 1.9): 

Հոմեոստազի կարգավորման համակարգերը բաղկացած են երեք հիմ-
նական բաղադրիչներից (նկ. 1.9). 
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Նկար 1.9. Հոմեոստազի կարգավորման մեխանզմների գործունեության գծապատկեր։ 

 
 

1. Ընկալիչներ, որոնք զգում են առաջացած փոփոխությունը և սրա մա-
սին հաղորդում կենտրոնին: 

2. Հոմեոստազի կենտրոն, որը, ստանալով տեղեկատվությունը, վեր 
լուծում և որոշում է համապատասխան գործողությունը: 

3. Գործող օրգան (էֆեկտոր), որը կենտրոնից ստացված ազդակների ազ-
դեցությամբ փոխում է իր աշխատանքը, ու շեղված փոփոխությունը 
վերադառնում է բնականոն մակարդակին:  
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2.1. Բջիջների ընդհանուր հատկությունները:  
Բջջային տեսություն 

 
Բազմաբջիջ օրգանիզմների կառուցվածքային տարրական միավորը 

բջիջն է: Մարդու մարմինը կառուցված է մոտավորապես 50-100 տրիլիոն 
բջիջներից, որոնք բաժանվում են մոտավորապես 200 տարբեր տեսակների: 
Բջիջները տարբերվում են իրենց ձևով, մեծությամբ և ֆունկցիաներով: 
Սրանցից որոշ բջիջներ աստղաձև են, մյուսները` կլոր, սկավառակաձև, 
խորանարդաձև, թելանման։ Կան բջիջներ, որոնք կարող են հասնել մեկ և 
ավելի մետր երկարության, մինչդեռ մյուսների երկարությունը չի գերազան-
ցում մի քանի միկրոմետրը (նկ. 2.1): Ինչքան բազմազան է բջիջների ձևը, 
այնքան ավելի տարբեր են նրանց ֆունկցիաները: Որոշ բջիջներ մաս-
նակցում են գրգիռների ընկալմանը, մյուսները նախատեսված են ազդակ-
ներ հաղորդելու համար, մեկ այլ տեսակի բջիջներ մասնակցում են շարժ-
մանը, իսկ մյուսներն էլ նախատեսված են կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր 
սինթեզելու համար:  

Պատմական տեղեկություններ: «Բջիջ» եզրույթն առաջին անգամ 
կիրառել է անգլիացի ֆիզիկոս Ռոբերտ Հուկը (1665թ.), երբ իր պատրաս-
տած խոշորացնող գործիքի միջոցով դիտեց փայտյա խցանի բարակ 
կտրվածքը և նրանում հայտնաբերեց փոքրիկ «խորշիկներ»: Նա բջիջներ 
չտեսավ, այլ նկատեց միայն դրանց թաղանթները, սակայն դրանով սկսվեց 
բջջաբանության պատմությունը: 1680-ին հոլանդացի գիտնական Անտոնի 
Լևենհուկն առաջին անգամ հայտնաբերեց միաբջիջ օրգանիզմները: Հետա-
գայում բջիջներ հայտնաբերվեցին բազմաթիվ բույսերի ու կենդանիների 
հյուսվածքներում: 

ԲՋԻՋՆԵՐ ԵՎ  
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐ 

ԳԼՈՒԽ 2 
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Բույսերի բջջային կազմությունը 
հետագայում հաստատեցին անգլիա-
ցի Ե. Գրյուն և իտալացի Մ. Մալպի-
գին, որոնք տարբեր բույսերում հայտ-
նաբերեցին փոքրիկ խոռոչիկներ և 
անվանեցին «պղպջակներ»: Առանձ-
նահատուկ էր Ռուսաստանի գիտութ-
յունների ակադեմիայի ակադեմիկոս 
Կարլ Բերի կողմից կաթնասունների 
ձվաբջջի հայտնաբերումը (1826թ.), 
որով նա հաստատեց, որ բոլոր օրգա-
նիզմներն իրենց զարգացումը սկսում 
են մեկ բջջից: Չեխ գիտնական Յան 
Պուրկինյեն առաջինը ցույց տվեց, որ 
բջիջն ունի նաև հեղուկ պարունա-
կություն, որը կոչվեց պրոտոպլազմա: 

Անգլիացի բուսաբան Ռ. Բրաու-
նը (1831թ.) խոլորձի բջիջներում 
նկարագրեց գնդաձև կառուցվածք-
ներ, որոնց անվանեց «կորիզ»։ Մ. 
Շուլցը (1861թ.) հանգեց այն եզրակա-
ցության, որ բուսական և կենդանա-
կան բջիջների պրոտոպլազմաներն 
ունեն ընդհանուր նմանություններ: 

XIX դարի կեսերին բջջի մասին 
եղած գիտելիքների և կուտակված 
փաստացի նյութերի հիման վրա 
1838-1839թթ. գերմանացի բուսաբան 
Մ. Շլեյդենը և կենդանաբան Թ. Շվա-
նը ձևակերպեցին բջջային տեսութ-
յունը: Սակայն մինչ այդ արդեն որոշ 
գիտնականներ (Միրաբել, Լամարկ, 
Տյուրպեն, Մեյեն) հանգել էին այն եզրակացության, որ «ոչ մի մարմին չի կա-
րող կյանք ունենալ, եթե նրա բաղկացուցիչ մասերը բջջային հյուսվածք 
չեն»: Հետագայում` 1858-ին, գերմանացի բժիշկ Ռ. Վիրխովն առաջին ան-
գամ ցույց տվեց, որ օրգանիզմի ախտաբանական գործընթացների հիմքում 
առկա են բջջում կատարվող փոփոխությունները: Կենսաքիմիական հետա-
զոտությունների զարգացման շնորհիվ ապացուցվեց, որ բոլոր օրգանիզմնե-
րի բջիջներն իրենց քիմիական բաղադրությամբ և նյութափոխանակության 
հիմնական գործընթացներով շատ նման են իրար:  

Բջջային տեսություն: Ժամանակակից բջջային տեսությունն 
ընդգրկում է հետևյալ հիմնական դրույթները. 

1. Բջիջը բոլոր կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքի, զարգացման 
և բազմաբնույթ գործունեություններով օժտված տարրական միավորն է: 

2. Բոլոր միաբջիջ և բազմաբջիջ օրգանիզմների բջիջներն իրենց կա-
ռուցվածքով, քիմիական բաղադրությամբ, կենսագործունեության և նյութե-
րի փոխանակության հիմնական դրսևորումներով ունեն որոշակի նմանութ-

Նկար 2.1. Բջիջների տարբեր 
տեսակներ: 
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յուններ: 
3. Բջիջների բազմացումը կատարվում է նրանց բաժանման միջոցով, 

և յուրաքանչյուր նոր բջիջ առաջանում է ելակետային (մայրական) բջջի բա-
ժանման հետևանքով: 

4. Բարդ, բազմաբջիջ օրգանիզմներում բջիջներն ունակ են մասնագի-
տանալու, տարբերակվելու` առաջացնելով կառուցվածքով ու գործունեութ-
յամբ տարբեր հյուսվածքներ: 

  

Բազմաբջիջ օրգանիզմի բջիջների կյանքի տևողությունը տարբեր է: 
Օրինակ` բազմաշերտ էպիթելի բջիջներն ու էրիթրոցիտներն ունեն կյանքի 
բավականին կարճ տևողություն, սակայն կան նաև այնպիսի բջիջներ, 
որոնք երևան են գալիս զարգացող օրգանիզմում և մահանում վերջինիս 
հետ (օրինակ` նյարդային բջիջները): 

 
2.2. Բջիջների կառուցվածքը 

 
Բջիջը, չնայած իր մանրադիտակային մեծությանը, ունի խիստ բարդ 

կառուցվածք և պարունակում է բազմաթիվ բաղադրիչ մասեր (նկ. 2.2): 
Սրանց մշտական ու ամենաէական բաղադրիչ մասերն են բջջաթաղանթը, ցի-
տոպլազման և կորիզը:  

Բջջի պարունակությունը` պրոտոպլազման, արտաքինից սահմանա-
զատված է բջջաթաղանթով: Պրոտոպլազման կազմված է ցիտոպլազմայից 
և կորիզից: Ցիտոպլազման բջջի կորիզի և բջջաթաղանթի միջև եղած մի-
ջավայրն է, որում բջջի օրգանոիդներն են: 

Ցիտոպլազմայի` օրգանոիդներից զուրկ մասը կոչվում է ցիտոզոլ (հիա-
լոպլազմա): Վերջինս բջջի ներքին հեղուկ միջավայրն է և բարդ կոլոիդ հա-
մակարգ է, որը ներառում է տարբեր կենսապոլիմերներ` սպիտակուցներ, 

Նկար 2.2. Բջիջների հիմնական կառուցվածքային բաղադրիչները: 
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նուկլեինաթթուներ, պոլիսախարիդներ, ֆերմենտներ և այլն: Այս միջավայրն 
ունակ է հեղուկ (հել) վիճակից վերածվելու դոնդողանմանի (զոլ) և հակառա-
կը: 

Բացի հիմնական օրգանոիդներից, ցիտոպլազմայում կենտրոնացված 
են նաև ոչ մշտական կառուցվածքներ` վակուոլներ և զանազան ներառուկներ: 
Սրանցից են մկանային և լյարդային բջիջներում` գլիկոգենի հատիկները, 
մաշկի որոշ բջիջներում` մելանին գունանյութի հատիկները և այլն: 

Բջիջների ցիտոպլազմայում կան բազմաթիվ նրբագույն խողովակիկ-
ներ և թելիկներ, որոնք ձևավորում են յուրահատուկ ցանցեր և կատարում 
են հենարանային կառուցվածքների դեր` ապահովելով բջջի համեմատա-
բար կայուն ձևի պահպանումը: Ցիտոպլազման, միավորելով բջջակորիզն ու 
բոլոր օրգանոիդները, ապահովում է նրանց փոխներգործությունը և բջիջը 
դարձնում մեկ ամբողջական համակարգ: 

Բազմաբջիջ օրգանիզմներն ունեն բազմաթիվ ֆունկցիաներ, որոնք 
պայմանավորված են նրա բաղկացուցիչ մասերի և բջիջների մասնագի-
տացմամբ: Այսպես` բջիջները կարող են կծկվել, արտադրել կենսաբանորեն 
ակտիվ նյութեր, զգայուն լինել լույսի նկատմամբ և այլն: Բջիջների նման 
մասնագիտացումը պայմանավորված է նրանց ձևով և օրգանոիդների տար-
բեր քանակներով, ինչպես նաև յուրահատուկ մասնագիտական բաղկացու-
ցիչ մասերի առկայությամբ (օրինակ` կծկում ապահովող թելիկներ): Որոշ 
բջիջներ կարող են պարունակել լրացուցիչ մոլեկուլներ, որոնք պայմանա-
վորում են նրանց յուրահատուկ ֆունկցիան: Օրինակ` էրիթրոցիտներում 
պարունակվող հեմոգլոբինը պատասխանատու է նրանց հիմնական ֆունկ-
ցիայի` գազերի փոխադրման համար, իսկ ցանցաթաղանթի բջիջներում 
առկա ռոդօպսինը` լույսի ընկալման համար:  

Մասնագիտացված գործունեությունը կարող է բնորոշ լինել նաև 
բջջաթաղանթին: Այսպես` աղիքային էպիթելի միկրոթավիկներին բնորոշ են 
մարսողական և ներծծման ֆունկցիաները, իսկ նեյրոնների թաղանթը նյար-
դային ազդակ առաջացնելու և փոխանցելու համար է:  

  
 

2.2.1. Ցիտոպլազմայի օրգանոիդները 
 

 Օրգանոիդները ցիտոպլազմայի մասնագիտացված, հարաբերականո-
րեն կայուն, բջջի պարտադիր միկրոկառուցվածքներ են, որոնք կատարում 
են կենսականորեն անհրաժեշտ ֆունկցիաներ: 

 Օրգանոիդները լինում են` 1. թաղանթային (միտոքոնդրիումներ, էն-
դոպլազմային ցանց, Գոլջիի համալիր, լիզոսոմներ) և 2. ոչ թաղանթային (ռի-
բոսոմներ և պոլիսոմներ, միկրոխողովակներ, մանրաթելեր, ցենտրիոլներ): 
Թվարկված ընդհանուր նշանակության օրգանոիդներից բացի, գոյություն 
ունեն նաև հատուկ նշանակության օրգանոիդներ, որոնք առկա են նեղ մաս-
նագիտացված բջիջներում: Այսպես` մկանային բջիջներում կան միոֆիբրիլ-
ներ, որոնք մասնակցում են կծկողական գործողությանը, իսկ որոշ էպիթե-
լային բջիջներում` միկրոթավիկներ:  

 
2.2.2. Թաղանթային օրգանոիդներ 

 

Էնդոպլազմային ցանց: Ցիտոպլազմայի այս բաղադրամասը 
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թաղանթով շրջապատված խոռոչների, ցիստերների և խողովակների 
ամբողջություն է, որոնք, միանալով իրար, առաջացնում են ցանցանման 
գոյացություն: Կա էնդոպլազմային ցանցի երկու տեսակ` հատիկավոր և հարթ 
(նկ. 2.3): 

Հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցի յուրահատկությունն այն է, որ նրա 
թաղանթը ցիտոզոլի կողմից ծածկված է բազմաթիվ մանր կլորավուն մարմ-
նիկներով` ռիբոսոմներով, որոնք էլ թաղանթին հաղորդում են խորդուբորդ 
տեսք: Հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցի հիմնական ֆունկցիան սպիտա-
կուցների սինթեզն է: Այդ պատճառով դա լավ զարգացած է այն բջիջներում, 
որտեղ սպիտակուցների սինթեզը խիստ ակտիվ է (ներզատական որոշ 
բջիջներ, պլազմատիկ բջիջներ, լյարդի բջիջներ և այլն): Այստեղ են առաջա-
նում նաև բջջաթաղանթում առկա ինտեգրալ սպիտակուցներն ու ներբջջա-
յին ֆերմենտները: Սինթեզից հետո սպիտակուցները կուտակվում են էն-
դոպլազմային ցանցի խոռոչներում, որտեղ նրանց առաջնային կառուցված-
քը վերածվում է երկրորդայինի և երրորդայինի: Այնուհետև էնդոպլազմային 
ցանցի խոռոչներում կուտակված սպիտակուցները կարող են տեղափոխվել 
Գոլջիի համալիր, որտեղ դրանք հաճախ ձևափոխվում են, իսկ հետագայում 
դուրս գալիս բջջից: Մի շարք դեպքերում սպիտակուցների կազմափոխումը 
կատարվում է հենց էնդոպլազմային ցանցի խոռոչներում և խողովակներում 
(օրինակ` միացումը շաքարների հետ կամ խտացումը` խոշոր մասնիկների 
առաջացմամբ): 

Հարթ (ոչ հատիկավոր) էնդոպլազմային ցանցը, ի տարբերություն հատի-
կավորի, իր մակերեսին ռիբոսոմներ չունի:  

Հարթ էնդոպլազմային ցանցը մասնակցում է լիպիդների նյութափո-
խանակությանը, խոլեստերինի և ստերոիդային հորմոնների սինթեզին, 
որոշ թույների և դեղանյութերի վնասազերծմանը, գլիկոգենի` մինչև գլյուկոզ 
տրոհմանը, աղիքների բջիջներում` ճարպերի ներծծմանը, սինթեզին և տե-
ղափոխմանը: Այդ պատճառով այս ցանցն առավել զարգացած է այն բջիջ-
ներում, որոնք մասնակցում են լիպիդների սինթեզին (մակերիկամների կե-
ղևային շերտ, սերմնարաններ և այլն): 

Նկար 2.3. Հարթ և հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցեր  
(աջից` էլեկտրոնային մանրադիտակով)։ 
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Սինթեզի վերոհիշյալ արդյունքները փոխադրվում են բջջի տարբեր 
օրգանոիդներ, որտեղ դրանք օգտագործվում են կամ որպես բջջային ներա-
ռուկներ` կուտակվում են ցիտոպլազմայում: Բացի դրանից, շրջապատող 
միջավայրից մշտապես նյութեր են մտնում էնդոպլազմային ցանցի բազմա-
թիվ խողովակների ու խոռոչների մեջ, որտեղից դրանք փոխադրվում են 
բջջի զանազան մասեր: 

Հավելենք, որ սրտամկանում և կմախքային մկանային բջիջներում 
հարթ էնդոպլազմային ցանցը (այս դեպքում կոչվում է սարկոպլազմային ցանց) 
կալցիումի իոնների յուրատեսակ պահեստարան է, որն անհրաժեշտ է 
մկանների կծկման մեխանիզմում: 

Գոլջիի համալիր: Գոլջիի համալիրը բաղկացած է երեք հիմնական 
կառուցվածքային բաղադրամասերից` խոռոչներից, մանր խողովակներից, 
որոնք դուրս են գալիս խոռոչներից, և մանր խողովակների ծայրերին դասա-
վորված տարբեր մեծության բշտիկներից (նկ. 2.4):  

Գոլջիի համալիրն ասես բջջի յուրահատուկ «փոխադրական ուղղոր-
դիչ» լինի: Նրա հիմնական ֆունկցիան էնդոպլազմային ցանցում առաջա-
ցած սպիտակուցների և լիպիդների կուտակումն է, ձևափոխումն ու փո-
խադրումը: Սա կատարվում է հետևյալ կերպ. հատիկավոր էնդոպլազմային 
ցանցից պոկված բշտիկները միանում և ձուլվում են Գոլջիի համալիրի թա-
ղանթին, որի ներսում ստացված սպիտակուցները կուտակվում են և 
ձևափոխվում: Միաժամանակ այստեղ սինթեզվում են այն բազմաշա-
քարներն ու լիպիդները, որոնք հետագայում պետք է միանան սպիտակուց-
ներին և առաջացնեն գլիկոպրոտեիդներ ու լիպոպրոտեիդներ: Համալիրի 
հակառակ կողմից անջատվում են սպիտակուց պարունակող հյութազա-
տական բշտեր, որոնք հետագայում ձուլվում են բջջաթաղանթին և արտա-
զատում իրենց պարունակությունը: Քննարկենք մեկ օրինակով. կրծքագեղ-
ձի բջիջներում Գոլջիի համալիրը մասնակցում է կաթի առաջացմանը, քանի 
որ այստեղ են գալակտոզը և սպիտակուցները միանում, իսկ կաթնաշաքա-
րը` կուտակվում: Գոլջիի համալիրում ձևավորվում են նաև առաջնային լիզո-
սոմները: 
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Լիզոսոմներ: Լիզոսոմները 0.2-0.4 մկմ մեծությամբ միաթաղանթ, 
թթվային միջավայրով (pH-ը` 4-5) բշտիկաձև օրգանոիդներ են, որոնք առկա 
են բոլոր բջիջներում, բացառությամբ կաթնասունների էրիթրոցիտների։ Ս-
րանք հարուստ են թթվային ջրալույծ ֆերմենտներով (պրոտեազներ, նուկ-
լեազներ, գլյուկոզիդազներ, ֆոսֆատազներ, լիպազներ): Այս ֆերմենտները 
սկզբում սինթեզվում են ռիբոսոմներում, այնուհետև էնդոպլազմային ցանցի 
խողովակներով անցնում են Գոլջիի համալիր, որի խոռոչներում և մանր խո-
ղովակներում էլ ձևավորվում են մանր կլորավուն մարմնիկները` լիզոսոմնե-
րը: Այս կազմությամբ լիզոսոմներն անջատվում են մանր խողովակների ծայ-
րերից և մտնում ցիտոպլազմա: 

Լիզոսոմների հիմնական ֆունկցիան ֆագոցիտոզի և պինոցիտոզի 
միջոցով բջիջ ներթափանցած մակրոմոլեկուլների ներբջջային մարսո-
ղությունն է: Սա կատարվում է հետևյալ կերպ. լիզոսոմը ձուլվում է բջջից 
ներս անցած մարսողական վակուոլին և իր ֆերմենտներով ճեղքում սննդա-
մասնիկները: Այնուհետև մարսման արդյունքում առաջացող նյութերը լի-
զոսոմի թաղանթի վրա առկա փոխադրիչ սպիտակուցներով մտնում են ցի-
տոպլազմայի մեջ և օգտագործվում բջջի կողմից:  

Լիզոսոմները մասնակցում են նաև ոչ անհրաժեշտ և ծեր ներբջջային 
օրգանոիդների մարսմանն ու դրանց` նորերով փոխարինմանը (աուտոֆա-
գիա), ինչպես նաև բջիջների ինքնամարսմանը (աուտոլիզ): Բջիջների մահ-
վան դեպքում լիզոսոմային թաղանթը պատռվում է, և նրա ֆերմենտներով 
սկսվում է աուտոլիզը: Բջիջների արագ փոխարինմամբ հյուսվածքների 
բջիջներն ու ֆագոցիտային բջիջներն ավելի հարուստ են լիզոսոմներով 

(նեֆրոնի խողովակիկներ, կանթնագեղձեր և այլն):  
Միտոքոնդրիումներ: Միտոքոնդրիումները հաճախ կոչվում են բջիջ-

ների «էներգետիկ» կամ «ուժային» կայաններ, քանի որ նրանց հիմնական 
նշանակությունը ԱԵՖ-ի սինթեզն է: Այստեղ կատարվում է բջջային շնչա-

Նկար 2.4. Գոլջիի համալիրի կառուցվածքն ու նրանում կատարվող գործընթացները՝ 
 

1. Գոլջիի համալիր, 2. հատիկավոր էնդոպլազմային ցանց, 3. սպիտակուցներ էնդոպլազմային 
ցանցում, 4. ֆագոցիտոզի ենթարկված մարմին, 5. բշտեր,  

6. հյութազատական բշտիկներ, որոնք պարունակում են հյութազատման ենթակա սպիտակուցներ, 
7. բշտեր, որոնք պարունակում են լիպիդներ և սպիտակուցներ,  

8. հիդրոլիտիկ ֆերմենտներ պարունակող լիզոսոմներ։ 
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ռությունը` թթվածնի օգտագործումն ու ածխաթթու գազի առաջացումը: Այդ 
պատճառով միտոքոնդրիումների քանակը շատ է այն բջիջներում, որոնք 
էներգիայի մեծ պահանջ ունեն: Օրինակ` լյարդի մեկ բջջում կա մոտավորա-
պես 2500 միտոքոնդրիում, որոնք կազմում են ցիտոպլազմայի ընդհանուր 
ծավալի 20 %-ից ավելին: 

Միտոքոնդրիումները հեշտությամբ փոխում են իրենց ձևն ու չափերը, 
ինչպես նաև ցիտոպլազմայում տեղից տեղ են տեղափոխվում: Սովորաբար 
առավելագույն քանակով միտոքոնդրիումներ կուտակվում են ցիտոպլազ-
մայի այն մասերում, որտեղ կենսագործունեության գործընթացներն առավել 
ակտիվ են: Օրինակ` սրտամկանում միտոքոնդրիումները միոֆիբրիլների 
մոտ են, սպերմատոզոիդներում` մտրակի առանցքի շուրջ: 

Միտոքոնդրիումների քանակի ավելացումը կատարվում է բջջում ե-
ղած միտոքոնդրիումների բողբոջման կամ կիսվելու եղանակով:  

 Միտոքոնդրիումներն ունեն երկու` արտաքին և ներքին թաղանթներ, 
որոնց միջև կա 10-20 նմ լայնությամբ միջթաղանթային տարածություն (նկ. 
2.5): Յուրաքանչյուր թաղանթ կազմված է երեք շերտից, որոնցից երկուսը 
սպիտակուցային են, իսկ նրանց մեջտեղում տեղակայվածը` լիպիդային: 

Արտաքին թաղանթը միտոքոնդրիումը սահմանազատում է ցիտոզոլից: 
Սովորաբար այն հարթ է, և այստեղ սպիտակուցների և լիպիդների հարա-
բերությունը 2:1 է: Արտաքին թաղանթը պարունակում է մոնոամինօքսիդազ 
և ֆերմենտներ, որոնք ակտիվացնում են ճարպաթթուները: 

Ներքին թաղանթը սահմանազատում է միտոքոնդրիումի ներքին պա-
րունակությունը` մատրիքսը: Ներքին թաղանթի բնորոշ գիծը բազմաթիվ 
ներփքումների (ծալքերի) առկայությունն է, որի շնորհիվ նրա մակերեսը մի 
քանի անգամ մեծանում է: Սպիտակուցների և լիպիդների հարաբերութ-
յունն այստեղ 3:1 է: Ներքին թաղանթի բնորոշ գծերից է յուրահատուկ ֆոս-
ֆոլիպիդի` կարդիոլիպինի առկայությունը, որը պրոտոնների համար թաղան-
թը դարձնում է բացարձակ անթափանցելի: 

Ներքին թաղանթը հարուստ է տարբեր տեսակի փոխադրիչ սպիտա-
կուցներով, շնչառական ցիկլի ֆերմենտներով և ԱԵՖ-սինթազով: Այն ան-
թափանցելի է Na+-ի, Mg+-ի, Cl--ի և ամինաթթուների մեծամասնության 
դեպքում:  

Միտոքոնդրիումների ներքին 
խոռոչը լցված է կիսահեղուկ նյու-
թով` մատրիքսով, որը պարունա-
կում է միտոքոնդրիումների սպի-
տակուցների սինթեզի համար սե-
փական համակարգ` ԴՆԹ-ի մոլե-
կուլներ և միտոքոնդրիումային ռի-
բոսոմներ: Մատրիքսը հարուստ է 
նաև Կրեբսի ցիկլի, ճարպաթթու-
ների օքսիդացման տարբեր ֆեր-
մենտներով: Միտոքոնդրիումնե-
րում սինթեզված ԱԵՖ-ն ազատ 
անցնում է ցիտոպլազմայի մեջ և 
ուղղվում բջջի այն մասերը, որտեղ հետագայում օգտագործվում է:  

  

Նկար 2.5. Միտոքոնդրիումի կառուցվածքը: 
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2.2.3. Ոչ թաղանթային օրգանոիդներ 
 
Ռիբոսոմներ: Սրանց հիմնական նշանակությունը սպիտակուցների 

սինթեզն է: Ռիբոսոմները մեծ և փոքր ենթամիավորներից կազմված կլորա-
վուն մարմնիկներ են: Կառուցվածքով նրանք բարդ ռիբոնուկլեոպրոտեիդ-
ներ են:  

Մեկ բջջում ռիբոսոմների քանակը կարող է հասնել մի քանի հազարի: 
Կան երկու տեսակի ռիբոսոմներ: Նրանց մի մասն ազատ տեղավորված է 
ցիտոպլազմայում, ունի համեմատաբար ցածր ակտիվություն, և նրանցով 
սինթեզվող սպիտակուցները հիմնականում օգտագործվում են բջջի սեփա-
կան կարիքների համար: Ռիբոսոմների մյուս մասը տեղավորված է հատի-

կավոր էնդոպլազմային ցանցի վրա. սրանք հիմնականում ապահովում են 
բջջից արտահանվող սպիտակուցների սինթեզը: 

Սպիտակուցների սինթեզն իրագործվում է ոչ թե մեկ ռիբոսոմով, այլ 
ինֆորմացիոն ՌՆԹ-ի թելաձև մոլեկուլով միավորված մի քանի տասնյակ 
ռիբոսոմներից կազմված խմբերով: Ռիբոսոմների այդպիսի խմբերը կոչվում 
են պոլիսոմներ: Ռիբոսոմների վրա սինթեզված սպիտակուցները սկզբում 
կուտակվում են էնդոպլազմային ցանցի ցիստերներում և խոռոչներում, 
ապա փոխադրվում այն մասեր, որտեղ սրանք օգտագործվում են: 

Բջջակմախք: Ցիտոպլազմայում, բացի օրգանոիդներից, կան մեծ 
քանակությամբ թելիկային կառուցվածքներ, որոնք կազմում են բջջակմախ-
քը և ունեն հենաշարժիչ դեր: Սրանք ասես բջիջների «կմախքն» ու «մկան-
ները» լինեն: Բջջակմախքը բավականին շարժուն կառույց է և պայմա-
նավորված է բջիջների վիճակով ու արտաքին միջավայրով. այն անընդհատ 
վերակառուցվում ու վերափոխվում է: Բջջակմախքով որոշվում է բջիջների 
ձևը, շարժումը, օրգանոիդների և խոշոր մոլեկուլների ներբջջային տեղա-
շարժը, ինչպես նաև մասնակցում է բջիջների կիսվելուն: 

Բջջակմախքը կազմված է երեք տեսակի կառույցներից` միկրոխողովա-
կիկներից, միկրոֆիլամենտներից և միջադիր թելիկներից (նկ. 2.6):  

 

Նկար 2.6. Բջջակմախքի տարբեր կառույցվածքային բաղադրիչներ (ներքևում` 
էլեկտրոնային մանրադիտակով): 
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Միկրոխողովակիկները սնամեջ, երկար գլաններ են` կազմված գնդաձև 

տուբուլին սպիտակուցից: Սրանց տրամագիծը 20-25 նմ է: Միկրոխողո-
վակիկները բոլոր ուղղություններով ճառագայթաձև հեռանում են կորիզի 

մոտ տեղակայված կառույցից` բջջային կենտրոնից: 
Միկրոխողովակիկները ցենտրիոլների, մտրակների, միկրոթավիկների 

և թարթիչների հիմնական կառուցվածքային տարրերն են և ապահովում են 
սրանց շարժումը: Միկրոխողովակիկները բջիջներում մասնակցում են նաև 
ժամանակավոր կառույցների` բաժանման իլիկների ստեղծմանն ու 
ձևավորմանը:  

Ստեղծելով ներբջջային կմախք` միկրոխողովակիկներով որոշվում են 
բջիջների ձևը, տարբեր նյութերի տեղափոխման ուղղությունը: Միկրոխողո-
վակիկները յուրահատուկ շարժիչ սպիտակուցներով (նկ. 2.7) պայմանավորում 
են նաև օրգանոիդների (լիզոսոմներ, հյութազատիչ բշտիկներ, միտո-
քոնդրիումներ, այլ միկրոխողովակիկներ) տեղաբաշխումն ու ներբջջային 
տեղաշարժը: Շարժիչ սպիտակուցները մի կողմով ամրացված են միկրոխո-
ղովակիկներին, իսկ մյուսով` տեղափոխվող օրգանոիդին: Այս հատկությամբ 
միկրոխողովակիկները նմանվում են երկաթգծերին, որոնց վրայով շարժվող 
«վագոնները»` շարժիչ սպիտակուցները, տեղափոխում են օրգանոիդները: 

Միկրոֆիլամենտները բջջակմախքի ամենաբարակ թելիկներն են (տրա-
մագիծը` 6-8 նմ) և կազմված են ակտին սպիտակուցից (նկ. 2.6): Դրանք 
առկա են գրեթե բոլոր բջիջներում և հատկապես շատ են մկաններում: Այս 
թելիկները հիմնականում ամրացված են բջջաթաղանթի ներքին մակերեսին 
և մասնակցում են բջջի ձևափոխման ու շարժունության գործընթացներին, 
ապահովում են միկրոթավիկների շարժումը, մասնակցում են կեղծ 
ոտիկների առաջացմանն ու բջիջների ամեոբանման շարժմանը, հենք են 
սպիտակուցների ամրացման և շարժման համար: Ակտինի միկրոֆիլա-
մենտները մասնակցում են նաև մկանների կծկմանը (տե՛ս 4.3): 

Միջանկյալ ֆիլամենտներն իրենց հաստությամբ (8-10 նմ) միջանկյալ 
դիրք են գրավում միկրոխողովակիկների և միկրոֆիլամենտների միջև: 
Սրանք բջջակմախքի ամենակայուն կառույցներն են, այդ պատճառով մեծ 

Նկար 2.7. Շարժիչ մոլեկուլների աշխատանքի սկզբունքը. 
 

1. Շարժիչ մոլեկուլները կարող են միանալ փոխադրվող օրգանոիդների ընկալիչներին և «քայլել» 
միկրոխողովակիկների վրայով: 2. Որոշ դեպքերում շարժիչ մոլեկուլները միանում են բջջակմախքի 

այլ թելիկի և այն տեղաշարժում մյուս թելիկի նկատմամբ: 
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դեր են կատարում բջջակմախքի կայունացման գործում: Միջանկյալ ֆիլա-
մենտների սպիտակուցային կազմը տարբեր հյուսվածքներում տարբեր է, 
որի պատճառով էլ բաժանվում են տարբեր տեսակների. նեյրոններում կոչ-
վում են նեյրոֆիլամենտներ, էպիթելային բջիջներում` տոնոֆիլամենտներ, 
ֆիբրոբլաստներում` վիմենտին, մկաններում` դեսմին և այլն:  

 Միջանկյալ ֆիլամենտները մասնակցում են միջբջջային (դեսմոսոմ-
ներ) և բջիջ-արտաբջջային մատրիքսային կապերի (կիսադեսմոսոմ) առա-
ջացմանը: Սրանք կապեր են հաստատում նաև միկրոխողովակիկների ու 
միկրոֆիլամենտների միջև` կայունացնելով բջջակմախքը:  

Ցենտրիոլներ: Ցենտրիոլները շրջանաձև դասավորված միկրոխողո-
վակիկային 9 եռյակներից կազմված կառույցներ են: Չկիսվող բջջում սովո-
րաբար լինում են 2 ցենտրիոլներ, որոնք դասավորված են իրար ուղղահա-
յաց և կոչվում են դիպլոսոմներ: Երկու ցենտրիոլներից մեկը մայրական է, 

մյուսը` դուստր: Դուստր ցենտրիոլի ծայրն ուղղված է մայրականի մակերեսի 
կողմը: Չկիսվող բջջում ցենտրիոլները սովորաբար տեղակայված են կորիզի 
շուրջն ու մասնակիորեն շրջապատված են Գոլջիի համալիրով: 

Ցենտրիոլները շրջապատված են ցիտոպլազմայի ավելի բաց գոտիով, 
և նրանից ճառագայթաձև հեռանում են միկրոխողովակիկները (ցենտրոս-
ֆերա): Ցենտրիոլների և ցենտրոսֆերայի ամբողջությունը կոչվում է բջջային 
կենտրոն (ցենտրոսոմ): Սա այն մասն է, որտեղ ձևավորվում է միկրոխողովա-
կիկների մեծ մասը, և որտեղից նրանք հեռանում են դեպի բջջի տարբեր -
մասեր (նկ. 2.8):  

Ցենտրիոլները մասնակցում են թարթիչների և մտրակիկների հիմքա-
յին մարմնիկների առաջացմանը: Ցենտրիոլների մյուս կարևոր ֆունկցիան 
կիսվող բջիջներում բաժանման իլիկի ձևավորումն է: Այս դեպքում ցենտ-
րիոլները տեղակայվում են բջջի բևեռներում:  

 
2.2.4. Բջջային ներառուկներ 

 
Ի տարբերություն բջջի օրգանոիդների` ցիտոպլազմայի ներառուկները 

(պարփակումներ) բջջի ոչ պարտադիր բաղադրամասերն են: Պայմանա-
վորված բջջի նյութափոխանակության վիճակով՝ սրանք պարբերաբար սին-
թեզվում են և անհետանում: 

 Ներառուկները լինում են սնուցողական, հյութազատական, արտազա-

 
Նկար 2.8. Ցենտրիոլների կա-
ռուցվածքը (աջից` էլեկտրոնային 

մանրադիտակով) 
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տական և գունակային (պիգմենտային): 
 Սնուցողական ներառուկներից են՝ ճարպերի, ածխաջրերի, սպիտակուց-

ների ներբջջային կուտակումները: Օրինակ` չեզոք ճարպերը ցիտոպլազ-
մայում կուտակվում են կաթիլներով և բջջում նյութերի անբավարարության 
դեպքում կարող են օգտագործվել նյութերի փոխանակության գործ-
ընթացում` որպես պահեստային նյութ:  

 Որոշ բջիջներում (օրինակ` լյարդում, սրտամկանում) գլիկոգենը կա-
րող է կուտակվել հատիկներով: Այն գլյուկոզի պահեստ է և օրգանիզմի կա-
րիքների դեպքում կարող է տրոհվել ու օգտագործվել էներգիական նպա-
տակներով: 

Պաշարային սպիտակուցային ներառուկները բջիջների ցիտոպլազ-
մայում նույնպես կուտակվում են հատիկներով:  

 Հյութազատական ներառուկները սովորաբար տարբեր չափերի կլոր 
գոյացություններ են, որոնք պարունակում են բջջի կենսագործունեության 
գործընթացում առաջացող կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր: Նման ներա-
ռուկները բնորոշ են շատ ներզատական բջիջների: 

Արտազատական ներառուկները պարունակում են նյութափոխանա-
կության արգասիքներ, որոնք պետք է հեռացվեն բջջից: 

 Գունակային ներառուկները կարող են պարունակել հեմոգլոբին, հե-
մոսիդերին, բիլիռուբին, մելանին, լիպոֆուսցին և այլն: Սրանց առկայութ-
յունը ցիտոպլազմայում կարող է ժամանակավորապես կամ մշտապես փո-
խել հյուսվածքի և օրգանի գույնը:  

 
2.2.5. Կորիզ 

 

Ցանկացած աշխատանքի կամ գործունեության լավագույն արդյունքի 
համար այն պետք է կարգավորվի: Բջջի աշխատանքը կարգավորվում է 
կորիզով:  

Կորիզի ձևն ու մեծությունը պայմանավորված են բջջի ձևով և մեծութ-
յամբ. ձվաձև և կլորավուն բջիջներում կորիզը նույնպես կլոր է, իսկ երկա-
րությամբ ձգված բջիջներում այն սովորաբար երկարավուն է: Բջիջների մեծ 
մասն ունի մեկ կորիզ. այդպիսի բջիջները կոչվում են միակորիզ բջիջներ: Կան 
նաև բջիջներ, որոնք ունեն մի քանի կորիզներ: Դրանք բազմակորիզ բջիջներ 
են և առկա են ողնաշարավորների լյարդում, ոսկրածուծում, մկաններում և 
շարակցական հյուսվածքում: 

Կորիզավոր բջիջներից կազմված օրգանիզմները կոչվում են կորիզա-
վոր օրգանիզմներ կամ էուկարիոտներ: Ձևավորված կորիզ չունեցողները 
կոչվում են նախակորիզային օրգանիզմներ կամ պրոկարիոտներ (բակ-
տերիաներ, կապտականաչ ջրիմուռներ):  

 Բջջի կենսական ցիկլն ունի երկու շրջան` 1. բաժանում, որի հետևան-
քով առաջանում են դուստր բջիջներ, 2. երկու բաժանումների միջև եղած 
ժամանակաշրջան, որը կոչվում է ինտերֆազ: Կորիզի կառուցվածքն ու գոր-
ծունեությունը բջջի կյանքի զանազան շրջաններում տարբեր է: 

Կորիզն ապահովում է երկու խումբ գործընթացներ` 1. ժառանգական 
(գենետիկական) տեղեկատվության պահպանում և փոխանցում, 2. սպի-
տակուցների սինթեզ: Ժառանգական տեղեկատվությունը ծածկագրված է 
ԴՆԹ-ի մոլեկուլում:  
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Կորիզում կատարվում են այն բոլոր գործընթացները, որոնք անհրա-
ժեշտ են սպիտակուցների սինթեզի և բջիջների բաժանվելու համար՝ 

  ԴՆԹ-ի վերարտադրում և կրկնապատկում (ռեպլիկացիա), որի հետ-
ևանքով միտոզից հետո երկու դուստր բջիջները ստանում են միևնույն գե-
նետիկական տեղեկատվությունը,  

  ի-ՌՆԹ-ների տրանսկրիպցիա,  
  փոխադրող և ռիբոսոմային ՌՆԹ-ների սինթեզ, 
  ռիբոսոմների ենթամիավորների առաջացում` ցիտոպլազմայում 

սինթեզված և կորիզ տեղափոխված ռիբոսոմային սպիտակուցների ու կորի-
զակում սինթեզված ռիբոսոմային ՌՆԹ-ների միջոցով: 

 

Կորիզի կառուցվածքն ու բաղադրությունը: Չբաժանվող բջջում 
կորիզը (նկ. 2.9) կազմված է քրոմատինից, կորիզակից, կորիզահյութից (կա-
րիոպլազմա, նուկլեոպլազմա) և կորիզային թաղանթից (կարիոլեմա): 

Քրոմատինը կազմված է ԴՆԹ-ից (30%), հիստոնային և ոչ հիստոնային 
սպիտակուցներից (60-70%), ՌՆԹ-ից (10%): Քրոմատինն այն նյութն է, որից 

ձևավորվում են քրոմոսոմները: Հիստոններն առաջացնում են 
սկավառակաձև սպիտակուցային կառույց՝ նուկլեոսոմ, որոնց յուրաքանչյու-
րի շուրջ ԴՆԹ-ն կատարում է 2 պտույտ։ ԴՆԹ-ի և հիստոնների միջև ոչ յու-
րահատուկ փոխազդեցություններն առաջանում են  իոնային կապերի շնոր-
հիվ (նկ. 2.10): 

Էուկարիոտ օրգանիզմների բոլոր կենդանի բջիջների կորիզներում 
երևում են մեկ կամ մի քանի կլորավուն խիտ մարմնիկներ: Դրանք կորի-
զակներն են: Կորիզակների քանակը փոփոխվում է բջջի գործունեության զա-
նազան շրջաններում: Սրանք ձևավորվում և տեսանելի են դառնում միայն 
չբաժանվող բջիջներում, իսկ բաժանման ընթացքում վերանում են: 
Կորիզակը ռիբոսոմների և ռիբոսոմային ՌՆԹ-ի գոյացման տեղն է, այդ 
պատճառով սրանք հարուստ են ՌՆԹ-ով: 

Նկար 2.9. Բջջի կորիզ (ձախից` էլեկտրոնային մանրադիտակով): 
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Կորիզահյութը կիսահեղուկ նյութ է, որը կորիզաթաղանթի տակ է և 
կազմում է կորիզի ներքին միջավայրը: Կորիզահյութում են կորիզակներն ու 
քրոմոսոմները: Կորիզահյութով են անցնում այն նյութերը, որոնք ցի-
տոպլազմայից անցնում են կորիզ և հակառակը: Կորիզահյութի բաղադ-
րության մեջ գերակշռում են սպիտա-
կուցները, նուկլեինաթթուներն ու 
ածխաջրերը: 

Կորիզաթաղանթը սահմանա-
զատում է կորիզը ցիտոպլազմայից: 
Այն բաղկացած է արտաքին և ներ-
քին թաղանթներից, որոնք բաժան-
ված են նեղ հարկորիզային (պերի-
նուկլեար) տարածությամբ: Կորիզա-
թաղանթում կան բազմաթիվ մանրա-
գույն կորիզային ծակոտիներ (անցքեր), 
որոնց միջով կորիզից դեպի 
ցիտոպլազմա և հակառակ ուղղութ-
յամբ անցնում են սպիտակուցներ, 
ածխաջրեր, ճարպեր, նուկլեինա-
թթուներ, ջուր և զանազան իոններ: 

Կորիզաթաղանթի արտաքին 
մակերեսն ունի մի շարք կառուցված-
քային առանձնահատկություններ: 
Նրա վրա ցիտոպլազմայի կողմից 
դասավորված են բազմաթիվ պոլի-
սոմներ, իսկ թաղանթը շարունակվե-
լով վերածվում է էնդոպլազմային 
ցանցի թաղանթների:  

Կորիզաթաղանթի ամենա-
բնորոշ կառուցվածքները կորիզային 
ծակոտիներն են, որոնք առաջանում 
են արտաքին և ներքին 
թաղանթների միաձուլման հետևան-
քով: Սրանց քանակը 
պայմանավորված է բջջի նյութափոխանակության ակտիվությամբ: Որքան 
ակտիվ են սինթեզի գործընթացները բջիջներում, այնքան շատ ծակոտի կա 
կորիզի միավոր մակերեսի վրա:  

 

2.3. Կենսաբանական թաղանթների կառուցվածքն ու 
ֆունկցիաները 

 

Բջիջներում և բջիջների ու միջավայրի միջև կատարվող փոխանա-
կային գործընթացները հասկանալու համար հարկավոր է գիտենալ բջջա-
թաղանթի կառուցվածքն ու հատկությունները: Բջջաթաղանթը յուրահա-
տուկ կենսաբանական թաղանթ է, որի ամենակարևոր հատկությունը ընտ-
րողական թափանցելիությունն է: Այս հատկությամբ որոշվում է դեպի բջիջ և 
հակառակ ուղղությամբ տարբեր տեսակի նյութերի անցման քանակն ու 

Նկար 2.10. ԴՆԹ-ի և հիստոնների միջոցով 
քրոմոսոմների առաջացումը։ 
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հավանականությունը: 
Կենդանի օրգանիզմների բջիջներն ու նրանց օրգանոիդների մեծա-

մասնությունը պատված են 6-12 նմ հաստությամբ թաղանթներով: Կենսա-
բանական թաղանթները պայմանավորում են բջիջների կամ օրգանոիդների 
ձևը, ինչպես նաև այն փոխանակային գործընթացները, որոնք կատարվում 
են վերոհիշյալ թաղանթների միջով: 

Բջջաթաղանթը (պլազմատիկ թաղանթ) կազմված է լիպիդային մոլե-
կուլների երկշերտից, որում ներառված են տարբեր քանակի և տեսակի 
սպիտակուցներ (նկ. 2.11): Թաղանթի արտաքին մակերեսին կան նաև 
ածխաջրեր, որոնց մոլեկուլները կապված են կա՛մ սպիտակուցների (գլի-
կոպրոտեիդ), կա՛մ լիպիդների (գլիկոլիպիդ) հետ, և առաջացնում են գլիկո-
կալիքս:  

Լիպիդների, սպիտակուցների և ածխաջրերի քանակական հարաբե-
րությունը տատանվում է լայն սահմաններում և պայմանավորված է բջջի 
տեսակով (աղ. 2.1): Բջջաթաղանթի այս բաղադրիչները կապված են ոչ 
կովալենտ կապերով, որի հետևանքով օժտված են սահմանափակ շարժու-
նակությամբ:  

Աղյուսակ 2.1.  

Բջջաթաղանթների բաղադրությունը (%). 
 

բջիջ, օրգա-
նոիդ 

ճարպ սպիտակուց ածխաջուր 

նեյրոն 75-80 15-20 2-5 
էրիթրոցիտ  45-50 10-15 15-20 
հեպատոցիտ 50-55 40-45 2-5 
միտոքոնդ-
րիում  

25-30 70-75 - 

Նկար 2.11. Կենսաբանական թաղանթի կառուցվածքը: 
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Բջջաթաղանթի լիպիդները: Բջջաթաղանթում լիպիդները դրսևոր-
վում են ֆոսֆոլիպիդներով, խոլեստերինով և գլիկոլիպիդներով: Ֆոսֆո-
լիպիդները բջջաթաղանթի հիմնական մասն են, կազմված են գնդանման 
կառուցվածք ունեցող ջրասեր (հիդրոֆիլ) և երկար, թելանման ջրավախ 
(հիդրոֆոբ) մասերից (նկ. 2.12): Բջջաթաղանթում ֆոսֆոլիպիդների մոլե-
կուլների հիդրոֆիլ հատ-
վածներն ուղղված են կա՛մ 
դեպի բջջի ներսը, կա՛մ դեպի 
դուրս, իսկ նրանց հիդրոֆոբ 
պոչերն ուղղված են բջջաթա-
ղանթի խորքը:  

Խոլեստերինը` որպես 
բջջաթաղանթի բաղադրիչ, առ-
կա է կենդանիների բջիջների 
բոլոր թաղանթներում, բացա-
ռությամբ միտոքոնդրիումների 
ներքին թաղանթի: 
Տեղակայվելով ֆոսֆոլիպիդ-
ների միջև` այն ամրություն է հաղորդում բջջաթաղանթին:  

Բջջաթաղանթի ածխաջրերը: Ինչպես արդեն նշվեց, թաղանթի վրա 
ամրացված ածխաջրերը կազմում են բջջի գլիկոկալիքսը: Գլիկոկալիքսը 
մասնակցում է բջիջների «ճանաչմանը», քանի որ ունենալով բազմաթիվ 
ածխաջրատային մնացորդներ և կապեր` պարունակում է հսկայական տե-
ղեկատվություն: 

Գլիկոկալիքսը, շրջապատելով բջիջների արտաքին մակերեսը, ստեղ-
ծում է բջջի «արտաքին մթնոլորտը», որն ունի պատնեշային նշանակություն 
և կարգավորում է տարբեր նյութերի թափանցումը բջիջ:  

Բջջաթաղանթի ածխաջրերը պայմանավորում են բջիջների հա-
կածնային ակտիվությունը և արյան խմբի պատկանելիությունը: Սրանք 
միաժամանակ փոխում են սպիտակուցների ֆիզիկաքիմիական հատկութ-
յունները, պաշտպանում նրանց ֆերմենտային տրոհումից, ամրացնում են 
սպիտակուցները բջջաթաղանթում: Ածխաջրերից շատերում առկա են սիա-
լաթթու և ուրոնաթթուներ, որի պատճառով բջջաթաղանթի արտաքին 
մակերեսը լիցքավորվում է բացասական լիցքով: 

Բջջաթաղանթի սպիտակուցները: Բջջաթաղանթում կան երկու 
տեսակի սպիտակուցներ` ծայրամասային և ինտեգրալ (ամբողջականացնող), 
որոնցով էլ հիմնականում որոշվում են բջջաթաղանթի մասնագիտացված 
ֆունկցիաները: Ծայրամասային սպիտակուցներն ամրացված են թաղանթի 
արտաքին կամ ներքին մակերեսին, մասամբ են թափանցում լիպիդային 
շերտի մեջ: Սրանց մի մասը հանդես է գալիս որպես ֆերմենտ, մյուսները 
մասնակցում են բջիջների կպմանը, հենք են դառնում ներբջջային մանրա-
խողովակիկների ամրացման համար:  

Ինտեգրալ սպիտակուցներն անդրթաղանթային սպիտակուցներ են և 
թափանցում են բջջաթաղանթի ողջ հաստությամբ: Այդ սպիտակուցները 
ձևավորում են բջջաթաղանթի փոխադրական համակարգերը` պոմպերը, 
փոխադրիչները, անցուղիները, ինչպես նաև հորմոնների և միջնորդանյու-
թերի նկատմամբ ընկալիչները: Նշենք, որ թաղանթի սպիտակուցները 

Նկար 2.12. Ֆոսֆոլիպիդների տեղադրությունը 
բջջաթաղանթում: 
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մշտապես շարժման մեջ են, ասես «լողում» են ֆոսֆոլիպիդային երկշեր-
տում: 

Ըստ գործունեության՝ լինում են բջջաթաղանթի տարբեր տեսակի 
սպիտակուցներ (նկ. 2.13). 

 

  Սպիտակուց-պոմպերն ԱԵՖ-ի էներգիայի միջոցով իրականացնում են 
իոնների և մոլեկուլների փոխադրումն էլեկտրաքիմիական աստիճանակա-
նությանը հակառակ ուղղությամբ (տե՛ ․ս 2 6): 

  Սպիտակուցային անցուղիներն իրականացնում են իոնների, մոլեկուլ-
ների և ջրի անցումը թաղանթի միջով էլեկտրաքիմիական աստիճանակա-
նության ուղղությամբ (տե՛ ․ս 2 5): 

  Սպիտակուցային ընկալիչները նախատեսված են տարբեր բնույթի 

քիմիական ազդակներ` լիգանդներ (հորմոններ, միջնորդանյութեր և կենսա-
բանորեն ակտիվ այլ նյութեր) ճանաչելու և ընդունելու համար: Ընկալիչների 
և լիգանդների փոխազդման արդյունքում բջջի ներսում ակտիվանում են 
երկրորդային միջնորդները, կամ բացվում են մետաբոտրոպ անցուղիները:  

 Սպիտակուցային ֆերմենտները մասնակցում են բջջի ներսում և 
արտաքին մակերևույթին ընթացող ֆերմենտային ռեակցիաներին: 

 Հակածիններ և հակամարմիններ: Բջիջների արտաքին մակերեսով 
տեղակայված հակածինները, որոնք հիմնականում ունեն գլիկոպրոտեիդա-
լիպիդային կառուցվածք, մասնակցում են իմունակենսաքիմիական ռեակ-
ցիաներին: Որոշ բջիջների մակերեսին տեղակայված հակամարմինները 
պայմանավորում են օրգանիզմի իմունաբանական գործընթացները:  

 Կառուցվածքային սպիտակուցներն ապահովում են բջիջների միացում-
ները հյուսվածքներում և օրգաններում: Սրանք խարիսխ են բջջակմախքի և 
արտաբջջային մատրիքսի միացման համար: 

Կենսաբանական թաղանթների նշանակությունը: 
Բջջաթաղանթները կատարում են մի շարք ֆունկցիաներ (նկ. 2.14): 

Նկար 2.13. Բջջաթաղանթի տարբեր տեսակի 
սպիտակուցներ: 
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Նկար 2.14. Բջջաթաղանթի ֆունկցիաները 

 

 Սահմանափակող ֆունկցիա: Բջջաթաղանթները որոշում են բջիջների և 
նրանց օրգանոիդների սահմանները, զատում են նրանց շրջապատող 
միջավայրից: Դրա շնորհիվ պահպանվում են տարբեր տեսակի արգա-
սիքների և իոնների խտաստիճանային տարբերությունները 
ներբջջային և արտաբջջային միջավայրերում: 

 Փոխադրական ֆունկցիա: Ընտրողական թափանցելիության շնորհիվ 
թաղանթները մասնակցում են բջիջների և արտաբջջային հեղուկի, 
բջջային օրգանոիդների և ներբջջային հեղուկի միջև կատարվող փո-
խանակային գործընթացներին:  

 Ընկալչական ֆունկցիա: Կենսաբանական թաղանթներն ունեն տարբեր 
տեսակի ընկալիչներ, որոնցով ընկալում են տարբեր բնույթի գրգիռները 
և հաղորդում բջջից ներս: 

 Ֆերմենտային ֆունկցիաներ: Ինչպես արդեն նշվել է, թաղանթի վրա 
առկա են բազմաթիվ ֆերմենտներ, որոնք մասնակցում են տարբեր տե-
սակի կենսաքիմիական ռեակցիաներին (լիպիդների կենսասինթեզ, 
քսենոբիոտիկների նյութափոխանակություն):  

 Հաղորդակցման ֆունկցիա: Բջջաթաղանթով կատարվում է հարևան 
բջիջների հաղորդակցումն ու միացումը: 

 Խարսխային ֆունկցիա: Բջջաթաղանթը հենք է արտաբջջային մատ-
րիքսի և բջջակմախքի ամրացման համար:  

 Էլեկտրական պոտենցիալների առաջացում: Բջջաթաղանթի հատկություն-
ներով է պայմանավորված դրդունակ բջիջներին բնորոշ այնպիսի 
հատկության առաջացումը, ինչպիսիք կենսաէլեկտրական պոտենցիալ-
ներն են (տե՛ս 3.3): 
 

2.4. Թաղանթային փոխադրում 
 

Ինչպես արդեն նշվել է, կենսաբանական թաղանթների ամենակա-
րևոր հատկությունը նրանց ընտրողական թափանցելիությունն է: Սա պայ-
մանավորված է ինչպես թաղանթի, այնպես էլ անցնող նյութերի հատկութ-
յուններով: Նյութերի` բջջաթաղանթով անցնելու հավանականությունը պայ-
մանավորված է նրանց մոլեկուլների մեծությամբ և բևեռականությամբ:  

Ցածրմոլեկուլային ոչ բևեռացված մոլեկուլները (գազեր, ամոնիակ, 
գլիցերին, միզանյութ և այլն) հեշտությամբ թափանցում են բջջաթաղանթով: 
Ոչ բևեռացված այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են բենզոլը, էթանոլը, շատ 
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նարկոտիկներ նույնպես կարող են հեշտությամբ թափանցել բջջաթաղան-
թով: Մոլեկուլների խոշորացմանը զուգընթաց դժվարանում է նրանց անց-
ման հավանականությունը (գլյուկոզ, ամինաթթուներ և այլն): Այդ պատ-
ճառով խոշոր և բևեռացված մոլեկուլների փոխադրումն իրականացվում է 
հատուկ փոխադրական համակարգերով: 

Կան նյութերի փոխադրման երկու հիմնական եղանակներ` պասիվ և 
ակտիվ (նկ. 2.15): Ակտիվ է կոչվում այն փոխադրումը, որտեղ նյութերի փո-
խադրումն ուղեկցվում է էներգիայի անմիջական ծախսով: Սակայն չի կարե-
լի ասել, թե պասիվ փոխադրման դեպքում էներգիա չի ծախսվում: Իրակա-
նում ցանկացած փոխադրման դեպքում էներգիա ծախսվում է: Այսպես` 
պասիվ փոխադրման դեպքում ծախսվում է նյութերի կուտակման հետևան-
քով պահեստավորված պոտենցիալ էներգիան: Այս դեպքում շարժիչ ուժը 
քիմիական և էլեկտրական գրադիենտներն են: 

Պասիվ փոխադրում: Արդեն նշվել է, որ պասիվ փոխադրման 
դեպքում անմիջականորեն էներգիա չի օգտագործվում, և այն կատարվում է 
նախօրոք կուտակված էներգիայի հաշվին: Այս էներգիան ստեղծվում է 
էլեկտրական և խտության գրադիենտներով: Պասիվ փոխադրման դեպքում 
նյութերը միշտ անցնում են իրենց էլեկտրաքիմիական աստիճանակա-
նության ուղղությամբ: Պասիվ փոխադրման տեսակներն են. 

1.  Դիֆուզիայի ժամանակ մասնիկները մեծ խտությունից անցնում են 
առավել թույլ խտության շրջան: Այս դեպքում լիցքավորված մասնիկներն 
անցնում են ըստ 
էլեկտրաքիմիական գրադիենտի, 
իսկ չլիցքավորվածները՝ ըստ քի-
միական գրադիենտի: 
Դիֆուզիաները լինում են պարզ և 
հեշտացված:  

Պարզ դիֆուզիան կարող է 
կատարվել անմիջապես բջջաթա-
ղանթի լիպիդային երկշերտով կամ 
անցուղիներով: Լիպիդային 
երկշերտով փոխադրվում են 
ճարպալույծ և չլիցքավորված 
փոքր մոլեկուլները, որոնց համար 
թաղանթը թափանցելի է 
(թթվածին, էթանոլ, ածխաթթու 
գազ, ստերոիդ հորմոններ, թիրոքսին, միզանյութ, որոշ թույներ և դեղեր): 
Անցուղիներով հիմնականում կատարվում է իոնների և ջրի փոխադրումը: 

Հեշտացված դիֆուզիան իրականացվում է փոխադրիչ սպիտակուցներով: 
Այս դեպքում փոխադրվող նյութերը միանում են փոխադրիչ մոլեկուլներին, 
և վերջիններիս ձևափոխման հետևանքով նյութն անցնում է մի միջա-
վայրից մյուսը: Հեշտացված դիֆուզիայով են փոխադրվում շատ օրգա-
նական նյութեր, մասնավորապես գլյուկոզը, ամինաթթուները: Անցուղիների 
համեմատությամբ` փոխադրիչ սպիտակուցներով փոխադրումն ավելի դան-
դաղ գործընթաց է: Օրինակ` փոխադրիչ սպիտակուցներով յուրաքանչյուր 
վայրկյանում կարող է փոխադրվել հազարից մինչև մեկ միլիոն մոլեկուլ, իսկ 
անցուղիներով` տասնյակ միլիոններ:  

Նկար 2.15. Նյութերի փոխադրման 
եղանակները: 
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2.  Օսմոսի դեպքում ջուրը (լուծիչը) կիսաթափանցիկ թաղանթով թույլ 
խտությամբ լուծույթից անցնում է դեպի առավել խիտը: Ջրի փոխադրումը 
հիմնականում կատարվում է ջրային անցուղիներով` ակվապորիններով, 
քանի որ բջջաթաղանթը ջրի համար անթափանցելի է (տե՛ս 2.5): 

3.  Ֆիլտրումը լուծույթի անցումն է կիսաթափանցիկ թաղանթով հիդ-
րոստատիկ ճնշման գրադիենտի ազդեցությամբ:  

 

Ակտիվ փոխադրում: Փոխադրման այս տեսակն իրականացվում է 
էներգիայի անմիջական ծախսով և էլեկտրաքիմիական աստիճանականու-
թյան հակառակ ուղղությամբ: Ի տարբերություն պասիվ փոխադրման, որի 
դեպքում նյութերը ձգտում են հասնել էլեկտրաքիմիական հավասարակշռու-
թյան, ակտիվ փոխադրման դեպքում նյութերի անհավասարակշռությունն 
ավելի է մեծանում:  

Ակտիվ փոխադրման ժամանակ միևնույն փոխադրիչով միաժամանակ 
կարող են փոխադրվել մեկից ավելի նյութեր: Այս դեպքում, եթե նյութերի 
փոխադրման ուղղությունը նույնն է, փոխադրումը կոչվում է սիմպորտ: Իսկ 
եթե նյութերի փոխադրման ուղղությունը չի համընկնում, փոխադրումը կոչ-
վում է անտիպորտ: Սիմպորտի օրինակ է Na-կախյալ եղանակով գլյուկոզի 
փոխադրումը, իսկ անտիպորտի` Na+-Ca+-ական պոմպի աշխատանքը: 

Կան ակտիվ փոխադրման մի քանի եղանակներ: 
1.  Առաջնային ակտիվ փոխադրում: Փոխադրման այս եղանակն 

իրականացվում է ԱԵՖ-ի անմիջական ծախսով: Քանի որ առաջնային 
ակտիվ փոխադրումը կատարվում է էներգիայի ծախսով, ուստի շատ 
փոխադրիչներ ԱԵՖ-ազներ են, որոնք շատ հաճախ ուղղակի կոչվում են 
պոմպեր (տե՛ս 2.6): Ինչպես հուշում է անվանումը, սրանք ԱԵՖ տրոհող 
ֆերմենտներ են: Նման եղանակով փոխադրվում են շատ իոններ:  

2.  Երկրորդային ակտիվ փոխադրում: Փոխադրման այս եղանակի դեպ-
քում ծախսվում է որևէ նյութի կուտակման հետևանքով պահեստավորված 
էներգիան, որը ձևավորվել էր տվյալ նյութի նախօրոք ակտիվ փոխադրման 
շնորհիվ: Բջիջներում երկրորդային ակտիվ փոխադրումը հիմնականում 
իրականացվում է Na+-ի իոնների միջոցով (Na կախյալ փոխադրում): 
Փոխադրման այս եղանակը զուգակցված գործընթաց է, քանի որ միշտ 
փոխադրվում են մեկից ավելի նյութեր (նկ. 2.16):  

Քննարկենք երկրորդային ակտիվ փոխադրման մեխանիզմը: Թաղան-
թի մի կողմում կա Na+-ի մեծ խտաստիճան` այս իոնի նախօրոք կատարված 
ակտիվ փոխադրման շնորհիվ: Թաղանթում առկա Na+-ական փոխադրիչը 

 
Նկար 2.16. Երկրորդային փոխադրման օրինակ. 
գլյուկոզի փոխադրումը կատարվում է 
փոխադիրչով, որը միաժամանակ Na-ը մեծ 
խտությունից տեղափոխում է ավելի թույլը: 
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միանում է Na+-ին և այն մեծ խտաստիճանից փոխադրում դեպի թույլը: Այս 
փոխադրիչը միաժամանակ միացնում է մեկ այլ նյութ, որին փոխադրում է 
Na+-ի հետ: Սակայն երկրորդ նյութը փոխադրվում է քիմիական 
աստիճանականությանը հակառակ ուղղությամբ: Ինչպես երևում է, 
երկրորդ նյութի փոխադրման ժամանակ ոչ թե ծախսվեց ԱԵՖ-ի անմիջա-
կան էներգիան, այլ կուտակված Na+-ի պահեստավորված էներգիան: Երկ-
րորդային ակտիվ մեխանիզմով է փոխադրվում օրգանական նյութերի մեծ 
մասը (գլյուկոզ, ամինաթթուներ, լեղաթթվի աղեր, որոշ միջնորդանյութեր), 
ինչպես նաև բազմաթիվ իոններ (H+, K+, Ca2+, Cl-, HCO3-):  

3.  Մանրաբշտիկային (միկրովեզիկուլային) փոխադրում: Այս մեխանիզմով 
հիմնականում փոխադրվում են խոշոր մոլեկուլային նյութերը (սպիտա-
կուցներ, պոլիսախարիդներ, նուկլեինաթթուներ), որոնք չեն կարող փո-
խադրվել բջջաթաղանթի անցուղիներով կամ պոմպերով: Մանրաբշտիկա-
յին փոխադրման տեսակներն են էնդոցիտոզը, էկզոցիտոզը, տրանսցիտոզը:  

Էնդոցիտոզի դեպքում բջջաթաղանթը ներփքվում և շրջապատում է 

փոխադրվող նյութը, այնուհետև անջատվելով դառնում է բշտիկ, որն էլ 
անցնում է բջջի մեջ (նկ. 2.17): Բջջում բշտիկները շրջապատվում են լիզո-
սոմներով, որոնց ֆերմենտներով կատարվում է ներբջջային մարսումը: 
Էնդոցիտոզը լինում է երկու տեսակի՝ ֆագոցիտոզ (կարծր մասնիկների 
կլանում) և պինոցիտոզ (հեղուկ կաթիլների կլանում): Էնդոցիտոզի միջոցով 
նյութերի փոխադրումը բնորոշ է լեյկոցիտներին, սաղմի, երիկամների և 
լյարդի բջիջներին: Օրինակ` նորածինները պինոցիտոզի միջոցով մոր կա-
թից ստանում են իմունոգլոբուլիններ, որոնք հետագայում էնտերոցիտներից 
անցնում են արյան մեջ: Երիկամների խողովակների բջիջներն ապահովում 
են սպիտակուցների պինոցիտոզն առաջնային մեզից և դրանց քայքայումը 
(լիզիսը):  

Էկզոցիտոզը էնդոցիտոզի հակառակ գործընթացն է, որի դեպքում 
ներբջջային բշտիկները միաձուլվում են բջջաթաղանթին, և նրանցում պա-
րունակվող նյութերն արտազատվում են բջջից (նկ. 2.17):  

Էկզոցիտոզով են արտազատվում` նախասինապսային թաղանթից` 
միջնորդանյութերը, հյութազատիչ բջիջներից՝ հեղուկ նյութը (լորձ, հորմոն-
ներ, ֆերմենտներ), մարսողական վակուոլներից` չմարսված նյութերը: Էկզո-
ցիտոզային բշտիկներն առաջանում են Գոլջիի համալիրում: Սպիտակուցնե-
րը պահեստավորվում են Գոլջիի համալիրում, իսկ ցածրամոլեկուլային միա-
ցությունները (միջնորդանյութեր, որոշ հորմոններ) անցնում են բշտիկների 

Նկար 2.17. Մանրաբշտիկային փոխադրում: 
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մեջ երկրորդային փոխադրմամբ: Բշտիկները կծկող համակարգով (ակտին, 
միոզին, միկրոխողովակիկներ) տեղափոխվում են բջջաթաղանթ և ձուլվում 
դրան, իսկ բջջի պարունակությունն արտազատվում է արտաբջջային միջա-
վայր: Էնդոցիտոզի և էկզոցիտոզի դեպքում բջջաթաղանթը վերականգն-
վում է:  

Տրանսցիտոզը մասնիկների տեղափոխությունն է բջջի միջոցով, սա-
կայն այս դեպքում բշտիկները չեն միաձուլվում բջջաթաղանթին, այլ անց-
նում են վերջինիս ողջ հաստությամբ: Այս դեպքում բշտիկները կարող են 
միաձուլվել միմյանց և առաջացնել ամբողջ բջիջը հատող անցուղիներ: Օրի-
նակ` սպիտակուցի մոլեկուլը` որպես բշտիկ, մազանոթների էնդոթելային 
բջջով կարող է անցնել հակառակ կողմը:  

2.5. Բջջաթաղանթի անցուղիները 
 
Բջջաթաղանթի ինտեգրալ սպիտակուցները ձևավորում են անցուղի-

ներ, որոնցով կատարվում է որոշ նյութերի փոխադրում էլեկտրաքիմիական 
աստիճանականության ուղղությամբ: Այսպիսով, անցուղիներով կատարվող 
փոխադրումը պասիվ գործընթաց է: Անցուղիները բաժանվում են երկու 
հիմնական խմբերի՝ 1. ջրի համար թափանցելի անցուղիներ` ակվապորին-
ներ, 2. 100 տեսակից ավելի իոնային անցուղիներ: 

Ջրային անցուղիներ (ակվապորիններ): Ակվապորիններն ընտրո-
ղաբար բաց են թողնում ջրի մոլեկուլները ու կանխում իոնների և մյուս լուծ-
ված մասնիկների անցումը: Կան քիչ քանակի ակվապորիններ, որոնք բացի 
ջրից, կարող են անցկացնել նաև որոշ փոքր նյութեր (գլիցերին, ամոնիակ, 
միզանյութ, CO2 և այլն): Քանի որ ակվապորիններն անթափանցելի են իոն-
ների համար, ուստի թաղանթի երկու կողմերում պահպանվում է իոնների 
անհավասարաչափ բաշխումը:  

Ներկայումս հայտնի են շուրջ 13 տեսակի ակվապորիններ, որոնցից 6-
ը երիկամներում են: Օրինակ` ակվապորին-1-ը տեղակայված է նեֆրոնի 
մերձադիր և Հենլեի վարընթաց խողովակիկներում, իսկ ակվապորին-2-ը` 
հավաքող խողովակիկներում: Հավելենք, որ ջրային անցուղիներով մեկ 
վայրկյանում կարող են անցնել մինչև 1 մլրդ մոլեկուլներ։  

Իոնային անցուղիներ: Իոնների փոխադրումը էլեկտրաքիմիական 
աստիճանականության ուղղությամբ կատարվում է իոնային անցուղիներով, 
քանի որ բջջաթաղանթի լիպիդային երկշերտը գրեթե անթափանցելի է լից-
քավորված մասնիկների նկատմամբ: Կան մի քանի տեսակի իոնային ան-
ցուղիներ: 

Ըստ կառավարման հնարավորության` անցուղիները լինում են կա-
ռավարվող և չկառավարվող: Չկառավարվող անցուղիները միշտ բաց են և 
էլեկտրաքիմիական աստիճանականության առկայության դեպքում նրան-
ցով իոնների հոսքն անընդհատ է: Կառավարվող անցուղիներն ունեն հա-
տուկ դարպասներ, որոնք կարող են փակել անցուղիներն ու կանխել իոն-
ների հոսքը:  

Պայմանավորված դարպասների բացման եղանակով` կան մի քանի 
տեսակի կառավարվող անցուղիներ: Պոտենցիալ-կախյալ (պոտենցիա-
լազգայուն) անցուղիների դարպասների բացվելն ու փակվելը պայմանավոր-
ված է թաղանթի էլեկտրական պոտենցիալի մեծությամբ: Քիմիազգայուն 
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(քեմոկախյալ) անցուղիների բացվելն ու փակվելը կատարվում է հատուկ 
քիմիական նյութերի` լիգանդների միջոցով, որոնց նկատմամբ ընկալիչները 
տեղակայված են լինում անմիջապես անցուղիների վրա (իոնոտրոպ 
անցուղիներ) կամ թաղանթի որևէ մասում (մետաբոտրոպ անցուղիներ): Վերջին 
դեպքում անցուղիների ակտիվացումը կատարվում է միջնորդավորված: 
Կան նաև մեխանազգայուն և կալցիումազգայուն անցուղիներ, որոնք 
համապատասխանաբար ակտիվանում են թաղանթի մեխանիկական 
փոփոխություններից և կալցիումի ազդեցությունից:  

Որոշ պոտենցիալ-կախյալ իոնային անցուղիներ (նկ. 2.18) ունեն երկու 
տեսակի դարպասներ՝ ակտիվացնող (m) և ապաակտիվացնող (h): Օրի-
նակ` պոտենցիալ-կախյալ կալիումական անցուղիներն ունեն միայն մեկ (m) 
դարպաս, իսկ նատրիումականները՝ երկուսն էլ: Այդ պատճառով, պայմա-
նավորված վերոհիշյալ դարպասների վիճակով, նատրիումական անցուղի-
ները կարող են լինել երեք ֆիզիոլոգիական վիճակներում՝ փակ (m դարպաս-
ները փակ են, h դարպասները՝ բաց), ակտիվ կամ բաց (m և h դարպասները 
բաց են) և ապաակտիվացված (m դարպասները բաց են, h դարպասները՝ 
փակ): Իսկ կալիումական անցուղիները, որոնք ունեն միայն մեկ դարպաս, 

կարող են լինել ֆիզիոլոգիական երկու վիճակներում՝ ակտիվ (բաց) և փակ: 
Ըստ ընտրողունակության` անցուղիները լինում են ընտրողական 

(սելեկտիվ) և ոչ ընտրողական (ոչ սելեկտիվ): Սելեկտիվ անցուղիներով անցնում 
է միայն մեկ տեսակի իոն: Անցուղիների ընտրողունակությունը պայմա-
նավորված է նրանց խողովակի տրամագծով և ներսում առկա լիցքով: Եթե 
անցուղու ներսում լիցքավորումը բացասական է, ապա նրանով կանցնեն 
դրական իոնները և հակառակը:  

Ըստ աշխատանքի արագության` անցուղիները լինում են արագ և դան-
դաղ: Օրինակ` սրտամկանի կծկվող բջիջներում ապաբևեռացման փուլը 
պայմանավորված է արագ նատրիումական անցուղիներով, իսկ վերա-
բևեռացման հարթակի փուլը՝ դանդաղ կալցիումական-նատրիումական 
անցուղիներով (տե՛ս 12.1.4.2): 

Յուրաքանչյուր իոնային անցուղի ունի իր յուրահատուկ շրջափակիչը: 
Այսպես` կալցիումի անցուղին շրջափակվում է վերապամիլով, նատրիու-
մինը՝ տետրադոտոքսինով, կալիումինը՝ տետրաէթիլամոնիումով: 

2.6. Իոնային պոմպերն ու դրանց գործունեությունը 
 

Նկար 2.18. Պոտենցիալ-կախյալ իոնային անցուղիներ՝ 
1. բաց, 2. ապաակտիվացված, 3. փակ, 4. ակտիվացնող դարպասներ,  

5. ապաակտիվացնող դարպասներ: 
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Իոնային պոմպերը ինտեգրալ սպիտակուցներ են, որոնք իոնները փո-
խադրում են էլեկտրաքիմիական աստիճանականությանը հակառակ ուղ-
ղությամբ: Ինչպես արդեն նշվել է, սրանք ԱԵՖ-ազներ են, որոնց համար 
էներգիայի աղբյուրն ԱԵՖ-ի տրոհումն է: Կան Na+-K+-ԱԵՖազ, Na+-Ca2+-
ԱԵՖազ, Ca2+-ԱԵՖազ, H+-K+-ԱԵՖազ, H+-ԱԵՖազ, Mg2+-ԱԵՖազ և այլն: 

Պոմպերի մշտական աշխատանքն անհրաժեշտ է իոնների խտության 
աստիճանականությունը պահպանելու համար: Պոմպի աշխատանքի շնոր-
հիվ պահպանվում է նաև բջջի էլեկտրական լիցքը: Իոնային պոմպերն 
օժտված են յուրահատկությամբ, այն է` տեղափոխում են որոշակի մեկ կամ 
մի քանի իոններ: Օրինակ` Ca2+-ական պոմպը տեղափոխում է միայն կալ-
ցիում, իսկ Na+-K+-ական պոմպը` թե՛ նատրիում և թե՛ կալիում:  

Նշենք, որ Na+-K+-ական պոմպը (Na+-K+-ԱԵՖազ) ամենատարածվածն 
ու ամենաուսումնասիրվածն է: Այն ապահովում է բջջի ներսում և դրսում 
Na+-ի և K+-ի խտության տարբերությունը, որն անհրաժեշտ է թաղանթային 
պոտենցիալի ձևավորման համար: Պոմպի գլխավոր ակտիվացնողներն են 
ալդոստերոնը, թիրոքսինը, էներգիայի պակասը (թթվածնաքաղց), իսկ 
շրջափակողներն են ստրոֆանտինը, ուաբաինը: Na+-K+-ական պոմպի 
առանձնահատկությունն այն է, որ իր աշխատանքի մեկ շրջափուլի (ցիկլի) 
ժամանակ բջջից հանում է երեք Na+-ի և բջիջ է մտցնում երկու K+-ի իոններ: 
Յուրաքանչյուր շրջափուլի ընթացքում պոմպն օգտագործում է մեկ մոլեկուլ 
ԱԵՖ: Հանգստի պայմաններում բջջի ԱԵՖ-ի էներգիայի գրեթե 1/3-ը ծախս-
վում է Na+-K+-ական պոմպի վրա, որն ապահովում է բջջի օսմոսային կար-
գավորումը, նեյրոնների և մկանաբջիջների էլեկտրական ակտիվությունն ու 
այլ նյութերի փոխադրումը: 

Այս պոմպը երկու ենթամիավորներից միացված սպիտակուցային 
համալիր է՝ α (խոշոր, մոլեկուլային կշիռը՝ 100000) և β (փոքր, մոլեկուլային 
կշիռը՝ 55000): Ենթադրվում է, որ β-ենթամիավորը ֆիքսում է սպիտակու-
ցային համալիրը բջջաթաղանթին` կապվելով դրա լիպիդային մոլեկուլների 
հետ, իսկ α-ենթամիավորն իրականացնում է իոնների տեղափոխությունը: 
α-ենթամիավորն ունի երկու ակտիվ կենտրոն. բջջի ներս ուղղված հատ-
վածը պարունակում է երեք ընկալիչային մասնիկ, որոնք կարող են կապել 
երեք նատրիումի իոններ, իսկ արտաքին հատվածում առկա են երկու 
ընկալիչային մասնիկ՝ երկու կալիումի իոններ կապելու համար: Ենթամիա-
վորի միջին հատվածը, որն ավելի մոտ է նատրիում-կապող մասին, օժտված 
է ԱԵՖ-ազային ակտիվությամբ:  

Կալցիումական պոմպը (Ca2+-ԱԵՖազ) տեղակայված է մկանային 
բջիջների սարկոպլազմային ցանցում, այլ բջիջների էնդոպլազմային ցան-
ցում, բջջաթաղանթում: Պոմպն ապահովում է Ca2+-ի իոնների փոխադրումը 
և հսկում Ca2+-ի պարունակությունը բջջում: Պոմպը Ca2+-ի իոնները սրտա-
մկանի և կմախքային մկանի բջիջներից տեղափոխում է դեպի միջբջջային 
տարածություն կամ սարկոպլազմային ցանցի ցիստերներ և միտոքոնդ-
րիումներ, որոնք Ca2+-ի ներբջջային պահեստարաններն են:  

Պրոտոնային պոմպը (H+-ԱԵՖազ) գտնվում է ստամոքսի շրջադիր 
բջիջների թաղանթում և կարևոր դեր ունի HCl-ի սինթեզում (տե՛ս 15.8.1.1): 
Երիկամներում այն մասնակցում է օրգանիզմի ներքին միջավայրի pH-ի 
կարգավորմանը: Այս պոմպը մշտապես գործում է բոլոր միտոքոնդրիում-
ներում:  
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2.7. Հյուսվածքներ 
 

Չնայած բարդ կառուցվածքին` մարդու մարմինը կազմված է ընդա-
մենը 4 հյուսվածքից` էպիթելային, շարակցական, մկանային և նյարդային: 
Այս հյուսվածքները բաղկացած են բջիջներից, իսկ շարակցական հյուս-
վածքի դեպքում` նաև միջբջջային նյութից, որոնք միմյանց հետ առաջաց-
նում են օրգանիզմի օրգաններն ու համակարգերը: Օրգաններում կա պա-
րենքիմ, որն առաջացնում են օրգանի հիմնական ֆունկցիան ապահովող 
բջիջները, և ստրոմա, որը հենարանային նշանակություն ունի ու հիմնա-կա-
նում դրսևորվում է շարակցական հյուսվածքով: Հյուսվածքների հիմնական 
տարբերությունները ներկայացված են աղյուսակ 2.2-ում: 
 

Աղյուսակ 2.2.  
Հյուսվածքների հիմնական հատկությունները. 

 

Հյուսվածք Բջիջներ Հիմնական 
ֆունկցիան 

էպիթելային խիտ դասավորված բազմանկյուն 
էպիթելային բջիջներ 

ծածկում է մարմինը, 
ներքին օրգանների 
խոռոչները և առա-
ջացնում է գեղձերը։ 

շարակցական 
ֆիբրոբլաստ, քոնդրոբլաստ, 
օստեոբլաստ, ադիպոցիտ, 
մակրոֆագ, օստեոկլաստ, 
պարարտ բջիջ, պլազմատիկ բջիջ 

հենարանային և 
պաշտպանական 

մկանային երկարավուն կծկողական տարրեր` 
մկանաթել կամ մկանային բջիջ շարժում 

նյարդային ելուստավոր բջիջներ` նեյրոններ և 
նեյրոգլիայի բջիջներ 

նյարդային ազդակի 
առաջացում և փոխան-
ցում, նեյրոնների օժան-
դակում 
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2.7.1. Էպիթելային հյուսվածք 
 
Էպիթելային հյուսվածքը (նկ. 2.19) բաղկացած է խիտ դասավորված 

էպիթելային բջիջներից, որոնք առաջացնում են պաշտպանական շերտեր` 
օրգանիզմի ներքին միջավայրն անջատելով արտաքինից և պաշտպանելով 
հյուսվածքներն արտաքին տարբեր ազդակներից, ինչպես նաև առաջաց-
նում է գեղձերի մեծամասնությունը: Այսպիսով, էպիթելային հյուսվածքը 
ծածկում է մարմինը, պատում ներքին օրգանների (ստամոքս, աղիքներ, մի-
զապարկ և այլն) լորձային և շճային թաղանթների մակերեսները: Բացի 
պաշտպանական դերից, էպիթելային շերտը մասնակցում է նաև օրգանիզ-
մի նյութափոխանակությանը շրջակա միջավայրի հետ: Օրինակ` աղիքային 
էպիթելով աղիքների խոռոչից արյան և ավշի մեջ են ներծծվում սննդարար 
նյութեր, որոնք օրգանիզմի համար էներգիայի աղբյուր և շինանյութ են 
(ներծծական ֆունկցիա): Երիկամային էպիթելն արտազատում է ազոտային 
փոխանակության մի շարք արգասիքներ (արտազատական ֆունկցիա): 
Մաշկի էպիթելը հզոր պատնեշ է շատ միկրոօրգանիզմների և թույների դեմ 
(պաշտպանական ֆունկցիա): 

Գեղձային էպիթելն իրականացնում է հյութազատիչ գործունեություն, 
այսինքն` ստեղծում և արտազատում է յուրահատուկ նյութեր՝ սեկրետներ և 

հորմոններ, որոնք օգտագործվում են օրգանիզմի տարբեր գործընթաց-
ներում: Օրինակ` ենթաստամոքսային գեղձի հյութը բարակ աղիքում մաս-
նակցում է սպիտակուցների, ճարպերի և ածխաջրերի մարսմանը: Վահա-
նագեղձն արտադրում է յոդ պարունակող հորմոններ, որոնք կարգավորում 
են օրգանիզմի աճն ու զարգացումը: 

Էպիթելային հյուսվածքն ունի ընդհանուր հատկություններ, որոնք 

Նկար 2.19. Էպիթելային հյուսվածք: 
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հնարավորություն են տալիս այն տարբերելու օրգանիզմի մյուս հյուսվածք-
ներից։ 
1. Էպիթելն առաջանում է խիտ դասավորված բջիջներից, որոնք սերտո-

րեն կապված են միմյանց տարբեր կապերով (դեսմոսոմներ, հոծ կոն-
տակտներ):  

2. Էպիթելային շերտը կազմող բջիջների միջև չկա միջբջջային նյութ:  
3. Էպիթելային բջիջները տեղակայված են հիմքային թաղանթի վրա: 

Հիմքային թաղանթներն ունեն մոտ 1 մկմ հաստություն, կազմված են 
ամորֆ նյութից և թելակազմ կառուցվածքներից: 

4. Էպիթելային հյուսվածքը չունի արյունատար անոթներ: Դրա սնուցումն 
իրականացվում է դիֆուզային եղանակով, հիմքային թաղանթով, արյու-
նատար անոթներով հարուստ ենթադիր շարակցական հյուսվածքով:  

5. Էպիթելային բջիջների հիմքային ու գագաթային բաժիններն ունեն 
տարբեր կառուցվածք: Էպիթելային բջիջների գագաթին կարող են 
հայտնաբերվել թավիկներ կամ թարթիչներ, իսկ հիմքային հատվածում՝ 
միտոքոնդրիումներով շրջապատված բջջաթաղանթի ներհրումներ:  

6. Էպիթելներն ունեն ռեգեներացիայի մեծ ունակություն: Վերականգնումը 
կատարվում է ցողունային բջիջների միտոզի և տարբերակման մի-
ջոցով: 

 
2.7.2. Շարակցական հյուսվածք 

 

Շարակցական հյուսվածքի բազմաթիվ տեսակներ կատարում են մե-
խանիկական դեր, ապահովում օրգանիզմի ձևն ու հենքը, առաջացնում այն 
մատրիքսը, որը կապում է բջիջներն ու օրգանները: 

Շարակցական հյուսվածքները (նկ. 2.20) բնորոշվում են բջիջների 
բազմազանությամբ և լավ զարգացած միջբջջային նյութով, որը կազմված է 
հիմնական ամորֆ նյութից և թելերից: Միջբջջային նյութն արտադրվում է 
բջիջների կողմից, և նրա ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկություններն ու 
կառուցվածքը հիմնականում պայմանավորում են այդ հյուսվածքների 
ֆունկցիոնալ նշանակության բազմազանությունը: Ի տարբերություն մյուս 
հյուսվածքների, որոնք հիմնականում կազմված են բջիջներից, շարակցա-
կան հյուսվածքում գերակշռում է միջբջջային նյութը, որի սպիտակուցային 
բնույ-թի կոլագենային, էլաստինային և ռետիկուլային թելերը շրջապատված 
են հիդրոֆիլ ամորֆ նյութով` բաղկացած գլիկոզամինոգլիկաններից, 
պրոտեոգլիկաններից և այլնից: Տարբեր նյութերի փոխանակումն արյան և 
բջիջների միջև կատարվում է շարակցական հյուսվածքի մատրիքսում: 
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Տարբերում են բուն (փուխր, խիտ շարակցական հյուսվածքներ) և 
կմախքային (ոսկրային և աճառային) շարակցական հյուսվածքներ: Փուխր 
շարակցական հյուսվածքում գերակշռում է միջբջջային նյութը: Այն հայտնա-
բերվում է բոլոր օրգաններում, քանի որ ուղեկցում է արյունատար և ավ-
շային անոթներին, կազմում է շատ օրգանների հենքը (ստրոման) և ապա-
հովում բջիջների սնուցումը: Ձևակերպված թելակազմ շարակցական հյուս-
վածքը հիմնականում պարունակում է կոլագենային թելեր, որոնք ապահո-
վում են նրա ամրությունը: Այն կազմում է ջլերը և կապանները, ֆիբրոզ 
թաղանթները (որովայնամիզ, թոքամիզ, սրտապարկ): 

Կմախքային են աճառային և ոսկրային հյուսվածքները, որոնք բնորոշ-
վում են չափազանց ամուր միջբջջային նյութով: Սրանք կատարում են 
հենարանային և պաշտպանական ֆունկցիաներ, ինչպես նաև մասնակցում 
են ջրի ու հանքային աղերի փոխանակությանը: Աճառային հյուսվածքները 
մտնում են շնչառական համակարգի մի շարք օրգանների, հոդերի և միջ-
ողային սկավառակների կազմության մեջ: Ոսկրային հյուսվածքների միջ-
բջջային նյութում հանքային աղերի պարունակությունը 70 % է, որոնց հիմ-
նական մասը կալցիումի ֆոսֆատն է: Այս հյուսվածքներից է կազմված 
կմախքը, որտեղ ցայտուն արտահայտվում է շարակցական հյուսվածքի 
հենարանային, մեխանիկական, պաշտպանական դերը: Ոսկրային հյուս-
վածքը նաև կալցիումի, ֆոսֆորի և այլ հանքային աղերի պահեստ է: Արյու-
նը նույնպես շարակցական հյուսվածքի տեսակ է, որը հեղուկ է, քանի որ 
միջբջջային նյութը (արյան պլազման) հիմնականում ջուր է պարունակում 
(90 %):  

Շարակցական հյուսվածքները կատարում են մեխանիկական, հենա-
րանային և կառուցվածքային ֆունկցիաներ, մտնում են բազմաթիվ օրգան-
ների պատիճների և հենքերի կազմության մեջ: Պաշտպանական ֆունկ-

Նկար 2.20. Շարակցական հյուսվածք: 
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ցիան իրականացվում է մեխանիկական ճանապարհով (ոսկորներ, աճառ-
ներ, փակեղներ), ֆագոցիտոզով և իմուն մարմինների արտադրությամբ: 
Պլաստիկ ֆունկցիան արտահայտվում է հարմարվողական գործընթացնե-
րին ակտիվորեն մասնակցելու միջոցով, ռեգեներացիայի և վերքերի լավաց-
ման ընթացքում: Սնուցող (տրոֆիկ) ֆունկցիան պայմանավորված է տվյալ 
շրջանում կառուցվածքների սնուցմամբ, նյութափոխանակության և օրգա-
նիզմի ներքին միջավայրի հոմեոստազի պահպանմամբ: 

 
2.7.3. Մկանային հյուսվածքներ 

 

Մկանային հյուսվածքները կազմված են մասնագիտացված տարրերից 
(մկանաթելեր կամ բջիջներ), որոնց գլխավոր դերը շարժումն է (նկ. 2.21): 
Նրանց կառուցվածքը, երկարավուն ձևը, միոֆիբրիլների առկայությունը, 
որոնք ապահովում են կծկողականությունը, նպաստում են հիմնական 
ֆունկցիայի կատարմանը: Մկանաթելերը կամ մկանային բջիջները 
ծածկված են թաղանթով՝ սարկոլեմայով, բջիջների ներքին պարունակութ-
յունը` ցիտոպլազման, կոչվում է սարկոպլազմա, իսկ հարթ էնդոպլազմային 
ցանցը` սարկոպլազմային ցանց: Սարկոպլազմայում կան հատուկ կծկվող 
սպիտակուցների մոլեկուլներ՝ ակտին և միոզին, որոնց փոխազդեցության 
հետևանքով մկանային հյուսվածքը ենթարկվում է փոփոխության` կծկվում 
է: Կծկվելու համար պահանջվում է մեծ քանակությամբ էներգիա, ուստի 
մկանային հյուսվածքների կառուցվածքային տարրերը հարուստ են միտո-
քոնդրիումներով: Սրանց սարկոպլազմայում կան նաև մեծ քանակությամբ 
գլիկոգեն և միոգլոբին:  

 
Նկար 2.21. Մկանային հյուսվածք: 

 

Բոլոր մկանային հյուսվածքները բաժանվում են երկու ենթախմբի, որը 
պայմանավորված է կծկվող օրգանոիդների դասավորվածությամբ: 

Հարթ մկանային հյուսվածք: Հարթ մկանային հյուսվածքը բաղկա-
ցած է հարթ մկանային բջիջներից՝ միոցիտներից, որոնք իլիկաձև են և 
ունեն 20-500 մկմ երկարություն։ Միոցիտների սարկոպլազմայում առկա 
ակտինի թելերը (ակտինային միոֆիլամենտներ) և միոզինի թելերը (միոզի-
նային միոֆիլամենտներ) միմյանց զուգահեռ չեն դասավորված, որի պատ-
ճառով կծկվող միոֆիբրիլները չունեն միջաձիգ գծավորություն: Հարթ 
մկաններ կան մի շարք ներքին օրգանների պատերում, որտեղ նրանք առա-
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ջացնում են շերտեր և թաղանթներ (օրինակ՝ շնչառական օրգաններում, 
մարսողական ուղում, արյունատար անոթներում և այլն): Սրանց 
կծկումները դանդաղ են և ակամա: 

Միջաձիգ զոլավոր մկանային հյուսվածք: Միջաձիգ զոլավոր մկա-
նային հյուսվածքում ակտինային և միոզինային միոֆիլամենտների փոխա-
դարձ դասավորությունը պայմանավորում է միջաձիգ գծավորությունը: Մի-
ջաձիգ զոլավոր մկանային հյուսվածքը կազմում է սրտամկանը և կմախ-
քային մկանները: 

Սրտի միջաձիգ զոլավոր մկանային հյուսվածքը կազմված է հիմնա-
կանում կծկվող կարդիոմիոցիտներից, որոնք երկարավուն (100-150 մկմ) և 
գլանաձև բջիջներ են: Սրանք ծայրերով միանում են միմյանց և առաջաց-
նում ցանց: Բջիջների միացման հատվածներում կան միջադիր սկավառակ-
ներ, որոնցում հայտնաբերվում են դեսմոսոմներ և նեքսուսներ: Դեսմոսոմ-
ներն ապահովում են բջիջների մեխանիկական կապը միմյանց հետ, իսկ 
նեքսուսները՝ գրգիռի փոխանցումը մեկ բջջից մյուսը:  

Կմախքային միջաձիգ զոլավոր մկանային հյուսվածքի կառուցվածքա-
յին տարրերը մկանաթելերն են, որոնք երկար (մինչև 12սմ), գլանաձև, բազ-
մակորիզ կառուցվածքներ են` կազմված սարկոպլազմայից և շրջապատված 
սարկոլեմայով:  

Միջաձիգ զոլավոր մկանային հյուսվածքը այդպես է անվանվում մուգ 
և բաց սկավառակների առկայության պատճառով, որոնք պայմանավորված 
են միոֆիլամենտների զուգահեռ դասավորվածությամբ: 

Տարբերում են հաստ և բարակ միոֆիլամենտներ: Հաստ միոֆիլա-
մենտներն առաջանում են միոզին սպիտակուցով, բարակները` ակտին, 
տրոպոնին և տրոպոմիոզին սպիտակուցների համախմբվելով (տես` 5.3): 
  

2.7.4. Նյարդային հյուսվածք 
 

Նյարդային հյուսվածքը կազմում է օրգանիզմի նյարդային համակար-
գը, որը մարդու օրգանիզմի ամենաբարդ համակարգն է: Նյարդային 
հյուսվածքը օրգանիզմում ստեղծում է ինտեգրված ցանց, որը կարգավորում 
է օրգանների գործունեությունը, իրականացնում դրանց կապը միմյանց 
միջև և արտաքին միջավայրի հետ: 

Օրգանիզմում նյարդային հյուսվածքի նշանակությունը որոշվում է 
նյարդային բջիջների (նեյրոններ) հիմնական հատկություններով՝ դրդումով, 
արգելակումով, նյարդային ազդակի առաջացումով և հաղորդումով:  

Նյարդային հյուսվածքը կազմված է նեյրոններից և նեյրոգլիայից:  
Նեյրոնները ելուստավոր բջիջներ են, որոնցում տարբերում են բջջի 

մարմին և նրանից դուրս եկող ելուստներ: Նեյրոնի մարմինը պարունակում 
է կորիզը շրջապատող ցիտոպլազմա, որը հարուստ է օրգանոիդներով: 
Ցիտոպլազմայում են տեղակայված էնդոպլազմային ցանցը, ռիբոսոմները, 
միտոքոնդրիումները, Գոլջիի համալիրը, լիզոսոմները, նեյրոֆիլամենտները: 
Նեյրոնի մարմինը և ելուստները շրջապատված են թաղանթով` նեյրոլեմայով, 
որի յուրահատուկ կառուցվածքն ապահովում է նյարդային գրգիռներ 
հաղորդելու ունակությունը: Ելուստներն ապահովում են նյարդային 
ազդակի փոխանցումը մարդու մարմնի մի մասից մյուսը, կապ հաստատում 
նույնիսկ միմյանցից բավական հեռու տեղակայված տեղամասերի միջև, այդ 
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պատճառով սրանց երկարությունը տատանվում է լայն սահմաններում՝ մի 
քանի միկրոմետրից մինչև 1-1.5 մ: Ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության` 
նեյրոնների ելուստները բաժանվում են երկու տեսակի: Այն ելուստը, որը 
նյարդային ազդակը տանում է նեյրոնի մարմնից, կոչվում է աքսոն: Աքսոնի 

սկզբնական կոնաձև հատվածը կոչվում է աքսոնային թմբիկ: Վերջինս չունի 
միելինային թաղանթ և նեյրոնի ամենադրդունակ հատվածն է, քանի որ պա-
րունակում է բազմաթիվ էլեկտրադրդունակ Na+-ական անցուղիներ: Աքսոնն 
այլ նեյրոնի կամ աշխատող օրգանի՝ մկանների, գեղձերի, անոթների վրա 
ավարտվում է ծայրային համալիրով (նախասինապսային հաստուկ): 
Ելուստների մյուս տեսակը դենդրիտներն են, որոնք մեծ մասամբ խիստ 
ճյուղավորված են: Դենդրիտների քանակն ու երկարությունը, դրանց ճյու-
ղավորվածության բնույթը բնորոշ են նեյրոնների տարբեր տեսակներին: 

Նեյրոնների դասակարգումը: Ըստ գործունեության` նեյրոնները լի-
նում են զգացող (աֆերենտ), ներդիր (ասոցիատիվ) և շարժիչ (էֆերենտ): 
Առաջիններն ընկալում են զանազան ազդակներ արտաքին կամ օրգանիզմի 
ներքին միջավայրից և այն հաղորդում կենտրոն: Ներդիր նյարդային 
բջիջներն իրականացնում են կապը նեյրոնների միջև: Շարժիչ նեյրոնները 
գրգիռը կենտրոնից փոխանցում են աշխատող օրգանի հյուսվածքներին: 

Ըստ ելուստների քանակի` նեյրոնները լինում են միաբևեռ (ունեն մեկ 
ելուստ), կեղծ միաբևեռ, երկբևեռ (ունեն երկու ելուստ) և բազմաբևեռ (նկ. 2.22): 

Վերջին խումբն ավելի տարածված է և' մարդու, և' մյուս կաթնասուն-
ների դեպքում: Այդպիսի նեյրոնների բազմաթիվ ելուստներից մեկը աքսոն է, 
իսկ մնացածները՝ դենդրիտներ: Երկբևեռ նեյրոններն ունեն երկու ելուստ՝ 
աքսոն և դենդրիտ, որոնք տեղակայված են նեյրոնի մարմնի հակառակ 
բևեռներում: Կեղծ միաբևեռ նեյրոնները ողնուղեղի նյարդային հանգույց-
ների աֆերենտ նեյրոններն են: Կեղծ միաբևեռ նեյրոնների մարմնից հեռա-
նում է մեկ ելուստ, որը T-աձև բաժանվում է երկու մասի: Իսկական միա-
բևեռ (ունիպոլյար) նեյրոններ մարդու օրգանիզմում չկան: 

Նեյրոգլիա: Նեյրոգլիայի բոլոր բջիջները բաժանվում են երկու տար-
բեր խմբերի՝ մակրոգլիայի և միկրոգլիայի: Մակրոգլիայի խմբին են դասվում 
էպենդիմոցիտները, աստրոցիտներն ու օլիգոդենդրոցիտները (նկ. 2.23):  

Նկար 2.22. Նեյրոների տեսակները: 
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Նկար 2.23. Նեյրոգլիայի բջիջներ. 

 

1. օլիգոդենդրոցիտ, 2. միելինապատ աքսոն, 3. միելինային թաղանթ, 
 4. միկրոգլիա, 5. նեյրոն, 6. աստրոցիտ, 7. արյունատար անոթ: 

 
Էպենդիմոցիտները կազմում են բջջային տարրերի խիտ շերտ, որը 

պաստառում է ողնուղեղային խողովակն ու գլխուղեղի փորոքները: 
Աստրոցիտները փոքր բջիջներ են՝ բոլոր կողմերն ուղղված բազմաթիվ 

ելուստներով, որոնք, շրջապատելով արյունատար անոթները, ստեղծում են 
արյունաուղեղային պատնեշն ու առաջացնում կենտրոնական նյարդային 
համակարգի հենարանային ապարատը: Տարբերում են պրոտոպլազմատիկ և 
թելակազմ աստրոցիտներ: Աստոցիտները նույնպես ունեն հանգստի պոտեն-
ցիալ, որը, ի տարբերություն նեյրոնների, չի կարող փոխվել գործողության 
պոտենցիալի: Աստրոցիտների ֆունկցիաներն են. 
 Ստեղծում են արյունաուղեղային պատնեշ, որի շնորհիվ նեյրոնները 

պաշտպանվում են վնասակար նյութերի ազդեցությունից (տե՛ս 6.2.8):  
 Ապահովում են նեյրոնների նյութափոխանակությունը` սննդարար 

նյութերը փոխադրելով արյունից նեյրոն, իսկ նյութափոխանակության 
արգասիքները` հակառակ ուղղությամբ:  

 Կատարում են բուֆերային դեր, քանի որ կլանում են K+-ի իոններ: Այս 
հատկության շնորհիվ նեյրոնների շուրջը ստեղծում են կալիումի իոնների 
թույլ խտաստիճան, որը կարևոր է նեյրոնների ՀՊ-ն և դրդունակությունը 
պահպանելու համար: 

 Կլանում և քայքայում են միջնորդանյութերը` կանխելով դրանց կուտա-
կումը ԿՆՀ-ում: 

 Ապահովում են ԿՆՀ-ի վնասված հատվածների վերականգնումը, որն 
ավելի է արտահայտված դառնում նրա վնասումներից հետո, օրինակ` 
գլխուղեղի կաթվածի դեպքում: Աստրոցիտները բազմանալով լցնում են 
վնասված հատվածը և առաջացնում սպի` միաժամանակ արտադրելով 
նյութեր (Phosphatase and tensin homolog-PTEN), որոնք ճնշում են վնաս-
ված նյարդաթելերի աճն ու կանխում նեյրոնների վերականգնումը ԿՆՀ-
ում: 

 Սաղմնային զարգացման ընթացքում արտադրում են բջջային ադհեզիա-
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յի մոլեկուլներ, որոնք ապահովում են աքսոնների և դենդրիտների աճի 
ուղղությունը: 

 

Օլիգոդենդրոցիտները նեյրոգլիայի բջիջների ամենամեծաքանակ 
խումբն են: Օլիգոդենդրոցիտների ելուստները շրջապատում են նեյրոնների 
մարմինները կենտրոնական նյարդային համակարգում, մտնում են նյարդա-
թելերի թաղանթների և նյարդային վերջավորությունների կազմի մեջ: Ծայ-
րամասային նյարդային համակարգում նույն ֆունկցիան կատարում են 
Շվանի բջիջները: 

Միկրոգլիայի բջիջները մակրոֆագեր են, որոնք ֆագոցիտոզի միջո-
ցով նյարդային համակարգը մաքրում են վնասված բջիջներից, մանրէներից 
և վիրուսներից: Առողջ ուղեղում միկրոգլիայի բջիջները պայմանավորում են 
իմունային պատասխանը: Սրանց քանակը ԿՆՀ-ում կտրուկ ավելանում է 
բորբոքային և ինֆեկցիոն հիվանդությունների ժամանակ:  

Գլիայի բջիջների թերֆունկցիայի հետևանքով կարող են զարգանալ 
ԿՆՀ-ի տարբեր հիվանդություններ (աուտիզմ, ցրված սկլերոզ, աուտոիմու-
նային էնցեֆալոմիելիտ, Պարկինսոնի հիվանդություն, Ալցհեյմերի հիվան-
դության և այլն): 

Նյարդաթելեր: Նյարդաթելը նեյրոնի սովորաբար երկար ելուստն է` 
աքսոնը: Նյարդային համակարգի տարբեր բաժիններում նյարդաթելերի թա-
ղանթները զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից, որը պայմանավորված է 
նյարդաթելերի կառուցվածքի առանձնահատկություններով: Աքսոնները 
լինում են միելինապատ և միելինազուրկ (նկ. 2.24): Աքսոնի կենտրոնով 
անցնում է առանցքային գլանը, որը ԿՆՀ-ում ծածկված է օլիգոդենդրոգլիայի 
բջիջներով, իսկ ծայրամասային նյարդային համակարգում` նեյրո-
լեմոցիտներով կամ Շվանի բջիջներով: 

Միելինազուրկ նյարդաթելերը մտնում են հիմնականում վեգետատիվ 
նյարդային համակարգի կազմության մեջ: Միելինազուրկ նյարդաթելերի 
թաղանթը կազմող օլիգոդենդրոգլիայի բջիջները խիտ ձգաններ են, որոն-
ցում տեղակայված են տարբեր նեյրոններին պատկանող մի քանի (10-20) 
առանցքային գլաններ: 

 
Միելինապատ նյարդաթելերը առկա են ինչպես կենտրոնական, այն-

պես էլ ծայրամասային նյարդային համակարգում: Սրանք զգալիորեն հաստ 
են միելինազուրկ թելերից: Լայնական հատույթի տրամագիծը տատանվում 

Նկար 2.24. Միելինապատ (աջից) և ոչ միելինապատ (ձախից) նյարդաթելեր: 
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է 1-20 մկմ սահմաններում: Միելինապատ նյարդաթելերի առանցքային 

գլանը ԿՆՀ-ում շրջապատված է օլիգոդենդրոցիտների` միելին պարունակող 
ոտիկներով: Ծայրամասային նյարդային համակարգում միելինապատումը 
կատարվում է Շվանի բջիջներով, որոնք պարուրվում են առանցքային 
գլանի շուրջը (նկ. 2.25): Օլիգոդենդրոցիտների և Շվանի բջիջների միելինա-
պատման տարբերությունն այն է, որ մեկ օլիգոդենդրոցիտն առաջացնում է 
մի քանի ոտիկներ, որոնք կարող են միելինապատել նույն կամ տարբեր 
աքսոնի մի քանի հատվածներ, իսկ մեկ Շվանի բջիջը միելինապատում է 
միայն մեկ հատված: 

 
Միելինապատված հատվածների միջև` մի քանի միկրոմետրից մինչև 

մի քանի միլիմետր հեռավորության վրա, կան միելինազուրկ տեղամասեր՝ 
Ռանվեյի սեղմվածքներ: Սեղմվածքները համապատասխանում են հարևան 
նեյրոլեմոցիտների սահմանին: Այս հատվածներում կան բազմաթիվ էլեկտ-
րադրդունակ Na+-ական անցուղիներ, որոնց շնորհիվ ԳՊ-ն թռիչքաձև տա-
րածվում է նյարդաթելով (տե՛ս 4.1.3):  

 

Նկար 2.25. Միելինային թաղանթի առաջացումը
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3.1. Հյուսվածքի գրգռականություն և դրդունակություն 
 
Կենսաբանական համակարգերն իրենց գործունեության ընթացքում 

կարող են լինել երկու ֆիզիոլոգիական վիճակներում՝ հանգիստ և ակտիվ: 
Հանգիստ վիճակը բնութագրվում է ֆիզիոլոգիական գործընթացների հա-
րաբերական կայուն ցուցանիշներով, մինչդեռ օրգանիզմի արտաքին և ներ-
քին միջավայրերի փոփոխությունները կանխորոշում են նրա հարմարվելը 
նոր պայմաններին, որի հիմքում ընկած են գրգռականությունն ու դրդունա-
կությունը: Գրգռականությունը (ռեակտիվություն) ներքին և արտաքին տարբեր ազ-
դակների ներքո հյուսվածքի ֆիզիոլոգիական հանգիստ վիճակից ակտիվ վիճակի 
անցնելու հատկությունն է: Այն ազդակները, որոնք առաջացնում են նման փո-
փոխություններ, կոչվում են գրգռիչներ, իսկ հյուսվածքի մի վիճակից մյուսին 
անցնելու գործընթացը՝ գրգռում: Գրգռված հյուսվածքներն այդ ազդեցությա-
նը պատասխանում են օրգանիզմի հոմեոստատիկ ցուցանիշների ՝ pH-ի, օս-
մոսային և օնկոսային ճնշման, ջերմաստիճանի և այլի փոփոխությամբ, ինչպես 
նաև ակտիվանում է նյութափոխանակությունն ու թթվածնի յուրացումը բջիջներում: 
Այս փոփոխությունները տարբեր չափերով ընդհանուր են բոլոր հյուսվածք-
ների համար: 

Դրդունակությունը հյուսվածքի գրգռմանը մասնագիտացված, մենահատուկ 
պատասխան տալու հատկությունն է, որն արտահայտվում է բջջաթաղանթի հանգս-
տի պոտենցիալի փոփոխմամբ: Լայն իմաստով գրգռականությունը բնորոշ է 
բոլոր հյուսվածքներին, իսկ դրդունակությամբ օժտված են սահմանափակ 
քանակով հյուսվածքներ՝ նյարդայինը, մկանայինը և գեղձայինը: Դրդունակութ-
յունն արտահայտվում է ոչ միայն ընդհանուր, այլև մենահատուկ պատասխա-
նով: Դրդման արդյունքում նյութափոխանակային գործընթացների փոփոխ-
ման հետ մեկտեղ ծագում է նաև գործողության պոտենցիալ (ԳՊ), որի արդ-
յունքում էլ առաջանում է մենահատուկ պատասխան՝ նյարդային ազդակի ա-
ռաջացում և հաղորդում, մկանի կծկում, գեղձի հյութազատություն: Դրդման շնոր-
հիվ նյարդային համակարգն իրականացնում է զանազան ազդակների ըն-

ԴՐԴՈՒՆԱԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 3 
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կալումն ու վերամշակումը, պատասխանի ձևավորումը, տարբեր օրգան-
համակարգերի ֆունկցիաների կարգավորումը, օրգանիզմի հարմարումն 
արտաքին միջավայրի փոփոխվող պայմաններին, զգայությունների, խոսքի, 
հիշողության ձևավորումը, փորձի կուտակումը, ուսուցումը և այլ գործըն-
թացները: Նյարդային ազդակների միջոցով իրագործվում է ռեֆլեքսային ա-
ղեղի մի օղակից մյուսին գրգիռի հաղորդումն ու գործարկող օրգանի պա-
տասխան ռեակցիան: Կարելի է ասել, որ դրդումը հյուսվածքի կենսունա-
կության և կենսագործունեության հիմքն է:  

Գրգռիչները դասակարգվում են տարբեր չափանիշներով՝ բնույթով, ու-
ժով, ազդման տեղով, կենսաբանական նշանակությամբ:  

Ըստ բնույթի՝ դրանք կարող են լինել քիմիական (գազեր, թթուներ, հիմ-
քեր և այլն), ֆիզիկական (էլեկտրական հոսանք, մեխանիկական, լուսային, 
ձայնային, ջերմային ազդակներ), կենսաբանական (վիրուսներ, բակտերիա-
ներ, նրանց տոքսինները և այլն):  

Ըստ ուժի՝ տարբերում են շեմքային, ենթաշեմքային, վերշեմքային գրգռիչ-
ներ: Շեմքային կոչվում է գրգռիչի այն նվազագույն արժեքը, որն առաջացնում է 
հյուսվածքի դրդում՝ տեսանելի պատասխան: Շեմքը դրդունակության ցուցանիշն 
է. որքան այն ցածր է, այնքան բարձր է հյուսվածքի դրդունակությունը: Այն 
գրգռիչները, որոնց ուժը փոքր է շեմքայինից, կոչվում են ենթաշեմքային, իսկ 
նրանք, որոնք գերազանցում են շեմքայինի արժեքը՝ վերշեմքային: Շեմքայի-
նից բարձր ուժով օժտված գրգռիչները, որոնք հյուսվածքում առաջացնում 
են աճող պատասխան, կոչվում են օպտիմալ: Այն վերշեմքային գրգռիչը, որից 
հետո ուժի մեծացումն այլևս չի ավելացնում ստացվող պատասխանի արժե-
քը, կոչվում է մաքսիմալ (առավելագույն), իսկ եթե վերշեմքային ուժի գրգռիչի 
ազդեցությամբ հյուսվածքում գրանցվում է նվազող պատասխան, ապա այն 
կոչվում է պեսիմալ։ 

Ըստ ազդման տեղի՝ գրգռիչները լինում են էկզոգեն (արտածին) և էնդո-
գեն (ներսածին): Էկզոգեն գրգռիչներից են՝ լույսը, ձայնային ալիքը, իսկ էնդո-
գեն ազդեցություն ունեն հորմոնները, կենսաբանական ակտիվ նյութերը, 
արյան գազային և էլեկտրոլիտային կազմը, նյարդային ազդակը և այլն: 

Գրգռիչները, ըստ կենսաբանական նշանակության, լինում են ադեկ-
վատ (համապատասխան) և ոչ ադեկվատ (անհամապատասխան): Ադեկվատ են 
այն գրգռիչները, որոնք ազդում են բնական պայմաններում էվոլյուցիայի ըն-
թացքում իրենց հարմարված կենսաբանական կառույցների (ընկալիչների) 
վրա: Այսպես՝ տեսողական զգայարանի ցանցաթաղանթի դեպքում ադեկ-
վատ է լուսային գրգռիչը, իսկ լսողականի դեպքում՝ ձայնային ալիքը։ Ոչ ա-
դեկվատ կոչվում են այն գրգռիչները, որոնց ընկալման համար տվյալ կա-
ռույցը հարմարված չէ: Սակայն այդպիսի գրգռիչը նույնպես կարող է ազդել 
ընկալիչի վրա և առաջացնել որոշակի փոփոխություն: Օրինակ՝ մկանի 
կծկման համար ադեկվատ է նյարդային ազդակը, սակայն մկանը կարող է 
կծկվել նաև ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխության դեպքում (ոչ ադեկվատ 
գրգռիչ): Սովորաբար ոչ ադեկվատ գրգռիչները պատասխան առաջացնելու 
համար գործում են մեծ ուժով և կարող են վնասել հյուսվածքը: 

Փորձարարական ֆիզիոլոգիայում որպես գրգռիչ լայնորեն օգտագործ-
վում է էլեկտրական հոսանքը: Այն իր բնույթով մոտ է դրդման առաջաց-
մանն ու տարածման բնականոն մեխանիզմներին՝ նյարդային ազդակին: 
Չափավորելով էլեկտրական գրգռիչի ազդման ուժն ու տևողությունը՝ հնա-
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րավոր է խուսափել հյուսվածքում անդարձելի երևույթների առաջացումից:  
 

3.2. Կենսաէլեկտրական երևույթների հայտնաբերումը 
 

Մինչև 18-րդ դարի սկիզբը գոյություն ունեին որոշ փաստեր այն մա-
սին, որ որոշ կենդանիներ՝ էլեկտրական կատվաձուկը, օձաձուկը, օժտված 
են բարձր լարման էլեկտրածին հատկությամբ: Կենդանի հյուսվածքներում 
կենսաէլեկտրական երևույթների գոյությունը առաջինը գիտականորեն հիմ-
նավորեց իտալացի գիտնական Լ. Գալվանին: Նա անջատեց գորտի հետին 
վերջույթը՝ պահպանելով նստանյարդն ու ողնաշարի մի փոքր հատված, և 
այն պղնձյա լարով ամրացրեց պատշգամբի երկաթյա ճաղերին: Երբ գորտի 
թաթը հպվում էր ճաղերին, առաջանում էր մկանի կծկում: Այս փաստը Գալ-
վանին բացատրեց էլեկտրականության լիցքաթափման՝ «կենդանական է-
լեկտրականության» միջոցով, որն առաջանում է ողնուղեղում: Շղթան փա-
կելիս (մկանի հպում ճաղերին) այդ էլեկտրական հոսանքը նյարդի միջոցով 
փոխանցվում է մկանին ու առաջացնում վերջինիս կծկում: Սակայն Լ. Գալ-
վանիի ժամանակակից մեկ այլ հանրաճանաչ գիտնական` Ա. Վոլտը, մերժեց 
նրա տեսությունը՝ բացատրելով, որ մկանի կծկումը պայմանավորված է ոչ 
թե կենդանի օրգանիզմներում առկա «կենդանական էլեկտրականությամբ», 
այլ շղթայում երկու տարբեր մետաղների (երկաթ-պղինձ) առկայությամբ ա-
ռաջացող հաստատուն հոսանքով, որում նյարդը ծառայում է միայն որպես 
հաղորդիչ-էլեկտրոլիտ: Այլ կերպ ասած, Վոլտը կարծում էր, որ կենդանի 
հյուսվածքները էլեկտրականության պասիվ հաղորդիչներ են, այլ ոչ թե աղբ-
յուր: 

Ավելի ուշ Լ. Գալվանին առաջարկեց փորձի նոր տարբերակ` առանց 
մետաղների կիրառման: Նա պատրաստեց նյարդամկանային պատրաս-
տուկը ապակյա ձողիկով և գորտի նստանյարդը գցեց պատրաստուկի մկա-
նի վրա այնպես, որ այն միաժամանակ հպվի մկանի վնասված և չվնասված 
մակերեսներին: Արդյունքում կրկին առաջացավ մկանի կծկում:  

Պատմական գիտական այս վիճաբանության մեջ երկու գիտնական-
ներն էլ իրավացի էին: Լ. Գալվանին ապացուցեց կենդանի հյուսվածքներում 
էլեկտրական հոսանքների առկայությունը և ճանաչվեց պատմության մեջ 
որպես կենսաէլեկտրականության տեսության հիմնադիր, իսկ Ա. Վոլտը, 
հայտնաբերելով տարանուն մետաղների փոխազդեցության հետևանքով 
առաջացած էլեկտրականությունը, առաջինն աշխարհում ստեղծեց հաս-
տատուն հոսանքի աղբյուրը և ի պատիվ Լ. Գալվանիի՝ անվանեց գալվանա-
կան էլեմենտ: 

Հետագայում Կ. Մատտեուչին կատարեց մեկ այլ փորձ: Նա պատրաս-
տեց նյարդամկանային երկու պատրաստուկ, որոնցից մեկի նյարդը գցեց 
մյուսի մկանի վրա և գրգռեց միայն առաջինի նյարդը: Արդյունքում կծկվում 
էր ոչ միայն առաջին, այլև երկրորդ մկանը: Այս փորձով, որը նա անվանեց 
«կրկնակի տետանուսի» փորձ, վերջնականապես հաստատվեց կենսահո-
սանքների առկայությունը կենդանի օրգանիզմներում: Այնուհետև, Կ. Մատ-
տեուչին գալվանամետրի միջոցով նաև չափեց պոտենցիալների տարբե-
րությունը մկանաթելի վնասված և անվնաս մասերի միջև: Եթե սարքի մի 
գրանցիչ էլեկտրոդը հպվում էր վնասված, իսկ մյուսը անվնաս մասին, սլաքը 
շեղվում էր զրոյական մակարդակից՝ ցույց տալով պոտենցիալների տարբե-
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րության առկայությունը, իսկ երբ երկու էլեկտրոդն էլ դրվում էին անվնաս 
հատվածների վրա, սլաքը վերադառնում էր զրոյական մակարդակին:  

 

3.3. Կենսաէլեկտրական երևույթներ 
 

Բջջի հիմնական հատկություններից մեկը նրա թաղանթի մշտական 
էլեկտրական բևեռացման առկայությունն է: Այն պահպանվում է այնքան 
ժամանակ, քանի դեռ բջիջը կենդանի է: Կենսաէլեկտրական պոտենցիալները 
կենսաէլեկտրական երևույթներ են, որոնք առաջանում են կենդանի օրգա-
նիզմի տարբեր հյուսվածքներում ու բջիջներում և դրդման ու արգելակման 
հիմքն են: Կենդանի օրգանիզմներում տարբերում են կենսահոսանքների 
հետևյալ տեսակները` հանգստի, գործողության, հետսինապսային (տե՛ս 4.2), ըն-
կալչային և գեներատորային (տե՛ս 9.7), իսկ հյուսվածքի վնասված և անվնաս 
հատվածների միջև առաջանում է «վնասվածքի» հոսանք: Կենսահոսանքները 
տարբերվում են իրենց տատանասահմանով և հաճախությամբ:  

Կենսահոսանքների գրանցումը հիմք է այնպիսի հետազոտական մե-
թոդների համար, ինչպիսիք են էլեկտրասրտագրությունը, էլեկտրաուղեղագրութ-
յունը, էլեկտրամկանագրությունը և այլն: Կենսահոսանքներ գրանցելու համար 
կիրառվում են միկրոէլեկտրոդային (ներբջջային գրանցում) և մակրոէլեկտ-
րոդային (արտաբջջային գրանցում) մեթոդները: Ներկայումս կան գրանց-
ման տարբեր եղանակներ՝ միաբևեռ, երկբևեռ, բազմաբևեռ էլեկտրոդների 
(մետաղյա, ապակյա) միջոցով: Միկրոէլեկտրոդային միաբևեռ մեթոդը հնա-
րավորություն է տալիս իրականացնելու ներբջջային գրանցումներ: Ակտիվ 
(արտածող) միկրոէլեկտրոդն ապակյա միկրոխողովակ է, որը լցված է 3 M 
KCl լուծույթով և պարունակում է արծաթե լար: Ծայրային հատվածում դրա 
տրամագիծը մոտ 0,5-1 մկմ է: Պասիվ (անտարբեր) էլեկտրոդի մակերեսը 
տասն անգամ մեծ է ակտիվից: Այս նպատակով հաճախ կիրառվում է քլորա-
պատ արծաթյա թիթեղիկ: Էլեկտրոդները կենսահոսանքների ուժեղացուցի-
չի միջոցով միացվում են պոտենցիալգրանցող սարքին՝ օսցիլոգրաֆին: Երբ 
երկու էլեկտրոդներն էլ հպված են բջջաթաղանթի արտաքին մակերեսին, 
հանգստի պոտենցիալը դեռ չի գրանցվում, քանի որ պոտենցիալների տար-
բերությունը զրոյական է: Իսկ երբ ակտիվ միկրոէլեկտրոդը ծակում է բջջա-
թաղանթը, օսցիլոգրաֆի ճառագայթն արագորեն շեղվում է դեպի բացասա-
կան մեծություն՝ ցույց տալով, որ բջջի ներքին մակերեսն արտաքինի համե-
մատ լիցքավորված է բացասականորեն: Հենց այս տարբերությունն էլ հա-
մապատասխանում է տվյալ բջջի հանգստի պոտենցիալի արժեքին:  

Բջջաթաղանթի ներքին և արտաքին մակերեսների պոտենցիալների 
տարբերությունը կարելի է հայտնաբերել նաև մակրոէլեկտրոդների միջո-
ցով՝ էլեկտրոդներից մեկը տեղադրելով թաղանթի վնասված, իսկ մյուսը՝ 
անվնաս մասի վրա: Բայց այս մեթոդով չափված անդրթաղանթային պո-
տենցիալն իր արժեքով զգալիորեն կզիջի իրական հանգստի պոտենցիալի 
մեծությանը, քանի որ վնասված մասում դիտվում է հոսանքի կորուստ:  

 

3.4. Հանգստի պոտենցիալի բնութագիրն ու առաջացման  
իոնային մեխանիզմը 

 

Կենդանի օրգանիզմներում կատարվող գործընթացները հիմնված են 
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գործարկող կառույցների դրդման կամ արգելակման վրա: Դրդման առաջա-
ցումը պայմանավորված է բջջաթաղանթի բևեռականության՝ հանգստի պո-
տենցիալի փոփոխմամբ: Հանգստի պոտենցիալը բջջի և ամբողջական 
օրգանիզմի կենսունակության հիմքն է: Այն պահպանվում է կենդանի 
բջջում և անհետանում է նրա մահվան ժամանակ: Հանգստի պոտենցիալի 
առաջացման և պահպանման իոնային տեսությունը տվել է Վ.Յ. Չագովեցը 
դեռևս 1896 թվականին, իսկ թաղանթաիոնային տեսության հիմնադիրը 
գերմանացի էլեկտրաֆիզիոլոգ Յ. Բեռնշտեյնն է (1902թ.): Այնուհետև 1949-
1952թթ. այս տեսությունը լրացրին ու փորձնականորեն հաստատեցին անգ-
լիացի գիտնականներ Ա. Խոջկինը, Բ. Կատցը և Ա. Հաքսլին: Նրանց կողմից 
առաջարկված թաղանթաիոնային տեսության համաձայն՝ հանգստի պոտեն-
ցիալը (ՀՊ) ֆիզիոլոգիական հանգիստ վիճակում գտնվող բջջի թաղանթի ներքին և 
արտաքին մակերեսների միջև եղած պոտենցիալների (բևեռականության) տարբե-
րությունն է: Ընդ որում, թաղանթը ներսից ավելի էլեկտրաբացասական է լից-
քավորված արտաքին մակերեսի նկատմամբ: Հանգստի պոտենցիալի արժե-
քը տարբեր հյուսվածքներում տատանվում է -60-…-95 մՎ-ի սահմաններում: 
Նյարդաթելերում այն մոտավորապես -70-…-80 մՎ է, կմախքային մկաննե-
րում, սրտամկանում՝ մոտավորապես -90 մՎ, նեյրոնների մարմիններում՝ -
50-…-80 մՎ, իսկ հարթ մկաններում` -30-…-70 մՎ: 

Հանգստի պոտենցիալի առաջացման իոնային մեխանիզմը: Ներ-
կայումս գործող թաղանթաիոնային տեսության համաձայն՝ ՀՊ-ն ունի երկու 
բաղադրիչներ՝ իոնային և նյութափոխանակային: ՀՊ-ի առաջացման իոնային 
բաղադրիչը պայմանավորված է հետևյալ գործոններով՝ 

1.  իոնների անհամաչափ բաշխվածությամբ բջջում և նրան շրջա-
պատող միջավայրում (իոնային ասիմետրիա), 

2. տարբեր իոնների նկատմամբ բջջի թաղանթի ընտրողական թա-
փանցելիությամբ: 

Նյութափոխանակային բաղադրիչը պայմանավորված է Na-K-ական 
պոմպի գործունեությամբ: 

Հանգիստ վիճակում կալիումի խտությունը բջջում 30-50 անգամ մեծ է, 
քան միջբջջային հեղուկում, իսկ նատրիումի խտությունը միջբջջային հեղու-
կում 8-12 անգամ գերազանցում է նրա ներբջջային պարունակությանը: Ար-
տաբջջային տարածությունում շատ են նաև քլորի (30-50 անգամ), կալցիու-
մի և մագնեզիումի քանակները: Ներբջջային միջավայրը հարուստ է օրգա-
նական (ասպարգինաթթվի, գլյուտամինաթթվի և այլն) և անօրգանական 
թթուների անիոններով ու բացասական լիցքավորված սպիտակուցների 
մակրոմոլեկուլներով: Բջջի ցիտոպլազմայում կան նաև քիչ քանակությամբ 
մագնեզիումի իոններ:  

ՀՊ-ի առաջացման մեխանիզմը հասկանալու համար պետք է նկատի 
ունենալ, որ իոնների անդրթաղանթային տեղաշարժի վրա ազդում են երկու 
հիմնական ուժեր` քիմիական և էլեկտրական: Քիմիական ուժը պայմանավոր-
ված է բջջաթաղանթի երկու կողմերում իոնների անհավասարաչափ բաշխ-
մամբ, որը ստեղծում է խտաստիճանականություն (կոնցենտրացիայի գրադիենտ), 
ըստ որի՝ իոնները ձգտում են տեղափոխվել բարձր խտությունից առավել 
ցածրը, իսկ էլեկտրականը՝ տարանուն լիցքերի միմյանց ձգելու և նույնա-
նուն լիցքերի միմյանց վանելու հատկությամբ: Իոնների անհավասարաչափ 
բաշխումը բջջի ցիտոպլազմայում և միջբջջային հեղուկում բացատրվում է 
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դրանց նկատմամբ բջջաթաղանթի ընտրողական թափանցելիությամբ և իոնային 
պոմպերի գործունեությամբ: Պոմպերը պահպանում են իոնների խտաստի-
ճանականությունը՝ դրանք տեղափոխելով ցածր խտությունից դեպի բարձր:  

Բջջաթաղանթի թափանցելիությունը իոնի համար որոշվում է 
նախևառաջ թափանցող մասնիկի և անցուղու չափսերով, երկրորդը՝ ան-
ցուղին ձևավորող լիցքավորված կառույցներով, որոնք ունեն թափանցող 
իոնին հակառակ լիցք: Անցուղիները լինում են կառավարվող և չկառավարվող 
(տե՛ս 2.5): Կառավարվողներն ունեն դարպասներ, որոնց բացումը (ակտի-
վացումը) կամ փակումը (ապաակտիվացումը) իրականանում է տարբեր 
գործոններով՝ էլեկտրական, քիմիական, մեխանիկական և այլն: Հանգստի 
պոտենցիալի ձևավորմանը մասնակցում են հիմնականում չկառավարվող իո-
նային անցուղիները, որոնք չունեն դարպասներ, մշտապես բաց են և 
դրդման ժամանակ չեն փոխում իրենց հատկությունները: Դրանցից կարևոր 
նշանակություն ունեն սելեկտիվ (ընտրողականությամբ օժտված) կալիումական 
և նատրիումական, ինչպես նաև ոչ սելեկտիվ (ոչ ընտրողական) անցուղիները, 
որոնցով տեղափոխվում են ինչպես K-ի, այնպես էլ Na-ի և Cl-ի իոնները: 
Տարբեր անցուղիներ կարող են փոխազդել միմյանց հետ. մի տեսակի ակտի-
վացումը նպաստում է հարևան մեկ այլ տեսակի անցուղու ֆունկցիոնալ վի-
ճակի փոփոխությանը: Իոնների նկատմամբ թաղանթի թափանցելիությունը 
փոխվում է նաև տարբեր ֆունկցիոնալ պայմաններում (հորմոնների, խթա-
նիչների, արգելակիչների, էլեկտրական, մեխանիկական, ախտաբանական 
և այլ ազդեցություններից):  

Ֆիզիոլոգիական հանգստի պայմաններում բջջի թաղանթը 25 անգամ 
ավելի (իսկ ըստ որոշ տվյալների՝ նույնիսկ 100 և ավելի անգամ) լավ թա-
փանցելի է K-ի, քան Na-ի իոնների համար: Հայտնի է, որ այդ իոններն իրենց 
շուրջն ունեն հիդրատային (ջրային) թաղանթ: Նատրիումի իոնների հիդրա-
տային թաղանթն ավելի հաստ է (առանց այդ շերտի նրա տրամագիծը 0.19, 
իսկ շերտով՝ 0.3 նմ է), քան կալիումինը, ուստի անցուղով շարժվելու համար 
դրանք պետք է զրկվեն հիդրատային շերտից: K-ի իոններն ունեն մեծ չա-
փեր, սակայն հիդրատային շերտն ավելի բարակ է, ուստի նրանք շարժվում 
են անցուղով՝ առանց այն կորցնելու: Ուստի՝ կալիումի նկատմամբ բջջաթա-
ղանթի մեծ թափանցելիության և խտաստիճանականության ուժի հաշվին 
այդ իոնները ձգտում են բջջից դեպի արտաբջջային միջավայր՝ թաղանթի 
արտաքին մակերեսին առաջացնելով դրական լիցքերի ավելցուկ: Իսկ թա-
ղանթի ներքին մակերեսին դրական լիցքերի կորստի, ինչպես նաև բացա-
սական մասնիկների (օրգանական անիոնների, սպիտակուցների) կուտակ-
ման պատճառով առաջանում է բացասական լիցքավորում: Վերջինիս 
պատճառն այն է, որ բջջաթաղանթն անթափանց է այդ անիոնների համար: 
Դրանք, կուտակվելով թաղանթի ներքին մակերեսին, էլեկտրաստատիկ ու-
ժերով պահում են արտաքին մակերեսում կալիումի իոնները: Բջջի ներսում 
օրգանական անիոններով ստեղծված էլեկտրաբացասականության մեծութ-
յունը որոշվում է կալիումական խտաստիճանականությամբ. որքան մեծ է 
K+-ի խտության գրադիենտը թաղանթի երկու կողմերում, այնքան շատ է 
նրա արտահոսքը բջջից և մեծ՝ թաղանթային պոտենցիալի արժեքը: Խտաս-
տիճանականության ուժով պայմանավորված՝ կալիումի արտահոսքին հա-
կազդում է էլեկտրական գրադիենտի ուժը: Մի կողմից թաղանթի արտաքին 
մակերեսի դրական լիցքերը որպես նույնանուն լիցքեր վանում են այդ իոն-
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ները, իսկ մյուս կողմից՝ ներբջջային բացասական անիոնները ձգում են 
դրանց և խոչընդոտում վերջինների տեղափոխումը դեպի արտաբջջային 
միջավայր: Հետևաբար K-ի իոնների արտահոսքը շարունակվում է այնքան 
ժամանակ, քանի դեռ դրանց դուրս մղող խտության գրադիենտի ուժը գերա-
զանցում է էլեկտրականին: Երբ այդ ուժերը հավասարվում են, K+-ի իոնների 
արտահոսքն ու ներհոսքը դառնում են հավասարակշռված: Էլեկտրաքիմիա-
կան հավասարակշռության պայմաններում թաղանթի վրա ձևավորվող պո-
տենցիալը կոչվում է կալիումական հավասարակշռային պոտենցիալ: Ցանկացած 
իոնի հավասարակշռային պոտենցիալը կարելի է որոշել Ներնստի բանաձևով. 

 
 
 

որտեղ Ex-ը տվյալ իոնի հավասարակշռային պոտենցիալն է, R-ը` ունիվեր-
սալ գազային հաստատունը (8.31Դմ), T-ն` բացարձակ ջերմաստիճանը 
(273+37 oC), Z-ը` իոնի արժեքականությունը, F-ը` Ֆարադեի թիվը 
(9.65×104), Xout-ը և Xin-ը իոնների խտությունն են արտաբջջային և ներբջջա-
յին միջավայրում: Դրական իոնների համար բանաձևի համարիչում դրվում 
է արտաբջջային հեղուկում տվյալ իոնի խտության ցուցանիշը, իսկ հայտա-
րարում՝ ներքին միջավայրինը: Բացասական լիցքավորված իոնների ցուցա-
նիշները դրվում են հակառակ: Եթե ընդունենք, որ կալիումի խտությունը 
բջջի ցիտոպլազմայում 39 անգամ գերազանցում է արտաբջջայինին, ապա 
նրա հավասարակշռային պոտենցիալը (Ek) կկազմի մոտավորապես -97 մՎ: 
Օգտվելով նույն բանաձևից՝ հաշվարկվել է նաև Na+ և Cl- հավասարակշռա-
յին պոտենցիալները: Դրանք համապատասխանաբար կազմել են +55… +65 
մՎ և -70…-85 մՎ: Ներկայացված տվյալներից երևում է, որ ամենանշանա-
կալի ներդրումը ՀՊ-ի ձևավորման մեջ ունեն կալիումական իոնները, քանի 
որ հանգիստ վիճակին բնորոշ թաղանթային պոտենցիալը փոքր տարբե-
րությամբ մոտ է հենց կալիումի հավասարակշռային պոտենցիալին: Այս 
տարբերությունը բացատրվեց Ա. Խոջկինի, Ա. Հակսլի և Բ. Կատցի կողմից 
այն հանգամանքով, որ բջջաթաղանթը թեկուզ քիչ, բայց թափանցելի է նաև 
Na+-ի և Cl--ի, իսկ որոշ բջիջներում նաև Ca2+ իոնների համար: Ուստի 
հանգստի վիճակում բջջի թաղանթային պոտենցիալի մեծությունը կարելի է 
որոշել Գոլդման-Խոջկին-Կատցի բանաձևով, որտեղ հաշվի են առնվում ՀՊ-ի 
ձևավորմանը մասնակցող բոլոր իոնների թափանցելիության աստիճաննե-
րը և արտաքին ու ներքին միջավայրերում դրանց խտությունները.  

Բանաձևում P-ն համապատասխան իոնի թափանցելիության աստի-
ճանն է: Այն արտահայտվում է հարաբերական մեծությամբ՝ կալիումի թա-
փանցելիությունն ընդունելով որպես 1: Կաղամարի հսկա աքսոնում (այս 
նյարդաթելերն ունեն 1 մմ տրամագիծ) K-ի, Na-ի և Cl-ի իոնների դեպքում 
թաղանթի թափանցելիությունն արտահայտվում է հետևյալ հարաբերութ-
յամբ՝ PK:PNa:PCl=1:0.04:0.45: Այսպիսով, հանգստի պոտենցիալի մեծության 
հիմնական մասը պայմանավորված է կալիումի, իսկ ավելի քիչ մասը՝ 
նատրիումի և քլորի իոնների անդրթաղանթային խտությամբ և դրանց 
հանդեպ բջջաթաղանթի թափանցելիությամբ: Տեղաշարժվելով տարբեր 
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ուղղությամբ՝ կալիումի իոնները մեծացնում, իսկ նատրիումի իոնները 
փոքրացնում են պոտենցիալի արժեքը: Ինչ վերաբերվում է քլորի իոններին, 
ապա նյարդաթելերում, ոչ թե ՀՊ-ն է պայմանավորված դրանց տեղաշար-
ժով, այլ պոտենցիալով է պայմանավորված, թե այդ իոնները որտեղ 
կկուտակվեն: Եթե թաղանթային պոտենցիալը շեղվում է դեպի դրականի 
կողմը, ապա էլեկտրաձգողական ուժերի հաշվին Cl-ի իոնների հոսքը դեպի 
բջիջ մեծանում է և հակառակը: Սակայն կմախքային մկանների և սրտա-
մկանի բջիջների ՀՊ-ի ձևավորման գործընթացում քլորի իոններն ունեն մեծ 
ներդրում, քանի որ դրանց նկատմամբ նշված հյուսվածքների թաղանթներն 
ավելի լավ են թափանցելի: Այդ պատճառով այս հյուսվածքներում ՀՊ-ը մոտ 
է -90 մՎ-ին:  

Հանգստի պոտենցիալի առաջացման գործընթացում կալիումի իոն-
ների նշանակությունն ապացուցելու նպատակով Ա. Խոջկինը և նրա գործ-
ընկերները հեռացրեցին կաղամարի հսկա աքսոնի աքսոպլազման և փո-
խարենը լցրեցին կալիումի իոնների տարբեր խտության լուծույթներ: Երբ 
լուծույթի խտությունը համապատասխանում էր կալիումի ներբջջային 
խտությանը, ապա բջջաթաղանթից գրանցվող պոտենցիալը հավասար էր 
ՀՊ-ի արժեքին, իսկ լուծույթում դրա խտության նվազման դեպքում պոտեն-
ցիալի արժեքը փոքրանում էր: 

 Եթե այդ իոնների խտությունն արտաբջջային տարածությունում մե-
ծանում էր այնքան, որ գերազանցում էր աքսոպլազմայի խտությանը, ապա 
բևեռականությունը վերանում էր, կամ էլ ձևավորվում էր դրական պո-
տենցիալ (նկ. 3.1):  
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ՀՊ-ի պահպանման և կայունացման գործընթացում կարևոր նշանա-
կություն ունեն Ca իոնները, որոնց խտությունն արտաբջջային միջավայրում 
գերազանցում է ներբջջայինին: Այս իոնները փոխազդում են բջջաթաղանթի 
արտաքին մակերեսի կառուցվածքային տարրերի՝ գլիկոպրոտեիդների, 
ֆոսֆոլիպիդների սեփական բացասական լիցքերի հետ, չեզոքացնում 
դրանց և նպաստում են պոտենցիալի կայունացմանն ու արժեքի մեծացմա-
նը: Հայտնի է, որ արտաբջջային միջավայրում Ca+2-ի խտության նվազումը 
նպաստում է Na+-ի թափանցելիության մեծացմանն ու բջջի գերդրդունա-
կությանը: Օրինակ՝ հարվահանագեղձերից պարաթիրեոիդ հորմոնի թերար-
տադրության ժամանակ դիտվող կմախքային մկանների պրկանքային 
կծկումները բացատրվում են հենց կալցիումի քանակի նվազումով, որի հետ-
ևանքով նյարդային բջիջների դրդունակությունը մեծանում է:  

Այսպիսով, հանգստի պոտենցիալը բջջաթաղանթի ներքին և արտաքին 
մակերեսների բոլոր լիցքերի հանրահաշվական գումարն է:  

Բջջի վնասման դեպքում վերանում է թաղանթի ընտրողականությունը 
K+-ի և Na+-ի հանդեպ: Այդ պայմաններում ՀՊ-ի արժեքը խիստ նվազում է: 
Նման փոփոխություններ կարող են դիտվել, օրինակ, հյուսվածքների իշե-
միայի (թերարյունամատակարարման) դեպքում և դառնալ դրանց ֆունկ-
ցիայի լիովին կամ մասնակի կորստի պատճառ: Որոշ բուսական (ակոնիտին, 
վերատրիդին) և կենդանական (բատրախոտոքսին) թույներ մեծացնում են թա-
ղանթի թափանցելիությունը Na+-ի նկատմամբ, որն էլ հանգեցնում է պո-
տենցիալի շեղմանը դեպի դրական կողմ, իսկ երբ այդ իոնների թափանցե-
լիությունը նվազում է, պոտենցիալի արժեքն աճում է՝ ձգտելով կալիումա-
կան հավասարակշռային պոտենցիալին (դառնում է ավելի բացասական): 

Նկար 3.1. Գորտի մկանի ՀՊ-ի կախվածությունը K-ի արտաբջջային 
խտաստիճանից. K-ի արտաբջջային խտաստիճանի ավելացումը 10 անգամ (5-ից 

մինչև 50 մՄ/լ), ՀՊ-ն նվազում է -80 մՎ-ից մինչև -30 մՎ: 
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Հակառակ երևույթներ են դիտվում K+-ի թափանցելիության փոփոխության 
դեպքում:  

Հյուսվածքներում դրդումն ընկճելու նպատակով կիրառվում են տար-
բեր նյութեր, որոնք կարող են շրջափակել կա՛մ դրդման առաջացումը, կա՛մ 
էլ նրա հաղորդումը: Դրանցից է տետրադոտոքսինը, ինչպես նաև ամինների 
խմբին պատկանող՝ կոկաինը, նովոկաինը, դիկաինը և այլ տեղային անզգայացնող 
նյութերը: Այս նյութերն անմիջապես ազդում են պոտենցիալկախյալ Na-
ական անցուղիների վրա՝ նպաստելով վերջիններիս ապաակտիվացմանը: 
Արդյունքում գործողության պոտենցիալը չի ձևավորվում և չի հաղորդվում: 
K-ական անցուղիների շրջափակիչներից են տետրաէթիլամոնիումը և ամինո-
պիրիդինը: Հյուսվածքի դրդունակությունը կարելի է սահմանափակել Na+-K+-
ական պոմպի արգելակիչ օուաբաինի միջոցով: Կալցիումական անցուղիները 
շրջափակվում են վերապամիլով, նիֆիդիպինով, իզոպտինով, ինչպես նաև 
մագնեզիումի և մանգանի երկարժեք իոններով: Այս նյութերը հատկապես 
լայնորեն կիրառվում են սրտաբանության մեջ՝ վերջինիս 
ախտահարումները շտկելու համար: 

 

3.5. Իոնային պոմպի դերը հանգստի պոտենցիալի ձևավորման  
գործընթացում 

 

Իոնների տեղաշարժն էլեկտրաքիմիական գրադիենտի ուղղությամբ ի 
վերջո կարող էր հավասարեցնել դրանց խտությունները բջջի ներքին և 
արտաքին միջավայրերում, բայց կենդանի բջջում դա չի կատարվում, քանի 
որ բջջաթաղանթում կան հատուկ մեխանիզմներ՝ պոմպեր, որոնք խտութ-
յան գրադիենտին հակառակ իրականացնում են իոնների տեղափոխումը՝ 
պահպանելով դրանց տեղաբաշխման բնականոն անհամաչափությունը: 
Բջջի մահվան դեպքում իոնների անհամաչափ բաշխվածությունն անհետա-
նում է:  

Հայտնի են տարբեր պոմպեր՝ նատրիումական, կալիումական, կալ-
ցիումական, քլորային, ջրածնային և այլն (տե՛ս 2.6): Սակայն ՀՊ-ի ձևա-
վորման գործընթացում հատկապես նշանակալի է նատրիում-կալիումական 
պոմպը (Na+-K+-ԱԵՖ-ազը), որը համարվում է թաղանթային պոտենցիալի 
ձևավորմանը նպաստող ակտիվ գործոն: Նատրիում-կալիումական պոմպը α 
(մեծ) և β (փոքր) ենթամիավորներից կազմված սպիտակուց է, որի α-ենթա-
միավորի՝ դեպի բջջի ներս ուղղված մասը պարունակում է երեք ընկալչային 
հատված՝ նատրիումի իոններ, իսկ արտաքին կողմում երկու ընկալչային 
հատված՝ կալիումի իոններ կապելու համար: Երբ բջջի ներսում պոմպը կա-
պում է 3 Na+-ի, իսկ արտաբջջային միջավայրում՝ 2 K+-ի իոններ, նրա ԱԵՖ-
ազային հատկությունն ակտիվանում է և ճեղքում է ԱԵՖ-ը մինչև ԱԿՖ և 
ֆոսֆորական թթու: Այդ էներգիայի հաշվին պոմպը ենթարկվում է տարա-
ծական (կոնֆորմացիոն) փոփոխության, որն էլ նպաստում է նշված իոննե-
րի ակտիվ՝ խտաստիճանականությանը (գրադիենտին) հակառակ տեղափոխմանը: 
Na-ի իոնները տեղափոխվում են բջջից դեպի դուրս, իսկ K-ի իոնները՝ ար-
տաբջջային տարածությունից բջջի ցիտոպլազմա:  

Հանգստի պոտենցիալի առաջացմանն ու պահպանման գործընթա-
ցում Na+-K+-ական պոմպն ունի անուղղակի և ուղղակի էլեկտրածին ազդեցութ-
յուն: Անուղղակի էլեկտրածին ազդեցությունը պայմանավորված է այն փաս-
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տով, որ ներբջջային միջավայրից դուրս հանելով Na-ի, իսկ արտաբջջայի-
նից ներս բերելով K-ի իոններ՝ պոմպը նպաստում է խտաստիճանականութ-
յան պահպանմանը, իսկ ուղղակի էլեկտրածինը այն է, որ տեղափոխվում են 
անհավասարաչափ քանակով Na-ի և K-ի իոններ: Պոմպի յուրաքանչյուր աշ-
խատանքի ժամանակ ծախսվում է մեկ մոլեկուլ ԱԵՖ և դուրս է հանվում 
նատրիումի երեք, իսկ ներս է բերվում կալիումի երկու իոն (3Na+: 2K+):1 
վայրկյանում պոմպի մեկ մոլեկուլը տեղափոխում է մոտավորապես 150-600 
Na-ի և 100-400 K-ի իոններ: Դրա հետևանքով բջջաթաղանթի արտաքին 
մակերեսին ավելանում է դրական մասնիկների քանակը, որն էլ մեծացնում 
է ՀՊ-ի արժեքը լրացուցիչ 10 -20 %-ով:  

Հանգիստ վիճակում Na+-K+-ական պոմպը ծախսում է բջջում պար-
փակված էներգիայի մոտ 1/3 մասը: Պոմպի ակտիվությունն առավելապես 
պայմանավորված է բջջում Na-ի իոնների կուտակումով. այդ իոնների 
ներբջջային խտության կրկնակի ավելացումն ութ անգամ մեծացնում է պոմ-
պի ակտիվությունը և հակառակը: Սակայն փորձնականորեն նաև ապա-
ցուցվել է, որ արտաբջջային միջավայրից կալիումի իոնները հեռացնելիս 
պոմպի աշխատանքը ճնշվում է, որի հետևանքով Na-ի իոնների դուրսբեր-
ման արդյունավետությունը նվազում է մոտ 30 %-ով: 

Na+-K+-ական պոմպի էլեկտրածին ազդեցությունն ապացուցելու հա-
մար կիրառվում են դրա ակտիվությունն ընկճող նյութեր: Տարբեր գլիկոզիդ-
ների (օուաբաին, ստրոֆանտին) միջոցով պոմպի գործունեությունն ընկճելու 
կամ ցիանիդներով շնչառական ֆերմենտների ակտիվությունը ճնշելու 
դեպքում հանգստի պոտենցիալն ամբողջովին չի վերանում, սակայն դան-
դաղորեն նվազում է: Նման երևույթները զարգանում են նաև թթվածնա-
քաղցի ու գերսառեցման ժամանակ: Դինիտրոֆենոլով բջջի էներգիական փո-
խանակությունը ճնշելու դեպքում Na-ի իոնների տեղափոխումը 1 ժամում 
նվազում է մոտ 100 անգամ: Հարկ է նշել, որ պոմպի աշխատանքի խափա-
նումը խախտում է ոչ միայն պոտենցիալի ձևավորումը, այլև մեծացնում է 
ներբջջային միջավայրի օսմոսային ճնշումը: Դրա հետևանքով արտաբջջա-
յին միջավայրից հեղուկի հոսքը դեպի բջիջ ավելանում է՝ առաջացնելով 
բջջի փքում և թաղանթի վնասում:  

Հայտնի են նաև նյութեր, որոնք ակտիվացնում են Na+-K+-ական պոմ-
պի աշխատանքը: Դրանցից են, օրինակ, վահանագեղձի թիրոքսինն ու մակերի-
կամների ալդոստերոն հորմոնները:  

 

3.6. Գործողության պոտենցիալի բնութագիրը  
և նրա ծագման մեխանիզմը 

 

Դրդունակ հյուսվածքներում տեսանելի պատասխանի ձևավորումը 
(նյարդում՝ գրգռի հաղորդում, մկանում՝ կծկում, գեղձում՝ հյութազատում) 
պայմանավորված է դրդման արդյունքում այդ հյուսվածքներում գործողութ-
յան պոտենցիալի (ԳՊ) ծագմամբ: Գործողության պոտենցիալի առաջացումը 
հյուսվածքի կենսունակության ցուցանիշ է և առկա է նրա կենսագործու-
նեության հիմքում: Շեմքային և վերշեմքային գրգռիչների ազդեցությամբ 
բջջաթաղանթում առաջանում են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հան-
գեցնում են հանգստի պոտենցիալի արժեքի նվազմանը՝ թաղանթի ապաբևե-
ռացմանը, թաղանթային պոտենցիալի կարճատև լիցքաշրջմանը, իսկ այնու-
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հետև նորից թաղանթի վերալիցքավորմանը՝ վերաբևեռացմանը մինչև ելակե-
տային մակարդակ: Հանգստի պոտենցիալի այդպիսի տատանումը կոչվում է 
գործողության պոտենցիալ:  

Գործողության պոտենցիալի ծագումը պայմանավորված է բջջաթա-
ղանթի էլեկտրական պոտենցիալով կառավարվող՝ պոտենցիալկախյալ (էլեկտ-
րադրդունակ) անցուղիների ակտիվացմամբ և իոնների թափանցելիության 
աստիճանի փոփոխությամբ։ Հանգստի վիճակի համեմատ գործողության 
պոտենցիալի ընթացքում Na-ի իոնների թափանցելիությունն աճում է մոտ 
500, իսկ ըստ որոշ տվյալների` նույնիսկ 5000 անգամ, K-ի իոններինը՝ մոտ 
300 անգամ:  

Պոտենցիալկախյալ անցուղիներն ունեն դարպասներ, որոնց տարա-
ծական դիրքը (կոնֆորմացիան) պայմանավորված է հանգստի պոտենցիալի 
արժեքով: Այդ դարպասներն են m-արագ ակտիվացնող և h-դանդաղ ապաակտի-
վացնողները: Բջջի հանգիստ՝ չդրդված վիճակում պոտենցիալկախյալ նատ-
րիումական և կալիումական անցուղիների ակտիվացնող դարպասները 
հիմնականում փակ են: Այսպես, օրինակ՝ 80% պոտենցիալակախյալ Na+-ա-
կան անցուղիներում m-արագ ակտիվացնող դարպասները, որոնք արտա-
քին կողմում են, փակ են, իսկ ներքին մասում տեղակայված h-դանդաղ ա-
պաակտիվացնողները՝ բաց: Դա կանխարգելում է նատրիումի իոնի տեղա-
շարժն անցուղու միջով: Պոտենցիալով կառավարվող կալիումական անցու-
ղիներն ունեն միայն մեկ դարպաս, որը հանգստի վիճակում նույնպես փակ 
է: Կալիումական անցուղիներն ապաակտիվացնող դարպասներ չունեն:  

Բջջի դրդման ժամանակ հանգստի պոտենցիալի արժեքը նվազում է, 
շեղվում դեպի դրական կողմ: Դա նպաստում է նատրիումական անցուղու 
m-դարպասի տարածական կառուցվածքի այնպիսի փոփոխության, որ այն 
արագ բացվում է: Միևնույն ժամանակ h-դարպասը ձգտում է դանդաղ 
փակվել: Սակայն անցուղին մոտ 1/1000 - 1/10 միլիվայրկյան մնում է բաց և 
ազատ թափանցելի նատրիումի իոնների համար: Դրական լիցքավորված 
նատրիումի իոնների ներհոսքը դեպի բջիջ ավելի է փոքրացնում անդրթա-
ղանթային պոտենցիալների տարբերությունը՝ առաջացնելով թաղանթի 
ապաբևեռացում (դեպոլյարիզացիա): Բջիջների մեծամասնության դեպքում ա-
պաբևեռացումը պայմանավորված է հենց այս իոնների ներհոսքով, սակայն 
սրտամկանում և հարթ մկաններում մեծ դեր ունեն նաև Ca2+-իոնները: Ա-
պաբևեռացման ընթացքում դանդաղորեն ակտիվանում են (բացվում են) 
նաև կալիումական անցուղիները, բայց դրանց դարպասների լիովին բացու-
մը համընկնում է նատրիումական անցուղիների ապաակտիվացմանը՝ h-
դանդաղ ապաակտիվացնող դարպասների փակման հետ՝ ԳՊ-ի գագաթում: 
Կալիումական անցուղիների ակտիվացած վիճակը նատրիումականների 
համեմատ տևում է ավելի երկար ժամանակ, որը նպաստում է կալիումի 
իոնների արտահոսքի ուժգնացմանն ու թաղանթի նորից վերալիցքավորմա-
նը՝ վերաբևեռացմանը (ռեպոլյարիզացիա): Վերաբևեռացմանն օգնում է նաև 
Na+-K+-ական պոմպը, որը վերականգնում է հանգստի պոտենցիալն ու իոն-
ների բաշխվածության բնականոն անհամաչափությունը բջջաթաղանթի եր-
կու կողմերում։  

ԳՊ-ը զարգանում է փուլերով, որը կարելի է ներկայացնել սեպի կորով 
(նկ. 3.2)։ 
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3.7. Գործողության պոտենցիալի փուլային վերլուծությունը 
 

Հանգստի վիճակում հյուսվածքի վրա գրգռիչի ազդելու դեպքում թա-
ղանթային պոտենցիալը նվազում է՝ առաջացնելով սկզբում պասիվ ապաբևե-
ռացում, որը պայմանավորված է թաղանթային պոտենցիալի պասիվ էլեկտ-
րատոնային փոփոխությամբ (տե՛ս 3.9): Այնուհետև, պոտենցիալկախյալ 
նատրիումական անցուղիների m-դարպասները սկսում են բացվել, որի 
պատճառով թաղանթի թափանցելիությունն այս իոնների համար մեծանում 
է: Խտաստիճանականության ուղղությամբ միջբջջային տարածությունից 
Na-ի իոններն ուղղվում են դեպի բջջի աքսոպլազմա։ Արդյունքում թաղան-
թային պոտենցիալն ավելի է նվազում և հասնում մի մեծության, որը կոչվում 
է ապաբևեռացման կրիտիկական մակարդակ (ԱԿՄ): Ապաբևեռացման կրիտի-
կական մակարդակը թաղանթային պոտենցիալի այն արժեքն է, որին հաս-
նելուց հետո ապաբևեռացման գործընթացը շարունակվում է արդեն աուտո-
ռեգեներատիվ (ինքնաուժեղացվող, ինքնավերականգնվող) մեխանիզմով և այլևս 
պայմանավորված չէ գրգռիչի առկայությամբ: Հյուսվածքներում ԱԿՄ-ի մե-
ծությունը սովորաբար տատանվում է -50…-40 մՎ-ի սահմաններում։ Հանգս-
տի պոտենցիալի այդ նվազագույն փոփոխությունը, որի արդյունքում պոտենցիալը 
հասնում է ապաբևեռացման կրիտիկական մակարդակին, կոչվում է դրդման շեմք 
(ΔV): Հյուսվածքի դրդման շեմքը կարելի է որոշել հանգստի պոտենցիալի 
(Eo) և կրիտիկական մակարդակի (Eկր) արժեքների տարբերությամբ՝ 
  Δ V=Eo- Eկր։ 

Շեմքը դրդունակության ցուցանիշն է: Որքան այն փոքր է, այնքան մեծ 
է դրդունակությունը և հակառակը։ Շեմքը համընկնում է ԳՊ-ի կորի 
սկզբնական փուլին՝ նախասեպին (նախապոտենցիալ, շեմքային պոտենցիալ) (նկ. 
3.2): Նատրիումական անցուղիների բացումը սկսում է այն ժամանակ, երբ 
պասիվ էլեկտրատոնային ապաբևեռացումը հասնում է շեմքային 
պոտենցիալի մոտ 50%-ին:  

 

 

Նկար 3.2. Գործողության պոտենցիալի փուլերը՝ 
 

1. հանգստի պոտենցիալ, 2. նախասեպ, 3. ապաբևեռացում և լիցքաշրջում,  
4. վերաբևեռացում, 5. հետքային ապաբևեռացում, 6. հետքյին գեբևեռացում: 
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Ապաբևեռացման կրիտիկական մակարդակը հաղթահարելուց հետո 
թաղանթի ապաբևեռացումը զարգանում է արդեն ավելի արագ, աուտոռե-
գեներատիվ եղանակով` հետադարձ դրական կապի սկզբունքով: Դրա էությունը 
հետևյալն է. տեղաշարժվելով դեպի բջիջ՝ Na-ի իոններն առաջացնում են 
թաղանթի ուժգին ապաբևեռացում, որն էլ բացում է ավելի մեծ թվով պո-
տենցիալկախյալ Na+-ական անցուղիներ, և այդ իոնների ներհոսքն ապաբ-
ևեռացման փուլում դառնում է «հեղեղանման»: Հանգստի վիճակի համե-
մատ այժմ արագ նատրիումական հոսանքը զգալիորեն գերազանցում է 
դանդաղ K+-ական հոսանքին, և թաղանթի թափանցելիության հարաբերու-
թյունը իոնների հանդեպ փոխվում է հօգուտ նատրիումի՝ K:Na:Cl=1։20:0.45: 
Ապաբևեռացման ընթացքում բջջաթաղանթի ներքին և արտաքին մակե-
րեսների միջև պոտենցիալների տարբերությունն աստիճանաբար նվազում 
է, ապա վերանում: Հենց այս կետում (0 մՎ) ապաբևեռացումն ավարտվում 
է: Սակայն դրանից հետո Na-ի իոնների ներհոսքը դեռևս շարունակվում է, 
որի շնորհիվ բջջաթաղանթի երկու կողմերում նորից ձևավորվում է պոտեն-
ցիալների մի նոր տարբերություն՝ լիցքերի հակառակ դասավորությամբ (հա-
կառակ բևեռականություն): Հանգստի պոտենցիալի (-75 մՎ) համեմատ թա-
ղանթային պոտենցիալն այժմ ձեռք է բերում դրական արժեք՝ հասնելով 40-
50 մՎ-ի: Սրա պատճառը արտաքին մակերեսի համեմատ բջջաթաղանթի 
ներքին մակերեսին մեծաքանակ դրական լիցքերի կուտակումն է: Ուստի 
կարելի է նշել, որ թաղանթն արտաքինից լիցքավորված է հարաբերականո-
րեն բացասական, իսկ ներքին մակերեսը՝ դրական: Այս երևույթը կոչվում է 
լիցքաշրջում կամ օվերշուտ (հավելում)։ Լիցքաշրջմանը համապատասխանում 
է ԳՊ-ի սեպի 0 մՎ-ից մինչև գագաթ (40 մՎ) վերընթաց և գագաթից մինչև 
0մՎ վարընթաց հատվածներին: Բջջաթաղանթի ներքին մակերեսին կու-
տակված Na-ի դրական իոնները էլեկտրաստատիկ վանողական ուժի հաշ-
վին սկսում են խոչընդոտել մյուսների տեղաշարժը, բայց քանի դեռ խտաս-
տիճանականության ուժը գերազանցում է էլեկտրաստատիկ վանողական 
ուժին, և դեռ բաց են անցուղիները, այս իոնների հոսքը դեպի բջիջ շարու-
նակվում է՝ ապահովելով լիցքաշրջման վերընթաց փուլը: Այս փուլում արդեն 
սկսում են փակվել Na+-ական որոշ անցուղիների h-ապաակտիվացող դար-
պասները, իսկ սեպի գագաթում փակվում են բոլորը, և Na-ի ներհոսքն ա-
վարտվում է: Միաժամանակ սեպի գագաթում ավելի շատ քանակով պո-
տենցիալկախյալ K+-ական անցուղիներ են բացվում, որն էլ նպաստում է K+-
ի իոնների արտահոսքի ավելացմանը: Կալիումի իոնների տեղաշարժին օգ-
նում է ինչպես խտաստիճանականությունը, այնպես էլ էլեկտրական գրա-
դիենտի ուժը՝ թաղանթի ներքին մակերեսին կուտակված դրական լիցքերը, 
որոնք կալիումի իոնները դուրս են մղում բջջից դեպի արտաբջջային տարա-
ծություն: Այս գործընթացի շնորհիվ բջջում աստիճանաբար պակասում են 
դրական լիցքերը՝ ապահովելով լիցքաշրջման վայրէջ հատվածը գագաթից 
մինչև 0մՎ: Թաղանթի հետագա վերաբևեռացումը ընդհուպ հանգստի պո-
տենցիալի վերականգնումը նույնպես պայմանավորված է K+-ի իոնների ար-
տահոսքով, որն իրականանում է, ինչպես պոտենցիալով կառավարվող, այն-
պես էլ չկառավարվող անցուղիներով: Արդյունքում բջջաթաղանթի ներքին 
մակերեսը նորից լիցքավորվում է բացասական, իսկ արտաքինը՝ դրական:  

Ի տարբերություն պոտենցիալկախյալ նատրիումական անցուղիների, 
որոնց ակտիվացումը կատարվում էր հետադարձ դրական սկզբունքով, կա-
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լիումականների ակտիվացումն իրականանում է հետադարձ բացասական 
սկզբունքով: Որքան վերաբևեռանում է բջջաթաղանթը՝ ձգտելով իր հանգս-
տի արժեքին, այնքան շատ են փակվում պոտենցիալկախյալ կալիումական 
անցուղիներ: Այդ իսկ պատճառով թաղանթի վերաբևեռացումն ունի ավելի 
դանդաղ ընթացք, քան ապաբևեռացումը:  

Վերաբևեռացման մեծ մասը հաղթահարելուց հետո Na-ական անցու-
ղիներն աստիճանաբար սկսում են դուրս գալ իրենց ապաակտիվացած վի-
ճակից և ձեռք են բերում հանգստի վիճակին բնորոշ հատկություններ (m-
դարպասները փակվում են, իսկ h-դարպասները՝ բացվում): Սակայն բոլոր 
Na-ական անցուղիները լրիվ դուրս են գալիս ապաակտիվացված վիճակից, 
երբ թաղանթային պոտենցիալը մոտենում կամ հավասարվում է հանգստի 
պոտենցիալի արժեքին: Այդ ժամանակ փակվում են նաև կալիումական պո-
տենցիալկախյալ անցուղիները: Այսպիսով, բջջում նորից ձևավորվում է 
հանգիստ վիճակին բնորոշ թաղանթի բևեռականությունը՝ հանգստի պո-
տենցիալը:  

Բջջաթաղանթի վերաբևեռացմանն ու հանգստի պոտենցիալի վերա-
ձևավորմանը նպաստում է նաև Na+-K+-ական պոմպի աշխատանքը: Թեև 
ԳՊ-ի զարգացմանը մասնակցում են Na-ի և K-ի իոնների ոչ մեծ քանակներ, 
որոնք էապես չեն փոխում դրանց անդրթաղանթային խտաստիճանները, 
այնուամենայնիվ պոմպը անընդհատ վերականգնում է հանգստի վիճակին 
բնորոշ իոնների ներբջջային և արտաբջջային վերաբաշխումը: Ինչպես ար-
դեն գիտենք, պոմպի աշխատանքն էներգակախյալ է, և գործողության պո-
տենցիալի ընթացքում հանգստի համեմատ ծախսվում է ավելի մեծ քանա-
կությամբ էներգիա: Միջինը 24 %-ով ավելանում է նաև թթվածնի յուրացու-
մը բջջում:  

Որոշ հյուսվածքներում վերաբևեռացումը կարող է ուղեկցվել հետքա-
յին երևույթներով: Դրանք երկուսն են՝ հետքային ապաբևեռացում (բացասական 
հետքային պոտենցիալ) և հետքային գերբևեռացում (դրական հետքային պոտեն-
ցիալ): Հետքային երևույթները պարտադիր բնույթ չունեն: Կան նեյրոններ, 
նյարդաթելեր և մկանաթելեր, որոնցում դրանք ընդհանրապես բացակայում 
են, կամ առկա է դրանցից միայն մեկը: Ինչպես երևում է նկ. 3.2-ից, թաղան-
թի վերաբևեռացումը սկզբում արագ է, այնուհետև համեմատաբար դան-
դաղում է: Այս փուլն ընգրկում է ԳՊ-ի կորի ԱԿՄ-ից մինչև հանգստի պո-
տենցիալի վերաձևավորման վարընթաց հատվածը: Վերաբևեռացման 
նման դանդաղ ընթացքը կոչվում է հետքային ապաբևեռացում (նկ. 3.2): Դրա 
առաջացման մեխանիզմը դեռևս լիովին պարզ չէ: Ենթադրվում է, որ այս 
դեպքում նկատվում է K+-իոնների թափանցելիության կարճատև անկում և 
հանգստի պոտենցիալի վերականգնման դանդաղ ընթացք. բջջաթաղանթը 
կարծես մնում է մասնակի «ապաբևեռացված» վիճակում: Կա ևս մի տեսա-
կետ, որ այս ընթացքում բջջաթաղանթի թափանցելիությունը Na+-ի իոնների 
հանդեպ կարճատև բարձրանում է: Որոշ հյուսվածքներում հետքային ա-
պաբևեռացումը կարող է հաջորդել և ոչ թե նախորդել հետքային գերբևե-
ռացմանը: Այս դեպքում դրա առաջացման մեխանիզմն ավելի բարդ է և բա-
ցատրվում է հետևյալ վարկածով: Մի կողմից գերբևեռացման ժամանակ 
բջջաթաղանթի արտաքին մակերեսին կուտակված դրական լիցքերն էլեկտ-
րավանողական ուժերով սկսում են խոչընդոտել կալիումի հետագա ելքը, 
իսկ մյուս կողմից՝ ներքին մակերեսին առկա բացասական լիցքերի ավելցու-
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կը արտաբջջային միջավայրից ձգում է նատրիումի դրական իոնները: Վեր-
ջիններս էլեկտրական գրադիենտի ուղղությամբ ներհոսում են բջիջ՝ ապա-
բևեռացնելով բջջաթաղանթը:  

Հետքային գերբևեռացման փուլը պայմանավորված է երկու բնույթի գոր-
ծոններով՝ իոնային և նյութափոխանակային: Առաջինը պայմանավորված է 
K+-ի իոնների թափանցելիության բարձր մակարդակի պահպանմամբ, քանի 
որ պոտենցիալկախյալ K+-ական անցուղիների փակումն ընթանում է բավա-
կան դանդաղ: Որքան ուշ են բացվում այդ անցուղիներն ապաբևեռացման 
փուլում, այնքան ուշ են փակվում վերաբևեռացման ընթացքում: Ուստի K+-ի 
իոնների արտահոսքը շարունակվում է նույնիսկ հանգստի պոտենցիալի վե-
րականգնումից հետո՝ նպաստելով թաղանթի ավելի խիստ բևեռացմանը: 
Այս մեխանիզմով առաջացած գերբևեռացումն ավելի կարճատև է: Երկա-
րատև հետքային գերբևեռացումը սովորաբար պայմանավորված է Na+-K+-
ական պոմպի գերակտիվությամբ (նյութափոխանակային գործոն): Որոշ 
հյուսվածքներում հետքային գերբևեռացումը կարող է պայմանավորված լի-
նել Cl-ի անցուղիների ակտիվացմամբ և այդ իոնների մուտքով բջիջ: Հետ-
քային ապաբևեռացումը և գերբևեռացումն ավելի լավ են արտահայտված 
միելինազուրկ, հատկապես ցավի աֆերենտ (զգայական) նյարդաթելերում:  

Գործողության պոտենցիալի տատանասահմանը (ամպլիտուդը) տարբեր 
հյուսվածքներում նույնը չէ: Այն պայմանավորված է անցուղիների ֆունկցիո-
նալ վիճակով, իոնների տեղաշարժով, հանգստի պոտենցիալի արժեքով, 
պոմպի ակտիվությամբ, նյութափոխանակության մակարդակով և այլն: Na-
ի իոններով պայմանավորված հոսանքն ապահովում է բջջաթաղանթում 
նատրիումական հավասարակշռային պոտենցիալի ձևավորմանը՝ +55…+65 
մՎ: Սակայն օվերշուտը սովորաբար չի հասնում այդ արժեքին, քանի որ 
նատրիումական ապաբևեռացնող հոսանքին հակազդում է կալիումական 
վերաբևեռացնողը: Որքան մեծ է Na-ի իոնների ներհոսքը և փոքր K-ի իոն-
ների արտահոսքը, այնքան մեծ է օվերշուտի մեծությունն ու գործողության 
պոտենցիալի տատանասահմանը: Սովորաբար նյարդաթելերում, կմախքա-
յին մկաններում և սրտամկանի կարդիոմիոցիտներում օվերշուտը +30…+40 
մՎ, իսկ ԳՊ-ի տատանասահմանը՝ 90-130 մՎ: Հարկ է նշել, որ սրտի պեյսմե-
կերային բջիջներում, հարթ մկաններում և որոշ նեյրոններում օվերշուտ չի 
ձևավորվում կամ թույլ է արտահայտված: Այստեղ ԳՊ-ի տատանասահմանը 
մոտավորապես 60-70 մՎ է:  

Եթե Na-ական անցուղիները ենթարկվեն շրջափակման, օրինակ, տե-
ղային անզգայացնող նյութերով (պրոկաին, նովոկաին, դիկաին) կամ տետրադո-
տոքսինով, որը կապվում է անցուղու արտաքին մակերեսի սպիտակուցների 
հետ և խոչընդոտում m-դարպասների բացմանը, ապա ԳՊ-ը ընդհանրապես 
չի ձևավորվում, կամ ապաբևեռացնող պոտենցիալի տատանասահմանը 
խիստ նվազում է: Հակառակն է կատարվում, եթե շրջափակված անցուղի-
ներն ապաշրջափակվում են սպիտակուց ճեղքող պրոնազ ֆերմենտի ազդե-
ցությամբ: Իսկ տետրաէթիլամոնիումով կամ ամինոպիրիդինով K+-ական անցու-
ղիների շրջափակումն արագացնում է բջջաթաղանթի ապաբևեռացումը, և 
թաղանթային պոտենցիալը ձգտում է նատրիումական հավասարակշռայինի 
արժեքին: Միևնույն ժամանակ վերաբևեռացման ընթացքը խիստ դանդա-
ղում է: Վերաբևեռացման արագությունը նվազում է նաև ցածր ջերմաստի-
ճանից, թթվածնաքաղցից և ԱԵՖ-ի պակասից: 



74 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

 

3.8. Դրդունակության փոփոխությունները դրդման ժամանակ 
 
ԳՊ-ի զարգացման տարբեր փուլերում բջջի դրդունակությունը են-

թարկվում է որոշակի փոփոխության: Դա պայմանավորված է իոնների 
նկատմամբ բջջաթաղանթի ցուցաբերած թափանցելիության փոփոխութ-
յամբ: Թաղանթի ելակետային բևեռացված վիճակին համապատասխանում 
է դրդելիության բնականոն մակարդակը, որն ընդունվում է որպես 100 % 
(նկ. 3.3, 1): Երբ թաղանթային պոտենցիալի արժեքը նվազում է ու մոտենում 
է ապաբևեռացման կրիտիկական մակարդակին, դրդման շեմքը (ΔV) 
հանգստի համեմատ փոքրանում է (նկ. 3.3, 2), հետևաբար բջջի դրդունա-
կությունը մեծանում է: Դա հեշտացնում է նոր, նույնիսկ ենթաշեմքային 
գրգռին պատասխան տալու ունակությունը։ Դրդունակության նման աճը 
կոչվում է էկզալտացիա (գերդրդունակություն):  

Դրդունակության նվազումը կամ բացակայությունը կոչվում է ռեֆրակ-
տերություն (անդրդելիություն): Բացարձակ ռեֆրակտերության (բացարձակ անդր-
դելիություն) դեպքում բջիջն անկարող է պատասխանել նույնիսկ վերշեմքա-
յին ուժի գրգիռներին (նկ. 3.3, 3): 

Այս երևույթի հիմքում առկա է հետևյալ իոնային մեխանիզմը: Ապաբ-
ևեռացման աուտոռեգեներատիվ զարգացման փուլում Na-ական բոլոր ան-
ցուղիներն արդեն հասցնում են բացվել և չկան նոր անցուղիներ, որոնք կա-
րող են ակտիվանալ նոր գրգռիչի ազդեցությամբ, իսկ գագաթում և օվերշու-
տի ամբողջ ընթացքում բոլորն էլ ապաակտիվանում են, ուստի նույնպես 
անկարող են բացվել գրգռիչի ազդեցությամբ: 

Հիշեցնենք, որ այդ անցուղիները դուրս են գալիս ապաակտիվացած 
վիճակից, երբ թաղանթի ներքին մակերեսին նորից առաջանում է բացասա-
կան լիցքավորում: Հարկ է նշել, որ 50% Na-ական անցուղիների h-դարպաս-
ների փակումը բջիջը դարձնում է անդրդունակ: 
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Հարաբերական ռեֆրակտերությունը (հարաբերական անդրդելիությունը) կամ 
թերդրդունակությունը դիտվում է վերաբևեռացման փուլում (հիմնականում 
համընկնելով դրա ավարտին), երբ հյուսվածքը մասամբ վերականգնում է իր 
դրդունակությունը թաղանթի վերալիցքավորման շնորհիվ (նկ. 3.3, 4): Հա-
րաբերական անդրդելիության դեպքում հյուսվածքը նորից ձեռք է բերում 
նոր, բայց ավելի ուժգին, վերշեմքային գրգռիչներին պատասխանելու ունա-
կություն: Սակայն առաջացրած նոր պոտենցիալի տատանասահմանը նկա-
տելիորեն զիջում է ԳՊ-ի տատանասահմանին: Այսինքն՝ հյուսվածքի պա-
տասխանը ոչ լիարժեք է, մասնակի: Պատճառն այն է, որ նատրիումական 
անցուղիները դեռ ամբողջովին դուրս չեն եկել ապաակտիվացած վիճակից, 
իսկ կալիումի իոնների արտահոսքը դեռ զգալի է և խոչընդոտում է ապաբ-
ևեռացման աուտոռեգեներատիվ զարգացումը: Հարաբերական անդրդե-
լիության փուլը միջանկյալ օղակ է բացարձակ անդրդելիության և հանգստի 
վիճակների միջև: Անդրդելիության փուլն ավարտվում է, երբ բոլոր պոտեն-
ցիալկախյալ Na+-ական անցուղիները վերականգնում են իրենց ելակետային 
վիճակը: 

Այն դեպքում, երբ ԳՊ-ն ուղեկցվում է հետքային երևույթներով՝ հետ-
քային ապաբևեռացումով կամ գերբևեռացումով, հյուսվածքի դրդունա-
կությունը նույնպես փոխվում է՝ համապատասխանաբար առաջացնելով 

Նկար 3.3. Դրդունակության փոփոխությունը ԳՊ-ի տարբեր փուլերում՝ 
1. նորմալ դրդունակություն, 2. դրդունակության բարձրացման (առաջնային էկզալտացիայի) 
փուլ, 3. բացարձակ անդրդունակության փուլ, 4. հարաբերական անդրդունակության փուլ, 5. 
գերդրդունակության (երկրորդային էկզալտացիայի) փուլ, 6. թերդրդունակության փուլ: 
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երկրորդային էկզալտացիա և երկրորդային թերդրդունակություն: Երկրոր-
դային էկզալտացիայի պատճառը, ինչպես և առաջնայինի դեպքում թաղան-
թային պոտենցիալի արժեքի և դրա արդյունքում դրդման շեմքի նվազումն է: 
Իսկ գերբևեռացմանը բնորոշ թերդրդունակությունը բացատրվում է թա-
ղանթային պոտենցիալի աճով, հետևաբար նաև շեմքի բարձրացումով: Այդ 
պայմաններում հյուսվածքում դրդում առաջացնելու համար կպահանջվի 
շեմքայինից մեծ ուժի գրգռիչ:  

Տարբեր հյուսվածքներում բացարձակ և հարաբերական անդրդե-
լիության տևողությունները տարբեր են և պայմանավորված են պոտենցիալ-
կախյալ Na+-ի և K+-ի անցուղիների ֆունկցիոնալ վիճակով: Դրանում կարելի 
է համոզվել՝ կիրառելով այդ անցուղիների շրջափակիչներ, որոնք առաջաց-
նում են անդրդելիություն (Na+-անցուղիների շրջափակիչներ) կամ երկա-
րացնում են վերջինիս տևողությունը (K+ անցուղիների շրջափակիչներ): Ն-
ման դեպքերում հյուսվածքի լաբիլությունը (շարժունությունը) խիստ նվազում է 
(տե՛ս 3.10): 

Այսպիսով, գործողության պոտենցիալի զարգացման ժամանակ դրդու-
նակության փոփոխություններն ընթանում են հետևյալ հաջորդականութ-
յամբ. 
1. Դրդունակության բարձրացման կամ առաջնային էկզալտացիայի շրջան. համա-

պատասխանում է ԳՊ-ի նախասեպին և տեղային պոտենցիալին:  
2. Բացարձակ անդրդելիություն. դիտվում է ԳՊ-ի արագ ապաբևեռացման և 

ամբողջ օվերշուտի ընթացքում:  
3. Հարաբերական անդրդելիություն. բնութագրում է հյուսվածքի թերդրդունա-

կությունը վերաբևեռացման փուլում:  
4. Գերդրդունակության կամ երկրորդային էկզալտացիայի շրջան. համապա-

տասխանում է հետքային ապաբևեռացման փուլին (նկ. 3.3, 5):  
5. Երկրորդային թերդրդունակության շրջան (երկրորդային հարաբերական ռեֆ-

րակտերություն). բնորոշ է հետքային գերբևեռացման փուլին (նկ. 3.3, 6): 
 

3.9. Տեղային պոտենցիալ, բնութագիրն ու համեմատությունը  
գործողության պոտենցիալի հետ 

 
Գրգռիչների ազդման ժամանակ թաղանթային պոտենցիալի փոփոխ-

ման մեծությունը կախված է գրգռիչի ուժից: Դրդունակ հյուսվածքի վրա 
ենթաշեմքային ուժի գրգռիչներով ազդելիս ՀՊ-ն փոփոխվում է, և կարող են 
առաջանալ էլեկտրատոնային և տեղային պոտենցիալներ: 

Էլեկտրատոնային պոտենցիալն առաջանում է հաստատուն հոսանքի 
թույլ ենթաշեմքային ուժով ազդելու դեպքում, երբ գրգռիչի ուժը կազմում է 
շեմքային արժեքի մինչև 50 %-ը: Սա պասիվ գործընթաց է, քանի որ զար-
գանում է առանց իոնային անցուղիների վիճակի ու իոնների տեղաշարժի 
փոփոխության: Էլեկտրատոնային պոտենցիալի առաջացումը պայմանա-
վորված է կատոդի բացասական լիցքով բջջաթաղանթի արտաքին մակե-
րեսի դրական լիցքերի պասիվ չեզոքացմամբ և թաղանթի թույլ ապաբևե-
ռացմամբ (տե՛ս 3.10): Էլեկտրատոնային պոտենցիալը զարգանում ու անհե-
տանում է էքսպոնենցիալ ձևով և որոշվում է բջջաթաղանթի դիմադրութ-
յամբ ու ունակությամբ:  
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Եթե հյուսվածքը դրդվում է այնպիսի ենթաշեմքային ուժի գրգռիչով, 
որը կազմում է շեմքայինի առնվազն 50-75%-ը, ապա բջջաթաղանթի ապա-
բևեռացումն էլեկտրատոնայինի համեմատ ավելի է մեծանում: Առաջացած 
պոտենցիալը կոչվում է տեղային պոտենցիալ (ՏՊ) կամ տեղային դրդում: ՏՊ-ի, 
ինչպես և ԳՊ-ի զարգացման հիմքում առկա է Na+-ական անցուղիների ակ-
տիվացումն ու այս իոնների տեղաշարժը բջջի ներքին միջավայր, սակայն 
ակտիվացված անցուղիների քանակն ու նատրիումի իոնների ներհոսքը բա-
վարար չէ, որ թաղանթային պոտենցիալը հասնի ապաբևեռացման կրիտի-
կական մակարդակին, և զարգանա աուտոռեգեներատիվ ապաբևեռացում: 
Այնուամենայնիվ, տեղային պոտենցիալը համարվում է բջջի ակտիվ պա-
տասխան, չնայած որ այս դեպքում տեսանելի դրդում (նյարդաթելով գրգռի 
հաղորդում, մկանի կծկում) չի առաջանում: Բնականոն պայմաններում տե-
ղային պոտենցիալներն առաջանում են քիմիական սինապսների հետսի-
նապսային թաղանթներում, կմախքային մկանների ծայրային թիթեղիկում: 
Իսկ տարբեր ընկալիչներում (ցավային, ջերմային և այլն) ադեկվատ գրգիռ-
ների ազդեցությամբ առաջացած տեղային պոտենցիալների գումարման 
արդյունքում ձևավորվում են ընկալչական և գեներատորային պոտենցիալները: 
Շեմքային կամ վերշեմքային գրգռիչների ազդելու դեպքում տեղային պո-
տենցիալը համընկնում է ԳՊ-ի նախասեպին (նախապոտենցիալին)՝ դառ-
նալով դրա բաղկացուցիչ մասը:  

 Չնայած տեղային պոտենցիալը գործողության պոտենցիալի բաղկա-
ցուցիչ մասն է, սակայն դրանք էապես տարբերվում են միմյանցից: 

 

1. ԳՊ-ը ենթարկվում է «ամեն ինչ կամ ոչինչ» օրենքին (Բոուդիչի օրենք): Ըստ 
այդ օրենքի՝ ենթաշեմքային գրգռիչի ազդեցությամբ գործողության պո-
տենցիալ չի առաջանում, իսկ շեմքային և վերշեմքային գրգռիչներից ա-
ռաջացած պատասխանը կունենա միևնույն առավելագույն արժեքը: Դ-
րան հակառակ՝ ՏՊ-ը ենթարկվում է «ուժերի հարաբերակցության» օրենքին, 
նրա տատանասահմանը փոխվում է ազդող գրգռիչների ուժերին հա-
մապատասխան: Սովորաբար տեղային պոտենցիալի տատանա-
սահմանը գործողության պոտենցիալից շատ փոքր է՝ նյարդաթելերում՝ 
մոտավորապես 10-20 մՎ, իսկ ընկալիչներում՝ 30-40 մՎ: 

2. ԳՊ-ները չեն ենթարկվում գումարման, իսկ ՏՊ-ները գումարվում են: Եթե են-
թաշեմքային գրգիռները տրվեն այնպիսի հաճախականությամբ, որ ա-
ռաջացող տեղային պոտենցիալները չհասցնեն մարել, ապա գումար-
ման արդյունքում թաղանթային պոտենցիալը կհասնի ապաբևեռաց-
ման կրիտիկական մակարդակին, և կծագի ԳՊ: 

3. ԳՊ-ն առաջացման տեղից մինչև վերջնակետ տարածվում է առանց մարելու, 
իսկ ՏՊ-ը կարող է տարածվել ծագման տեղից միայն 2-3 մմ հեռավորության 
վրա և մարել: Մարումը պայմանավորված է նրանով, որ ապաբևեռացու-
մը չի հասնում կրիտիկական մակարդակին, հետևաբար նատրիումի ա-
պաբևեռացնող հոսանքին սկսում է հակազդել կալիումի վերաբևեռաց-
նող հոսանքը, և պոտենցիալը մարում է:  

4. ԳՊ-ն ուղեկցվում է բացարձակ անդրդելիության՝ ռեֆրակտերության երևույթով, 
իսկ ՏՊ-ի դեպքում նկատվում է դրդունակության մեծացում (էկզալտացիա): 

5. ԳՊ-ն առաջացնում է հյուսվածքում տեսանելի պատասխանի ձևավորում 
(նյարդային ազդակի առաջացում և հաղորդում, մկանի կծկում), մինչ-
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դեռ ՏՊ-ն այդ հատկությամբ օժտված չէ:  
 

3.10. Դրդման չափանիշներ և օրենքներ 
 

Դրդում (գործողության պոտենցիալ) առաջացնելու նպատակով հյուս-
վածքը պետք է դրդվի այնպիսի գրգռիչով, որն օժտված է որոշակի ուժով, ազդ-
ման տևողությամբ և շեշտակիությամբ։ Միևնույն ժամանակ հյուսվածքը պետք 
է պատրաստ լինի ընդունելու տվյալ ազդակը, այսինքն՝ օժտված լինի շարժու-
նությամբ (լաբիլությամբ): Դրդման ուժը, ազդման ժամանակահատվածը, 
գրգռիչի ազդեցության շեշտակիությունը և հյուսվածքի շարժունությունը 
կոչվում են դրդման չափանիշներ: 

Գրգռման օրենքներն արտացոլում են գրգռիչի ազդեցության և դրդվող 
հյուսվածքի պատասխան ռեակցիայի միջև եղած փոխհարաբերությունը: Ս-
տորև քննարկենք այն օրենքները, որոնք գործում են հյուսվածքների 
գրգռման ժամանակ: 

«Ամեն ինչ կամ ոչինչ» օրենք (Բոուդիչի օրենք): Համաձայն այս 
օրենքի՝ նյարդաթելում, մկանաթելում և սրտամկանում ենթաշեմքային ուժի 
գրգռիչը չի առաջացնում տեսանելի պատասխան ռեակցիա («ոչինչ»), 
մինչդեռ շեմքային և վերշեմքային գրգիռներն առաջացնում են միևնույն 
առավելագույն պատասխանը («ամեն ինչ»): Օրենքի հիմքում ընկած է այն, 
որ գործողության պոտենցիալը կարող է ծագել միայն այն դեպքում, երբ 
գրգռիչի ուժով պայմանավորված ապաբևեռացնող հոսանքը հաղթահարում 
է ապաբևեռացման կրիտիկական մակարդակը՝ դրդման շեմքը՝ ապահո-
վելով նատրիումական անցուղիների աուտոռեգեներատիվ բացում և Na-ի 
իոնների «հեղեղանման» ներհոսք: Քանի որ անցուղիների ակտիվացման 
տևողությունը (բաց վիճակը), հատկությունները, իոնի նկատմամբ թափան-
ցելիության աստիճանը կախված չեն գրգռիչի ուժից, ուստի և՛ շեմքային, և՛ 
վերշեմքային ուժի գրգռիչներն ապահովում են հյուսվածքում նույն առավե-
լագույն պատասխանի ձևավորումը: Հիշեցնենք, որ այդ անցուղիները 
սկսում են բացվել ապաբևեռացման շեմքի առնվազն 50 %-ը հաղթահա-
րելուց հետո: Ենթաշեմքային ուժի գրգռիչը չի հաղթահարում այդ մակար-
դակը, ուստի ԳՊ չի ծագում:  

Գրգռման ուժի օրենք («ուժերի հարաբերակցության» օրենք): 
Ըստ այս օրենքի՝ որքան մեծ է ազդման ուժը, այնքան մեծ է հյուսվածքում 
առաջացող պատասխանը: Այս օրենքի համաձայն են կատարվում կմախ-
քային մկանների կծկումները, նյարդի ու նյարդային կենտրոնների դրդում-
ները, ինչպես նաև դրդող և արգելակող ու տեղային պոտենցիալների առա-
ջացումը: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հյուսվածքը կազ-
մավորող բաղադրիչներն ունեն տարբեր դրդունակություն, հետևաբար 
դրդման մեջ ներգրավվում են աստիճանաբար: Օրինակ՝ կմախքային մկան-
ների կծկման տատանասահմանն աստիճանաբար աճում է գրգռիչի ուժի 
մեծացմանը զուգընթաց: Շեմքային ուժի գրգռիչին պատասխանում է ամե-
նադրդունակ մկանաթելը, բայց մկանի կծկման տատանասահմանը դեռ 
նվազագույն է: Գրգռիչի ուժը մեծացնելիս դրդվում են նաև սակավադրդու-
նակները, ուստի կծկման տատանասահմանը մեծանում է: Երբ գրգռիչի ու-
ժը հասնում է այն արժեքին, որ կարող է դրդել բոլոր մկանաթելերը, ձևավոր-
վում է առավելագույն պատասխան, իսկ ուժի հետագա աճն այլևս չի նպաս-
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տում կծկման տատանասահմանի մեծացմանը:  
 Էլեկտրական հոսանքի նվազագույն ուժը (շեմքային ուժը) կամ լա-

րումը, որն առաջացնում է դրդում, կոչվում է ռեոբազա։ Այս անվանումն ա-
ռաջին անգամ տրվել է Լ. Լապիկի կողմից։ Ռեոբազան կարելի է արտահայ-
տել վոլտով կամ ամպերով։ Այն հյուսվածքի դրդունակության չափանիշ է. 
որքան մեծ է հյուսվածքի դրդունակությունը, այնքան փոքր է նրա ռեոբա-
զան։ Պայմանավորված հյուսվածքում կատարվող նյութափոխանակային 
գործընթացներով՝ ռեոբազան կարող է փոփոխվել, այդ պատճառով կլինի-
կայում հյուսվածքի դրդունակությունը որոշելու համար ավելի հաճախ օգտ-
վում են մեկ այլ մեծությունից՝ գրգռիչի ազդման ժամանակից:  

Գրգռիչի ազդման տևողությունը։ Այն նվազագույն ժամանակը, որը 
հարկավոր է մեկ ռեոբազայի միջոցով դրդում առաջացնելու համար, կոչվում է օգտա-
կար ժամանակ: Այս չափանիշը երբեմն կոչվում է նաև շեմքային ժամանակ, քա-
նի որ դա գրգռիչի ազդման այն նվազագույն ժամանակն է, որն անհրաժեշտ 
է թաղանթային պոտենցիալն ապաբևեռացման կրիտիկական մակարդա-
կին հասցնելու համար: Դրա տևողության հետագա մեծացումը պատաս-
խան առաջացնելու առումով գործնական նշանակություն չունի, քանի որ 
լրացուցիչ պատասխան կամ ԳՊ-ի ամպլիտուդի հետագա ավելացում չի 
գրանցվում:  

Հյուսվածքի դրդունակությունը որոշելը ըստ նրա շեմքային ժամանա-
կի, դժվար է, քանի որ դրդման շեմքի անգամ ոչ մեծ փոփոխությունն առա-
ջացնում է ազդման տևողության զգալի փոփոխություն: Այդ պատճառով 
կլինիկական հետազոտություններում ավելի նպատակահարմար է որոշել 
քրոնաքսիան, այսինքն՝ այն նվազագույն ժամանակը, որի ընթացքում հյուսվածքից 
պատասխան առաջացնելու համար դրա վրա պետք է ազդի կրկնակի ռեոբազայի ու-
ժով գրգռիչ: Դրդունակ հյուսվածքների քրոնաքսիան տարբեր է. այն մեծա-
նում է հետևյալ հաջորդականությամբ՝ նյարդ, կմախքային մկան, սրտամ-
կան, հարթ մկան: Տարբերում են քրոնաքսիայի երկու տեսակ՝ կոնստիտու-
ցիոնալ (կառուցվածքային) և սուբօրդինացիոն (ենթակայական): Առաջինը վերա-
բերում է օրգանիզմից առանձնացված նյարդում կամ մկանում չափված մե-
ծությանը, իսկ երկրորդը որոշվում է օրգանիզմի պայմաններում: Սուբօրդի-
նացիոն քրոնաքսիան ճշգրիտ մեծություն չէ, քանի որ պայմանավորված 
լինելով հյուսվածքի դիմադրությամբ, նյարդային կամ հումորալ տարբեր ազ-
դեցություններով՝ կարող է ենթարկվել փոփոխության: Քրոնաքսիան կարող 
է երկարել հյուսվածքի կազմափոխման դեպքում, տեղային անզգայացնող 
նյութերի ազդեցությամբ կամ նյարդային կենտրոնի վնասման դեպքում: Ն-
յարդաբանության մեջ քրոնաքսիայի չափման միջոցով հնարավոր է ախտո-
րոշել նյարդի կամ մկանի ֆունկցիոնալ վիճակը: Հայտնի է, որ շարժողական 
նյարդի դրդման ուժն ու քրոնաքսիան ավելի փոքր մեծություններ են, քան 
դրանով նյարդավորվող մկանինը, ուստի արտաքին էլեկտրական հոսանքի 
ազդեցությամբ դրդումն առաջինը ծագում է նյարդում, այնուհետև փո-
խանցվում մկանին: Սա վկայում է նյարդային կենտրոնի և նյարդի բնակա-
նոն աշխատանքի մասին: Երբ գրգռիչի ազդման քրոնաքսիան նյարդի բնա-
կանոն ցուցանիշի համեմատ ավելի երկարում է՝ փաստորեն համապատաս-
խանելով մկանի քրոնաքսիային, ապա դա վկայում է շարժողական նեյրոն-
ների կամ նյարդաթելերի վնասման մասին: 

Եթե աբսցիսների առանցքի վրա նշենք էլեկտրական հոսանքի ազդե-
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ցության ժամանակը միլիվայրկյանով, իսկ օրդինատների վրա` հոսանքի 
ուժը կամ լարումը, ապա կստացվի Հոորվեգ-Վեյս-Լապիկի «ուժ-ժամանակ» 
կորը (նկ. 3.4): Գրգռիչի ուժի ու ժամանակի կախվածությունը նշվում է հի-
պերբոլով և որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

 

I=a/t+b,  
որտեղ I-ն հոսանքի ուժն է, t-ն՝ ազդեցության տևողությունը, a-ն ու b-ն հ-
յուսվածքի հատկություններով պայմանավորված հաստատուններ են: Վեր-
լուծելով այս գրաֆիկական պատկերը՝ կարելի է նկատել, որ 1 ռեոբազային 
(ԱԴ) համապատասխանող ժամանակը օգտակարն է (ԱԳ), իսկ 2 ռեոբազա-
յինը (ԱԵ)՝ քրոնաքսիան (ԱԲ): Գրգռիչի ուժը մեծացնելու դեպքում փոքրա-
նում է դրա համար անհրաժեշտ ազդման ժամանակը: Սակայն գերուժեղ 
գրգիռներին հյուսվածքը կարող է չպատասխանել, եթե ազդման ժամանակը 
լինի պահանջվածից ավելի կարճ, ինչպես նաև ենթաշեմքային ուժի գրգռիչի 

ազդման դեպքում պատասխանը նույնպես բացակայում է, որքան էլ տևա-
կան լինի դրա ազդեցությունը: Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ դրդումն առաջա-
նալուց հետո գրգռիչի ազդման հետագա երկարաձգումն անօգուտ է, քանի 
որ հյուսվածքը սկսում է դրան հարմարվել, և նոր պատասխան այլևս չի 
ձևավորվում: 

Գրգռիչի ազդման շեշտակիություն (Դյուբուա-Ռեյմոնի գրգռման 
օրենք): Հաստատուն հոսանքի դրդող ազդեցությունը պայմանավորված է 
ոչ միայն հոսանքի ուժով և ազդման ժամանակով, այլև ժամանակի ընթաց-
քում հոսանքի աճման արագությոամբ՝ շեշտակիությամբ: Ուժի շեշտակի 
ազդման անհրաժեշտությունը բխում է այն փաստից, որ սկզբնական ապա-
բևեռացման շրջանում Na+-ի ներհոսքով պայմանավորված 
ապաբևեռացնող հոսանքը պետք է գերազանցի K+-ի իոնների արտահոսքով 
պայմանավորված վերաբևեռացնող հոսանքի ուժը: Այդ դեպքում 
ապաբևեռացնող հոսանքի ուժը կարողանում է հաղթահարել կրիտիկական 
մակարդակն ու ապահովել Na+-ական անցուղիների աուտոռեգեներատիվ 
բացումը և ԳՊ-ի ծագումը: Փորձառական ճանապարհով նման դրդում 
կարելի է առաջացնել ուղղանկյուն հոսանքի կիրառմամբ: Եթե հաստատուն 
հոսանքի ուժն աճում է դանդաղ՝ ոչ շեշտակի (գծային կամ էքսպոնենցիալ), 
ապա դրդում կարող է չառաջանալ, կամ առաջացած պոտենցիալի 
մեծությունը կլինի ԳՊ-ի տատանասահմանից շատ ավելի փոքր նույնիսկ 
այն դեպքում, երբ հոսանքի ուժը հավասարվի կամ անգամ գերազանցի 

Նկար 3.4. Գրգռման ուժի և ժամանակի միջև եղած 
կապը. օրդինատների առանցքի վրա նշված է դրդման 
ուժը (լարվածությունը), աբսցիսների վրա` ժամանակը 

(միլիվայրկյան). 
 

ԱԴ - դրդման շեմք (ռեոբազա) , ԱԳ - օգտակար 
ժամանակամիջոց, ԱԲ - քրոնաքսիա,  
ԱԵ - կրկնակի ուժով դրդման շեմք  

(կրկնակի ռեոբազա): 

Ա   Բ   Գ 

Ե 
 
Դ 
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շեմքայինին: Այս երևույթը կոչվում է հարմարում (ակոմոդացիա): 
Ակոմոդացիայի առաջացման պատ-ճառն այն է, որ ոչ շեշտակի գրգռիչի 
ազդեցության դեպքում թաղանթի ապաբևեռացումն ունի դանդաղ բնույթ: 
Այդ ընթացքում Na+-ական անցուղիների մի մասը հասցնում է 
ապաակտիվանալ, իսկ K+-ականները, հակառակը, ակտիվանում են՝ 
նպաստելով բջջաթաղանթի վերալիցքավորմանը: Ուստի ապաբևեռացնող 
հոսանքը, զիջելով բևեռացնողին, ուղղակի չի հասնում ԱԿՄ-ին կամ քիչ է 
գերազանցում դրա արժեքը: Այս դեպքում դրդման շեմքը մեծանում է 
այնքան արագ, որքան դանդաղ աճում է գրգռող հոսանքի ուժը: Այդ 
պատճառով դրդում չի առաջանում, և հյուսվածքը հարմարվում է տրված 
գրգռիչին:  

Ոչ բոլոր հյուսվածքներն ունեն ակոմոդացիայի միանման ունակութ-
յուն: Դա պայմանավորված է իոնային անցուղիների ակտիվացման և ապա-
ակտիվացման արագությամբ, հյուսվածքի ֆունկցիոնալ վիճակով, դրա վրա 
ազդող տարբեր գործոններով: Զգացող նյարդաթելերն ու որոշ մկանաթելեր 
(սրտամկան, ստամոքսի և աղիքի հարթ մկաններ) ունեն ակոմոդացիայի 
թույլ, իսկ շարժիչ նյարդաթելերը՝ մեծ ունակություն: Ակոմոդացիայի 
երևույթն ավելի լավ է արտահայտված ընկալիչներում: Այս երևույթը պատ-
կերացնելու համար ներկայացնենք մեկ օրինակ: Եթե մարդը մութ սենյա-
կում է և հանկարծ վառվում է պայծառ լույս, ապա առաջանում է տհաճ 
զգացողություն՝ պայմանավորված աչքի ցավային ընկալիչների դրդմամբ: 
Իսկ եթե լույսի ուժգնությունը մեծացվի աստիճանաբար, ապա այդ 
ընկալիչները հարմարվում են տվյալ ազդեցությանը: 

Լաբիլություն (շարժունություն): Լաբիլությունը կամ ֆունկցիոնալ 
շարժունությունը բնորոշում է գրգիռների առավելագույն հաճախությունը մեկ 
վայրկյանում, որը դրդունակ հյուսվածքները կարող են ընդունել և հաղորդել առանց 
հաճախության փոփոխության: Այլ կերպ ասած, դա դրդունակ հյուսվածքի 
միավոր ժամանակում առավելագույն թվով գործո-ղության պոտենցիալներ 
առաջացնելու ունակությունն է: Լաբիլության հասկացությունը տրվել է ռուս 
ֆիզիոլոգ Ն. Ե. Վեդենսկու կողմից:  

Լաբիլությունը կախված է ԳՊ-ի զարգացման տևողությունից՝ իոնների 
տեղաբաշխման արագությունից, անցուղիների ֆունկցիոնալ վիճակից, 
հյուսվածքի ֆիզիոլոգիական վիճակից և այլն: Այն հակադարձ համեմա-
տական է բացարձակ անդրդելիության փուլի տևողությանը՝  

L=1/R։ 
Որքան արագ է զարգանում և ավարտվում գործողության պոտեն-

ցիալը, այնքան կարճ է տևում բացարձակ անդրդելիության փուլը, և մեծ է 
հյուսվածքի լաբիլությունը: Նյարդում այն կազմում է 500-1000, մկանում` 
200, իսկ սինապսներում` 100 ազդակ/վայրկյան: Լաբիլությունը կարող է 
ենթարկվել փոփոխության: Պարզվել է, որ գրգիռների հաճախությունն աս-
տիճանական ավելացնելու դեպքում հյուսվածքի լաբիլությունը մեծանում է: 
Այս երևույթը ռուս գիտնական Ա.Ա. Ուխտոմսկին անվանել է ռիթմի յուրա-
ցում:  

Հյուսվածքի լաբիլության նվազում դիտվում է տեղային անզգայացնող 
նյութերի, նեյրոտոքսինների ազդեցության, հյուսվածքի երկարատև անգոր-
ծության, հոգնածության, նյութափոխանակության ընկճման կամ հյուս-
վածքի կազմափոխման դեպքում: Լաբիլության նվազման յուրահատուկ օրի-
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նակ է պարաբիոզը, որը կոչվում է նաև «կյանքի և մահվան սահման»: Այս 
երևույթն ուսումնասիրել է Ն.Ե. Վեդենսկին (տե՛ս 6.1.7):  

Գրգռման բևեռային օրենք (Պֆլյուգերի օրենք): Գերմանացի 
ֆիզիո-լոգ Է. Պֆլյուգերը հաստատեց, որ փորձարար ֆիզիոլոգիայում հաս-
տատուն հոսանքով դրդման առաջացումը պայմանավորված է հոսանքի 
ուժով, գրգռման տևողությամբ, նյարդի կամ մկանի վրա կատոդի ու անոդի 
տեղադրությամբ: Եթե կատոդը տեղադրվի նյարդի անվնաս մասին, իսկ 
անոդը՝ վնասված, ապա մկանը կծկվում է միայն շղթան փակելիս: Հակա-
ռակ դեպքում, երբ կատոդը տեղադրվի վնասված, իսկ անոդը անվնաս 
հատվածներին, ապա մկանը կկծկվի շղթան անջատելիս:  

Հյուսվածքի դրդունակության փոփոխությունները, որոնք առաջանում 
են կատոդի և անոդի տակ, համապատասխանաբար կոչվում է կատ-
էլեկտրատոն և անէլեկտրատոն: Դրդման սկզբում կատոդի բացասական լիցքը 
չեզոքացնում է հպվող հատվածի արտաքին մակերեսի դրական լիցքերը, և 
թաղանթային պոտենցիալի արժեքը նվազում է: Հետևաբար կատոդի տակ 
դրդման շեմքն իջնում է, իսկ հյուսվածքի դրդունակությունը՝ մեծանում: Այս 
երևույթը կոչվում է ֆիզիկական կատէլեկտրատոն: Անոդի տակ դիտվում է 
հակառակ գործընթաց: Անոդի դրական լիցքը, գումարվելով բջջաթաղանթի 
արտաքին մակերեսին կուտակված նույնանուն լիցքերին, ավելացնում է 
թաղանթային պոտենցիալի արժեքը՝ առաջացնելով պասիվ գերբևեռացում: 
Ուստի պոտենցիալն ավելի է հեռանում ԱԿՄ-ից, շեմքը բարձրանում է, իսկ 
դրդունակությունը՝ նվազում: Այս երևույթն էլ կոչվում է ֆիզիկական 
անէլեկտրատոն:  

Հարկ է նշել, որ թաղանթային պոտենցիալի վերոհիշյալ փոփոխութ-
յուններն ունեն պասիվ բնույթ և կապ չունեն իոնային թափանցելիության 
փոփոխման հետ: Դրանք կարող են զարգանալ նույնիսկ իոնային ան-
ցուղիների շրջափակման դեպքում: Նկարագրված էլեկտրատոնային փոփո-
խությունները զարգանում են ոչ միայն անմիջապես էլեկտրոդների տակ, 
այլև բևեռներից որոշակի հեռավորության վրա, սակայն էլեկտրոդներից 
հեռանալիս դրանք աստիճանաբար մարում են, իսկ նրանց միջև եղած 
կենտրոնական հատվածում ոչ մի փոփոխություն չի նկատվում: Այս կետը 
կոչվում է իզոէլեկտրական կետ: Թաղանթի պասիվ էլեկտրատոնային 
երևույթին աստիճանաբար գումարվում է նաև ակտիվ բաղադրիչը, որն 
արտահայտվում է պոտենցիալկախյալ իոնային անցուղիների ակտիվաց-
մամբ:  

Ավելի ուշ ռուս ֆիզիոլոգ Բ.Ֆ. Վերիգոն լրացրեց Պֆլյուգերի դիտար-
կումները և ցույց տվեց, որ ինչպես դրդունակության բարձրացումը կատոդի 
տակ, այնպես էլ նրա նվազումը անոդի տակ բնորոշ են հաստատուն 
հոսանքի ազդման միայն սկզբում՝ շղթան փակելու պահին: Եթե հոսանքի 
ազդեցությունը երկարատև է, ապա հյուսվածքի դրդունակությունը կատոդի 
տակ աստիճանաբար սկսում է նվազել, իսկ անոդի տակ, հակառակը, մեծա-
նալ: Պատճառն այն է, որ հաստատուն հոսանքի երկարատև ազդեցության 
դեպքում հյուսվածքում առաջանում են այնպիսի նյութափոխանակային 
գործընթացներ, որոնք շեղում են ապաբևեռացման կրիտիկական 
մակարդակը: Կատոդի տակ երկարատև կայուն ապաբևեռացումը հանգեց-
նում է նատրիումական անցուղիների ապաակտիվացմանն ու այդ իոնների 
ներհոսքի նվազմանը: Միաժամանակ կալիումական թափանցելիությունը 
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մեծանում է, ուստի ԱԿՄ-ը ընդունում է ավելի դրական արժեքներ, և շեմքը 

բարձրանում է: Այդ պատճառով երկարատև և կայուն ապաբևեռացման 
հետևանքով դիտվում է դրդունակության նվազում, որը Վերիգոն անվանեց 
կատոդային ընկճում (դեպրեսիա): Անոդի տակ նկատվում են հակառակ 
երևույթներ: Հոսանքի երկարատև գերբևեռացնող ազդեցության դեպքում 
K-ի իոնների արտահոսքն աստիճանաբար նվազում է, իսկ Na-ի իոնների 
ներհոսքը՝ մեծանում: Դրա հետևանքով ԱԿՄ-ը նվազում է՝ մոտենալով ՀՊ-ի 
ելակետային մակարդակին: Հոսանքն անջատելու պահին գերբևեռացումը 
վերանում է, և անոդի տակ ծագում է ուժգին պարպում՝ մեծ տատա-
նասահմանով ԳՊ: Այս երևույթը կոչվում է անոդային էկզալտացիա: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.Նյարդաթելի ֆիզիոլոգիա 
 

Նյարդաթելը նյարդաբջջի երկար ելուստն է՝ աքսոնը, որը կարող է 
ունենալ 1-22մկմ տրամագիծ և հասնել մինչև 1,5մ երկարության: Նյարդա-
թելի հիմնական գործառույթը գրգռի հաղորդումն է, ընդ որում, այն նյարդա-
թելը, որը գրգիռը հաղորդում է ընկալիչներից դեպի ռեֆլեքսի կենտրոն, 

ՆՅԱՐԴԱԹԵԼԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ ԵՎ  
ՍԻՆԱՊՍԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 

ԳԼՈՒԽ 4 
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կոչվում է աֆերենտ կամ կենտրոնաձիգ կամ առբերիչ, իսկ այն նյարդա-
թելը, որը գրգիռի հաղորդումն իրականացնում է կենտրոնից դեպի աշխա-
տող օրգան, կոչվում է էֆերենտ կամ կենտրոնախույս կամ արտատար: 
Նյարդաթելը կատարում է նաև փոխադրիչ ֆունկցիա՝ նեյրոնի մարմնում 
սինթեզված նյութերը՝ սպիտակուցները, միջնորդանյութերը և այլն տեղա-
փոխելով նյարդաթելի ծայրամաս: Նման փոխադրումը կոչվում է ուղղընթաց: 
Դրա արագությունը 250-400 մմ/օր է: Հակառակ ուղղությամբ  
200-300 մմ/օր ընթացող հակընթաց փոխադրումն ապահովում է սինթետիկ 
գործընթացը նեյրոնի մարմնում՝ նպաստելով այդ գործընթացի կարգավոր-
մանը մասնակցող գործոնների, ինչպես, օրինակ, ֆերմենտների, լիպիդ-
ների, գլիկոպրոտեինների, հատուկ սպիտակուցների (նեյրոտրոֆոգենների), 
նյարդի աճի գործոնի՝ նեյրոնի մարմին ներմուծմանը: Չի բացառվում նաև 
քայքայված թաղանթների և ֆերմենտների մուտքը, որոնց վերջնական 
տրոհումն ընթանում է նեյրոնի մարմնում: Տրոհման արգասիքները նորից 
օգտագործվում են սինթետիկ գործընթացներում: Սակայն հակընթաց փո-
խադրումով ԿՆՀ կարող են թափանցել որոշ հիվանդությունների հարուցիչ 
վիրուսներ (հերպես, պոլիոմիելիտ), փայտացման հարուցիչի տոքսինը և 
այլն: Նկարագրված երկկողմանի փոխադրումներն ընդունված է անվանել 
«արագ աքսոնային փոխադրում»: Սրան զուգահեռ կարող է իրականանալ 
«դանդաղ աքսոնային փոխադրում», որը, սակայն, իրականանում է միայն 
ուղղընթաց՝ 1-2 մմ/օր արագությամբ: Այսպես փոխադրվում են նյարդաթելի 
կառուցվածքում ընդգրկված մանրախողովակների և մանրաթելերի 
սպիտակուցները (տուբուլին, ակտին և այլն), ՌՆԹ, անցուղիների և 
պոմպերի սպիտակուցներ, ցիտոպլազմայի ֆերմենտներ: «Աքսոնային 
փոխադրումը» դադարում է, երբ նեյրոնի մարմինն անջատվում է աքսոնից: 
Աքսոնային փոխադրումն առաջնահերթ դեր ունի աքսոնի և նրա 
նախասինապսային վերջույթների կառուցվածքի և ֆունկցիայի 
պահպանման, նյարդի վերա-կանգնման (ռեգեներացիայի), ինչպես նաև 
նրա նեյրոտրոֆիկ ազդեցության շնորհիվ նյարդավորվող հյուսվածքի 
տարբերակման և մասնագիտացման գործընթացներում: Այսպես՝ փորձի 
պայմաններում «արագ» և «դանդաղ» մկանների խաչաձև նյարդավորման 
դեպքում մկանների հատկությունները փոխվում են՝ պայմանավորված 
նյարդավորող նյարդի տեսակով: 

 
4.1.1. Նյարդաթելերի կառուցվածքագործառական դասակարգումը 

 
Նյարդաթելերը լինում են միելինապատ և միելինազուրկ: Միելինա-

պատ նյարդաթելի առանցքային գլանը՝ նեյրոնի երկար ելուստը (աքսոնը), 
պարուրվում է շվանյան բջիջներով՝ լեմոցիտներով, որի արդյունքում առա-
ջանում է արտաքին շվանյան թաղանթը կամ նևրիլեման, իսկ նրա տակ 
եղած շերտերը կազմում են միելինային թաղանթը: Միելինը ճարպանման 
նյութ է, որը, ինչպես նշվեց, շվանյան բջջի գործունեության արդյունք է: Միե-
լինային շերտը հոծ չէ և նյարդի երկարությամբ հավասար տարա-
ծությունների վրա ընդհատվում է՝ առաջացնելով Ռանվիեի սեղմվածքներ՝  
1 մկմ երկարությամբ: Սեղմվածքների միջև տարածությունը տատանվում է՝ 
պայմանավորված նյարդաթելի տրամագծով: Օրինակ՝ 10-20 մկմ և 1-2 մկմ 
տրամագիծ ունեցող նյարդաթելերում այն համապատասխանաբար 1-2 մմ և 



85 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

0,1-0,2 մմ է: Առանցքային գլանը պարփակում է աքսոպլազման, որը պարու-
նակում է նյարդաթելիկներ, մանրախողովակներ, միտոքոնդրիումներ, փո-
խադրիչ թելեր և միկրոսոմներ: Այդ բոլոր գոյացություններն ապահովում են 
նյութերի փոխադրումն աքսոնով: 

Միելինազուրկ նյարդաթելն իր կառուցվածքով նման է միելինապա-
տին, բացառությամբ միելինային թաղանթի: Միելինազուրկ նյարդաթելը 
ծածկված է միայն լեմոցիտային կրկնակի չպարուրված թաղանթով՝ մեզաք-
սոնով: 

Նյարդաթելերը դասակարգվում են նաև ըստ իրենց էլեկտրադրդունա-
կության, գործողության պոտենցիալի (ԳՊ) տևողության, դրա հաղորդման 
արագության և այլ հատկանիշների: Ըստ այդ ցուցանիշների՝ նյարդաթելերը 
Ջ. Էրլանգերն ու Հ. Գասերը (1937թ.) բաժանել են A, B և C տեսակների (աղ. 
4.1): 

Աղյուսակ 4.1.  
Նյարդաթելերի դասակարգումն ըստ Էրլանգեր-Գասերի. 
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Aα 13-22 1,0 0,4 15-20 40-60 70-120 

կմախքային մկանների 
շարժիչ նյարդաթելեր, 

մկանային ընկալիչներից 
ընթացող զգացող 

նյարդաթելեր 

Aβ 8-13  0,4-0,6   40-70 
շոշափելիքի 

ընկալիչներից ընթացող 
զգացող նյարդաթելեր  

Aγ 4-8  0,5-0,7   15-40 

մկանային իլիկների 
շարժիչ նյարդաթելեր, 
շոշափելիքի և ճնշման 

ընկալիչներից ընթացող 
զգացող նյարդաթելեր,  

Aδ 1-4  0,6-1,0   5-15 

ցավի արագ 
հաղորդման, ջերմային, 
ճնշման, շոշափելիքի 

ընկալիչներից ընթացող 
զգացող նյարդաթելեր 

B 1-3 11,7 1-2 - 100-300 3-14 վեգետատիվ նախահան-
գուցային նյարդաթելեր 

C 0,5-1,0 100,0 2,0 50-80 300-
1000 0,5-3 

վեգատատիվ 
հետհանգուցային 

նյարդաթելեր, ցավի 
ընկալիչներից ընթացող 

դանդաղ հաղորդման 
զգացող նյարդաթելեր 
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A տեսակի նյարդաթելերը հաստ միելինապատ շարժիչ և զգացող 
նյարդաթելեր են, որոնք ըստ իրենց կառուցվածքագործառական հատկու-
թյունների բաժանվում են Aα, Aβ, Aγ և Aδ ենթախմբերի: Aα նյարդաթելերն 
ունեն 13-22 մկմ տրամագիծ և գրգիռի հաղորդման 70-120 մ/վրկ արա-
գություն, ԳՊ-ը կարճատև է և ուղեկցվում է հետքային ապաբևեռացման և 
գերբևեռացման պոտենցիալներով: 

Սրանցից են կմախքային մկանները նյարդավորող շարժիչ նյարդա-
թելերը և մկանների սեփական ընկալիչներից սկիզբ առնող աֆերենտ 
նյարդաթելերը: Aβ, Aγ և Aδ նյարդաթելերն ունեն ավելի փոքր տրամագիծ 
(համապատասխանաբար՝ 8-13 մկմ, 4-8 մկմ և 1-4 մկմ), գրգիռի հաղորդ-
ման փոքր արագություն (համապատասխանաբար՝ 40-70 մ/վրկ,  
15-40 մ/վրկ, 5-15 մ/վրկ) և ԳՊ-ի ավելի մեծ տևողություն: Ի տարբերություն 
Aγ նյարդաթելերի, որոնք հիմնականում կենտրոնախույս են և նյարդա-
վորում են ներիլիկային մկանաթելերը, Aβ-ն և Aδ-ն զգացող են, որոնք 
գրգիռը հաղորդում են ջերմային, ճնշման, ցավի, շոշափելիքի ընկալիչներից 
դեպի համապատասխան նյարդային կենտրոններ: 

B տեսակի նյարդաթելերը թույլ միելինապատ են, նրանցում գրգիռի 
հաղորդման արագությունը 3-14 մ/վրկ է, ԳՊ-ի տևողությունը՝ 1-2 մվրկ, բա-
ցակայում է հետքային ապաբևեռացումը, իսկ ԳՊ-ի վերաբևեռացման փուլը 
սահուն անցնում է հետքային գերբևեռացման, որը տևում է 100 – 300 մվրկ: 

C տեսակի միելինազուրկ նյարդաթելերում, որոնց տրամագիծը չի 
անցնում 1 մկմ-ը, գրգիռի հաղորդման արագությունը մինչև 3 մ/վրկ է, ԳՊ-ի 
տևողությունը՝ 2 մվրկ: Դրանց բնորոշ է երկարատև հետքային ապաբևե-
ռացումը՝ 50-80 մվրկ և 300-1000 մվրկ տևողությամբ երկար հետքային 
գերբևեռացումը: 

Հայտնի է նաև զգացող նյարդաթելերի դասակարգումն ըստ Լլոյդ-
Հանտի (աղ. 4.2), որում առկա է 4 խումբ, ընդ որում, I խումբը բաժանվում է 
երկու ենթախմբերի՝ Ia և Ib: Նյարդաթելերի դասակարգումն ըստ Էրլանգեր-
Գասերի և Լլոյդ-Հանտի իրար չեն հակասում: 

Աղյուսակ 4.2.  
Զգացող նյարդաթելերի դասակարգումն ըստ Լլոյդ-Հանտի. 

 

Նյարդա 
թելի 

տեսակը 
Նշանակությունը Տրամա 

գիծը, մկմ 
Հաղորդման 

արագությունը, 
մ/վրկ 

Ia (=Aα) մկանային իլիկների առաջնային զգացող 
նյարդաթելեր 18-20 80-120 

Ib (=Aα) Գոլջիի ջլային մարմնիկների առաջնային 
զգացող նյարդաթելեր 15-18 60-80 

II (=Aβ) 
մկանային իլիկների երկրորդային զգացող 

նյարդաթելեր, մաշկային մեխանա-
ընկալիչների զգացող նյարդաթելեր,  

6-12 35-75 

III (=Aδ) 
մաշկի ցավի, ջերմային, ճնշման, 

շոշափելիքի ընկալիչների զգացող 
նյարդաթելեր 

1-5 5-30 

IV (=C) ցավային ընկալիչների զգացող 
նյարդաթելեր 

0,1-0,5 
 0,5-2 

Հարկ է նշել, որ նյարդացողունը կազմված է տարբեր տեսակի նյար-
դաթելերից, որով և պայմանավորված է նրա ԳՊ-ի բաղադրիչ բնույթը: 
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Առանձին նյարդաթելում ծագած ԳՊ-ը պայմանավորված չէ գրգռիչի ուժով և 
ենթարկվում է «ամեն ինչ կամ ոչինչ» օրենքին: Մինչդեռ նյարդացողունից  
արտածված ԳՊ-ի տատանասահմանը պայմանավորված է գրգռիչի ուժով. 
փոքր ուժի դեպքում գրանցվում է փոքր արժեքի ԳՊ, մեծի դեպքում՝ մեծ: 
Գրգռիչի որոշակի ուժից սկսած՝ ԳՊ-ը հասնում է իր առավելագույն արժե-
քին և մնում անփոփոխ գրգռիչի ուժի հետագա մեծանալու դեպքում: Պատ-
ճառը գրգռիչի ուժի մեծանալուն զուգընթաց ավելի շատ նյարդաթելերի 
ընդգրկումն է դրդման գործընթացում, ընդ որում, սկզբում՝ բարձր դրդունա-
կություն ունեցող նյարդաթելերի, իսկ հետո՝ պակաս դրդունակներինը: Այս 
գործընթացը բնութագրվում է մեծ դրդունակություն ունեցող Aα նյարդա-
թելի, հետո Aβ, Aγ, Aδ, այնուհետև B և C տեսակների նյարդաթելերի 
ընդգրկմամբ: Երբ նյարդի բոլոր նյարդաթելերը դրդված են, նյարդացողունի 
էլեկտրական ակտիվությունը (պատասխանը) դրսևորում է առանձին 
նյարդաթելերում ծագած ԳՊ-ների համազորը (նկ.4.1):  

 
Եթե արտածող էլեկտրոդը տեղադրվի գրգռող էլեկտրոդին մոտ, ապա 

կգրանցվի նյարդացողունի գումարային պոտենցիալ: Արտածող էլեկտրոդ-
ները գրգռման հատվածից հեռացնելիս նկատվում է ԳՊ-ի տարաբաժանում: 
Տարբեր տեսակի նյարդաթելերի ԳՊ-ներն ավելի ցայտուն են հանդես գալիս, 
երբ արտածող ակտիվ էլեկտրոդները գրգռող էլեկտրոդներից առնվազն 10-
15 սմ հեռավորության վրա են (նկ.4.1): Ընդ որում, շեմքային ուժի գրգռիչի 
դեպքում հանդես է գալիս Aα-ին բնորոշ ԳՊ, իսկ գրգռիչի ուժի հետագա 
մեծացմանը զուգընթաց առաջանում են հաջորդաբար Aβ, Aγ, Aδ, B և C 
նյարդաթելերի ԳՊ-ին բնորոշ գագաթներ: Այսպիսով, նյարդացողունի ԳՊ-ն 
ունի բաղադրիչ բնույթ: 

 

Նկար 4.1. Նյարդից արտածվող գործողության պոտենցիալները. 
1. նյարդի ԳՊ-ի գումարային մեծության բաժանումը գրգռիչից տարբեր հեռավորությամբ էլեկտրոդների 
տեղադրման դեպքում (ձախ կողմում տրված են էլեկտրոդների հեռավորությունները մմ-ով), 2. լրացուցիչ 
ատամիկի առաջացումը գրգիչի ուժը մեծացնելու դեպքում (ա՝ թույլ, բ՝ ուժեղ): Սլաքով նշված է գրգռման 

պահը, իսկ α և β տառերով՝ համապատասխան նյարդաթելերի ԳՊ-ները:  
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4.1.2.Գրգիռի հաղորդման օրենքները նյարդաթելերում 
 

Գրգիռը հաղորդվում է նյարդաթելերով որոշակի օրինաչափություն-
ներով, որոնք ներկայացվում են հետևյալ օրենքներով. 

Նյարդաթելերի անատոմիական և ֆիզիոլոգիական 
անընդհատության օրենք: Գրգիռի հաղորդումը նյարդաթելերով 
իրականացվում է միայն նրանց անատոմիական և գործառական 
ամբողջականության դեպքում: Նյարդաթելը հատելու կամ նրա թաղանթը 
վնասելու դեպքում գրգիռի հաղորդումն անհնարին է: Նյարդաթելի 
մեխանիկական ճնշման, նրան շրջապատող հյուսվածքը բորբոքվելու կամ 
այտուցվելու դեպքում նկատվում է հաղորդման մասնակի խանգարում կամ 
լրիվ վերացում: Գրգիռի հաղորդումը դադարում է նաև նյարդաթելի 
ֆիզիոլոգիական ամբողջականությունը խախտվելու դեպքում (սառեցում, 
տեղային անզգայացնող նյութերի կիրառում, երկարատև ապաբևեռացում, 
տետրոդոտոքսինով թաղանթի նատրիումական անցուղիների շրջափակում 
և այլն): 

Երկկողմանի հաղորդման օրենք: Նյարդաթելով գրգիռը գրգռման 
կետից հաղորդվում է երկու ուղղությամբ: Դրանում կարելի է համոզվել, եթե 
նյարդաթելի վրա տեղադրենք երկու էլեկտրագրանցիչ սարք՝ արտածող 
էլեկտրոդներով և գրգռել նյարդաթելի միջադիր հատվածը. այդ դեպքում 
երկու սարքերն էլ կգրանցեն նույնանման հոսանք:  

Մեկուսի հաղորդման օրենք: Գրգիռը նյարդացողունի առանձին 
նյարդաթելերով հաղորդվում է մեկուսի և հասցվում միայն այն բջիջներին, 
որոնք նյարդավորվում են տվյալ նյարդաթելով: Գրգիռը չի անցնում մի նյար-
դաթելից մյուսին այն պատճառով, որ նյարդաթելը շրջապատող հեղուկն 
ունի ավելի փոքր դիմադրություն, քան նյարդաթելի դրդունակ թաղանթը, 
որի հետևանքով նյարդաթելի դրդված և չդրդված հատվածների միջև 
առաջացած հոսանքը չի տարածվում հարևան նյարդաթելերին: Այս 
երևույթն ունի ֆիզիոլոգիական կարևոր նշանակություն: Յուրաքանչյուր 
նյարդ կազմված է տարբեր բնույթի նյարդաթելերից՝ շարժիչ, զգացող, վեգե-
տատիվ, որոնք նյարդավորում են կառուցվածքով և գործառությամբ 
տարբեր օրգաններ ու հյուսվածքներ: Եթե գրգիռը նյարդաթելերով մեկուսի 
չհաղորդվեր, ապա տարբեր օրգանների և հյուսվածքների գործունեությունը 
բնականոն չէր կարող ընթանալ: Օրինակ՝ թափառող նյարդը, որը նյարդա-
վորում է կրծքի խոռոչի բոլոր օրգաններն ու որովայնի օրգանների մեծ 
մասը, մեկուսի հաղորդման բացակայության դեպքում դրդվելիս միաժա-
մանակ կառաջացներ բոլոր օրգանների գործունեության փոփոխություն: 
Նույնը կարելի է ասել նաև նստանյարդի մասին, որը նյարդավորում է 
ստորին վերջույթների մկանները, ոսկորները, անոթները և մաշկը: 

 

4.1.3. Գրգիռի հաղորդման մեխանիզմը նյարդաթելերում 
 

Միելինազուրկ նյարդաթելերով գրգիռը հաղորդվում է անընդհատ, 
ամբողջ թաղանթի երկարությամբ՝ կետ առ կետ, տեղային հոսանքներով՝ 
առանց գործողության պոտենցիալի ելակետային արժեքի փոփոխման: 
Նյարդաթելի դրդված հատվածում Na-ի իոնները, թափանցելով ներս, առա-
ջացնում են թաղանթի ապաբևեռացում, որն էլ հարևան չդրդված 



89 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

հատվածի համար ապաբևեռացնող հոսանքի աղբյուր է: Երբ 
ապաբևեռացումը հասնում է կրիտիկական մակարդակի, այդ կետում 
ծագում է գրգիռ, որը նույն ձևով տարածվում է հարևան կետին (նկ. 4.2): 
Գրգիռի հաղորդման տեսությունը տեղային հոսանքների միջոցով տրվել է Լ. 
Հերմանի կողմից 1899-ին: Միելինազուրկ նյարդաթելում գրգիռի 
հաղորդման արագությունն ուղիղ համեմատական է նյարդաթելի 
տրամագծի քառակուսի արմատին: Միելինապատ նյարդաթելերում գրգիռը 
հաղորդվում է նույնպես տեղային հոսանքների միջոցով, միայն այն 
տարբերությամբ, որ դրանք ծագում են Ռանվիեի սեղմվածքների միջև, 
այսինքն՝ ԳՊ–ը տարածվում է ցատկաձև: Առաջին անգամ սա ապացուցել է 
Հ. Կատոն 1924-ին: Միայն Ռանվիեի սեղմվածքներում է հնարավոր 
թաղանթի ապաբևեռացումը և ԳՊ-ի առաջացումը, իսկ միելինային շերտով 
պատված թաղանթը գործնականում դրդունակ չէ, քանի որ միելինն ունի 
մեկուսացնող հատկություն: Իսկ Ռանվիեի սեղմվածքներում Na+-ական 
անցուղիների քանակը 1 մկմ2-ում մոտենում է 10000-ի: Անցուղիների նման 
խտությունն ապահովում է գրգիռի ցատկաձև տարածումը: Միելինապատ 
նյարդաթելում Ռանվիեի սեղմվածքում գրգիռը ծագելու դեպքում թաղանթը 
բացասական է լիցքավորվում հարևան Ռանվիեի սեղմվածքի թաղանթի 
նկատմամբ: Այն դրդված և չդրդված սեղմվածքների միջև հանգեցնում է 
տեղային հոսանքի առաջացման: Այժմ արդեն չդրդված Ռանվիեի 
սեղմվածքի թաղանթն է ապաբևեռանում, որն ուղեկցվում է Na-ի իոնների 
ներթափանցմամբ և ԳՊ-ի ծագումով: Վերջինս իր հերթին Ռանվիեի հաջորդ 
սեղմվածքի թաղանթի դրդման աղբյուր կարող է լինել (նկ. 4.2):  

Եթե նյարդաթելի որոշ սեղմվածքներում թաղանթը որոշ դեղանյութերի 
(կոկաին, նովոկաին, դիկաին) ազդեցության տակ է, ապա ԳՊ-ը կարող է 
շրջանցել 1-3 սեղմվածք և անցնել հաջորդ սեղմվածքին: Սակայն դա 
հնարավոր է, եթե ԳՊ-ի տատանասահմանը 5-6 անգամով գերազանցի 
դրդման շեմքի մեծությունը, այսինքն՝ եթե հուսալիության գործակիցը հավա-
սար է 5-6-ի: Հուսալիության գործակիցը որոշվում է ԳՊ-ի տատանա-
սահմանի և Ռանվիեի սեղմվածքի դրդման շեմքի հարաբերությամբ: Այս-
պիսով, նյարդաթելի հանգստի վիճակում գտնվող թաղանթի հատվածի 
համար տարածվող ԳՊ-ն ավելցուկային հզորությամբ ուժեղ գրգռիչ է: Միելի-
նապատ նյարդաթելում գրգիռի հաղորդման արագությունը ուղիղ համե-
մատական է նրա տրամագծին: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 4.2 .Դրդման հաղորդումը միելինազուրկ (1)  
և միելինապատ (2) նյարդաթելերով: 
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Համեմատելով գրգիռի հաղորդման օրինաչափությունները միելինա-
պատ և միելինազուրկ նյարդաթելերով՝ կարելի է նկատել, որ միելինապատ 
նյարդաթելը մի շարք առավելություններ ունի միելինազուրկի նկատմամբ. 
գրգիռն արագ է հաղորդում, էներգիական տեսակետից ավելի ձեռնտու է, 
որը բացատրվում է Na-K-ական պոմպի աշխատանքի էներգիական ապա-
հովմամբ միայն Ռանվիեի սեղմվածքներում: Հետևաբար միելինապատ 
նյարդաթելը ուշ է հոգնում: Պետք է նշել, որ ինչպես յուրաքանչյուր գործող 
կառույցի, այնպես էլ նյարդի, գործառական ակտիվությունը պայմանավոր-
ված է նրանում առկա էներգիական պաշարների մակարդակով: Նյարդը, 
սովորաբար շատ խնայողաբար է օգտագործում իր էներգիական հնարավո-
րությունները: Այսպես՝ դրդված նյարդը հանգստի պայմանների համեմատ 
իր էներգիական ծախսն ավելացնում է ընդամենը 20-100%-ով, որը մի քանի 
անգամ քիչ է մկանի համեմատությամբ: Ցույց է տրված, որ թթվածնի նոր-
մալ մատակարարման դեպքում, երբ հնարավոր է վերականգնել էներգիա-
կան պաշարները, նյարդը գործնականում չի հոգնում և պահպանում է իր 
հաղորդականության ունակությունը նույնիսկ երկարատև դրդման ժամա-
նակ: 

Ինչպես նշվեց, նյարդում Էներգիայի ծախսը հիմնականում պայմանա-
վորված է Na-K-ական պոմպի աշխատանքով: Վերջինիս գործունեությունն 
էլ պայմանավորված է նյարդի ծավալով, օրինակ՝ կաթնասունի միելինա-
զուրկ նյարդաթելը կաղամարի հսկա աքսոնի համեմատությամբ մեկ գրգիռ 
հաղորդելու դեպքում աքսոպլազմայից կորցնում է անհամեմատ ավելի մեծ 
քանակությամբ կալիումի իոններ, որոնց կոնցենտրացիան վերականգնելու 
համար, իհարկե, անհրաժեշտ է պոմպի ավելի հզոր աշխատանք, հետևա-
բար և էներգիայի ավելի մեծ ծախս: Այստեղից հետևում է, որ մեծ տրամա-
գիծ ունեցող նյարդի հոգնելիությունը շատ ավելի քիչ է:  

Բոլոր նյարդաթելերում, անկախ նրանց տեսակից, ծագած գրգիռը՝ 
ԳՊ-ն ենթարկվում է «ամեն ինչ կամ ոչինչ» օրենքին (այսինքն՝ նրա տատա-
նասահմանը նույնն է շեմքային և վերշեմքային գրգռիչների դեպքում), բնա-
կանոն պայմաններում այն ունի երկփուլ բնույթ և առանց մարելու (դեկրե-
մենտի) տարածվում է ամբողջ նյարդաթելի երկարությամբ: Գրգիռի հա-
ղորդումը նյարդաթելում կարելի է գրանցել A և B կետերում տեղակայված 
էլեկտրոդներին միացած գրանցող սարքով` օսցիլոգրաֆով (նկ.4.3): 

Հանգիստ վիճակում թա-
ղանթի արտաքին մակերեսն 
էլեկտրադրական է ներքին մա-
կերեսի նկատմամբ: Գրգռելիս 
և գրգիռի ալիքը A կետին 
հասնելիս թաղանթի արտաքին 
մակերեսը դառնում է 
էլեկտրաբացասական B կետի 
նկատմամբ, և օսցիլոգրաֆի 
ճառագայթը շեղվում է վեր: 
Երբ դրդման ալիքը հեռանում 
է A կետից, ճառագայթը վերա-
դառնում է զրոյական դիրքի: 

Նկար 4.3. Երկփուլ ԳՊ-ի արտածման սխեման՝ 
1. ԳՊ, 2. գրգռող էլեկտրոդներ, A և B արտածող 

էլեկտրոդներ: 
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Այնուհետև, երբ դրդման ալիքը հասնում է B կետին, արդեն այս հատվածն է 
դառնում էլեկտրաբացասական A-ի նկատմամբ, և օսցիլոգրաֆի 
ճառագայթն իջնում է ցած: Եվ վերջապես, դրդման ալիքը B կետից էլ 
հեռանալիս A և B կետերի միջև պոտենցիալների տարբերությունը դառնում 
է զրո, հետևաբար օսցիլոգրաֆի ճառագայթը գրավում է զրոյական դիրք: 
Այսպիսով, գրգիռը հաղորդելու դեպքում գրանցվում է «երկփուլ» հոսանք 
(ԳՊ): Եթե B հատվածը ենթարկեն որևիցե տեղային անզգայացնող նյութի 
ազդեցության, ապա հոսանքի երկրորդ փուլը կանհետանա, և ԳՊ-ը կդառ-
նա «միափուլ»: 

 

Ախտորոշիչ նպատակներով նյարդով գրգիռը հաղորդելու արագու-
թյունը որոշելը կիրառվում է կլինիկայում: Օրինակ՝ նյարդային համակարգի 
որոշ հիվանդությունների դեպքում, երբ խախտվում է միելինային թաղանթի 
ամբողջականությունը, նկատվում է գրգիռի հաղորդման արագության ան-
կում: Այս ցուցանիշով կարելի է որոշել ինչպես շարժիչ, այնպես էլ զգացող 
նյարդի գործառական վիճակը:  

Դրդունակ հյուսվածքների, այդ թվում նյարդաթելի ֆիզիոլոգիային 
առնչվող կլինիկական հարցերը քննարկելիս առաջին հերթին պետք է 
ուշադրություն դարձնել անզգայացնող նյութերի վրա, որոնք նյարդային 
վերջույթներում կամ նյարդում առաջացնում են դրդման և նրա տարածման 
դարձելի շրջափակում: Տեղային անզգայացնող նյութերն են նովոկաինը, 
դիկաինը, անէսթեզինը, լիդոկաինը, տրիմեկաինը: Ընդ որում, տեղային 
անզգայացնողները տարբեր նյարդաթելերի վրա տարբեր չափաբաժին-
ներով են ազդում: Ամենազգայունը միելինազուրկ նյարդաթելերն են: Այդ է 
պատճառը, որ անզգայացնող նյութերի ազդեցությամբ կորչում է շոշա-
փելիքի, ցավային և ջերմային զգայնությունը։ Շրջափակման դժվարությամբ 
են ենթարկվում միելինապատ նյարդաթելերը, քանի որ միելինային թաղան-
թով անզգայացնող նյութերը չեն թափանցում. թափանցման հնարավորու-
թյունը առկա է միայն Ռանվիեի սեղմվածքներում:  

Անզգայացնողներից շատերի ազդելու մեխանիզմը պայմանավորված է 
կալցիումական «դանդաղ» անցուղիների վրա նրանց պաշարիչ ազդեցու-
թյամբ, որի հետևանքով զարգանում է թաղանթի «կայունացում», և սահմա-
նափակվում են նատրիումական անցուղիների բացումը և դրդման առա-
ջացումը: 

 

4.2. Սինապսային հաղորդում  
 

Մեր օրգանիզմը գործում է որպես մի ամբողջական համակարգ, որի 
պահպանման համար անհրաժեշտ է առանձին բջիջների միջև տեղեկատ-
վության և նյութերի փոխանցում: Իհարկե, տեղեկատվության փոխանցման 
գործում առաջնահերթ է նյարդային համակարգի դերը: Այսպես՝ զգայական 
օրգանների միջոցով տեղեկատվություն ենք ստանում արտաքին միջա-
վայրի վերաբերյալ, որը, վերափոխվելով նյարդային համընդհանուր գրգիռի՝ 
գործողության պոտենցիալի, հաղորդվում է կենտրանական նյարդային 
համակարգ, որտեղ իրականացվում է տեղեկատվության վերլուծությունը: 
Կենտրոնական նյարդային համակարգը պատասխանատու է նաև վերլու-
ծության ենթարկված արդյունքը՝ տեղեկատվությունը, որպես հրահանգ 
ուղարկել համապատասխան կառույցներին՝ մկաններին, գեղձերին, արյու-
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նատար անոթներին, զգայական օրգաններին և այլն՝ դրանով իսկ ապա-
հովելով օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան: Նման տեղեկատվության 
հաղորդումը իրականանում է բազմաթիվ նյարդային բջիջների միջոցով, 
որոնք պետք է հաղորդակցվեն մեկը մյուսի հետ: Այն կառույցը, որն ապա-
հովում է գրգիռի փոխանցումը նեյրոնի՝ իրենով նյարդավորվող նյարդային, 
մկանային, գեղձային բջջին կամ անոթին, կոչվում է սինապս: «Սինապս» 
տերմինը ծագել է հունարեն synapsis բառից, որը նշանակում է միացում: Այդ 
անվանումն առաջարկվել է Չ. Շերինգտոնի կողմից 19-րդ դարի վերջում: 
Գրգիռի հաղորդումը սինապսով կարող է առաջացնել ինչպես դրդման, 
այնպես էլ արգելակման գործընթաց: 

Սինապսներն ունեն համընդհանուր կենսաբանական նշանակություն, 
որն արտահայտվում է էվոլյուցիոն զարգացման բոլոր մակարդակներում՝ 
սկսած բազմաբջիջ պարզագույն օրգանիզմներից մինչև բարձրագույն կաթ-
նասունները, այդ թվում և մարդը: Այդ առումով կարևորվում է նրանց 
ինտեգրացիոն դերը, որն ապահովում է օրգանիզմի տարբեր բջիջների և այլ 
կառույցների ամբողջականացումը՝ ավելի բարդ համակարգերի առա-
ջացմամբ, հետևաբար և օրգանիզմի տարբեր համակարգերի միասնական 
գործունեությունը: Անհրաժեշտ է նշել նաև սինապսների դերը նյարդային 
կենտրոնների պլաստիկության, հիշողության ձևավորման գործընթացնե-
րում: 

Սինապսների ուսումնասիրությունը հնարավոր դարձավ միայն էլեկտրո-
նային մանրադիտակի շնորհիվ։ Այն ցույց տվեց, որ առանց բացառության, 
բոլոր սինապսները բաղկացած են երեք մասից՝ 1) նախասինապսային 
թաղանթից, 2) սինապսային ճեղքից, 3) հետսինապսային թաղանթից։  

 
4.2.1. Սինապսների դասակարգումը 

 
Սինապսների դասակարգումը կատարվում է մի քանի հատկանշների 

հիման վրա: 
Ըստ դրդման հաղորդման եղանակի՝ տարբերում են սինապսների 

հետևյալ տեսակները. 
 Էլեկտրական. ազդակի հաղորդումն իրականացվում է գործողության 

պոտենցիալով։ 
 Քիմիական. ազդակի հաղորդումն իրականացվում է էլեկտրահյու-

թազատիչ եղանակով: Արտադրվող միջնորդանյութերի տեսակով պայ-
մանավորված՝ սինապսները լինում են ադրենէրգիական (արտադրվում է 
նորադրենալին), խոլինէրգիական (արտադրվում է ացետիլխոլին), 
դոֆամինէրգիական (արտադրվում է դոֆամին), ԳԱԿԹ-էրգիական 
(արտադրվում է գամմա-ամինակարագաթթու), ասպարտատէրգիական 
(արտադրվում է ասպարագինաթթու), պեպտիդէրգիական 
(արտադրվում է էնդորֆին, P-նյութ և այլն), պուրինէրգիական 
(արտադրվում են պուրինային նուկլեոտիդներ և նուկլեոզիդներ, 
օրինակ՝ ԱԵՖ) և այլն: Ի դեպ, մարդու և բարձրակարգ կենդանիների 
դեպքում գերակշռում են քիմիական սինապսները, 

 խառը, որոնք զուգակցում են հաղորդման քիմիական և էլեկտրական 
մեխանիզմները: 



93 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

Ըստ կառուցվածքային, ձևաբանական առանձնահատկությունների 
սինապսները լինում են՝ 

 նյարդամկանային (նյարդաթելի և մկանաթելի միջև է), 
 նյարդահյութազատիչ (նյարդաթելի և գեղձային բջիջների միջև է), 
 նեյրոնեյրոնային (նեյրոնների միջև է), որոնք իրենց հերթին կարող են 

լինել աքսոսոմատիկ, աքսոաքսոնային, աքսոդենդրիտային (նկ. 4.4), 
 նյարդաանոթային (աքսովազալ՝ աքսոնի և անոթի միջև է) (նկ.4.5) և այլ 

տեսակների: Աքսովազալ սինապսներն առաջանում են նյարդասեկրետոր 
(նյարդահյութազատիչ) բջջի աքսոնի և անոթի միջև՝ ապահովելով արտա-
զատուկի անցումը նյարդային բջջից դեպի անոթ, ինչպես դա կատարվում է, 
օրինակ, ենթատեսաթումբ-մակուղեղային համակարգում՝ լիբերինների և 
ստատինների անցման դեպքում դեպի ենթատեսաթմբի առաջնային ցանց՝ 
ապահովելով ադենոհիպոֆիզի կողմից հորմոնների արտադրության 
կարգավորումը: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ըստ ֆիզիոլոգիական նշանակության՝ սինապսները լինում են դրդող և 

արգելակող: 
Ըստ տեղակայության՝ սինապսները տարբերում են կենտրոնական (ԿՆՀ-

ում են) և ծայրամասային (ԿՆՀ-ից դուրս են): 
Քիմիական սինապսի լավագույն օրինակ է նյարդամկանային սինապսը, 

որը, հասկանալի է, ծայրամասային է:  
Նյարդային բջջի աքսոնի վերջույթի և մկանաթելի միջև կապը, որն 

ապահովում է գրգիռի փոխանցումը նյարդաթելից մկանին, կոչվում է նյար-
դամկանային սինապս: Գրգիռի հաղորդումը նյարդաթելերով և մկանա-
թելերով կատարվում է ԳՊ-ով, իսկ գրգիռի փոխանցումը նյարդաթելից դե-
պի մկանաթել՝ նյարդազատիչ ճանապարհով և հատուկ միջնորդանյութե-
րով: Այսինքն՝ այս սինապսում էլեկտրական բնույթի գրգիռը փոխակերպ-
վում է քիմիական բնույթի գրգիռի: 1936-ին Հ. Դեյլն ապացուցեց, որ շարժիչ 
նյարդի դրդման ժամանակ նրա վերջույթներում, որոնք ավարտվում են 

Նկար 4.5. Աքսովազալ սինապս։ Նկար 4.4. Նեյրոնեյրոնային սինապսների 
տեսակները: 
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մկանում, արտադրվում է ացետիլխոլին: Նյարդամկանային սինապսը դրդող 
քիմիական սինապս է: 

Մանրամասնենք նյարդամկանային սինապսի կառուցվածքը, առանձ-
նահատկությունները և աշխատանքի սկզբունքը, որոնք, կարելի է ասել, 
ընդհանուր են բոլոր քիմիական սինապսների համար: 

 
4.2.2. Նյարդամկանային սինապսի կառուցվածքային տարրերը 

 
Նյարդամկանային սինապսը, ինչպես և ցանկացած այլ տեսակի 

սինապս, ընդգրկում է երեք հիմնական տարրեր՝ նախասինապսային թաղանթ, 
հետսինապսային թաղանթ և սինապսային ճեղք (նկ. 4.6):  

 

Սովորաբար շարժիչ նեյրոնի միելինապատ աքսոնը, մոտենալով 
մկանին, հովհարաձև ճյուղավորվում է և առաջացնում մոտ 1,5 մկմ 
տրամագծով բազմաթիվ միելինազուրկ ծայրային նյարդաթելեր՝ հաստուկներ 
(նկ. 4.7): Հաստուկը յուրահատուկ էլեկտրահյութազատիչ կառույց է, որը պարու-
նակում է մոտ 50 նմ տրամագծով բազմաթիվ սինապսային բշտեր և միտո-
քոնդրիումներ: Դրանք հատկապես շատ են աքսոպլազմային թաղանթի 
մոտ: Նախասինապսային թաղանթը ծածկում է միելինազուրկ ծայրային 
նյարդաթելը և օժտված է էլեկտրադրդունակ Ca-ական անցուղիներով: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 4.7. Քիմիական սինապսի գծապատկերը. 
Ցույց է տրված նյարդային բջջի փոքր հատվածը 

սինապսային հաստացումներով (ա) և 
սինապսային հաստուկը՝ լցված բշտերով և 

միտոքոնդրիումներով (բ)։ 
 

բ 

ա 

Նկար 4.6. Նյարդամկանային սինապսի 
կառուցվածքը և դրան հարող տարրերը՝ 
1. շարժիչ աքսոնի միելինային թաղանթ,  
2. աքսոնի միելինազուրկ ճյուղավորում,  
3. ացետիլխոլինի բշտեր,  
4. միտոքոնդրիում, 5. նախասինապսային 
թաղանթ, 6. սինապսային ճեղք,  
7. հետսինապսային թաղանթ,  
8. խոլինընկալիչներ ենթասինապսային 
թաղանթի վրա, 9. մկանաթելի միտոքոնդրիում, 
10. մկանաթելիկ: 
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Սինապսային ճեղքն ունի 10-50 նմ լայնություն, որը հոսանքի մեծ 
կորստի պատճառով բացառում է գրգիռի էլեկտրական հաղորդումն այդ 
տեղամասով, իսկ քիմիական հաղորդումը հանդես է գալիս որպես հոսանքն 
ուժգնացնող կամ գոնե պահպանող մեխանիզմ: Սինապսային ճեղքը լցված է 
միջբջջային հեղուկով, որն իր բաղադրությամբ մոտ է արյան պլազմային: 

Նյարդամկանային սինապսում հետսինապսային թաղանթը պատկանում 
է մկանաթելին և կոչվում է ծայրային թիթեղ: Հետսինապսային թաղանթի 
որոշակի հատված էլեկտրոնային մանրադիտակով ավելի հաստացած է 
երևում: Դա ենթասինապսային թաղանթն է, որի վրա տեղակայված են 
խոլինընկալիչներ՝ համակցված քիմիադրդունակ Na-ական և K-ական անցուղի-
ներին: Խոլինընկալիչները և քիմիադրդունակ անցուղիները միայն 
ենթասինապսային թաղանթի վրա են ու բացակայում են հետսինապսային 
թաղանթի մյուս բաժիններում: Խոլինընկալիչների խտությունը մկմ2-ի վրա 
մոտ 104 է: Ի դեպ, այդ խոլինընկալիչները N-տեսակի են, քանի որ ակտի-
վանում են նիկոտինով: 

 Հյուսվածքաքիմիական մեթոդներով ծայրային թիթեղում հայտնա-
բերվել է մեծ քանակությամբ խոլինէսթերազ ֆերմենտը, որն ացետիլխոլինը 
քայքայում է խոլինի և քացախաթթվի: 

 
4.2.3. Գրգիռի հաղորդման մեխանիզմը նյարդամկանային սինապսում 

 

ԳՊ-ը (նյարդային ազդակը), հասնելով նյարդաթելի վերջույթին, առա-
ջացնում է նախասինապսային թաղանթի ապաբևեռացում, որի 
հետևանքով բացվում են էլեկտրադրդունակ Ca-ական անցուղիները, և Ca-
ի իոններն արտաբջջային հեղուկից նախասինապսային թաղանթով 
ներթափանցում են նյարդային վերջույթի մեջ: Դրան նախորդում է 
միելինային թաղանթի կորստի հետևանքով գրգիռի հաղորդման 
դանդաղեցումը և ԳՊ-ի տևողության մեծացումը նյարդային վերջույթում: 
Յուրաքանչյուր բուշտ պարունակում է միջնորդանյութի որոշակի 
չափաբաժին՝ քվանտ, որը մոտ 104 մոլեկուլ է: Ներթափանցած Ca-ի 
իոնները միանում են կալմոդուլին սպիտակուցի հետ, ակտիվացնում այն և 
Ca2+-կալմոդուլին կախյալ պրոտեինկինազի միջոցով խթանում սինապսային 
բշտերի և նախասինապսային թաղանթի սպիտակուցների (սինապսին, 
սինապտոբրևին, սինտաքսին և այլն) ֆոսֆորացումը: Վերջինս 
պայմանավորում է սինապսային բշտերի և նախասինապսային թաղանթի 
փոխազդեցությունն ու ացետիլխոլինի արտազատումը: Բնականոն 
պայմաններում, ի պատասխան նյարդային ազդակի, դեպի սինապսային 
ճեղք արտազատվում է մոտ 1 միլիոն մոլեկուլ ացետիլխոլին, որը, անցնելով 
ճեղքով և հասնելով ենթասինապսային թաղանթին, միանում է այստեղ 
առկա խոլինընկալիչներին: Դրա շնորհիվ բացվում են ընկալիչների հետ 
զուգակցված քիմիադրդունակ անցուղիները, որոնք ունեն մոտ 0,65նմ 
տրամագիծ և թափանցելի են Na+-ի և K+-ի համար:  

Ծայրային թիթեղի պոտենցիալը այդ 2 իոններով առաջացրած և 
միմյանց հակառակ ուղղված հոսանքների արդյունքն է: Սովորաբար Na+-ի 
հոսքը էլեկտրաքիմիական գրադիենտի ուղղությամբ դեպի ներս գերա-
զանցում է K+-ի արտահոսքը, որի հետևանքով գումարային (արդյունավետ) 
հոսքը մուտքային է և ապահովում է դրդող հետսինապսային պոտենցիալի 
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(ԴՀՍՊ) կամ, այլ կերպ ասած, ծայրային թիթեղի պոտենցիալի ծագումը: Այն 
իր բնույթով տեղային պոտենցիալ է: Ծայրային թիթեղի պոտենցիալը չի 
տարածվում, ենթարկվում է գումարման և պայմանավորված է հետսինապ-
սային թաղանթի հետ կապված ացետիլխոլինի քանակով: Այն, իր հերթին 
առաջացնելով տեղային հոսանքներ, դրդում է հետսինապսային թաղանթի 
հարևանությամբ գտնվող մկանաթելի էլեկտրադրդունակ թաղանթը՝ առա-
ջացնելով վերջինիս ապաբևեռացում, որն էլ, հասնելով կրիտիկական մա-
կարդակի, առաջացնում է մկանաթելի ԳՊ: 

Ացետիլխոլինի ազդեցությունը ենթասինապսային թաղանթի վրա 
շատ կարճատև է (1-2 մվրկ), քանի որ այն արագ քայքայվում է նյարդամկա-
նային սինապսում առկա խոլինէսթերազ ֆերմենտով և առաջացնում խոլին 
ու քացախաթթու: Խոլինէսթերազի 1 մոլեկուլը կարող է քայքայել մինչև 10 
մոլեկուլ ացետիլխոլին 1 մվրկ-ում: Խոլինէսթերազի դերն այն է, որ քայքա-
յելով ենթասինապսային թաղանթի խոլինընկալիչների հետ կապված ացե-
տիլխոլինը՝ ճանապարհ է բացում նոր գրգիռներ հաղորդելու համար: Խո-
լինը հատուկ փոխադրիչ մեխանիզմով վերադարձվում է նյարդային վեր-
ջույթ և օգտագործվում ացետիլխոլինի վերասինթեզի համար: Ացետիլ-
խոլինի սինթեզն իրականանում է խոլին-ացետիլտրանսֆերազ ֆերմենտով: 
Ընդ որում, ացետիլխոլինի սինթեզի համար օգտագործվող խոլինի կեսը 
ստացվում է այդ ճանապարհով, իսկ մյուս կեսը՝ արյան պլազմայից: Խոլինի 
փոխադրիչ մեխանիզմը շրջափակող հեմոխոլինիումի ազդեցությամբ խիստ 
ընկճվում է ացետիլխոլինի սինթեզը: 

Պարզվել է, որ նույնիսկ գրգիռի բացակայության դեպքում ծայրային 
թիթեղում պարբերաբար գրանցվում են պոտենցիալներ, որոնք պայմանա-
վորված են նյարդային վերջույթում սինապսային բշտերի քաոսային շարժ-
ման և նախասինապսային թաղանթի հետ նրանց փոխազդեցության 
հետևանքով ացետիլխոլինի առանձին քվանտների արտադրությամբ: Եթե 
մեկ ԳՊ-ը հրահրում է մոտ հարյուր քվանտ ացետիլխոլինի արտազատում 
դեպի սինապսային ճեղք, ապա մանրապոտենցիալն առաջանում է ացե-
տիլխոլինի մեկ-երկու քվանտի դեպքում: Այդ քվանտների արտազատումը 
սինապսային ճեղք առաջացնում է հետսինապսային թաղանթի թույլ 
ապաբևեռացում, որը, կազմելով 0,5 մՎ, 50-80 անգամ զիջում է նյարդային 
գրգիռի դեպքում ծագած ծայրային թիթեղի պոտենցիալի տատանասահ-
մանին: Ուստի այն կոչվում է մանրապոտենցիալ։ Մանրապոտենցիալն ունի 
ֆիզիոլոգիական կարևոր նշանակություն, որը հանգստի պայմաններում 
արտահայտվում է նյարդավորվող մկանաթելի դրդունակության պահպան-
մամբ, իսկ կենտրանական սինապսներում մանրապոտենցիալներն ապահո-
վում են նյարդային կենտրոնների լարվածությունը: 

Այսպիսով, նյարդամկանային սինապսում էլեկտրական բնույթի նյար-
դային ազդակը (ԳՊ) նյարդաթելից մկանին փոխանցվում է քիմիական 
ճանապարհով, որտեղ և առաջացնում է մկանի ԳՊ և կծկում: Սինապսով 
գրգիռի հաղորդման հիմքում առկա գործընթացների հաջորդականությունը 
կարելի է ներկայացնել այսպես՝ նյարդաթելի ԳՊ → նախասինապսային թա-
ղանթի ապաբևեռացում → Ca-ի իոնների մուտք դեպի հաստուկ → միջնոր-
դանյութի արտազատում դեպի սինապսային ճեղք և նրա միացում հետսի-
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նապսային թաղանթի ընկալիչների հետ → ծայրային թիթեղի պոտենցիալի 
առաջացում → մկանաթելի ԳՊ-ի ծագում: 

 

4.2.4. Նյարդամկանային սինապսի հատկությունները 
 

Նյարդամկանային սինապսն օժտված է հետևյալ հատկություններով. 
1. Գրգիռի միակողմանի հաղորդում: Բացատրվում է 

նախասինապսային և հետսինապսային թաղանթների գործառական 
տարբերությամբ, ինչպես նաև սինապսային լայն ճեղքի առկայությամբ: 

2. Սինապսային ուշացում: Այն 0,5-1,0 մվրկ է, այսինքն՝ նկատվում է 
գրգիռի հաղորդման դանդաղեցում, որի հիմքում առկա է քիմիական 
գործընթացների փոքր շարժունակությունը: 

3. Ռիթմի փոխակերպում: Սինապսի լաբիլությունը 100 ազդակ/վրկ է, 
իսկ շարժանյարդաթելինը՝ 500 ազդակ/վրկ, հետևաբար եթե նույնիսկ 
նյարդաթելը հաղորդի 500 գրգիռ, սինապսով կանցնի միայն 100 գրգիռ: 

4. Սինապսային հեշտացում: Սինապսով յուրաքանչյուր հաջորդ գրգիռ 
ավելի հեշտ է հաղորդվում, քան նախորդը, քանի որ նախորդ գրգիռը 
թողնում է իր հետքային ազդեցությունը թե՛ նախասինապսային և թե՛ 
հետսինապսային թաղանթների մակարդակով՝ հեշտացնելով իրեն 
հաջորդող գրգիռի հաղորդումը: 

5. Սինապսի դյուրհոգնելիություն: Սինապսի երկարատև և 
հաճախակի գրգռման դեպքում հաղորդականությունն ընկճվում է, որը 
բացատրվում է միջնորդանյութի պաշարների սպառմամբ և նրա 
ընկալիչների զգայնության անկմամբ: 

6. Մեծ զգայնություն քիմիական նյութերի և թթվածնային քաղցի 
նկատմամբ: Այս հատկությունը նույնպես բացատրվում է սինապսում 
ընթացող քիմիական և էներգիակախյալ գործընթացներով:  

 
4.2.5.Նյարդամկանային սինապսի հաղորդման շրջափակումը 

 

Նյարդամկանային սինապսում դրդման հաղորդման փուլերի իմացու-
թյունը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ նյարդամկանային հաղորդման 
արգելակումը հնարավոր է տարբեր մակարդակներում: Դրանք են. 
 Գրգիռի հաղորդման շրջափակումը նախասինապսային նյարդային 

վերջույթներում, որը կարող է իրագործվել տեղային անզգայացնող-
ներով։  

 Միջնորդանյութի արտազատման խանգարումը, օրինակ՝ Clostridium 
botulinum բակտերիայի թույնով, որը նույն ազդեցությունն ունի, ինչ Ca2+-
ի հեռացումը միջավայրից կամ դրա մրցակցային փոխարինումը Mg2+-
ով կամ Mn2+-ով։ 

 Միջնորդանյութի սինթեզի ընկճումը, որը, ինչպես նշվեց, կարող է իրա-
գործվել խոլինի փոխադրիչ մեխանիզմի խանգարման (հեմոխոլինիումի 
ազդեցություն) մակարդակով։ 

 Բշտերի մեջ միջնորդանյութի կուտակման խանգարումը (վեզամիկոլի 
ազդեցութուն): 

 Խոլինընկալիչների պաշարումն այնպիսի նյութերով, որոնք ավելի մեծ 
խնամակցություն ունեն խոլինընկալիչի նկատմամբ, քան ացետիլխո-
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լինը: Նման նյութեր են կուրարեն, d-տուբոկուրարինը, պանկուրոնիումը: 
Կուրարեանման նյութերը, օրինակ՝ դիպլացինը, օգտագործվում է 
բժշկության մեջ, երբ անհրաժեշտ է լինում հիվանդին տալ արհես-
տական շնչառություն՝ նախապես սահմանափակելով կմախքային 
շնչառական մկանների աշխատանքը: Նման նյութերը, որոնք թուլաց-
նում են մկանների գործունեությունը, կոչվում են մկանային ապալա-
րիչներ (ռելաքսանտներ)։ 

 Խոլինէսթերազի ընկճումն այնպիսի նյութերով, ինչպիսիք են էզերինը, 
պրոստիգմինը, նեոստիգմինը (նկ.4.8):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ացետիլխոլինի և խոլինընկալիչի անդարձելի կապի հետևանքով հետ-
սինապսային պոտենցիալը երկարաձգվում է: Սկզբում նկատվում է ազդակի 
հաղորդման հեշտացում, քանի որ յուրաքանչյուր հաջորդ ազդակից ան-
ջատված ացետիլխոլինի առաջացրած հետսինապսային պոտենցիալը գու-
մարվում է նախորդին: Այնուհետև կատոդային դեպրեսիայի սկզբունքով 
(հետսինապսային թաղանթի երկարատև ապաբևեռացման հետևանք) 
հաղորդմումը լրիվ շրջափակվում է:  

 Հետսինապսային թաղանթի ապաբևեռացում, որն իրականացվում է 
ապաբևեռացնող մկանային ապալարիչներով: Այդ խմբում են, օրինակ՝ 
սուկցինիլխոլինը, դիթիլինը: Ի տարբերություն դրանց՝ կուրարեն և կուրարեա-
նման նյութերը չապաբևեռացնող ապալարիչներից են, որոնք միան զբաղեցնում 
են խոլինընկալիչները: 

 
4.2.6. Նյարդամկանային հաղորդման առանձնահատկությունները 

հարթ մկաններում 
 

Հարթ մկաններում գրգիռի հաղորդման մեխանիզմը նյարդից դեպի 
մկան ընդհանուր առմամբ նման է կմախքային մկանում նյարդամկանային 
հաղորդման մեխանիզմին, սակայն ունի նաև որոշակի առանձնահատկու-
թյուններ: Եթե կմախքային մկանում որպես դրդող միջնորդանյութ հանդես է 
գալիս միայն ացետիլխոլինը, ապա հարթ մկաններում դրդման փոխան-
ցումը կարող է իրականացվել տարբեր միջնորդանյութերի միջոցով, որը 
բացատրվում է հարթ մկանների գործառական մասնագիտացմամբ: Այս-
պես, օրինակ՝ ստամոքսաղիքային համակարգի հարթ մկանների դրդող 
միջնորդանյութն է ացետիլխոլինը, իսկ անոթների պատերում տեղակայված 
հարթ մկանների դեպքում՝ նորադրենալինը: Հարթ մկանի նյարդամկանային 

Նկար 4.8. Նեոստիգմինի ազդեցությունը 
գործողության պոտենցիալի  

տևողության վրա՝ 
1) մինչև նեոստիգմինի ազդեցությունը,  
2) նեոստիգմինի ազդեցությունից հետո։ 

 



99 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

հաղորդման մյուս առանձնահատկությունն այն է, որ ի տարբերություն 
կմախքային մկանի՝ հարթ մկանի կծկումն ապահովելու համար անհրաժեշտ 
է իրար հաջորդող նյարդային ազդակների մի ամբողջ շարք, որոնք ապահո-
վում են դրդող հետսինապսային պոտենցիալների (ԴՀՍՊ) գումարում և 
մկանաթելի ապաբևեռացման կրիտիկական մակարդակ՝ ԳՊ-ի ծագումով և 
մկանի կծկումով: Հարթ մկանների սինապսին բնորոշ է նաև արգելակող 
միջնորդանյութի արտազատումը, որն ուղեկցվում է համապատասխանա-
բար հետսինապսային թաղանթի գերբևեռացմամբ և արգելակող հետսի-
նապսային պոտենցիալի առաջացմամբ: Հարթ մկաններում ինչպես դրդող, 
այնպես էլ արգելակող սինապսում հետսինապսային պոտենցիալներն 
արդյունավետ են, եթե նրանք ենթարկվում են գումարման: Դրանց առա-
վելագույն ազդեցությունը դրսևորվում է 5-25 ազդակ/վրկ հաճախության 
դեպքում: Եթե արգելակող նյարդի (սինապսի) դրդումը նախորդում է դրդող 
նյարդի դրդմանը, ապա ԴՀՍՊ-ն իր ամպլիտուդով կարող է չբավարարել 
մկանաթելի թաղանթի կրիտիկական ապաբևեռացմանը: Այստեղից էլ 
պարզ է, թե ինչու ռիթմավար (պեյսմեկերային) ակտիվությամբ օժտված 
հարթ մկաններում արգելակող նյարդի դրդման ժամանակ ռիթմիկ կծկում-
ները դադարում են:  

Որոշ հարթ մկաններում (աղիքներ, բրոնխներ), որոնց դեպքում դրդող 
միջնորդանյութ է ացետիլխոլինը, նորադրենալինը հանդես է գալիս որպես 
արգելակող միջնորդանյութ և, հակառակը, այն մկաններում (միզապարկի 
սեղման, արյունատար անոթներ), որտեղ դրդող միջնորդանյութը նորադրե-
նալինն է, ացետիլխոլինն առաջացնում է արգելակող ազդեցություն: 

Հարթ մկանների նյարդամկանային հաղորդման առանձնահատկու-
թյուններից է նաև խոլինընկալիչի պաշարումը ոչ թե կուրարեով, այլ ատրո-
պինով: Հարթ մկաններում նորադրենալին միջնորդանյութով օժտված 
նյարդամկանային սինապսի համապատասխան ադրենաընկալիչները կա-
րող են լինել α և β տեսակի և ունենալ իրենց պաշարիչները, օրինակ՝ α- ադ-
րենաընկալիչների պաշարիչներն են դիհիդրոէրգոտամինը, ֆենտոլամինը, 
իսկ β-ադրենաընկալիչները շրջափակվում են անապրիլինով, պրոպրա-
նոլոլով: Այս պաշարիչները շատ կարևոր կիրառական նշանակություն ունեն 
հարթ մկանների կծկումը կարգավորելու համար: Օրինակ՝ արյան 
անոթների պատերի հարթ մկաններում առկա α1-ադրենաընկալիչի պաշա-
րումը կարող է հանգեցնել անոթների լայնացման, ծայրամասային դիմադ-
րության անկման և զարկերակային ճնշման իջեցման:  

 

4.2.7. Կենտրոնական սինապսներ:  
Քիմիական, էլեկտրական և խառը տեսակի սինապսներ 

 

Ինչպես նշվեց, նյարդամկանային սինապսում, որը դասական քիմիա-
կան սինապսի օրինակ է, ազդակի փոխանցումն իրականացվում է 
էլեկտրահյութազատիչ (էլեկտրոսեկրետոր) մեխանիզմով, այսինքն՝ ԳՊ-ի 
հրահրումով քիմիական նյութի՝ միջնորդանյութի ձերբազատման միջոցով: 
Նման մեխանիզմը բնորոշ է բոլոր քիմիական սինապսներին, այդ թվում 
նաև կենտրոնական, որոնք տեղակայված են բարձրակարգ կենդանիների և 
մարդու ԿՆՀ-ում։  

Երբ ԳՊ-ը հասնում է սինապսին, հրահրում է նախասինապսային մա-
սի էլեկտրահյութազատիչ ապրատից քիմիական միջնորդանյութի արտա-
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զատությունը: Արտազատված քիմիական նյութը, ազդելով հետսինապսային 
թաղանթի հատուկ ընկալիչի վրա, փոխում է այդ թաղանթի իոնային ան-
ցուղիների վիճակը՝ հանգեցնելով հետսինապսային իոնային հոսանքի 
ստեղծմանը և հետսինապսային պոտենցիալի առաջացմանը: Տարբերում 
են դրդող հետսինապսային պոտենցիալ (ԴՀՍՊ) և արգելակող հետսինապսային 
պոտենցիալ (ԱՀՍՊ): ԴՀՍՊ-ի ծագման պատճառը հետսինապսային 
թաղանթում նատրիումական հոսանքի և հետևաբար թաղանթի 
ապաբևեռացման առաջացումն է, իսկ ԱՀՍՊ-ի առաջացումը պայմանա-
վորված է հետսինապսային թաղանթում K+ և Cl- իոնային անցուղիների 
ակտիվացմամբ և թաղանթի գերբևեռացմամբ։ ԴՀՍՊ-ը կարող է առա-
ջացնել գործողության պոտենցիալ, իսկ ԱՀՍՊ-ը՝ արգելակման գործընթաց:  

Հարկ է նշել, որ միևնույն բջջի վրա կարող են առաջանալ բազմաթիվ 
սինապսներ, ընդ որում, թե՛ դրդող և թե՛ արգելակող: Եթե միաժամանակ 
դրդվում են դրդող և արգելակող սինապսները, ապա կատարվում է ԴՀՍՊ-ի 
և ԱՀՍՊ-ի փոխազդեցություն: Այս դեպքում բջջի վրա ազդում է այդ երկու 
սինապսների դրդման արդյունքում համազոր հոսանքը, որը հնարավո-
րություն է տալիս չափավորելու դրդումը կամ արգելակումը: 

Էլեկտրական սինապսները հիմնականում առկա են անողնաշարավոր 
կենդանիների դեպքում, չնայած մարդու ԿՆՀ-ի որոշ կառույցներում, ինչպես 
օրինակ՝ ցանցաթաղանթում, ուղեղաբնում, առկա են: Էլեկտրական սի-
նապսներն ավելի շատ են սաղմնային զարգացման փուլում: 

Էլեկտրական սինապսներն ավելի պարզ են կառուցված (նկ. 4.9)։ 
Այստեղ առկա են բոլոր պայմանները, որ նախասինապսային թաղանթի 
միջով ընթացող հոսանքը մուտք գործի հետսինապսային թաղանթ։  

 
 

 
Նկար  4.9. Էլեկտրական սինապս (բացատրությունը՝ տեքստում)։  

Այդպիսի պայման է երկու բջիջները կապող հատվածի ցածր դիմադ-
րությունը, որը պայմանավորված է ճեղքի նեղ լինելով (2 նմ)։ Բացի դրանից, 
նախասինապսային և հետսինապսային թաղանթների միջև առկա են 
սպիտակուցային խողովակ-ճեղքային կամրջակներ՝ կոննեկսոններ, որոնցով 
կարող են անցնել իոններ, փոքր մոլեկուլներ, ԱԵՖ, երկրորդային մեսեն-
ջերներ՝ նպաստելով գրգիռի արագ տեղափոխմանը նախասինապսային 
թաղանթից հետսինապսային թաղանթ և հետևաբար բջիջների գոր-
ծունեության սինխրոնիզացիային: Էլեկտրական սինապսում գրգիռի հա-
ղորդման մեխանիզմը նման է նյարդաթելով գրգիռի հաղորդման մեխա-
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նիզմին: Էլեկտրական սինապսների կառուցվածքից բխում են նրանց ֆունկ-
ցիոնալ տարբերությունները քիմիական սինապսների (տե՛ս նյարդամկանա-
յին` քիմիական սինապսի հատկությունները) համեմատ՝ 
1. գրգիռը կարող է հաղորդվել երկկողմանի, 
2. բացակայում է սինապսային ուշացումը, 
3. բացակայում է ռիթմի փոխակերպումը, 
4. հոգնածություն գործնականորեն չի դրսևորվում, 
5. քիչ են ենթարկվում քիմիական նյութերի և թթվածնային քաղցի 

ազդեցությանը: 
Չնայած որ գրգիռի հաղորդումն էլեկտրական սինապսով շատ արագ 

է և պարզ, սակայն էվոլյուցիոն առումով քիմիական սինապսն ավելի կատա-
րելագործված է: Դրա վկայությունն է էլեկտրական սինապսների ավելի մեծ 
տարածվածությունը ստորակարգ կենդանիների շրջանում, ինչպես նաև 
մարդու սաղմնային զարգացման փուլում: Պետք է նշել, որ բջջի էլեկտրա-
կան սինապսներով հաղորդակցումը այլ բջիջների հետ քանակային առու-
մով սահմանափակ է, բացակայում է արգելակումը, նախասինապսային և 
հետսինապսային թաղանթները կարող են գտնվել միայն դրդված վիճակում:  

Հետաքրքիր է, որ որոշ ախտաբանական վիճակներում (օրինակ՝ 
աքսոններիի դեգեներացիայի դեպքում) կարող է նկատվել էլեկտրական 
սինապսին բնորոշ գրգիռի հաղորդում: Այդ պայմաններում աքսոնները կիպ 
հարում են իրար (առանց կոննեկսոններ առաջացնելու), որի արդյունքում 
գրգիռը կարող է ցատկել մի աքսոնից մյուսին: Ախտաբանորեն փոփոխված 
այդ գոտիները կոչվում են էֆապսներ: Այսպես փոխանցված տեղեկատվութ-
յունը հաճախ կեղծ է լինում, օրինակ՝ կարող է առաջացնել ցավի զգացում 
առանց ցավային ընկալիչների դրդման: 

Խառը տեսակի սինապսները պարունակում են թե՛ քիմիական, թե՛ 
էլեկտրական սինապսների տարրերը, հետևաբար գրգիռի հաղորդման 
մեխանիզմն էլ բնորոշ է թե՛ քիմիական և թե՛ էլեկտրական սինապսներին: 
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4.2.8. Միջնորդանյութեր և ընկալիչներ 
 

Տարբեր սինապսներում, այդ թվում և ԿՆՀ-ի սինապսներում, գործում 
են բազմաթիվ միջնորդանյութեր: Ամենատարածված միջնորդանյութերն են 
նորադրենալինը, ացետիլխոլինը, գամմա-ամինակարագաթթուն, գլիցինը, 
սերոտոնինը, ԱԵՖ-ը: Որպեսզի տվյալ քիմիական նյութը հանդես գա որպես 
միջնորդանյութ, այն պետք է՝ ա) սինթեզվելուց հետո կուտակվի սինապ-
սային վերջույթում (նախասինապսային թաղանթով պատված հաստուկ)` 
հաճախ բշտերի մեջ, բ) արտազատվի գրգիռի ազդեցությամբ, գ) ունենա 
մենահատուկ ընկալիչի նկատմամբ խնամակցություն, դ) ունենա 
քայքայման կամ սինապսային ճեղքից հեռացման մեխանիզմ: Միևնույն 
միջնորդանյութը կարող է կապվել տարբեր ընկալիչների հետ՝ 
առաջացնելով ինչպես դրդման, այնպես էլ արգելակման գործընթաց: 
Այսպես՝ ացետիլխոլինը, կապվելով մուսկարինային M1 և M2 ընկալիչների 
հետ, համապատասխանաբար առաջացնում է ԴՀՍՊ և ԱՀՍՊ: Նույնը 
նկատվում է կատեխոլամինների նորադրենէրգիկ α- և β-ընկալիչների 
փոխազդեցությունների դեպքում: Սովորաբար հարթ մկաններում α1-
ընկալիչի հետ կապվելիս այդ խմբի միջնորդանյութերն առաջացնում են 
դրդում, իսկ β2-ընկալիչի հետ փոխազդելիս` արգելակում: Սակայն գամմա-
ամինակարագաթթուն դասական արգելակիչ միջնորդանյութ է, որն 
առաջացնում է միայն արգելակման գործընթաց: 

Միևնույն նյարդաբջջի բոլոր վերջույթներում արտազատվում է միև-
նույն միջնորդանյութը (Հ.Հ. Դեյլի սկզբունքը), համաձայն որի՝ տարբերում 
են ադրէներգիկ, խոլինէրգիկ, սերոտոնիներգիկ, դոֆամինէրգիկ և այլ 
նեյրոններ: Սակայն վերջին տարիներին ի հայտ են եկել փաստեր, որոնք 
վկայում են միևնույն նեյրոնից ոչ նմանատիպ միջնորդանյութերի արտադ-
րության հնարավորության մասին: Առաջին հայացքից թվում է, թե այդ 
փաստերը հակասում են Հ.Հ. Դեյլի սկզբունքին, սակայն իրականում այդ 
միջնորդանյութերը հաճախ միևնույն միջնորդանյութի սինթեզի կենսա-
քիմիական կասկադի, փոխանակության տարբեր օղակներում առաջացած 
նյութերն են:  

Միջնորդանյութերի նկատմամբ ընկալիչները սպիտակուցային կամ 
ավելի բարդ մակրոմոլեկուլներ են (գլիկոպրոտեիններ, լիպոպրոտեիններ), 
որոնք միջնորդանյութի նկատմամբ ակտիվ գոտիներ ունեն: Հետսինապ-
սային ընկալիչները երկու տեսակի են՝ իոնոտրոպ և մետաբոտրոպ:  

Առաջինի դեպքում ընկալիչները տեղակայված են անմիջապես իոնա-
յին անցուղիների վրա, և երբ միջնորդանյութը միանում է ընկալիչին, անցու-
ղիները բացվում են (նյարդամկանային սինապսի N-խոլինընկալիչներ) և 
հետսինապսային թաղանթում առաջացնում համապատասխան ազդեցու-
թյուն: Մետաբոտրոպ տեսակի ընկալիչները (օրինակ` M-խոլինընկալիչներ) 
թաղանթային մակրոմոլեկուլներ են, որոնց հետ միջնորդանյութի փոխազդ-
ման հետևանքով առաջանում է քիմիական ռեակցիաների կասկադ: 
Վերջինիս շնորհիվ միջնորդավորված բացվում են իոնային անցուղիները, 
կամ էլ ակտիվանում է բջջային երկրորդային միջնորդների (մեսենջերներ)՝ 
ցիկլիկ 3՛,5՛-ադենոզին մոնոֆոսֆատի (сАМР), ցիկլիկ 3՛,5՛-գուանոզին մոնո-
ֆոսֆատի (cGMP), ինոզիտոլ եռֆոսֆատի (IP3), դիացիլգլիցերոլի (DAG) 
սինթեզը, կամ ավելանում է Ca2+-ի քանակը: Նման սինապսներում ընկալիչը 
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շատ դեպքերում զուգակցված է G-սպիտակուցի հետ: Փոխանակային գործ-
ընթացների պատճառով մետաբոտրոպ ընկալիչներով սինապսներում հա-
ղորդման արագությունը համեմատաբար դանդաղ է: 4.3 աղյուսակում ներ-
կայացված են սինապսներում տարբեր ընկալիչների առկայությունը և միջ-
նորդանյութի հետ փոխազդելիս առաջացած ազդե-ցությունը:  

Աղյուսակ 4.3.  
Ընկալիչների տեսակները տարբեր սինապսներում և հնարավոր ազդեցությունները էֆեկտոր 

հյուսվածքում 
(ըստ Bertram G. Katzung - Basic & Clinical Pharmacology: 9th Edition, 2002). 

 

Ընկալիչի 
անվանումը 

Տեղակայումը 
Ընկալիչի հետ 

փոխազդեցության 
արդյունքը 

Վերջնական 
արդյունքը 

Խոլինաընկալիչներ 

մուսկարինային M1 

ԿՆՀ-ի նեյրոններ, 
սիմպաթիկ որոշ հետ‐
հանգուցային նեյրոններ, 
որոշ նախասինապսային 
կառույցներ 

միջնորդվում է IP3-

ով և DAG-ով, 
ներբջջային 
կալցիումի քանակի 
շատացում 

դրդում  
 

մուսկարինային M2 

սրտամկան, հարթ 
մկաններ, որոշ 
նախասինապսային 
կառույցներ 

ադենիլցիկլազի 
ընկճում, կալիումի 
անցուղիների 
բացում, 

արգելակում 

մուսկարինային M3 

 

էկզոկրին գեղձեր, 
անոթների հարթ մկաններ 
և էնդոթել 

միջնորդվում է IP3-

ով և DAG-ով, 
ներբջջային 
կալցիումի քանակի 
շատացում 

դրդում 

նիկոտինային NN  
 

հետհանգուցային 
նեյրոններ, որոշ 
նախասինապսային 
խոլինէրգիկ վերջույթներ 

Na+, K+ 
անցուղիների 
բացում, թաղանթի 
ապաբևեռացում 

դրդում 

նիկոտինային NM  
 

կմախքային մկանի 
նյարդամկանային 
ծայրաթիթեղ 

Na+, K+ 
անցուղիների 
բացում, թաղանթի 
ապաբևեռացում 

դրդում 

Ադրենաընկալիչներ 

α 1  
 

հետսինապսային էֆեկտոր 
բջիջներ, մասնավորապես, 
հարթ մկաններ 

միջնորդվում է IP3 և 
DAG-ով, ներբջջային 
կալցիումի քանակի 
շատացում 

դրդում 

α 2  
 

նախասինապսային 
ադրենէրգիկ նյարդային 
վերջույթներ, 
թրոմբոցիտներ, 
լիպոցիտներ, հարթ 
մկաններ 

ադենիլցիկլազի 
ընկճում, cAMP–ի 
քանակի նվազում: 

արգելակում 

β1  

հետսինապսային էֆեկտոր 
բջիջներ, մասնավորապես, 
սիրտ, լիպոցիտներ, 
գլխուղեղ, նախասինապ‐
սային ադրենէրգիկ և 
խոլինէրգիկ նյարդային 
վերջույթներ 

ադենիլցիկլազի 
խթանում, cAMP-ի 
քանակի շատացում: 

դրդում 
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β 2    
 

հետսինապսային էֆեկտոր 
բջիջներ, մասնավորապես 
սրտամկան և հարթ 
մկաններ 

ադենիլցիկլազի 
խթանում, որոշ 
դեպքերում Gi-ի 
ակտիվացում՝ 
ադենիլցիկլազի 
ընկճումով 

դրդում 
սրտամկանում, 
արգելակում 
հարթ 
մկաններում 

β 3  
 

հետսինապսային էֆեկտոր 
բջիջներ, մասնավորապես, 
լիպոցիտներ 

ադենիլցիկլազի 
խթանում, cAMP-ի 
քանակի շատացում 

դրդում  

Դոֆամինային ընկալիչներ 

D1 (DA1), D5  

գլխուղեղ, էֆեկտոր 
հյուսվածքներ, 
մասնավորապես, 
երիկամային անոթային 
հունի հարթ մկաններ 

ադենիլցիկլազի 
խթանում, cAMP-ի 
քանակի շատացում 

դրդում, 
անոթներում 
արգելակում 
(լայնացում) 

D2 (DA2)  
 

գլխուղեղ, էֆեկտոր 
հյուսվածքներ, 
մասնավորապես, հարթ 
մկաններ, 
նախասինապսային 
նյարդային վերջույթներ 

ադենիլցիկլազի 
ընկճում, կալիումի 
թափանցելիության 
մեծացում 

արգելակում 

D3 գլխուղեղ  
ադենիլցիկլազի 
ընկճում 

արգելակում 

D4 
գլխուղեղ, սիրտ-անոթային 
համակարգ  

ադենիլցիկլազի 
ընկճում 

արգելակում 

 

Հետսինապսային ընկալիչները բավականին զգայուն են համապա-
տասխան միջնորդանյութի նկատմամբ: Սակայն միջնորդանյութերի երկա-
րատև ազդեցության դեպքում ընկալիչների զգայունությունը նվազում է, որը 
կոչվում է դեսենսիտիզացիա:  

Նախասինապսային թաղանթում նույնպես կարող են լինել միջնոր-
դանյութի նկատմամբ ընկալիչներ, որոնք կոչվում են ինքնավար ընկալիչներ 
(աուտոընկալիչներ): Այս ընկալիչների և միջնորդանյութի փոխներգործու-
թյան դեպքում միջնորդանյութի արտազատումը` պայմանավորված սինապ-
սի տեսակով, թուլանում է կամ ակտիվանում (հետադարձ բացասական կամ 
դրական կապ):  

Ինչպես պարզ դարձավ 4.3. աղյուսակից, միջնորդանյութի փոխազդե-
ցությունը ընկալիչի հետ իրականացնում կամ կարգավորում է որոշակի 
գործընթաց: Սակայն այդ ընկալիչների հետ կարող են փոխազդել քիմիա-
կան այլ միացություններ, որոնք սովորաբար կոչվում են ագոնիստներ կամ 
անտագոնիստներ համապատասխանաբար խթանելով կամ ընկճելով այս կամ 
այն գործընթացը: Այս երևույթն առկա է որոշ դեղերի ազդման մեխանիզմի 
հիմքում:  

Հետսինապսային ընկալիչները մոդուլացնող բնույթ ունեն, և նրանց 
կողմից իրականացվող ազդեցությունը կարող է արտահայտվել «up» կամ 
«down» կարգավորմամբ, այսինքն՝ ագոնիստի կոնցենտրացիայով պայմա-
նավորված ազդեցությունը կարող է ուժգնանալ կամ թուլանալ, ընդ որում, 
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կոնցենտրացիայի մեծացումը հաճախ 
կարող է հանգեցնել ազդեցության ընկճման 
(«down»-կարգավորման):  

 
5.1. Մկանների բնութագիրը 

 

Մարդու գործունեությունը խստորեն պայմանավորված է 
շարժողական ապարատով: Այսպես` մարմնի տեղափոխությունը, մարմնի 
մասերի շարժումները, շնչառական շարժումները, արյան շրջանառությունը, 
ներքին օրգանների աշխատանքը՝ մարսողությունը, արտազատումը և այլն, 
կատարվում են մկանային տարբեր խմբերի գործունեության շնորհիվ (նկ. 
5.1): 

Մարդու և ողնաշարավոր կենդանիների մկանները բաժանվում են 
միջաձիգ զոլավոր և հարթ մկանների: Միջաձիգ զոլավոր մկաններն 
օրգանիզմում հիմնականում կմախքային մկաններն են: Միջաձիգ զոլավոր 
մկանների յուրահատուկ տարատեսակ է սրտամկանը, որի առանձնահատ-
կությունները մանրամասն քննարկվում են «Սիրտ-անոթային համակարգի 
ֆիզիոլոգիա» բաժնում: Հարթ մկանները ներքին օրգաններում են և արյու-
նատար անոթների պատերում: Մկանների ֆիզիոլոգիական առանձնահատ-
կություններն են դրդունակությունը, կծկողունակությունը, հաղորդա-
կանությունը, իսկ որոշ մկանների (սրտամկան, որոշ հարթ մկանային 
բջիջներ) դեպքում նաև ինքնավարությունը: 

 

5.2. Կմախքային մկանների կառուցվածքագործառական 
հատկությունները 

 

Բոլոր մկանները տարբերվում են իրենց կառուցվածքագործառական 
հատկություններով: Միջաձիգ զոլավոր մկանների կառուցվածքային միա-
վորը միջաձիգ զոլավոր մկանաթելն է (սինպլաստը), որի երկարությունը 

ՄԿԱՆՆԵՐԻ 
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 5 

Նկար 5.1. Կմախքային (1), հարթ (2) 
մկաննների և սրտամկանի  

(3) կառուցվածքը: 
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մոտ 10 սմ է, իսկ տրամագիծը` 12-70 մկմ: Մկանաթելն արտաքինից պատ-
ված է թաղանթով՝ սարկոլեմայով, իսկ ցիտոպլազման կոչվում է սարկո-
պլազմա: Մկանաթելի սարկոպլազմայում` անմիջապես սարկոլեմայի տակ, 
կան ծայրամասային տեղակայմամբ բազմաթիվ կորիզներ: Մկանաթելը 
կազմված է (1000-2000 և ավելի) ծայրից ծայր ձգվող 0,5-5 մկմ տրամագծով 
միոֆիբրիլներից (մկանաթելիկներ), որոնք կազմում են մկանաթելի կծկող 
ապարատը: Միոֆիբրիլների միջև շարքերով դասավորված են միտոքոնդ-
րիումները, որոնցում կատարվող օքսիդացնող ֆոսֆորիլացման գործըն-
թացները մկանն ապահովում են էներգիայով: Սարկոպլազմայում են նաև 
միոգլոբինը, ճարպի կաթիլներ, գլիկոգենի հատիկներ, ֆոսֆոր պարունա-
կող նյութեր, տարբեր իոններ: Միոֆիբրիլները կազմված են պրոտոֆիբրիլ-
ներից (նախաթելիկներից)՝ ակտինից և միոզինից: 

Կմախքային մկանները հենաշարժիչ համակարգի ակտիվ մասն են և 
կատարում են հետևյալ գործառույթները. 1) ապահովում են մարմնի դիրքը, 
2) պայմանավորում են մարմնի առանձին մասերի շարժումը մեկը մյուսի 
նկատմամբ, 3) դրանց շնորհիվ մարմինը շարժվում է տարածության մեջ, 4) 
իրականացնում են օրգանիզմի ջերմագոյացման մոտավորապես 60 %-ը: 

Կմախքային մկանը նյարդաթելի համեմատությամբ ունի ավելի փոքր 
դրդունակություն: Սա բացատրվում է նրանով, որ չնայած երկու հյուսվածք-
ների ապաբևեռացման կրիտիկական մակարդակը նույնն է (մոտավորա-
պես -50 մՎ), սակայն մկանաթելի հանգստի պոտենցիալը (-90 մՎ) էլեկտրա-
բացասական է նյարդաթելի հանգստի պոտենցիալի (-70 մՎ) համեմատ, 
հետևաբար մկանաթելի դրդման շեմքը (40 մՎ) ավելի բարձր է, քան նյար-
դաթելինը (20 մՎ): Մկանաթելի հանգստի պոտենցիալի նման արժեքը 
պայմանավորված է Cl- իոնների նկատմամբ մկանային բջիջների թաղանթի 
մեծ թափանցելիությամբ: Մկանաթելի գործողության պոտենցիալի (ԳՊ) 
տատանասահմանը 120-130 մՎ է, տևողությունը՝ 2-3 մվրկ, իսկ հաղորդման 
արագությունը՝ 4-13 մ/վրկ: 

Առանձին մկանաթելի կծկումն ենթարկվում է «ամեն ինչ կամ ոչինչ» 
օրենքին, այսինքն՝ ենթաշեմքային ուժի գրգռիչին մկանաթելը չի պատաս-
խանում, իսկ շեմքային և վերշեմքային ուժի գրգռիչին տալիս է առավելա-
գույն պատասխան: Ի տարբերություն դրան՝ ամբողջական մկանը գործում 
է «ուժերի հարաբերակցության» օրենքով, որի համաձայն՝ ենթաշեմքային 
ուժով գրգռելիս մկանը չի պատասխանում, իսկ գրգռիչի ուժի մեծանալուն 
զուգընթաց մեծանում է մկանի կծկման պատասխանը՝ հասնելով իր առա-
վելագույն արժեքին. գրգռիչի ուժի հետագա մեծացումը չի անդրադառնում 
մկանի պատասխանին: Այս օրինաչափությունը բխում է մկանի կազմում 
առկա մկանաթելերի տարբեր դրդունակությունից, որոնք դրդվում են և 
ընդգրկվում կծկման գործընթացում՝ պայմանավորված գրգռիչի ուժով, իսկ 
առավելագույն պատասխանը գրանցվում է այն դեպքում, երբ բոլոր 
մկանաթելերն արդեն դրդված են: 

 Մկանաթելերի խումբը, որը նյարդավորվում է շարժիչ նյարդի ճյուղա-
վորումներով, կոչվում է մկանի շարժիչ կամ մոտոր միավոր: Գրգիռը միա-
ժամանակ է հասնում մոտոր միավորի բոլոր մկանաթելերին, այդ 
պատճառով դրանք բոլորն էլ միաժամանակ են դրդվում և կծկվում՝ հանդես 
գալով որպես մեկ ամբողջություն: Մկանը պարունակում է տարբեր մկանա-
թելեր: Ըստ կծկման արագության՝ կան արագ կծկվող «սպիտակ» և դան-
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դաղ կծկվող «կարմիր» մկանաթելեր, որոնց գերակշող քանակով պայմա-
նավորում է ամբողջական մկանի ֆունկցիան: Հաստ, երկար «սպիտակ» 
մկանաթելերն ունեն կանոնավոր և խիտ դասավորված միոֆիբրիլներ` պրո-
տոֆիբրիլների կայուն հարաբերակցությամբ (վեց ակտին մեկ միոզինի 
շուրջը): Դրանք ունեն լավ զարգացած սարկոպլազմային ցանց, որը 
նպաստում է Ca-ի իոնների արագ դուրսբերմանը: «Սպիտակ» մկան-
աթելերն ավելի արագ են դրդվում, կծկվում, թուլանում և արագ հոգնում:  

«Կարմիր» մկանաթելերն ունեն սննդանյութերի ավելի մեծ պաշար, 
հարուստ են միոգլոբինով, առավել դիմացկուն են: «Կարմիր» մկանաթելերը 
դրդվում են դանդաղ, դանդաղ էլ կծկվում են: Նրանց կծկման ուժը մեծ է, և 
նրանք ուշ են հոգնում: 

Որքան արագ են կծկվում մկանները, այնքան շատ շարժումներ են կա-
տարում միավոր ժամանակում, հետևաբար միավոր ժամանակում «արագ» 
մկաններն ավելի շատ ԱԵՖ են օգտագործում, քան դանդաղ կծկվող մկան-
ները, ու քիչ էներգիա պահպանում լարվածության դեպքում: Ուստի ստա-
տիկական աշխատանքի (օրինակ` դիրքի պահպանման) ժամանակ գլխավո-
րապես գործում են «կարմիր» մկանները, որոնցում գերակշռում են «կար-
միր» մկանաթելերը, իսկ սրընթաց կատարվող շարժումների դեպքում` 
«սպիտակ» մկանները: Երբ աշխատանքը երկարատև է, սակայն քիչ լար-
ված, «կարմիր» մկաններն են գործում այն էներգիայի հաշվին, որն առա-
ջանում է օքսիդացման գործընթացների և ճարպերի փոխանակության ժա-
մանակ: Կարճատև, սակայն չափավոր լարված արագ աշխատանքի դեպ-
քում «սպիտակ» մկաններն ապահովվում են հեշտ գոյացվող էներգիայի 
աղբյուրով, օրինակ՝ գլիկոգենոլիզով: Մկանի կծկման ուժը պայմանավոր-
ված է նրանում պարունակվող շարժիչ միավորների քանակով: Կմախքային 
մկանները նյարդավորվում են շարժիչ նյարդերով, իսկ կմախքային մկան-
ների կծկումն ապահովող գրգիռները ծագում են գլխուղեղի կեղևի շարժա-
կան կենտրոններում: Այստեղից հասկանալի է, որ կմախքային մկանների 
կծկումները կամային են: 

 

5.3. Մկանի ուլտրակառուցվածքը  
 

Ինչպես նշվեց, մկանաթելը պարունակում է 0,5-5 մկմ տրամագծով 
միոֆիբրիլներ, որոնք իրենց հերթին կազմված են տարբեր հաստությամբ և 
քիմիական կառուցվածքով պրոտոֆիբրիլներից: Միոֆիբրիլներում լինում 
են հաստ՝ միոզին սպիտակուցից, և բարակ՝ ակտին սպիտակուցից կազմված 
թելիկներ, ինչպես նաև տրոպոնին, տրոպոմիոզին և այլ սպիտակուցներ: 
Մեկ միոֆիբրիլում կան շուրջ 2000-2500 պրոտոֆիբրիլներ:  

Ակտինային թելիկը (F-ակտին, անգլ. Filamentous` թելիկային) ունի  
5 նմ տրամագիծ և 1 մկմ երկարություն, բաղկացած է մեկը մյուսի շուրջ 
ոլորված երկու թելանման ենթամիավորներից (նկ. 5.2): F-ակտինի մոնոմերը  
G-ակտինն է (գլուբուլյար ակտին), որը գնդաձև փոքր սպիտակուց է: 
Ակտինի թելիկի երկարությամբ ամեն մի 40 նմ հեռավորության վրա տեղա-
կայված են տրոպոնին սպիտակուցի մոլեկուլները, իսկ ակտինի երկու են-
թամիավորների միջև գոյացած ակոսիկի ուղղությամբ՝ տրոպոմիոզին 
սպիտակուցի թելիկները: Տրոպոնինը Ca-ի իոնների նկատմամբ օժտված է 
մեծ խնամակցությամբ:  



108 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

Ակտինային թելիկի և միոզինային գլխիկների միջև փոխազդեցու-
թյունը կարգավորվում է տրոպոնինով և տրոպոմիոզինով: Թուլացած վի-
ճակում տրոպոմիոզինի դիրքն այնպիսն է, որ խոչընդոտում է ակտինի 
ակտիվ կենտրոնների հետ միոզինի գլխիկների փոխազդեցությունը: 

Կառուցվածքային տեսակետից միոզինն էապես տարբերվում է ակտի-
նից: Սա շատ խոշոր սպիտակուց է՝ բաղկացած 2 ծանր և 4 թեթև շղթանե-
րից: Մկաններում միոզինային թելիկները, խմբվելով իրար հետ, առաջաց-

Նկար 5.2. Բարակ թելիկի ձևավորումը: 

Նկար 5.3. Միոզինի մոլեկուլը և հաստ թելիկը: 
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նում են հաստ թելիկներ: Միոզինի թելիկն ունի մոտ 10 նմ տրամագիծ: 
Միոզինի մոլեկուլն ունի երկար պոչ և 2 գլխիկ (նկ.5.3): Միոզինի գլխիկներն 
օժտված են ԱԵՖ-ազային ակտիվությամբ: 

Յուրաքանչյուր միոզինային թելիկ շրջապատված է 6 ակտինային թե-
լիկներով: Միոզինային թելիկների կենտրոնով՝ դրանց ուղղահայաց, անց-
նում է M գիծը, որը կազմված է միոմեզինից: Այն անհրաժեշտ է միոզինի 
թելիկների կայունացման համար, առավել ևս կծկվելիս (նկ.5.4):  

Մկանի կառուցվածքագործառական միավորը սարկոմերն է, որը սահ-
մանափակված է երկու Z-թաղանթներով և ունի մոտ 2-3 մկմ երկարություն: 
Ակտինի թելիկները հենված են Z-թաղանթների վրա, իսկ ծայրով խորանում 
են միոզինի թելիկների տարածքը: Բացի վերոհիշյալ սպիտակուցներից, 
մկանաթելիկներում, մասնավորապես, սարկոմերում առկա է նաև ներկա-
յումս հայտնի սպիտակուցներից ամենամեծը՝ տիտինը (կոննեկտինը), որն 
առաձգական պոլիպեպտիդ է և անցնում է ողջ սարկոմերով: Տիտինը, ունե-
նալով որոշակի կապող հատվածներ ակտինի և միոզինի թելիկների, ինչպես 
նաև Z-թաղանթի և M գծի հետ, յուրահատուկ մատրիցա է և նպաստում է 
այդ կծկուն սպիտակուցների ճիշտ տեղակայմանը, մասնավորապես միո-
զինի սարկոմերի կենտրոնում լինելու պահպանմանը (նկ. 5.4): 

Սարկոմերի այն տիրույթը, որտեղ թե՛ ակտինի և թե՛ միոզինի թելիկ-
ներն են, լուսային մանրադիտակով դիտվում է մուգ շերտով, որն օժտված է 
բևեռացած լույսի կրկնակի ճառագայթաբեկմամբ: Այն կոչվում է անիզոտ-
րոպ (A) սկավառակ: A-սկավառակի կենտրոնով անցնում է H-շերտը, որը 
համապատասխանում է միայն միոզինի թելիկներ պարունակող հատվածին: 
Այն բաց գույնի է: H-շերտի կենտրոնով է անցնում M գիծը, որն ավելի մուգ է: 
Սարկոմերի այն հատվածը, որտեղ տեղակայված են միայն ակտինային 
թելիկները, լուսային մանրադիտակով դիտելիս երևում է բաց շերտով, որն 

Նկար 5.4. Մկանաթելիկի կառուցվածքի առանձնահատկությունները  
տարբեր հատույթներում՝ 

1. մկանաթել, 2.սարկոմեր, 3. ակտինի թելիկներ, 4. տիտին սպիտակուցի կապեր,  
5. տիտին սպիտակուց, 6. միոզինի թելիկներ, 7. Z-թաղանթ, 8. I սկավառակ,  

9. M գիծ, 10. H լուսավոր շերտ, 11. A սկավառակի եզրեր: 
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օժտված չէ բևեռացած լույսի կրկնակի ճառագայթաբեկմամբ: Այն կոչվում է 
իզոտրոպ (I) սկավառակ:  

Այսպիսով, լուսային մանրադիտակով միոֆիբրիլները պատկերվում են 
որպես միմյանց ճիշտ հաջորդող մուգ և լուսավոր սկավառակներ (նկ. 5.5), 
որը մկանին տալիս է միջաձիգ զոլավորություն և որտեղից էլ բխում է նրա 
անվանումը՝ միջաձիգ զոլավոր մկան: 

 
Նկար 5.5. Սարկոմերի կառուցվածքը՝ 

1. սարկոմեր, 2. M գիծ, 3. Z թաղանթ, 4. H գոտի, 5. տիտին,  
6. մկանաթելիկ, 7. միոզին, 8. ակտին: 

 
Մկանաթելերի միոֆիբրիլների խրձերի արանքում, մկանաթելի թա-

ղանթին՝ սարկոլեմային զուգահեռ, հարթ էնդոպլազմային ցանցն է կամ 
սարկոպլազմային ցանցը (ռետիկուլում), որը խողովակիկների և ցիստեռ-
ների միասնական համալիր է: Սարկոլեման սովորաբար Z-թաղանթի 
ուղղությամբ ներփքվում է և առաջացնում T (transversal) լայնական խողո-
վակը, որի երկու կողմերում կան սարկոպլազմատիկ ցանցի մեկական 
ցիստեռներ: Այդ համալիրը կոչվում է երրորդություն (տրիադա) (նկ. 5.6), որն 
ապահովում է սարկոլեմայի դրդման և միոֆիբրիլների կծկողական 
ակտիվության ֆունկցիոնալ համաձայնեցումը: Մարդկանց մկաններում T 
խողովակը փոքր-ինչ տեղաշարժված է և I և A սկավառակների միջև է: 
Վերջերս պարզաբանվել է, որ T-խողովակը կարող է արտազատել մկանի 
նյութափոխանակության արգասիքները, ինչպես, օրինակ՝ կաթնաթթու, 
դեպի միջբջջային տարածություն, այնուհետև՝ արյուն: Այն դրդման ժամա-
նակ ապահովում է դրդման տարածումը մկանաթելերի ներսում և Ca-ի 
իոնների արտահոսքը ցանցից, հետևաբար՝ մասնակցում է մկանի կծկման 
գործընթացին: 
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Նկար 5.6. Մկանաթելի կառուցվածքը: 

 
 

 
5.4. Մկանի կծկման տեսակները 

 

Տարբերում են մկանի կծկման երեք տեսակ՝ իզոտոնիկ, իզոմետրիկ և 
խառը: Իզոտոնիկ (հուն. isos-հավասար, tonos-լարվածություն) կոչվում է 
այն կծկումը, որի դեպքում մկանաթելերը կարճանում են, իսկ նրանց կողմից 
զարգացրած լարումը մնում է անփոփոխ: Այդպիսի կծկումը հնարավոր է, 
եթե մկանի մեկ ծայրն է ամրացված, իսկ մյուս ծայրն ազատ է: Օրգանիզ-
մում իզոտոնիկ կծկման օրինակ է լեզվի կծկումը: Իզոմետրիկ (հուն. isos-
հավասար, meros-չափ) կոչվում է այն կծկումը, որի դեպքում մկանաթելերի 
լարվածությունը մեծանում է, իսկ երկարությունը մնում է անփոփոխ: 
Այդպիսի կծկումը հնարավոր է, եթե մկանի երկու ծայրերն են ամրացված: 
Նման կծկման օրինակ է սրտի փորոքների իզոմետրիկ կծկումը: Օրգանիզ-
մում կատարվող մկանային կծկումները հիմնականում խառը (աուքսո-
տոնիկ) տեսակի են: Դրանք կարող են լինել համակենտրոն (կոնցենտրիկ) և 
ապակենտրոն (էքսցենտրիկ): Համակենտրոն կծկման դեպքում մկանը կար-
ճանում է, նրա լարվածությունը մեծանում է՝ հաղթահարելով հակազդող 
ուժը: Նման կծկման ժամանակ շարժումը, որն ապահովում է տվյալ մկանը, 
կատարվում է դիմադրության (բեռան) ազդման հակառակ ուղղությամբ: 
Ապակենտրոն կծկման ընթացքում մկանը չի կարողանում հաղթահարել 
հակազդող ուժը, երկարում է, սակայն մեծանում է նրա լարվածությունը: Այդ 
դեպքում շարժումն ընթանում է բեռան ազդման ուղղությամբ: 

Մկանի կամ շարժիչ նյարդի դրդումը մեկ գրգռիչով ուղեկցվում է 
մկանի միայնակ կծկումով (նկ. 5.7): Այն տևում է մոտավորապես 0,1 վրկ և 
կազմված է հետևյալ փուլերից՝ գաղտնի (0,01 վրկ), կարճացման (0,04 վրկ) և 
թուլացման (0,05-0,06 վրկ): Գաղտնի փուլը այն ժամանակահատվածն է, որը 
դրդման և մկանի մեխանիկական պատասխանի միջև է: Այն մկանի 
կծկումը նախապատրաստող փուլ է և համընկնում է ԳՊ-ի ծագման ժամա-
նակամիջոցին և, հետևաբար, մկանի բացարձակ անդրդելիությանը (բա-
ցարձակ ռեֆրակտերություն):  
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Դրան հաջորդում է հարաբերական անդրդելիության (հարաբերական 
ռեֆրակտերություն) շրջանը, այնուհետև մկանի դրդունակությունը վերա-
կանգնվում է և նույնիսկ գերազանցում է ելակետայինը (մոտավորապես 
սկսած կծկման փուլի երկրորդ կեսից և թուլացման փուլում): Այդ շրջանը 
կոչվում է գերդրդունակության (էկզալտացիայի) փուլ (նկ. 5.8): Այս փուլով է 
պայմանավորված օպտիմալ հաճախության գրգռիչով մկանը գրգռելու 
դեպքում աճող հարթ և ատամնավոր տետանիկ կծկման առաջացումը, երբ 

յուրաքանչյուր գրգիռ համընկնում է նախորդի 
հետևանքով մկանի դրդելիության աճի փուլին: 
Պեսիմալ հաճախության դեպքում նման համընկնում չի 
լինում, ավելին՝ երբեմն գրգիռները կարող են զուգորդել 
մկանի ռեֆրակտեր շրջանի հետ, որի պատճառով էլ 
կծկման տատանասահմանը նվազում է:  

Եվ այսպիսով, եթե մկանի վրա ազդում են հաճա-
խակի, իրար հաջորդող գրգիռներ, ապա մկանը կարող 

է պատասխանել երկարատև ուժեղ կծկմամբ, որն իր 
տատանասահմանով և ուժով գերազանցում է միայ-

նակ կծկման նույն ցուցանիշները: Նման կծկումը, ինչպես արդեն նշվեց, կոչ-
վում է տետանիկ կծկում (պրկանք, տետանուս): Տետանուսից հետո մկանը 
միանգամից չի թուլանում, որը կոչվում է մնացորդային կծկանք (կոնտրակ-
տուրա): Տարբերակենք հարթ և ատամնավոր տետանուսները: Եթե յուրա-
քանչյուր հաջորդ գրգիռ վրա է հասնում նախորդ գրգիռից առաջացած 
մկանի կծկման կարճացման փուլում, ապա դիտվում է հարթ տետանուս, 
իսկ եթե թուլացման փուլում՝ ատամնավոր տետանուս: Հարթ տետանուսի 
հիմքում առկա է կծկումների լրիվ գումարման երևույթը, մինչդեռ ատամ-
նավոր տետանուսը պայմանավորված է կծկումների մասնակի կամ ոչ լրիվ 
գումարմամբ (նկ. 5.9): Կծկումների լրիվ գումարման պայմանն այն է, որ 

Նկար 5.7. Մկանի միայնակ կծկման 
կորագիծը՝ 

1. գրգռման պահը, 2. գաղտնի փուլ, 
3.կծկման փուլ, թուլացման փուլ: 

3. կծկման փուլ, 4. թուլացման փուլ 
1   2         3                    4

Նկար 5.8. Կմախքային մկանի կծկման (ա) և դրդունակության 
(բ) կորերի համադրումը՝ 
1. գաղտնի փուլ, 2. կծկման փուլ,  
3. թուլացման փուլ,  
4. բացարձակ անդրդելիության շրջան,  
5. հարաբերական անդրդելիության շրջան,  
6. գերդրդունակության շրջան: 
 

ա 

բ 
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գրգիռների միջև ժամանակահատվածը պետք է ավելի մեծ լինի, քան 
գաղտնի փուլը (բացարձակ ռեֆրակտեր շրջանը), և ավելի փոքր, քան 
կարճացման փուլը, իսկ մասնակի գումարումը կիրականանա, եթե 
գրգիռների միջև ժամանակահատվածը մեծ է գաղտնի փուլից և յուրա-
քանչյուր գրգիռ ազդի նախորդ գրգիռից մկանի կծկման թուլացման փուլում: 

 

 
Մկանային լարվածություն: Մկանային լարվածություն (տոնուս) է 

կոչվում մկանի բնական ունակությունը՝ երկարատև և կայուն պահպանելու 
չափավոր կծկման վիճակը՝ նյութերի և էներգիայի աննշան ծախսով: Վեր-
ջին հատկություններով մկանային լարվածությունը տարբերվում է իրական 
պրկանքներից: Հանգստի պայմաններում մկանային լարվածությունը պահ-
պանվում է շարժանեյրոններից հաղորդվող ոչ հաճախակի ազդակներով: 
Մկանաթելերում զարգանում է շատ թույլ պրկանք, որը դրսևորվում է մկանի 
ընդհանուր լարումային կծկումով: Մկանային լարվածության պահպանմանը 
մասնակցում են մկանների սեփական ընկալիչները և ԿՆՀ-ը: Մկանային 
կծկման այս տեսակը հիմնականում պահպանում է մարմնի հավասա-
րակշռությունը: 

5.5. Մկանի կծկման և թուլացման մեխանիզմը 
 

Մկանի կծկման մեխանիզմի հիմքում առկա է էլեկտրամեխանիկական 
զուգակցման գործընթացը, ընդ որում, ակտինային և միոզինային թելիկների 
փոխներգործության գործընթացում վճռական դեր են կատարում 
սարկոպլազմային ցանցում պարունակվող Ca-ի իոնները: 

Մկանի կծկումը հրահրվում է ԳՊ-ով, որը տարածվում է ինչպես սար-
կոլեմայով, այնպես էլ T-խողովակի երկայնքով: Սրա արդյունքում կատար-
վում է T-խողովակի թաղանթի ապաբևեռացում և այստեղ տեղակայված 
«դիհիդրոպիրիդինային ընկալիչների» ակտիվացում: Դրանք այդպես են 
կոչվում, որովհետև զգայուն են դիհիդրոպիրիդինի նկատմամբ: Այդ ընկա-
լիչների ակտիվացումը զուգակցվում է ցիստեռներում առկա «ռիանոդի-
նային ընկալիչների» կոնֆորմատիվ փոփոխությամբ և ռիանոդին-զգայուն 
կալցիումական անցուղիների ակտիվացմամբ, որի շնորհիվ կալցիումի իոն-
ներն արտահոսում են ցիստեռներից դեպի սարկոպլազմա: Երբ սարկո-
պլազմայում Ca2+-ի խտությունը, որը մինչ այդ 10-8 Մ էր, հասնում է 10-6 Մ, 
Ca2+-ը կապվում է տրոպոնինի հետ և փոխում նրա տարածական կառուց-
վածքը: Տրոպոնինը հրում է տրոպոմիոզինի թելիկը ակտինային երկու 

 1                                                   2                                             3  
 

Նկար 5.9. Մկանների կծկման տեսակները (սլաքներով ցույց է տրված գրգռման 
հաճախությունը)՝  

1. միայնակ կծկում, 2. ատամնավոր պրկանք, 3. հարթ պրկանք: 
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թելիկների միջև առկա ակոսի մեջ և հնարավոր դարձնում միոզինի գլխիկ-
ների փոխազդեցությունը ակտինի հետ:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ այդ փոխազդեցությունն իրականանում է, եթե 
միոզինի գլխիկները պարունակում են ԱԿՖ (նկ. 5.10): Միոզինի գլխիկները, 
կապվելով ակտինի թելիկի հետ սկզբում ուղիղ անկյան տակ, կատարում են 
«թիանման» շարժում, որն ԱԿՖ-ի հեռացման պատճառով գլխիկի կոնֆոր-
մացիոն փոփոխության և դրան նախորդած ԱԵՖ-ից ԱԿՖ առաջանալու 
ընթացքում կուտակված էներգիայի ծախսի արդյունք է:  

Գլխիկի «թիանման» շարժման հետևանքով ակտինի թելիկը իր երկա-
րության 1 %-ի չափով խորանում է միոզինի թելիկի տիրույթը: Այնուհետև 
միոզինի գլխիկը կապում է ԱԵՖ, որն էլ գլխիկի պոկվելու պատճառ է դառ-
նում: ԱԵՖ-ազի շնորհիվ ԱԵՖ-ը տրոհվում է ԱԿՖ–ի և անօրգանական ֆոս-
ֆատի, որից հետո գլխիկները ԱԿՖ–ի շնորհիվ նորից ձեռք են բերում 
ակտինի թելիկի նոր հատվածի հետ կապվելու ունակություն և այդպես 
շարունակ: Ինչպես նշվեց, ԱԵՖ-ի էներգիայի մի մասն էլ պահեստավորվում 
է միոզինի գլխի-կում և օգտագործվում գլխիկի թիանման շարժման համար: 
Այսպիսով, կծկման ժամանակ ակտինի թելիկները սահում են միոզինի 
թելիկների նկատմամբ, այլ կերպ ասած, ակտինի թելիկները խորանում են 
միոզինի թելիկների տիրույթը: Մկանի կծկման ժամանակ նեղանում են I-
սկավառակը և H-շերտը, իսկ A-սկավառակը մնում է անփոփոխ (նկ. 5.11): 
Մկանի կծկման այս տեսությունը կոչվում է «սահող թելերի տեսություն», որը 
տրվել է Հ. Հաքսլիի և Ջ. Հանսոնի կողմից 1953-ին։ 

 

 
Նկար 5.10. Միոզինի և ակտինի դիրքը չկծկված մկանում՝ 

1. միոզին, 2. միոզինի գլխիկ, 3. ԱԿՖ,  
4. ֆոսֆորաթթու, 5. տրոպոմիոզին, 6. տրոպոնին,  

7. ակտինի մոնոմեր։ 
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Նկար 5.11. Սարկոմերի և նրա տարբեր գոտիների փոփոխությունը մկանի կծկման ժամանակ: 

 
Մկանի թուլացումը նրա կծկման հակառակ գործընթացն է: Մկանի 

կծկման ժամանակ սարկոպլազմայում Ca-ի իոնների խտության աճը հան-
գեցնում է կալցիումական ԱԵՖ-ազի ակտիվացմանը, որի շնորհիվ Ca-ի իոն-
ներն իրենց խտության աստիճանականությանը (գրադիենտին) հակառակ 
ուղղությամբ վերադարձվում են ցիստեռներ: Արդյունքում Ca2+-ի 
խտությունը փոքրանում է սարկոպլազմայում, որի պատճառով Ca-ի 
իոնները պոկվում են տրոպոնինից: Դրան հաջորդում է տրոպոմիոզինի 
ակտինի թելիկի մակերեսի վրա ավելի բարձր դիրք գրավելը և միոզինի 
գլխիկների ու ակտինի թելիկի փոխազդեցության դադարումը: 

Այսպիսով, մկանի կծկումն ապահովող գործընթացների հաջորդակա-
նությունը հետևյալն է՝ շարժիչ նյարդաթելով ԳՊ-ի հաղորդում դեպի նյար-
դամկանային սինապս  սինապսի ակտիվացում  ծայրային թիթեղի 
պոտենցիալի առաջացում  մկանաթելում ԳՊ-ի առաջացում  ԳՊ-ի տա-
րածում Т խողովակի ուղղությամբ և սարկոպլազմային ցանցի ցիստեռների 
կալցիումական անցուղիների բացում  Ca2+-ի արտահոսք դեպի սար-
կոպլազմա  տրոպոնինի ակտիվացում և տրոպոմիոզինի տեղաշարժ 
դեպի ակտինի երկու թելիկների միջև եղած ակոս  միոզինային լայնակի 
կամրջակների հպում ակտինին  ակտինային թելերի «սահք»՝ ԱԵՖ-ի 
էներգիայի անջատումով  սարկոմերի նեղացում  մկանաթելի կծկում: 
Մկանի կծկմանը հաջորդող թուլացումն ընթանում է հետրևալ ձևով՝ 
կալցիումական պոմպի ակտիվացում՝ սարկոպլազմայում Ca2+-ի 
խտությունը մեծանալու հետևանքով  Ca2+-ի տեղափոխություն 
սարկոպլազմային ցանց և այս իոնների խտության նվազեցում 
սարկոպլազմայում  տրոպոնինի ապաակտիվացում և տրոպոմիոզինի 
տեղաշարժ դեպի ակտինի մակերես  միոզինի և ակտինի 
փոխազդեցության դադարեցում մկանաթելի թուլացում: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ մկանի թե՛ կծկումը և թե՛ թուլացումը էներգա-
կախյալ գործընթացներ են: ԱԵՖ-ի անբավարար քանակը կարող է խոչընդո-
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տել մկանի կծկումը և թուլացումը: Մկանի հոգնածության պատճառներից 
մեկը ԱԵՖ-ի պաշարների սպառումն է: Մկանի գործունեության ժամանակ 
ԱԵՖ-ը օգտագործվում է երեք հիմնական նպատակներով. 1. Na-K-ական 
պոմպի աշխատանքի ապահովում, որի շնորհիվ պահպանվում են Na+-ի և 
K+-ի խտաստիճանային տարբերությունները թաղանթի երկու կողմերում, 2. 
ակտինային թելիկների սահքը միոզինի նկատմամբ 3. կալցիումական 
պոմպի աշխատանքի պահպանումը, որն անհրաժեշտ է մկանի թուլացման 
համար:  

Մկանում ԱԵՖ-ի վերասինթեզը կատարվում է երկու հիմնական ուղի-
ներով: Առաջինը կրեատինֆոսֆատից ֆոսֆատային խմբի ֆերմենտային 
փոխադրումն է դեպի ԱԿՖ: Սակայն երկարատև աշխատանքի դեպքում 
կրեատինֆոսֆատի քանակը կարող է սպառվել, այդ պատճառով նման 
դեպքերում կարևոր է ԱԵՖ-ի վերականգնման երկրորդ ուղին: Վերջինս 
պայմանավորված է գլիկոլիտիկ և օքսիդացնող գործընթացներով: Մկանի 
կծկման ժամանակ առաջացող կաթնաթթվի և պիրոխաղողաթթվի օքսիդա-
ցումն ուղեկցվում է ԱԿՖ-ի ֆոսֆորացմամբ, այսինքն` ԱԵՖ-ի առա-
ջացմամբ:  

 

5.6. Մկանի ուժը և աշխատանքը 
 

Մկանի կծկման ուժն ու կատարվող աշխատանքի մեծությունը պայմա-
նավորված են մկանի ինչպես կառուցվածքային, այնպես էլ ֆիզիոլոգիական 
առանձնահատկություններով: Մկանը որոշակի բեռնվածություն հաղթահա-
րելիս կատարում է աշխատանք՝ A=F.h, որտեղ F-ը մկանի ուժն է, h-ը՝ 
մկանի կարճացման աստիճանը: Մկանի ուժը պայմանավորված է նրա ձևա-
բա-նական առանձնահատկություններով, մասնավորապես լայնական 
կտրվածքով: Մկանում տարբերակվում են անատոմիական և ֆիզիոլոգիական 
կտրվածքներ: Անատոմիական կտրվածքը մկանի լայնական կտրվածքն է, որն 
ուղղահայաց է ամբողջական մկանին՝ նրա ամենահաստ հատվածում: 
Այսինքն՝ անատոմիական լայնական կտրվածքը բնութագրում է մկանի 
ծավալը: Ֆիզիոլոգիական կտրվածքը մկանի այն լայնական կտրվածքն է, որն 
ուղղահայաց է տվյալ մկանի բոլոր մկանաթելերին: Սովորաբար մկանի ուժը, 
և մասնավորապես առավելագույն ուժը, պայմանավորված է նրա 
ֆիզիոլոգիական կտրվածքով: Մկանի առավելագույն ուժն այն առավելագույն 
բեռն է, որը մկանն ի վիճակի է բարձրացնելու, կամ այն առավելագույն 
լարումը, որը կարող է մկանը զարգացնել իզոմետրիկ կծկման ժամանակ: 
Տարբեր մկանների ֆունկցիոնալ բնութագրման համար օգտագործվում է 
«բացարձակ ուժ» հասկացողությունը: Բացարձակ ուժն այն առավելագույն ուժն 
է, որը բաժին է ընկնում մկանի ֆիզիոլոգիական կտրվածքի միավոր 
մակերեսին: Այն արտահայտվում է կգ/սմ2 միավորով: Մարդու ձկնամկանի 
բացարձակ ուժը 5,9 կգ/սմ2 է, ծամիչ մկաններինը` 10, բազկի երկգլուխ 
մկանինը` 11,4, եռագլուխ մկանինը` 16,8, հարթ մկաններինը` 1 կգ/սմ2: Իսկ 
մեկ մկանաթելը կարող է բարձրացնել մոտ 100-200 մգ բեռ:  

Փետրաձև մկանը` զուգահեռ կամ աղեղնաձև դասավորված մկանա-
թելերով, նույն հաստության մկանի համեմատ ունի ավելի մեծ ֆիզիոլոգիա-
կան կտրվածք (նկ. 5.12), հետևաբար՝ կարող է զարգացնել ավելի մեծ 
առավելագույն ուժ: Մկանաթելերի զուգահեռ կամ աղեղնաձև դասավոր-
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վածությամբ մկաններում անատոմիական կտրվածքը համընկնում է ֆիզիո-
լոգիական կտրվածքին, իսկ թեք դասավորվածությամբ մկաններում (փետ-
րաձև մկան) ֆիզիոլոգիական կտրվածքը գերազանցում է անատոմիա-
կանին:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Մկանի կողմից իրականացվող աշխատանքը ենթարկվում է «միջին 

բեռնվածության» կանոնին, որի համաձայն՝ մկանը կատարում է առավելագույն 
աշխատանք միջին բեռնվածության դեպքում: Բեռնվածության աճին զուգընթաց 
մկանի աշխատանքը մեծանում է, և միջին բեռնվածության դեպքում 
նկատվում է մկանի առավելագույն աշխատանք, սակայն բեռնվածության 
հետագա ավելացումը հանգեցնում է աշխատանքի արժեքի աստիճանական 
անկման, քանի որ կրճատվում է բեռը բարձրացնելու հնարավորությունը: 

Մկանի այն աշխատանքը, որի ընթացքում կատարվում է բեռան փո-
խադրում և հոդերում ոսկրերի տեղաշարժ, կոչվում է դինամիկական: Մկանի 
այն աշխատանքը, որի դեպքում մկանաթելերը լարվում են, սակայն չեն 
փոխում իրենց երկարությունը, կոչվում է ստատիկական: Վերջինիս օրինակ է 
մարմնի դիրքի, հավասարակշռության պահպանումը երկրի ձգողա-
կանության ուժը հաղթահարելիս կամ բեռը պահելու ժամանակ կատարվող 
աշխատանքը: 

Աշխատանք է կատարվում նաև մկանի երկարացման ժամանակ (բե-
ռան իջեցում), որը կոչվում է հանդուրժող աշխատանք:  

 

5.7. Մկանների հոգնածությունը 
 

Հոգնածությունն ամբողջական օրգանիզմի կամ առանձին օրգանների 
ու հյուսվածքների աշխատունակության նվազումն է կամ ժամանակավոր 
լրիվ կորուստը` դրան նախորդած ակտիվ գործունեության հետևանքով: 

Մկանի հոգնածությունը նրա աշխատունակության ժամանակավոր 
նվազումը կամ կորուստն է, որն առաջանում է գործունեության հետևանքով 
և վերականգնվում է հանգստանալիս։ Հոգնածության դեպքում մկանի 
կծկման ուժը նվազում է, իսկ կծկման տատանասահմանը` փոքրանում։ 
Օրգանիզմում արյան բնականոն շրջանառության պայմաններում մկանի 
հոգնածությունը պայմանավորված է ոչ թե կատարված աշխատանքի տևո-
ղությամբ, այլ մկանին հաղորդած նյարդային ազդակների հաճախությամբ և 

Նկար 5.12. Մկանների անատոմիական և ֆիզիոլոգիական կտրվածքները զուգահեռ (1) 
մկանաթելիկներում, իլիկաձև (2) և փետրաձև (3) մկաններում՝  

ա)անատոմիական, բ)ֆիզիոլոգիական կտրվածքներ։ 
 

աա

ա

բ

բ բ



118 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

մեծ ծանրաբեռնվածությամբ։ Մկանի հոգնածության հիմքում առկա են 
մկանում ընթացող նյութափոխանակային գործընթացների հետևանքով մի-
ջանկյալ արգասիքների կուտակումը և էներգիական պաշարների անբավա-
րարությունը։ 

Այսպիսով, մկանների հոգնածությունն առաջանում է դրանց երկա-
րատև կծկումների հետևանքով և ունի կենսաբանական որոշակի նշանա-
կություն` ահազանգելով էներգիական և սննդային պաշարների մասնակի 
սպառման մասին: 

Մկանային արագ աշխատանքի ընթացքում մարդու օրգանիզմում 
եղած թթվածնի պաշարները չեն բավարարում ԱԵՖ-ի վերասինթեզի 
համար։ Այսպիսի աշխատանքն իրականանում է գլիկոգենի և կրեատին-
ֆոսֆատի անթթվածնային ճեղքման հետևանքով առաջացած էներգիայի 
հաշվին։ Արդյունքում օրգանիզմում կուտակվում են չօքսիդացած շատ ար-
գասիքներ, և ստեղծվում է թթվածնի պակաս, որի հետևանքով շնչառու-
թյունը և արյան շրջանառությունն արագանում են։ Եթե թթվածնի պակասի 
դեպքում աշխատանքը դեռևս շարունակվում է, ուրեմն հոգնածությունն 
անխուսափելի է։  

Հոգնածությունը պայմանավորված է ոչ միայն մկաններում ընթացող 
գործընթացներով, այլև նյարդային համակարգի վիճակով, որը մասնակցում 
է շարժողական գործունեության կարգավորմանը։ Հոգնածության պայման-
ներից են նյարդային կենտրոններում զարգացող արգելակումը, նյար-
դամկանային սինապսում գրգիռի հաղորդման դանդաղեցումը։ Կարևոր 
նշանակություն ունի նաև մարդու տրամադրվածությունն աշխատանքի 
նկատմամբ։ Հաճույքով կատարվող մկանային աշխատանքի դեպքում 
մարդն ուշ է հոգնում։ 

Հոգնածությունից հետո վերականգնման շրջանը պայմանավորված է 
օրգանիզմի մարզվածությամբ և աշխատանքի ծանրությամբ: Մարզվածու-
թյունը զարգացնում և կատարելագործում է օրգանիզմի բոլոր համակար-
գերի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, դիմացկունությունը, նպաստում 
մկանաթելերում գլիկոգենի, ԱԵՖ–ի, կրեատինֆոսֆատի շատացմանը, 
խթանում օքսիդավերականգնման գործընթացները: Մարզվածությունը կա-
տարելագործում է նյարդային համակարգի և առաջին հերթին գլխուղեղի 
կեղևի կարգավորիչ գործունեությունը, հաստատում է ճշգրիտ կարգավո-
րում մարդու շարժումների ու օրգանիզմի բոլոր համակարգերի գործու-
նեության միջև: Մարզվածությունը նպաստում է նաև մկանների գերաճին 
(հիպերտրոֆիա), իսկ անգործության մատնված մկանում նկատվում են 
ապաճման (հիպոտրոֆիա) երևույթներ: Այսպես՝ վերջույթը գիպսով անշար-
ժացնելու դեպքում մկանի ծավալը փոքրանում է: 

 

5.8. Հարթ մկանների կառուցվածքագործառական 
առանձնահատկությունները 

 

Հարթ մկանների ֆիզիոլոգիական հատկությունները պայմանավոր-
ված են նրանց կառուցվածքով, նյարդավորմամբ, արյան մատակարար-
մամբ, ինչպես նաև միոցիտների նյութափոխանակության բնույթով:  

Հարթ մկանները տեղակայված են ներքին օրգանների և արյունատար 
անոթների պատերում, մաշկում։ Ներքին օրգանների հարթ մկանները 
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նպաստում են այդ օրգանների պարունակության տեղաշարժին և օրգա-
նիզմից դրա դուրսբերմանը, իսկ արյունատար անոթներում հարթ մկան-
ները չափավորում են անոթի լուսանցքը՝ կարգավորելով արյան ճնշումը, 
ինչպես նաև արյան մատակարարումը տարբեր օրգաններում: 

Հարթ մկանների կառուցվածքագործառական միավորը իլիկաձև 
հարթմկանային բջիջն է: Ի տարբերություն միջաձիգ զոլավոր մկանային 
բջջի, որը բազմակորիզ է, հարթմկանային բջիջը միակորիզ է: Բջջի հաս-
տությունը 2-10 մկմ է, իսկ երկարությունը՝ 50-400 մկմ: Առանձին բջիջները 
կիպ հարում են իրար՝ առաջացնելով շերտեր, որոնք միմյանցից բաժանվում 
են փուխր շարակցական հյուսվածքով (նկ. 5.13):  

 
 

 

Նկար 5.13. Հարթ մկաններ 
(էլեկտրոնային մանրադիտակով)՝ 
արյունատար անոթի օղակաձև 
(ձախից) և աղիքային պատի 
օղակաձև  
ու երկայնակի 
դասավորվածությամբ (աջից) 
մկանաթելերը:  

 
Հարթմկանային բջջի 

օրգանոիդները նույնպես 
միոֆիբրիլներն են, որոնք 

տեղակայված են բջջի ծայրամասային հատվածում: Դրանք նույնպես 
կազմված են պրոտոֆիբրիլներից: Սակայն հարթմկանային բջջում բարակ՝ 
ակտինային և հաստ՝ միոզինային թելիկները անկանոն են դասավորված՝ ի 
տարբերություն կմախքային մկանների, որոնցում վերջիններս ունեն բավա-
կանին հստակ և կայուն դասավորվածություն: Սակայն հարթմկանային 
բջիջները նույնպես կարճանում են ակտինի թելիկների սահքի հետևանքով։ 
Մեկ առանձնահատկություն ևս. հարթմկանային բջիջները միացված են 
ցածրօհմային կամրջակներով, որի շնորհիվ դրդումը մեկ բջջից կարող է 
հաղորդվել մյուսներին: Հետևաբար հարթ մկանը մեկ մկանային խրձի 
սահմաններում գործում է որպես սինցիդիում: Հիշեցնենք, որ կմախքային 
մկաններում բացակայում է մկանաթելերի միջև նման հաղորդակցությունը: 
Սակայն որոշ օրգանների հարթ մկաններում, օրինակ, բրոնխներում, խոշոր 
զարկերակներում, միջբջջային հաղորդակցումներն ավելի քիչ են, և մկանա-
թելերը հաճախ կծկվում են մեկը մյուսից անկախ: Հարթ մկանների կծկումը 
կամային չէ: Հարթ մկանները հատկապես լավ են հարմարեցված երկա-
րատև կայուն, առանց հոգնելու կծկման ու շատ քիչ էներգիա են ծախսում։ 
Որոշ օրգանների (միզածորան, արգանդ, աղիքներ) հարթ մկանները 
օժտված են ինքնավարությամբ՝ ինքնածին ակտիվությամբ: 

 Հարթ մկանների հանգստի պոտենցիալը հիմնականում -60:-70 մՎ է, 
իսկ ինքնածին ակտիվությամբ հարթ մկանաթելինը՝ -30:-60 մՎ, այն դեպ-
քում, երբ կմախքային մկանում այն -90 մՎ է: Գործողության պոտենցիալն էլ 
ավելի փոքր է (տատանասահմանը՝ 60 մՎ), քան կմախքային մկաններինը 
(տատանասահմանը՝ 120 մՎ), իսկ տևողությունն ավելի մեծ է: Հարթ 
մկաններում կարող են գրանցվել սովորական սեպանման գործողության 
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պոտենցիալներ՝ 50-80 մվրկ տևողությամբ, և պոտենցիալներ, որոնք ունեն 
արտահայտված «հարթակ» (նկ. 5.14)։ Վերջիններս բնորոշ են ինքնածին 
ակտիվությանը, և նրանց տևողությունը հասնում է 30-500 մվրկ: Ինչպես 
նյարդաթելում և կմախքային մկաններում, այստեղ դրդումը ևս տարածվում 
է տեղային հոսանքներով, որոնք առաջանում են մկանաթելի դրդված և 
չդրդված հատվածների միջև։ Դրդման հաղորդման արագությունը տարբեր 
մկանաթելերում տատանվում է 2-15 սմ/վրկ-ի սահմաններում: 

 
 
 
Նկար 5.14 . Ինքնածին 

ակտիվությամբ հարթ մկանի 
գործողության պոտենցիալը: 

 
 
 

Ինչպես նշվեց, ըստ 
գործառական առանձնահատկությունների՝ հարթ մկանները բաժանվում են 
ինքնածին և ոչ ինքնածին ակտիվությամբ օժտված մկանային խմբերի։ 
Ինքնածին ակտվիությամբ օժտված մկանները ունակ են կծկվելու նաև 
նյարդային և հումորալ ազդակների բացակայության դեպքում։ Սա հարթ 
մկանների ինքնավարության օրինակ է, որի պատճառը յուրահատուկ 
մկանային բջիջներում ռիթմավարության ունակության առկայությունն է: 
Նման հարթմկանային բջիջներում ինքնածին եղանակով առաջանում են 
պոտենցիալներ, որոնք, ապաբևեռացնելով բջջաթաղանթը մինչև շեմքային 
մակարդակ, առաջացնում են գործողության պոտենցիալ, որն էլ միջբջջային 
կամրջակների միջոցով հաղորդվում է այլ մկանային բջիջներին: 

Հարթ մկանների ԳՊ-ի իոնային մեխանիզմը էապես տարբերվում է 
կմախքային մկանների նման մեխանիզմից: Այսպես՝ փորձի պայմաններում 
հարթմկանային հյուսվածքի շրջապատող միջավայրից Na-ի իոնների 
հեռացման հանգամանքներում դրդման դեպքում ծագում են գրեթե լիարժեք 
գործողության պոտենցիալներ, մինչդեռ Ca-ի իոնների հեռացումը կամ կալ-
ցիումական անցուղիների պաշարիչ վերապամիլով ազդեցությունը հյուս-
վածքի վրա ուղեկցվում է գործողության պոտենցիալի ընկճումով: Այս բոլոր 
փաստերը վկայում են հարթ մկաններում գործողության պոտենցիալի 
առաջացման իոնային մեխանիզմում Ca-ի իոնների առաջնակարգ դերի 
մասին: Այստեղ գործողության պոտենցիալի առաջացման պատասխանա-
տու էլեկտրադրդունակ կալցիումական անցուղիներն օժտված են ավելի 
փոքր ընտրողականությամբ, քան էլեկտրադրդունակ նատրիումական 
անցուղիները միջաձիգ զոլավոր մկաններում, և կարող են թափանցելի լինել 
ինչպես այլ երկվալենտ իոնների, այնպես էլ Na+-ի համար: Ինչպես նշվեց, 
ինքնածին ակտիվությամբ օժտված հարթ մկաններում, որոնցում, ի տար-
բերություն այդ ակտիվությունից զուրկ հարթ մկանների, գործողության 
պոտենցիալին բնորոշ է ոչ միայն «սեպը», այլև «հարթակ-ի» 
առկայությունը: Նման հարթ մկաններում, օրինակ՝ միզածորանում, ԳՊ-ի 
սկզբնական բաղադրիչը մինչ «հարթակը» պայմանավորված է Ca-ի 
իոններով, իսկ «հարթակը»՝ Na+-ով: 
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Հարթ մկանների կծկումը ևս կատարվում է էլեկտրամեխանիկական 
զուգակցմամբ: Դրդման ժամանակ մեծանում է թաղանթի թափանցե-
լիությունը Ca-ի իոնների նկատմամբ, որի խտությունը մեծանում է բջջի 
ներսում: Միաժամանակ այս իոնները դուրս են գալիս նաև սարկոպլազմա-
յին ցանցից: Սարկոպլազմայում Ca2+-ի խտության բարձրացումն ուղեկցվում 
է Ca-կալմոդուլինային համալիրի առաջացմամբ և միոզինի 
ֆոսֆորացմամբ, որը նպաստում է միոզինի գլխիկների ակտինի հետ 
փոխազդմանը: Այստեղ բացակայում է տրոպոնին-տրոպոմիոզին համալիրը: 
Մկանի թուլացումն իրականացնում է միոզինի ֆոսֆատազը, որն 
ապահովում է միոզինի գլխիկի դեֆոսֆորացումը և դրանով իսկ 
դադարեցնում միոզինի և ակտինի փոխազդեցությունը: Միոզինի 
ֆոսֆատազն ակտիվանում է, երբ Ca2+-ի կոնցենտրացիան նվազում է 
ցիտոպլազմայում: Այն պայմանավորված է Ca2+-ի հետվերադարձով 
էնդոպլազմատիկ ցանց նատրիում-կալցիումական փոխանակիչի շնորհիվ: 
Ca2+-ի հետվերադարձը կարող է իրականացվել նաև կալցիումական ԱԵՖ-
ազի միջոցով, սակայն, որը, ի տարբերություն կմախքային մկաններում 
գործող նույն ֆերմենտի, շատ դանդաղ է գործում, որի հետևանքով էլ 
էներգիական ծախսը բավականին փոքր է: Այսպիսով, հարթ մկաններում 
ակտինի և միոզինի սահելու արագությունն ու ԱԵՖ–ի ճեղքումը 100-500 
անգամ ավելի դանդաղ է կատարվում, քան կմախքային մկաններում, 
դանդաղ է իրականացվում նաև թուլացումը: Բոլոր այս գործընթացները 
նպաստում են հարթ մկանների երկարատև, կայուն, առանց հոգնելու 
կծկմանը` քիչ էներգիա ծախսելով: 

Հարթ մկանները նյարդավորվում են ինքնավար նյարդային համա-
կարգով, մետասիմպաթիկ նյարդային ցանցով, սակայն նրանք կարող են 
կարգավորվել նաև հորմոններով, տեղային՝ քիմիական գործոններով և 
մեխանիկական ազդեցություններով։ Կաթնաթթուն, կալցիումի պակասը, 
կալիումի ավելցուկը նպաստում են հարթ մկանների թուլացմանը: Նմանա-
պես են ազդում թթվածնի պակասը, ածխաթթու գազի և ջրածնային իոն-
ների ավելցուկը: Պետք է նշել, որ հարթ մկանների մեխանիկական ձգվածու-
թյունը կարող է նույնպես առաջացնել դրդում, ինչպես, օրինակ՝ աղիքների 
կծկումը՝ նրանց գերլցվածության դեպքում: Ինքնածին ակտիվություն 
ունեցող մկանային բջիջներում վեգետատիվ նյարդային համակարգը միայն 
շտկում է ռիթմավարների ակտիվությունը: 

Հարթ մկանները չափազանց զգայուն են քիմիական գրգռիչների 
նկատմամբ, որոնց ազդեցությունները նրանք ընկալում են մենահատուկ 
ընկալիչների միջոցով: Ընդ որում, միևնույն նյութի նկատմամբ տարբեր 
հարթ մկաններ կարող են ցուցաբերել տարբեր պատասխաններ: Այսպես՝ 
ացետիլխոլինը հիմնականում դրդում է ներքին օրգանները (աղիքներ, 
լեղապարկ, միզապարկ և այլն)՝ ակտիվացնելով նրանց հյութազատական և 
շարժական գործունեությունը, սակայն արգելակում է արյունատար անոթ-
ների հարթ մկանների կծկումները՝ նպաստելով անոթների լայնացմանը: 
Ավելին՝ միևնույն օրգանում, սակայն տարբեր ֆիզիոլոգիական պայման-
ներում միևնույն քիմիական նյութը կարող է առաջացնել իրարամերժ 
ազդեցություն: Օրինակ՝ ադրենալինը թուլացնում է ոչ հղի արգանդի հարթ 
մկանունքը, սակայն կծկում է հղի արգանդը: Ներկայացված օրինակների 
դրսևորման պատճառը քիմիական ազդակի փոխազդեցությունն է տարբեր 
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ընկալիչների հետ: Սովորաբար այդ ընկալիչները զուգակցված են 
քիմիադրդունակ անցուղիների հետ, որոնք ապահովում են որոշակի իոն-
ների մուտքը բջիջ և թաղանթային պոտենցիալի փոփոխությունը: Եթե այդ 
փոխազդեցության հետևանքով կատարվում է հյուսվածքի բջջաթաղանթի 
ապաբևեռացում, ապա արդյունքում առկա է դրդումը, իսկ եթե գերբևեռա-
ցում՝ արգելակումը: Որոշ հորմոններ ազդում են կալցիումական անցու-
ղիների անմիջական ակտիվացմամբ, իսկ որոշ հորմոնների ազդեցությունն 
իրականացվում է երկրորդային միջնորդների (cAMP, cGMP և այլն) 
միջոցով: Վերջիններս կարգավորում են այս կամ այն իոնային անցուղու 
ակտիվությունը և, հետևաբար, դրդման կամ արգելակման գործընթաց-
ները: Տարբեր հարթ մկաններում ընկալիչների և նրանց հետ փոխազդող 
քիմիական նյութերի առկայությունը հաշվի է առնվում տարբեր 
դեղորայքային բուժում նշանակելու ժամանակ՝ կիրառելով դրանց 
ագոնիստները և անտագոնիստները:  

 Հարթ մկանների կարևորագույն հատկություններից է նաև մեծ պլաս-
տիկությունը, այսինքն` առանց լարվածության փոփոխման երկարատև 
կծկված մնալու ունակությունը: Ի տարբերություն հարթ մկանների` կմախ-
քային մկանների պլաստիկությունը շատ փոքր է, որոնք ձգվելուց հետո շատ 
շուտ վերականգնում են իրենց երկարությունը: Պլաստիկությունը չափա-
զանց կարևոր նշանակություն ունի սնամեջ օրգանների պատերի հարթ 
մկանների բնականոն գործունեության համար: Օրինակ` միզապարկի պա-
տերի հարթ մկանների պլաստիկության շնորհիվ, անկախ մեզի լցվածութ-
յան աստիճանից, ճնշումը հարաբերականորեն մնում է անփոփոխ:  
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6.1. Կենտրոնական նյարդային համակարգի ընդհանուր 
ֆիզիոլոգիա 

6.1.1. Նյարդային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը 
 

Կենդանի օրգանիզմը արտաքին միջավայրի հետ անքակտելի կապի 
մեջ է: Այս կապն իրագործվում է օրգանիզմի` նյարդային համակարգի միջո-
ցով արտաքին ազդակների ընկալմամբ ու այս կամ այն կերպ պատասխա-
նելու ունակությամբ: Նյարդային համակարգը բարդ և բազմաֆունկցիոնալ 
կառույց է, որը կազմված է նյարդային բջիջներից՝ նեյրոններից և նեյրոգլիա-
յի բջիջներից:  

Նյարդային համակարգում տարբերում են կենտրոնական և ծայրամա-
սային բաժիններ: Կենտրոնական նյարդային համակարգը (ԿՆՀ) բաղկացած է 
գլխուղեղից և ողնուղեղից: Գլխուղեղը ԿՆՀ-ի վերին բաժինն է՝ տեղակայ-
ված գանգի խոռոչում: Այն կազմված է 5 մասերից՝ հետին ուղեղից, ուղեղի-
կից, միջին ուղեղից, միջանկյալ ուղեղից և ծայրային ուղեղից (մեծ կիսագն-
դեր): Վերոհիշյալ բոլոր ուղեղամասերն ունեն խոռոչներ, որոնք լցված են ու-
ղեղ-ողնուղեղային հեղուկով և հաղորդակցվում են միմյանց հետ:  

ԿՆՀ-ից դուրս նյարդերն ու հանգույցները կազմում են ծայրամասային 
նյարդային համակարգը (ԾՆՀ): ԿՆՀ-ում ստացված տեղեկատվությունը վե-
րամշակվում է, պահպանվում, ամբողջականացվում, նոր տեղեկատվութ-
յունը սինթեզվում և տարածվում է, իսկ ԾՆՀ-ում տեղեկատվությունն ընկալ-
վում և հաղորդվում է: 

Պայմանավորված ԿՆՀ-ի նկատմամբ ազդակների հաղորդման ուղղու-
թյամբ` ԾՆՀ-ում տարբերում են երկու ուղիներ՝ զգացող (աֆերենտ, 
կենտրոնաձիգ) և շարժիչ (էֆերենտ, կենտրոնախույս): Զգացող ուղին ընկալում է 
արտաքին և ներքին միջավայրի տարբեր բնույթի գրգիռները ու ազդակներն 
ուղարկում ԿՆՀ: Շարժիչ ուղին ԿՆՀ-ում վերլուծված պատասխան 
ազդակները հասցնում է համապատասխան աշխատող օրգաններին՝ 
էֆեկտորներին: Շարժիչ ուղում տարբերում են մարմնական և վեգետատիվ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 6 
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բաժիններ (նկ. 6.1): 
Մարմնական (սոմատիկ) ուղին նյարդային ազդակները հաղորդում է 

կմախքային մկաններին և հիմնականում պատասխանատու է մարդու կա-
մային շարժողական ակտիվության համար: Վեգետատիվ (ինքնավար) բա-
ժինը պատասխանատու է ներքին օրգանների և կմախքային մկանների 
աշխատանքը կարգավորելու, օրգանիզմի հոմեոստազը պահպանելու, հարթ 
մկանների կծկման համար (նկ. 6.2):  

ԿՆՀ-ի հիմնական ֆունկցիաներն են. 
 Հենաշարժիչ համակարգի գործունեության կարգավորումը: ԿՆՀ-ն ապահո-

վում է կմախքային մկանների կծկումները, դրանց լարվածությունը, պահ-
պանում մարմնի կեցվածքը: 

 Օրգանիզմի ամբողջականացումը: ԿՆՀ-ն միավորում է օրգանիզմի բոլոր 
հյուսվածքներն ու օրգանները, պայմանավորում դրանց կապն ու փոխհա-
մաձայնեցված աշխատանքը:  

 Ներքին օրգանների աշխատանքի կարգավորումը: Վեգետատիվ 
նյարդային համակարգի և նեյրոհորմոնների միջոցով ԿՆՀ-ն ապահովում է 
օրգանիզմի ներքին միջավայրի հոմեոստազն ու օրգանների գործունեութ-
յան հարմարեցումը օրգանիզմի պահանջներին: 

 Ապահովում է օրգանիզմի փոխազդեցությունն արտաքին միջավայրի հետ: 
ԿՆՀ-ն զգայարանների միջոցով կապ է հաստատում արտաքին միջավայրի 
և օրգանիզմի միջև ու դրանով հարմարեցնում օրգանիզմի ֆունկցիաներն 
արտաքին միջավայրի պահանջներին: 

Նկար 6.1. Նյարդային համակարգի գործունեության գծապատկերը: 

կենտրոնական 
կարգավորիչ օղակ 

նյարդային 
համակարգի 

ծայրամասային 
բաժին 

կարգավորվող 
բաժին 

ԿՆՀ (աֆերենտ տեղեկատվության վերլուծում և պահպանում, 
կարգավորիչ ազդակների ձևավորում, կարգավորում) 

զգացող ուղի 
(նյարդային հան-

գույցներ, նյարդեր) 

շարժիչ ուղի 

ընկալիչներ 
հ ն նե

վեգետատիվ ուղի մարմնական ուղի 

էֆեկտորներ 

ներքին օրգաններ, 
սրտամկան, հարթ 
մկաններ, գեղձեր 

կմախքային 
մկաններ 

արտաքին միջա-
վայր, օրգանիզմի 
ներքին միջավայր 

Նկար 6.2. Նյարդային համակարգով իրականացվող կարգավորիչ մեխանիզմների 
ընդհանուր գծապատկերը: 
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 Ապահովում է գիտակցությունը և հոգեկան գործունեության բոլոր տեսակնե-
րը: ԿՆՀ-ն պատասխանատու է մարդու հոգեկան գործունեության բոլոր ո-
լորտների (գիտակցություն, ուսուցում, ուշադրություն, հիշողություն և այլն) 
իրականացման համար: 

 
6.1.2. Կենտրոնական նյարդային համակարգի  

ուսումնասիրության մեթոդները 
 
Որքան բարդ են նյարդային համակարգի կառուցվածքն ու իրակա-

նացվող ֆունկցիաները, այնքան շատ են դրա ֆունկցիաների ուսումնասի-
րության մեթոդները: ԿՆՀ-ի ուսումնասիրության մեթոդներ են՝ ձևաբանա-
կան և ֆունկցիոնալ: 

Ձևաբանական մեթոդներ: Ձևաբանական մեթոդներից են ուղեղի 
կառուցվածքի մակրոանատոմիական և մանրադիտակային հետազոտութ-
յունները: Այս մեթոդներով ստեղծվել են ուղեղի տարբեր բաժինների բջջա-
յին կառուցվածքային քարտեզներ և հաղորդող ուղիների գծապատկերներ: 
Հյուսվածքաքիմիական մեթոդներով ուսումնասիրության ժամանակ օգտա-
գործվում են հատուկ ներկեր, որոնցով հետազոտվում են նաև միջնեյրոնա-
յին կապերը:  

Ձևաբանական մեթոդներից է նաև նշակիր ատոմների մեթոդը, որն 
իրականացվում է օրգանիզմ ներմուծվող ռադիոակտիվ նյութերով: Այս մե-
թոդով հնարավոր է թիրախավորված պարզել ուղեղի այս կամ այն կառույցի 
գործունեությունը: 

 Ֆունկցիոնալ մեթոդներ: ԿՆՀ-ի ֆունկցիաներն ուսումնասիրելու 
համար առավել լայնորեն կիրառվում են հետազոտությունների ֆունկցիո-
նալ մեթոդները` ԿՆՀ-ի գոյացությունների քայքայումը և հեռացումը, էլեկտ-
րական և քիմիական գրգռումը, ստերեոտաքսիկական մեթոդը, էլեկտրաֆի-
զիոլոգիական մեթոդները և այլն: 

Էլեկտրաֆիզիոլոգիական մեթոդները հնարավորություն են տալիս 
գրանցելու ուղեղի էլեկտրական հատկությունները: Գլխուղեղում ակտիվ 
կենսաէլեկտրական գործընթացների հետազոտությունը ներառում է ուղեղի 
գումարային էլեկտրական ակտիվության (էլեկտրաուղեղագրություն), 
հրահրված կենսահոսանքների, նեյրոնային էլեկտրական ակտիվության 
գրանցումը (միկրոէլեկտրոդային մեթոդ): 

Ուղեղի ֆունկցիաների մոդելավորում: Մոդելավորումները լինում 
են ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական և կիբեռնետիկական: Ֆիզիկական մոդել-
ներով համեմատվում են ԿՆՀ-ի և էլեկտրոնահաշվողական մեքենաների 
գործունեության որոշ սկզբունքներ: Ֆիզիոլոգիական մոդելավորումը նա-
խատեսում է նեյրոնների կամ ուղեղի առանձին գոյացությունների (մեկու-
սացած ուղեղի պատրաստուկ) մեկուսացում՝ նրանց գործունեության կոնկ-
րետ օրինաչափություններն ու մեխանիզմներն ուսումնասիրելու նպատա-
կով: Կիբեռնետիկական մոդելավորման դեպքում մաթեմատիկական ապա-
րատի օգտագործմամբ ստեղծվում է ԿՆՀ–ի աշխատանքի վերացական մո-
դել: Դա օգտագործվում է ուղեղի աշխատանքը վերլուծելու նպատակով: 

 
6.1.3. ԿՆՀ-ի գործունեության ռեֆլեքսային սկզբունքը 

 
«Ռեֆլեքս» (արտացոլում) հասկացողությունն առաջին անգամ տվել է 
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ֆրանսիացի գիտնական Ռենե Դեկարտը 17-րդ դարում` այդպես անվանե-
լով օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան գրգռման նկատմամբ (նկ. 6.3): Այս 
տեսակետը հետագայում զարգացրել է ռուս ֆիզիոլոգ Ի.Մ. Սեչենովը 
«Գլխուղեղի ռեֆլեքսները» գրքում (1863 թ.), որում մշակել և զարգացրել է 
գլխուղեղի կեղևի գործունեության ռեֆլեքսային բնույթը և նշել, որ «…օրգա-
նիզմի գիտակցական և ոչ գիտակցական բոլոր գործունեությունները ռեֆլեքսային 
բնույթի են…»:  

Ի.Պ. Պավլովը ռեֆլեքսների միջոցով ուսումնասիրել է կեղևի գործու-
նեությունը, դասակարգել է պայմանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսները: 
Ըստ նրա` վարքագծի բոլոր բարդ տեսակներն իրականացվում են պայմա-
նառեֆլեքսային գործունեությամբ: Ռեֆլեքսների հետազոտման գործում 
մեծ ներդրում է կատարել նաև բրիտանացի գիտնական Չ. Շերինգտոնը, ո-
րը բացահայտել է ռեֆլեքսների կոորդինացիան, փոխադարձ թուլացումն ու 
հեշտացումը:  

Ռեֆլեքսային աղեղ: Ռեֆլեքսն օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան է ար-
տաքին կամ ներքին գրգռիչների նկատմամբ, որն իրականացվում է նյարդային համա-
կարգի պարտադիր մասնակցությամբ: Ռեֆլեքսը նյարդային համակարգի գործու-
նեության հիմնական ձևն է:  

Ռեֆլեքսն իրականացվում է ռեֆլեքսային աղեղի միջոցով, որը բաղկա-
ցած է հետևյալ մասերից (նկ. 6.4). 

1.  Ընկալչական (ռեցեպտորային) դաշտ: Ընկալիչներն ընկալում են գրգի-
ռը և վերջինիս էներգիան վերափոխում էլեկտրական պոտենցիալի: Մարմ-
նի այն հատվածը, որի գրգռումն առաջացնում է ռեֆլեքս, կոչվում է ռեֆլեք-
սածին գոտի կամ ընկալչական դաշտ:  

2. Զգացող (աֆերենտ, կենտրոնաձիգ) նեյրոն: Այս նեյրոններն ընկալիչնե-
րից ստացած ազդակները հաղորդում են ռեֆլեքսի կենտրոն: Զգացող նեյ-
րոնները մեծ մասամբ կեղծ միաբևեռ տեսակի են: 

3. Ռեֆլեքսի կենտրոն (կենտրոնական օղակ): Ռեֆլեքսների մեծամաս-
նության կենտրոնները գտնվում են ԿՆՀ-ում, չնայած կան ռեֆլեքսներ, ո-
րոնց կենտրոնները ԿՆՀ-ից դուրս են: Վերջիններս կոչվում են ծայրամասային 
ռեֆլեքսներ։ Ռեֆլեքսի կենտրոնը պայմանավորում է զգացող և շարժիչ նեյ-
րոնների կապը, ինչպես նաև ապահովում տվյալ ռեֆլեքսային աղեղի կապը 
նյարդային համակարգի այլ բաժինների հետ:  

4. Շարժիչ (էֆերենտ, կենտրոնախույս) նեյրոն: Այս ուղին նյարդային ազ-

Նկար 6.3. Օրգանիզմի պաշտպանական պատասխան 
ռեակցիայի` ռեֆլեքսի մեխանիզմն ըստ Դեկարտի: 
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դակը հաղորդում է կատարող օրգանին: Սրանք հիմնականում բազմաբևեռ 
նեյրոններ են: 

5. Կատարող կամ աշխատող օրգան (էֆեկտոր):  
  
Սա ռեֆլեքսային աղեղի դասական օրինակն է: Իսկ իրականում այն 

ավելի բարդ է, քանի որ ռեֆլեքսների մեծամասնության կենտրոնական 
օղակը բազմաթիվ միջանկյալ նեյրոններով կապվում է նյարդային համա-
կարգի տարբեր բաժինների հետ` դրանով պայմանավորելով ռեֆլեքսի 
նուրբ ու լիարժեք պատասխանը:  

Ռեֆլեքսն իրականացվում է միայն ռեֆլեքսային աղեղի կառուցված-
քային և ֆունկցիոնալ ամբողջականությունը պահպանվելու դեպքում:  

Ռեֆլեքսային աղեղը հարկ է դիտել որպես փակ օղակ, քանի որ կա-
տարող օրգանից հետադարձ աֆերենտ ուղիով տեղեկատվություն է գալիս 
ռեֆլեքսի կենտրոն և նյարդային համակարգին «տեղեկացնում» ռեֆլեքսի 
իրականացման ու կատարված փոփոխության մասին: Այսպիսով, ռեֆլեքսա-
յին օղակը բաղկացած է ռեֆլեքսային աղեղից և հետադարձ աֆերենտ ու-
ղուց:  

Ռեֆլեքսային աղեղով ազդակների հաղորդումն իրականացվում է մեկ 
ուղղությամբ` ընկալիչներից դեպի աշխատող օրգան, որի պատճառը նեյ-
րոնների միջև եղած քիմիական սինապսներն են: Հնարավոր է նաև ազդակ-
ների հետադարձ հաղորդում, սակայն այն արդեն իրականացվում է աքսոն-
ների կողմնային ճյուղերով (տե՛ս 7.9):  

Ռեֆլեքսի ժամանակ: Գրգռիչի ազդման պահից մինչև պատասխան 
ռեակցիայի առաջացումը տևած ժամանակը կոչվում է ռեֆլեքսի ժամանակ 
կամ ռեֆլեքսի գաղտնի շրջան: Ռեֆլեքսի ժամանակը ծախսվում է ընկալիչնե-
րի դրդման, զգացող նյարդաթելերով դրդման հաղորդման, ռեֆլեքսի կենտ-
րոնում դրդման մշակման և շարժիչ նյարդաթելերով աշխատող օրգանին 
ազդակների փոխանցման վրա: Դրա մեծ մասը ծախսվում է նյարդային 
կենտրոններով դրդում հաղորդելու վրա, որը կոչվում է ռեֆլեքսի կենտրոնա-
կան ժամանակ: Այդ պատճառով միասինապսային ռեֆլեքսային աղեղներում 
ռեֆլեքսի ժամանակն ավելի կարճ է, քան բազմասինապսայիններում: Օրի-
նակ` ծնկային ռեֆլեքսում կենտրոնական ժամանակը մոտավորապես 1.2 
մվրկ է:  

Ռեֆլեքսի ժամանակը պայմանավորված է գրգռիչի ուժով և ԿՆՀ-ի 
դրդունակությամբ: Գրգռիչի ուժը նվազելու դեպքում ռեֆլեքսի ժամանակը 

Նկար 6.4. Ռեֆլեքսային 
աղեղի կառուցվածքը: 
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սովորաբար երկարում է: Բազմանեյրոնային ռեֆլեքսներում դրա պատճառը 
ոչ միայն սինապսների բազմաքանակությունն է, այլև այն, որ ցածր ուժի 
գրգռիչների ազդման դեպքում ԴՀՍՊ-ների գումարման և դրդման շեմքին 
հասնելու համար ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում: 

Յուրաքանչյուր ռեֆլեքս առաջանում է միայն որոշակի ընկալչական 
դաշտից: Բացի դրանից, յուրաքանչյուր ռեֆլեքս ունի իր տեղակայումը 
ԿՆՀ-ում, այսինքն` այն հատվածը, որն անհրաժեշտ է դա իրականացնելու 
համար:  

Ռեֆլեքսային տեսության սկզբունքները: Ցանկացած ռեֆլեքս ի-
րականացվում է երեք սկզբունքներով. 
1. Պատճառականության (դետերմինիզմի) սկզբունք: Ըստ այդ սկզբունքի` ռեֆ-

լեքսային յուրաքանչյուր գործողություն պատճառականացված է, այ-
սինքն՝ չկա գործունեություն առանց պատճառի:  

2. Կառուցվածքայնության սկզբունք: Յուրաքանչյուր նյարդային գործընթաց 
կատարվում է որոշակի կառույցներում (նյարդային կենտրոններ, ուղի-
ներ, ընկալիչներ և այլն), որոնց անատոմիական և ֆիզիոլոգիական ամ-
բողջականությունը խախտվելու դեպքում նյարդային գործընթացների ի-
րականացումը խաթարվում է կամ ընդհանրապես անհետանում:  

3. Վերլուծության և սինթեզի սկզբունք: Օրգանիզմի վրա անընդհատ ազդում 
են տարբեր բնույթի գրգռիչներ, իսկ ԿՆՀ-ն և հատկապես գլխուղեղի կեղ-
ևը տարբերակում և վերլուծում են ստացած տեղեկատվությունը: Վերլու-
ծությանը հետևում է սինթեզը` առանձին տարրերի համադրումը մեկ հա-
մալիրում և որոշակի ընկալման ու պատասխանի ձևավորումը: Օրինակ` 
սննդի հոտը, տեսքը, համը և այլ հատկություններ վերլուծվում են կեղևի 
կողմից, որից հետո ստեղծվում է տվյալ սննդի համադրական ընկալում:  

Ռեֆլեքսների դասակարգումը: Կան ռեֆլեքսների դասակարգման 
տարբեր սկզբունքներ.  
 Ըստ ընկալիչների տեսակի` լինում են մաշկային, տեսողական, լսողական, հո-
տառական և այլ տեսակի ռեֆլեքսներ: 

 Ըստ կենտրոնական օղակի տեղակայվածության` լինում են ծայրամասա-
յին և կենտրոնական ռեֆլեքսներ: Ըստ տեղակայվածության` կենտրոնա-
կան ռեֆլեքսները լինում են ողնուղեղային, կեղևային, ուղեղիկային և այլ տե-
սակների: Ծայրամասային են այն ռեֆլեքսները, որոնց ռեֆլեքսային աղե-
ղի բոլոր օղակները ԿՆՀ-ից դուրս են` նյարդավորվող օրգանի պատում: 

 Ըստ ընկալիչների տեղակայության` կան արտաքին ընկալչական կամ էքս-
տերոցեպտիվ (ընկալիչները տեղակայված են մարմնի արտաքին մակերե-
սին), ներքին ընկալչական կամ ինտերոցեպտիվ (ընկալիչները տեղակայված 
են ներքին օրգաններում), մկանների սեփական ընկալչական կամ պրոպրիո-
ցեպտիվ (մկանների, հոդերի և ջլերի սեփական ընկալիչներից սկսվող) 
ռեֆլեքսներ: 

 Ըստ աշխատող օրգանի (էֆեկտոր)` լինում են շարժիչ, սրտային, անոթա-
շարժ, հյութազատիչ և այլ տեսակի ռեֆլեքսներ: 

 Ըստ սինապսների քանակի` ռեֆլեքսները լինում են միասինապսային (մո-
նոսինապսային, երկնեյրոնային) և բազմասինապսային (բազմանեյրոնային): Օր-
գանիզմում գերակշռում են բազմասինապսային ռեֆլեքսները, որոնցում, 
բացի զգացող և շարժիչ նեյրոններից, կան նաև միջադիր նեյրոններ: 
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Միասինապսային ռեֆլեքսի դեպ-
քում միջադիր նեյրոնը բացակա-
յում է: Դրա դասական օրինակ է 
ծնկի ռեֆլեքսը (տե՛ս 6.2.1.4): 

 Ըստ կենսաբանական նշանա-
կության` կան պաշտպանական, 
սննդային, հետազոտական, սեռական 
և այլ տեսակի ռեֆլեքսներ: 

 Ըստ ծագման` լինում են պայմա-
նական և ոչ պայմանական ռեֆլեքս-
ներ (տե՛ս 8.2): 

 
6.1.4. Նյարդային կենտրոնները և 

դրանց հատկությունները 
 
ԿՆՀ-ի գործունեության հիմքում նյարդային կենտրոնների հատկութ-

յուններն են: Տարբերում են նյարդային կենտրոնների անատոմիական և ֆի-
զիոլոգիական բնութագրումներ:  

Անատոմիական տեսակետից նյարդային կենտրոնը որևէ կոնկրետ ռեֆլեքս 
կամ ֆունկցիա իրականացնող նեյրոնների խումբն է ԿՆՀ-ում: Օրինակ՝ երկարա-
վուն ուղեղում տեղակայված նեյրոնների խումբը, որը պատասխանատու է 
արտաշնչման և ներշնչման համար, կազմում է շնչառական կենտրոնը:  

Ֆունկցիոնալ տեսակետից նյարդային կենտրոնը ԿՆՀ-ի տարբեր բաժիններում 
տեղակայված անատոմիական նյարդային մի քանի կենտրոնների ամբողջությունն է, 
որն ապահովում է որոշակի ֆունկցիաների իրականացումն ու կարգավորումը: Օրի-
նակ՝ շնչառությունը կարգավորվում է ողնուղեղում, երկարավուն ուղեղում, 
վարոլյան կամրջում, ենթատեսաթմբում, գլխուղեղի կեղևում տեղակայված 
նյարդային կենտրոններով, որոնցից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է 
շնչառության կոնկրետ ֆունկցիա իրականացնելու համար, սակայն նրանց 
վերջնական նպատակը շնչառության իրականացումն ու կարգավորումն է: 
Վերոհիշյալ կենտրոնների ամբողջությունը ֆիզիոլոգիական տեսակետից 
կազմում է շնչառական կենտրոնը: 

Նյարդային կենտրոնում տարբերում են կորիզ և ծայրամաս (նկ. 6.5): 
Կորիզը նեյրոնների համախումբ է, որը ստանում է ազդակների մեծ մասը և 
դրա քայքայումն ուղեկցվում է տվյալ նյարդային կենտրոնին բնորոշ ֆունկ-
ցիաների վերացմամբ կամ խիստ փոփոխմամբ: Ծայրամասային բաժինը 
ստանում է ազդակների չնչին մասը, և այն վնասվելու դեպքում ֆունկցիա-
ները քիչ են փոխվում: 

Նյարդային կենտրոնները լինում են զգայական (լսողական, տեսողա-
կան, հոտառական, համային, մարմնազգայական և այլն), շարժողական, վեգե-
տատիվ (սիրտ-անոթային, շնչառական, մարսողական և այլն) և հոգեկան 
ֆունկցիաների (խոսքի, հույզերի, հիշողության, ուշադրության և այլն):  

Նյարդային կենտրոնների հատկությունները: Նյարդային կենտ-
րոնների հատկությունները պայմանավորված են նրանցում առկա նեյրոննե-
րի քանակով և ելուստների ճյուղավորումներով, նեյրոնների գործունեութ-
յան առանձնահատկություններով, քիմիական սինապսների առկայությամբ: 
Քննարկենք նյարդային կենտրոնների հատկությունները: 

Նկար 6.5. Նյարդային կենտրոնի կորիզն 
ու ծայրամասային բաժինը: 
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Նկար 6.6. Տարածական (ձախից) և ժամանակային 
(աջից) գումարումներ: 

1. Դրդման միակողմանի հաղորդում: Նյարդային կենտրոններում գրգիռ-
ները տարածվում են մեկ ուղղությամբ, որը պայմանավորված է քիմիական 
սինապսների միակողմանի հաղորդման հատկությամբ: Սա հեշտությամբ 
կարելի է ապացուցել ողնուղեղի նյարդարմատների դրդմամբ և ԳՊ-ի 
գրանցմամբ: Այսպես` եթե գրգռեն հետին նյարդարմատները (աֆերենտ ու-
ղի), ապա առջևի նյարդարմատների (էֆերենտ ուղի) վրա կգրանցվի ԳՊ: 
Սակայն եթե գրգռեն առջևի նյարդարմատները, ապա հետին նյարդարմատ-

ների վրա ԳՊ չի առաջանա:  
2. Դրդման դանդաղ հաղորդում: Նյարդային կենտրոններում դրդումն 

ավելի դանդաղ է հաղորդվում, քան նյարդաթելերով: Սա բացատրվում է 
նրանցում առկա քիմիական սինապսների մեկ այլ հատկությամբ՝ սինապ-
սային ուշացմամբ: Յուրաքանչյուր սինապսում ԴՀՍՊ–ի առաջացման վրա 
ծախսվում է մոտավորապես 0.3–0.5 մվրկ, իսկ նրանից հետո ԳՊ առաջա-
նալու համար՝ ևս 1.2 մվրկ: Այսպիսով, մեկ սինապսով դրդման հաղորդման 
համար պահանջվում է 1.5-2 մվրկ: Ինչքան բարդ է ռեֆլեքսային ռեակցիան, 
ինչքան շատ նեյրոններ են ընդգրկվում այս գործընթացում, այնքան երկա-
րում է պատասխան ռեակցիայի առաջացումը:  

3. Դրդումների գումարում: Նյարդային կենտրոններում դրդումները 
կարող են համադրվել իրար վրա, որը կոչվում է գումարում: Գումարումները 
լինում են ժամանակային (հաջորդական) և տարածական (նկ. 6.6): Սովորաբար 
մեկ ենթաշեմքային գրգիռը նեյրոնում չի կարող ԳՊ առաջացնել: Սակայն 
եթե մեկ աքսոնով հաղորդվեն մի քանի այնպիսի ենթաշեմքային գրգիռներ, 
որոնց միջև ժամանակահատվածը չի գերազանցում առաջացող ԴՀՍՊ-ի 
տևողությունը, ապա ընդունող նեյրոնում կկատարվի ԴՀՍՊ-ների ժամանա-
կային գումարում և, հնարավոր է, ԳՊ առաջանա:  

Տարածական գումարման դեպքում ազդակները տարբեր նեյրոնների 
աքսոններով միաժամանակ հասնում են ընդունող նեյրոնին: Տարածական 
գումարումը պայմանավորված է դրդումների համամիտմամբ: Գումարման 
երկու տեսակներն էլ կատարվում են աքսոնային թմբիկում:  

4. Դրդման համամիտում (կոնվերգենցիա): Սա այն հատկությունն է, երբ 
տարբեր նեյրոններից գրգիռները համամիտվում են նույն նեյրոնի վրա (նկ. 
6.7): Համամիտմամբ է բացատրվում դրդումների տարածական գումա-
րումը, կենտրոնական հեշտացումն ու խցանումը: 

5. Դրդման տարամիտում (դիվերգենցիա): Այս հատկությունը պայմանա-
վորված է աքսոնների ճյուղավորումներով: Տարամիտման դեպքում գրգիռ-
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ները մեկ նեյրոնից տարածվում են մի քանի նեյրոնների, և նեյրոնի 
ազդեցության շրջանակն ընդլայնվում է (նկ. 6.7): Տարամիտումը համամիտ-
ման հակառակ երևույթն է: 

6. Կենտրոնական հեշտացում: Այս դեպքում որևէ նեյրոնային խումբ 
մտնող երկու նյարդաթելերի միաժամանակյա դրդման դեպքում ավելի շատ 
նեյրոններ են դրդվում` վերոհիշյալ երկու նյարդաթելերի մեկուսի դրդմամբ 
ակտիվացող նեյրոնների թվաբանական գումարի համեմատ (նկ. 6.8): 
Հեշտացման պատճառն այն է, որ նյարդային կենտրոններում կան նեյրոն-
ներ, որոնք ազդակներ են ստանում տարբեր նյարդաթելերից (վերադրման 
գոտի), և նրանց դրդումը հնարավոր է միայն այդ նյարդաթելերի միաժամա-
նակյա դրդման դեպքում: 

7. Խցանում (օկլյուզիա): Հնարավոր է այնպիսի իրավիճակ, երբ երկու 
մուտքային նեյրոնների միաժամանակյա դրդման դեպքում դրանց համա-
պատասխան դաշտում դրդվող նեյրոնների ընդհանուր գումարն ավելի 
փոքր լինի վերոհիշյալ մուտքային նեյրոնների մեկուսի դրդման թվաբանա-
կան գումարից (նկ. 6.8): Խցանումը կենտրոնական հեշտացման հակառակ 
երևույթն է: 

8. Ռեֆլեքսային հետազդեցություն: Սա այն հատկությունն է, երբ գրգռիչի 
դադարից հետո ռեֆլեքսային գործընթացները որոշ ժամանակ շարու-
նակվում են: Կա հետազդեցության երկու տեսակ՝ կարճատև և երկարատև: 
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Կարճատև հետազդեցությունը պայմանավորված է երկարատև 
գրգռումից հետո նեյրոնի թաղանթի հետքային երկարատև ապաբևեռաց-
մամբ, որի ժամանակ նեյրոնը մի քանի տասնյակ մվրկ-ի ընթացքում 
շարունակում է առաջացնել ԳՊ-ներ:  

Երկարատև հետազդեցությունը պայմանավորված է նեյրոնային փակ 
շղթաներով (նեյրոնային թակարդներ), որոնցում կատարվում է նյարդային ազ-
դակների շրջապտույտ` մինչև որևէ սինապսում արգելակիչ ազդակներ 
ստանալը կամ սինապսային հոգնածություն առաջանալը (նկ. 6.9): Ռեֆլեք-
սային հետազդեցությունը կարևոր դեր ունի ուսուցման և կարճատև հիշո-
ղության մեխանիզմում: 

9. Դրդման ռիթմի փոխակերպում: Նյարդային կենտրոնները կարող են ա-
վելացնել կամ պակասեցնել հաղորդվող նյարդային ազդակների ռիթմը: 
Ռիթմի փոխակերպման պատճառներն են ԴՀՍՊ-ների գումարումը, համա-

միտումը, ճառագայթումը, դրդման շրջապտույտը, հետքային պոտենցիալ-

Նկար 6.7. Տարմիտման (1) և համամիտման գծապատկերներ: Համամիտումը 
կարղ է լինել տարբեր նեյրոններից (2) և մեկ նեյրոնից (3): 

Նկար 6.8. Հեշտացման (Ա) և խցանման (Բ) գծապատկերը. 
 

Պայմանականորեն ընդունենք, որ թվերով նշված նեյրոններից յուրաքանչյուրի դրդման 
համար անհրաժեշտ է առնվազն 2 սինապսի ակտիվացում: Ա գծապատկերում մուտքային 
երկու նեյրոնների առանձին դրդման դեպքում ամեն անգամ կդրդվեն 3-ական նեյրոններ, իսկ 
նրանց միաժամանակյա դրդման դեպքում՝ ութ: Բ գծապատկերում մուտքային նեյրոնների 

առանձին դրդման դեպքում յուրաքանչյուրը կակտիվացնի 5-ական նեյրոն (գումարայինը` 10), 
իսկ միաժամանակյա դրդման դեպքում՝ ութ: 
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ները (նկ. 6.10):  
10. Նյարդային կենտրոնների լարվածություն (ռիթմիկ ակտիվություն): Հարա-

բերականորեն հանգիստ վիճակում նյարդային կենտրոններից համապա-
տասխան օրգաններին և հյուսվածքներին հաղորդվում են սակավաթիվ 
նյարդային ազդակներ, որոնք ապահովում են կմախքային և հարթ մկաննե-
րի բնականոն լարվածությունը: Պատճառն այն է, որ նյարդային կենտրոննե-
րում որոշ նեյրոններ անընդհատ լարված, «աշխատանքային» վիճակում են: 
Նյարդային կենտրոնների լարվածությունը պայմանավորված է նեյրոնների 
ինքնածին ակտիվությամբ, կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ազդեցութ-
յամբ, ռեֆլեքսածին տարբեր շրջաններից հաղորդվող ազդակահոսքով, 
մանրապոտենցիալների գումարմամբ, ԿՆՀ–ում դրդման շրջապտույտով: 

11. Բարձր զգայնություն ներքին միջավայրի ցուցանիշների նկատմամբ: Նյար-
դային կենտրոնների աշխատանքը սերտորեն պայմանավորված է թթվածնի 

քանակով, օրգանիզմի ջերմաստիճանով, pH-ով և այլ ցուցանիշներով: Թթ-
վածնի պակասի նկատմամբ հատկապես զգայուն են գլխուղեղի կեղևի նեյ-
րոնները. 5-6 րոպե տևողությամբ թթվածնաքաղցի դեպքում նրանք կարող 
են մահանալ: Այս տեսակետից առավել կայուն են ուղեղի ցողունի նեյրոննե-
րը, որոնք կարող են դիմանալ 10-15 րոպե, և ողնուղեղի նեյրոնները` 20-30 
րոպե:  

12. Հոգնելիություն: Նյարդային կենտրոնները, ի տարբերություն նյար-
դաթելերի, շուտ են հոգնում: Նյարդային կենտրոնների հոգնելիության 
հետևանքով ռեֆլեքսային պատասխանն աստիճանաբար նվազում է, ապա՝ 
դադարում: Այս հատկությունը պայմանավորված է սինապսներում միջնոր-
դանյութի քանակի սպառմամբ, սրանց հանդեպ հետսինապսային թաղանթի 
զգայունության նվազմամբ (օրինակ` միջնորդանյութ տրոհող ֆերմենտի 
քանակը նվազեցնելու դեպքում), նյութափոխանակության արգասիքների 
կուտակմամբ, pH–ի տեղաշարժմամբ դեպի թթվային կողմը, ինչպես նաև է-
ներգիայի պաշարների սպառմամբ: 

13. Նյարդային կենտրոնների ճկունություն (պլաստիկություն): Նյարդային 

Նկար 6.9. Նեյրոնային փակ շղթա: Նկար 6.10. Ռիթմի փոխակերպման 
գծապատկեր:  
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կենտրոնները կարող են փոխել իրենց ֆունկցիոնալ վիճակը: Այս հատկութ-
յամբ է պայմանավորված կենտրոնի վնասումից հետո ֆունկցիաների մաս-
նակի վերականգնումը:  

14. Հետպրկանքային ուժգնացում (հաղորդման հեշտացում): Նյարդային 
կենտրոնի երկարատև ու պարբերական գրգռումից հետո տրվող սովորա-
կան ազդակներից ռեֆլեքսային պատասխանը կարող է ուժգնանալ: Սա 
պայմանավորված է պարբերական գրգիռների ազդեցությամբ նյարդային 
կենտրոնում նախասինապսային թաղանթի մոտ սինապսային բշտերի կու-
տակմամբ, աքսոնային վերջույթում Ca2+-ի իոնների շատացմամբ, նախասի-
նապսային վերջույթներից արտազատվող միջնորդանյութի շատացմամբ, 
ԴՀՍՊ-ների տատանասահմանի մեծացմամբ: Այս հատկությունը նույնպես 
առկա է ուսուցման և հիշողության հիմքում: 

 
6.1.5. ԿՆՀ-ի համաձայնեցնող գործունեությունը 

 
Որևէ վերջնական գործունեություն իրականացնելու համար անհրա-

ժեշտ է, որ նյարդային առանձին կենտրոնների աշխատանքն ամբողջակա-
նացվի և համաձայնեցվի: ԿՆՀ-ի համաձայնեցնող (կորդինացիոն) գործունեութ-
յունը նրա նյարդային կենտրոնների փոխհամաձայնեցված գործունեությունն է: 
Նյարդային կենտրոնների համաձայնեցնող գործունեությունն 
իրականացվում է մի քանի սկզբունքներով:  

1. Ընդհանուր վերջնական ուղու սկզբունք: Ինչպես արդեն նշվել է, տարբեր 
ուղիներով հաղորդվող զգացող ազդակները ԿՆՀ-ում կարող են 
համատեղվել միևնույն ներդիր կամ շարժիչ նեյրոնների վրա: Ընդհանուր 
վերջնական ուղու սկզբունքի իմաստն այն է, որ օրգանիզմի վերջնական 
պատասխանը լինի ավելի ամբողջական և ճշգրիտ: Օրինակ՝ մեկ շարժիչ 
նեյրոնի վրա կարող են ավարտվել ողնուղեղի, ուղեղի ցողունի և գլխուղեղի 
կեղևի նեյրոնների մի քանի հազար աքսոնային վերջույթներ` արգելակող և 
դրդող սինապսներով: Տվյալ դեպքում շարժիչ նեյրոնն այդ նեյրոնների հա-
մար ամբողջականացնող գոտի է, որի պատասխանը պայմանավորված 
կլինի իրեն հաղորդվող դրդող և արգելակող ազդակների մեծութամբ: Ընդ-
հանուր վերջնական ուղու սկզբունքն առաջին անգամ նկարագրել է անգ-
լիացի ֆիզիոլոգ Չ. Շերինգտոնը:  

2. Դրդման ճառագայթում: Ուժգին գրգռման դեպքում ազդակները հաս-
նում են ոչ միայն տվյալ նյարդային կենտրոն, այլև աքսոնների կողմնային 
ճյուղերով կարող են անցնել հարևան կենտրոններ և դրդել վերջիններիս: 
Արդյունքում մեկ ընկալչական դաշտի գրգռման դեպքում կարող է առաջա-
նալ ընդհանուր պատասխան ռեակցիա, որում ընդգրկված են նյարդային 
տարբեր կենտրոններ: Դրդման ճառագայթմամբ է պայմանավորված ԿՆՀ-
ում ժամանակավոր կապերի առաջացումը: Ցանկացած տեսակի հմտութ-
յան (աշխատանքային, սպորտային և այլն) առաջացումը պայմանավորված 
է շարժողական կենտրոնների վարժեցմամբ, որի արդյունքում ճառագայթ-
ման գործընթացը թուլանում է և դառնում առավել կենտրոնացված: Օրի-
նակ` սկսնակ դաշնակահարի նվագելն ուղեկցվում է ոչ միայն ձեռքերի, այլև 
այնպիսի մարմնամասերի շարժմամբ, որոնք դեր չեն կատարում նվագելու 
ընթացքում: Նվագելու հմտությունը զարգանալու դեպքում կողմնակի շար-
ժումները վերանում են, և մնում են նվագելու համար անհրաժեշտ շարժում-
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ները: 
3. Հետահարման երևույթ: Այս դեպքում ռեֆլեքսն արագ փոխարինվում է 

հակառակ նշանակությամբ ռեֆլեքսով: Օրինակ՝ ձեռքը ծալելու ժամանակ 
տարածիչ մկանի կենտրոնն արգելակված վիճակում է, սակայն թուլացած 
մկանից դեպի այս կենտրոն եկող գրգիռները դրդում են նրան:  

4. Փոխհակադարձություն (ռեցիպրոկություն): Հակադիր ֆունկցիաներ 
(ծալում-տարածում, արտաշնչում-ներշնչում) կատարող նյարդային կենտ-
րոնները փոխհակադարձ հարաբերության մեջ են. մեկի դրդումն ուղեկց-
վում է մյուսի արգելակմամբ և հակառակը: Այսպես` արմնկային հոդում ձեռ-
քը ծալելը հնարավոր է այն դեպքում, երբ կծկվում է բազկի երկգլուխ մկանը, 
իսկ եռագլուխը` թուլանում:  

5. Ֆունկցիաների փոխհատուցման սկզբունք: Առանձին կենտրոնների նեյ-
րոնները վնասվելու դեպքում ԿՆՀ-ն մեծ կիսագնդերի կեղևի մասնակցութ-
յամբ կարող է վերականգնել որոշ ֆունկցիաներ: Սա պայմանավորված է 
նյարդային կենտրոնների պլաստիկությամբ:  

6. Մակածում (ինդուկցիա): Այս սկզբունքի հիմքում առկա է դրդման կամ 
արգելակման շուրջ նրանց հակառակ գործընթացի առաջացումը (նկ. 6.11): 
Ուժգին դրդված օջախն իր հարևան կենտրոններում առաջացնում է արգե-
լակում, որը կոչվում է տարածական բացասական մակածում: Դրան հակառակ` 
արգելակման հզոր օջախն իր հարևան կենտրոններում առաջացնում է 
դրդում, որը կոչվում է տարածական դրական մակածում: Մեկ կենտրոնում այս 
գործընթացների փոփոխումը կոչվում է հաջորդական բացասական կամ հաջոր-
դական դրական մակածում: Մակածումը ճառագայթման հակառակ երևույթն է 
և կանխում է նյարդային գործընթացների տարածումը: Նրա առաջացումը 
պայմանավորված է արգելակող նեյրոնների առկայությամբ և ակտիվութ-
յամբ: Մակածումն առկա է դոմինանտության հիմքում:  

 
7. Ենթակարգային սկզբունք: ԿՆՀ–ում գոյություն ունեն աստիճանակար-

գային (հիերարխիա) փոխհարաբերություններ, այսինքն՝ «ստորադաս» 
կենտրոնները «վերադաս» կենտրոնների ազդեցության տակ են:  

8. Հետադարձ կապի սկզբունք: Նյարդային կենտրոնը ոչ միայն աշխատող 
օրգանին է ուղարկում գրգիռներ, այլև երկրորդային աֆերենտ զգայահոս-
քով տեղեկատվություն է ստանում տվյալ օրգանից՝ կատարված աշխա-
տանքի աստիճանն ու արդյունավետությունը պարզելու համար: Այսպիսով, 
հետադարձ կապի միջոցով ԿՆՀ-ն մշտապես տեղեկացվում է իր իսկ կողմից 
ղեկավարվող աշխատանքի մասին: 

 
Նկար 6.11. Տարածական 

բացասական (1) և դրական (2) 
մակածման առաջացումը 
նյարդային կենտրոններում: 
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9. Դոմինանտի (գերիշխման) սկզբունք: Դոմինանտի սկզբունքը ձևակերպ-
վել է ռուս գիտնական Ա.Ա. Ուխտոմսկու կողմից 1923-ին: Դոմինանտությու-
նը որևէ կենտրոնի երկարատև, կայուն գերդրդված վիճակն է, որը բնորո-
շում է օրգանիզմի ուղղորդված պատասխանն արտաքին և ներքին գրգիռ-
ների նկատմամբ: Դոմինանտային օջախը բնութագրվում է մեծ դրդելիութ-
յամբ, դրդման կայունությամբ, դրդումների գումարմամբ: Անգամ գրգռիչի դադա-
րից հետո դոմինանտությունը՝ որպես դրդման հետք, կարող է երկար ժամա-
նակ պահպանվել:  

Դոմինանտային օջախը կարող է դեպի իրեն ձգել նյարդային ազդակ-
ներ այլ կենտրոններից, որոնք տվյալ պահին ավելի թույլ են դրդված: Դրա 
շնորհիվ գերիշխող օջախի ակտիվությունն ավելի է մեծանում, իսկ մյուս 
կենտրոնների գործունեությունը` ճնշվում: 

Ըստ ծագման` դոմինանտային օջախը կարող է լինել արտածին (էկզո-
գեն) և ներծին (էնդոգեն): Արտածին գերիշխումն առաջանում է շրջապատող 
միջավայրի գործոնների ազդեցությամբ: Օրինակ՝ հետաքրքիր ֆիլմ դիտելիս 
մարդը կարող է չլսել իրեն ուղղված խոսքը: Ներծին գերիշխումը ծագում է 
ներքին միջավայրի գործոնների, հիմնականում՝ հորմոնների և կենսաբանո-
րեն այլ ակտիվ նյութերի ազդեցությամբ: Օրինակ՝ արյան մեջ սննդարար 
նյութերի քանակության նվազումը գրգռում է սննդային կենտրոնը, որն էլ 
նպաստում է մարդկանց սննդային վարքագծի ուժգնացմանն ու մյուս վար-
քագծային գործունեությունների թուլացմանը:  

Դոմինանտ օջախը կայուն է, և այն վերացնելու համար անհրաժեշտ է 
դրդման նոր, ավելի ուժեղ օջախ, ինչպես նաև պահանջմունքի բավարա-
րում: Դոմինանտն առկա է օրգանիզմի կոորդինացնող գործունեության հիմ-
քում՝ ապահովելով մարդու և կենդանիների վարքը շրջապատող միջավայ-
րում, հուզական վիճակում, ուշադրության կենտրոնացման գործընթացում: 
Պայմանական ռեֆլեքսների ձևավորումը և դրանց արգելակումը ևս պայմա-
նավորված են դրդման դոմինանտ օջախի առկայությամբ: 

 
6.1.6. Արգելակման գործընթացները ԿՆՀ-ում 

 
Նյարդային համակարգի նպատակաուղղված գործունեությունն իրա-

կանացվում է երկու գործընթացներով՝ դրդմամբ և արգելակմամբ: Դրդման մե-
խանիզմները մանրամասնորեն շարադրված են այս գրքի 3-րդ գլխում, իսկ 
այս բաժնում անդրադառնանք ոչ պակաս կարևոր մեկ այլ մեխանիզմի` ար-
գելակմանը: Արգելակումը ակտիվ նյարդային գործընթաց է, որը թուլացնում 
կամ դադարեցնում է դրդումը: Այն, ի տարբերություն դրդման, միայն տեղա-
յին գործընթաց է:  

Ըստ առաջացման տեղի` արգելակումը լինում է կենտրոնական և ծայրա-
մասային: ԿՆՀ-ում կենտրոնական արգելակումն առաջին անգամ հայտնա-
բերվել է Ի.Մ. Սեչենովի կողմից (1863 թ.): Իսկ ծայրամասային արգելակումը, 
որը նկատվում է ԿՆՀ-ից դուրս` օրգաններում և հյուսվածքներում, առաջին 
անգամ հայտնաբերվել է Վեբեր եղբայրների կողմից թափառող նյարդի ազ-
դեցությամբ սրտի աշխատանքի գործունեության դադարն ուսումնասիրե-
լիս:  

Ըստ մեխանիզմի` արգելակումը լինում է երկու տեսակ՝ ապաբևեռաց-
նող և գերբևեռացնող: Ապաբևեռացնող արգելակման դեպքում թաղանթը եր-
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կար ժամանակով փոքր-ինչ ապաբևեռանում է, որն առաջացնում է այլ 
գրգիռներին պատասխանելու ունակության թուլացում կամ բացակայութ-
յուն: Արգելակման նման տեսակ է պարաբիոզային արգելակումը (տե՛ս 6.1.7):  

Գերբևեռացնող բնույթի արգելակման դեպքում թաղանթային պոտեն-
ցիալի ցուցանիշը մեծանում է և հեռանում շեմքային պոտենցիալի ցուցա-
նիշից, որի հետևանքով բջջի դրդվելու ունակությունը նվազում է: Նման վի-
ճակ զարգանում է, օրինակ, ԳՊ-ի հետքային գերբևեռացման փուլում, երբ 
բջիջը հայտնվում է հարաբերական անդրդունակության վիճակում: Նման 
արգելակումը պայմանավորված է թաղանթի թափանցելիության բարձրաց-
մամբ K+ և/կամ Cl- իոնների նկատմամբ:  

Ըստ առաջացման մեխանիզմի` լինում են արգելակման երկու տեսակ-
ներ՝ առաջնային և երկրորդային: Առաջնային արգելակումն իրագործվում է 
արգելակող նեյրոններով և միջնորդանյութերով: ԿՆՀ-ում կան հատուկ ար-
գելակող նեյրոններ (ողնուղեղի Ռենշոուի և Ուիլսոնի բջիջներ, ուղեղիկի Պուր-
կինյեի բջիջներ և այլն): Երկրորդային արգելակումը դրդման հետևանք է և ի-
րագործվում է առանց արգելակող նեյրոնների ու միջնորդանյութերի: Առաջ-
նային արգելակումը լինում է երկու տեսակ՝ նախասինապսային և հետսինապ-
սային: 

Նախասինապսային արգելակում: Այս դեպքում արգելակող նեյրոնն 
աքսո-աքսոնային սինապս է առաջացնում դրդող նեյրոնի աքսոնի հետ: 
Աքսո-աքսոնային սինապսում առաջացող երկարատև ապաբևեռացման հե-
տևանքով տվյալ աքսոնում խանգարվում է ԳՊ-ի հաղորդումն ու դրդման 
տարածումը։  

Նախասինապսային արգելակումը կարելի է ներկայացնել քայլերի 
հետևյալ հաջորդականությամբ. 
1. Արգելակող նեյրոնից (նկ. 6.12, Ա նեյրոն) արտադրվող միջնորդանյու-

թը դրդող նախասինապսային աքսոնում (Բ նեյրոն) առաջացնում է կա-
յուն և երկարատև ապաբևեռացում:  

2. Ապաբևեռացման պատճառով ապաակտիվանում են նատրիումական 
անցուղիները, որի հետևանքով էապես թուլանում է այստեղով անցնող 
ԳՊ-ն: 

3. Արդյունքում Բ նեյրոնում թուլանում է միջնորդանյութերի արտազատ-
ման համար անհրաժեշտ կալցիումի ներհոսքը, Բ-Գ դրդող սինապսում 
խանգարվում է միջնորդանյութի արտազատումն ու սինապսային հա-
ղորդումը:  

4. Սրա հետևանքով Գ նեյրոնում առաջացող ԴՀՍՊ-ն անբավարար է լի-
նում ԳՊ առաջացնելու համար:  
 

Այսպիսով, նախասինապսային արգելակումն առաջանում է դրդող սինապ-
սային վերջույթից միջնորդանյութի արտազատումը պակասելու հետևանքով, որի 
պատճառը կալցիումի ներհոսքի թուլացումն է: Այն սահմանափակում է զգացող 
նյարդաթելերով հաղորդվող դրդող ազդակների մուտքը (նկ. 6.13): 

Նախասինպսային արգելակման հակառակ երևույթը նախասինապ-
սային հեշտացումն է, երբ շատանում է արտազատվող միջնորդանյութի 
քանակն ու հեշտանում նրա արտազատումը: 
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Նախասինապսային արգելակումը հիմնականում իրականացվում է 
գամմա-ամինոկարագաթթվով (ԳԱԿԹ)` ԳԱԿԹ1 ընկալիչների միջոցով: Դր-
դող նախասինապսային ծայրաճյուղերում զարգացող կայուն և երկարատև 
ապաբևեռացումը պայմանավորված է քլորի իոնների թափանցելիության 
մեծացմամբ, որի արդյունքում այս իոնները սկսում են դուրս գալ բջջից՝ 
համաձայն էլեկտրական և ընդդեմ խտության գրադիենտի: Սա լինում է այն 
ժամանակ, երբ ընթացիկ թաղանթային պոտենցիալն ավելի բացասական է, 
քան քլորի հավասարակշռության պոտենցիալը, կամ էլ երբ ակտիվացված 
քլորական պոմպի միջոցով նկատվել է քլորի իոնների նախօրոք արտա-
հայտված ներհոսք: 

Նախասինպսային արգելակումը կարող է առաջանալ նաև գերբևե-
ռացման միջոցով, երբ արգելակիչ միջնորդանյութի ազդեցությամբ բացվող 
քլորային անցուղիներով քլորի իոնները լցվում են հետսինապսային թաղանթ 
և գերբևեռացնում վերջինիս:  

Նախասինապսային արգելակումն ունի երկար տևողություն, կարող է 
հասնել մինչև 700 մվրկ և ավելի: Նախասինապսային արգելակումը կարելի 
է վերացնել դիկումարինով կամ պիկրոտոքսինով: Վերջինս շրջափակում է 
քլորական անցուղիներն ու խանգարում քլորի արտահոսքը: Նախասինապ-
սային արգելակման միջոցով շրջափակվում է ոչ թե ամբողջ նեյրոնի ակտի-

Նկար 6.13. Սինապսային գործընթացները մինչև արգելակումը (ձախից) և 
նախասինպսային արգելակման դեպքում (աջից): Նկարում ցույց է տրված արգելակման 

հետևանքով ԳՊ-ի առաջացման խանգարումը:  

Նկար 6.12. Նախասինապսային (1) և հետսինապսային 
(2) արգելակումներ:  
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վությունը, այլ նրա սինապսային որոշ մուտքերը: 
Հետսինապսային արգելակում: Կենտրոնական նյարդային համա-

կարգում առավել տարածված է հետսինապսային արգելակումը: Այս դեպ-
քում արգելակումն իրականացվում է աքսո-մարմնային կամ աքսո-դենդրի-
տային սինապսներով: Հետսինապսային արգելակման դեպքում արգելակող 
նեյրոններից արտադրված միջնորդանյութի ազդեցությամբ հետսինապսա-
յին թաղանթում առաջանում են գերբևեռացում և ԱՀՍՊ: 

Գերբևեռացման պատճառն այն է, որ արգելակող միջնորդանյութերի 
և համապատասխան ընկալիչների փոխազդեցությունից մեծանում է հետ-
սինապսային թաղանթի թափանցելիությունը կալիումի և/կամ քլորի իոննե-
րի նկատմամբ: Այս դեպքում վերոհիշյալ իոնները, շարժվելով իրենց քիմիա-
կան աստիճանականության ուղղությամբ (կալիումը՝ ներսից դուրս, իսկ 
քլորը՝ դրսից ներս), թաղանթային պոտենցիալը շեղում են առավել բացասա-
կանի կողմը: Արգելակող մի քանի սինապսների ակտիվացումից ենթաշեմ-
քային ԱՀՍՊ-ները գումարվում են, և նեյրոնի թաղանթային պոտենցիալը 
մեծանալու հետևանքով դրդման շեմքը նույնպես մեծանում է:  

Հետսինապսային արգելակումը հիմնականում իրականացվում է 
ԳԱԿԹ և գլիցին միջնորդանյութերով: ԳԱԿԹ-ն ազդում է ԳԱԿԹ1 և ԳԱԿԹ2 
ընկալիչների միջոցով:  

Ի տարբերություն նախասինապսային արգելակման, որն ազդում է դե-
պի արգելակվող նեյրոն եկող մուտքային ազդակահոսքի վրա, հետսինապ-
սային արգելակումն անմիջապես ներգործում է արգելակվող նեյրոնի վրա և 
արգելակում ամբողջ նեյրոնը: 

Հետսինապսային արգելակումը վերացվում է ստրիխնինով, որը մրցակ-
ցորեն կապվում է հետսինապսային թաղանթի ընկալիչների հետ և կան-
խում արգելակիչ միջնորդանյութի ազդեցությունը կամ փայտացման (տետա-
նուսի) թույնով, որը կանխում է արգելակիչ միջնորդանյութի արտազատումը 
նախասինապսային թաղանթից:  

Նեյրոնը միաժամանակ կարող է ազդակներ ստանալ դրդող և արգելա-
կող սինապսներով: Այս դեպքում նեյրոնի պատասխանը պայմանավորված է 
ԴՀՍՊ-ների և ԱՀՍՊ-ի գումարային մեծությամբ: 

Կան հետսինապսային արգելակման մի քանի տեսակներ: 
1.  Փոխհակադարձ (ռեցիպրոկ) արգելակում: Արգելակման այս տեսակը 

հաճախ է հանդիպում վերջույթների մկանների աշխատանքի ժամանակ: Օ-
րինակ` որևէ հոդում ձեռքը ծալելու համար նեյրոնն ազդակ է ուղարկում ծա-
լիչ մկանի կծկման համար պատասխանատու շարժիչ նեյրոնին, միաժամա-
նակ աքսոնի կողմնաճյուղով դրդում է արգելակող նեյրոնը (Ռենշոուի բջիջ), 
որն էլ արգելակում է տարածիչ մկանի կծկման համար պատասխանատու 
շարժիչ նեյրոնը: Փոխհակադարձ արգելակումը նյարդային կենտրոնների 
գործունեության համաձայնեցման ֆիզիոլոգիական մեխանիզմներից մեկն 
է: Փոխհակադարձ արգելակմամբ է պայմանավորված նաև արտաշնչումն ու 
ներշնչումը, քաղցն ու հագեցումը: 
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2. Հետադարձ (հակընթաց, անտիդրոմ) արգելակում: Այս դեպքում տվյալ 
նեյրոնի աքսոնը կողմնային ճյուղով ակտիվացնում է միջադիր արգելակող 
նեյրոնը, որն էլ արգելակում է առաջին նեյրոնը (նկ. 6.14): Հետադարձ 
արգելակումը նյարդաբջիջները պահպանում է գերդրդումից: 

3. Կողմնային արգելակում: Այս դեպքում դրդվող նեյրոնն աքսոնի 
կողմնաճյուղերով ակտիվացնում է արգելակող նեյրոնները, որոնք արգելա-
կում են դրդվող նեյրոնի շուրջը եղած նեյրոնները: Կողմնային արգելակումը 
նպաստում է ազդակահոսքի ուղղորդված տարածմանը: Արգելակման այս 
տեսակը շատ է դրսևորվում աչքի ցանցաթաղանթում, և սրա շնորհիվ ըն-

կալվող պատկերն ավելի հստակ է երևում: 
 4. Զուգահեռ արգելակում: Այս դեպքում առաջին նեյրոնը դրդող ազդակ-

ներ է ուղարկում երկրորդ նեյրոնին, միաժամանակ աքսոնի կողմնաճյուղե-
րով ակտիվացնում է արգելակող նեյրոնները, որոնք արգելակում են երկ-
րորդ նեյրոնը: Այսպիսով, առաջինը նեյրոնը միաժամանակ դրդող և արգե-
լակող (միջնորդավորված արգելակող նեյրոններով) ազդակներ է ուղարկում 
նույն նեյրոնին:  

Երկրորդային արգելակում: Լինում է երկրորդային արգելակման եր-
կու տեսակ՝ վատթար (պեսիմալ) և արգելակում դրդումից հետո:  
1.  Վատթար արգելակում: Արգելակման այս տեսակը ծագում է գերուժգին 

կամ գերհաճախակի գրգիռների ազդեցությամբ և նեյրոնները պահ-
պանում է գերդրդումից ու վնասումից: Այն ունի պաշտպանական 
նշանակություն և առաջանում է կայուն ու երկարատև ապաբևեռաց-
ման հետևանքով զարգացող նատրիումական անցուղիների ապաակ-
տիվացման պատճառով:  

2.  Արգելակում դրդումից հետո: Շատ հաճախ նեյրոններում դրդման ավար-
տից հետո կարող է զարգանալ արգելակում: Պատճառներից մեկն այն 
է, որ դրդման ավարտից հետո նեյրոնում զարգանում է խիստ 
արտահայտված հետքային գերբևեռացում, ուստի այդ պայմաններում 
ԴՀՍՊ–ն չի կարող հասնել ապաբևեռացման շեմքային մակարդակին 
ու առաջացնել ԳՊ: 
Արգելակման բոլոր տեսակներն ունեն պաշտպանական նշանակութ-

յուն: Արգելակումը ԿՆՀ–ի համաձայնեցնող գործունեության կարևորագույն 
գործոններից մեկն է, քանի որ դրա բացակայությունը կնպաստեր նեյրոն-

Նկար 6.14. Հետադարձ 
արգելակում: 
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ների աքսոններում միջնորդանյութերի սպառմանը, ԿՆՀ–ի գործունեության 
դադարին, դրդման ճառագայթմանը: Արգելակումը կարևոր նշանակություն 
ունի նաև դեպի ԿՆՀ հաղորդվող տեղեկատվության մշակման գործընթա-
ցում: Կողմնային ուղիների արգելակումն ապահովում է կարևոր ազդակ-
ների առանձնացումը: 

 

6.1.7. Պարաբիոզ 
 

Տարբեր տեսակի քիմիական (եթեր, քլորոֆորմ, սպիրտ, աղերի լու-
ծույթներ) կամ ֆիզիկական (տաքություն, սառնություն) գործոններով նյար-
դաթելի վրա երկարատև ազդելիս տվյալ հատվածում ֆունկցիոնալ շարժու-
նությունը նվազելու պատճառով զարգանում է կայուն և չտարածվող 
դրդման օջախ, որը Ն.Ե. Վվեդենսկին անվանել է պարաբիոզ (կյանքին մոտ 
վիճակ): Այն բջջի կյանքի և մահվան յուրահատուկ սահմանագիծն է: 
Պարաբիոզն ակտիվ երևույթ է, քանի որ օժտված է դրդման բոլոր հատկա-
նիշներով, բացի հաղորդականությունից:  

Պարաբիոզ առաջացնող գործոնները չեն փոխում հյուսվածքի կառուց-
վածքը, սակայն առաջացնում են ֆունկցիոնալ վիճակի փոփոխություններ: 
Այս գործոնների ազդեցությամբ խախտվում են բջջի էներգիական ֆունկ-
ցիաները, ԱԵՖ-ի սինթեզն ու վերասինթեզը, որը դանդաղեցնում է Na+-K+-
ական պոմպի աշխատանքը: Սա փոխում է թաղանթի թափանցելիությունն 
ու առաջացնում կայուն ապաբևեռացում: Պարաբիոզը զարգանում է աստի-
ճանաբար և ունի երեք հաջորդական փուլեր (նկ. 6.15): 

1. Հավասարման փուլ: Այս փուլը բնորոշվում է նրանով, որ հաճախակի 
և հազվադեպ ազդակներից ստացվում է միանման պատասխան: Օրինակ` 
եթե պարաբիոզ առաջացնող նյութի ազդեցությամբ նյարդաթելի շարժունա-
կությունը նորմայից նվազում է մինչև 200 ազդակ/վրկ հաճախականություն, 
ապա ավելի հաճախակի (300 ազդակ/վրկ կամ ավելի) և առավել հազվա-
դեպ (200 ազդակ/վրկ) ազդակներից կստացվի նույնանման պատասխան: 
Եթե պարաբիոզ առաջացնող նյութը հեռացվի, որոշ ժամանակ անց բջջի 
շարժունակությունը կվերականգնվի: Եթե ոչ, ապա կհաջորդի երկրորդ փու-
լը: 
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2. Հակասական (պարադոքսալ) փուլ: Այս փուլը բնորոշվում է նրանով, 

որ հյուսվածքը պատասխանում է առավել թույլ ուժով գրգիռներին (սրանք 
կոդավորվում են թույլ հաճախականությամբ ազդակահոսքով), իսկ ուժեղնե-
րին չի պատասխանում: Սրա առաջացման պատճառն այն է, որ հյուսվածքի 
շարժունակությունը շարունակում է նվազել, երկարում է անդրդունակութ-
յան փուլը, այդ պատճառով հյուսվածքը դադարում է պատասխանել այն 
գրգիռներին, որոնք համընկնում են անդրդունակության փուլին:  

Այս փուլում ուժեղ գրգռիչները պարաբիոզի ենթարկված նյարդաթելի 
հատվածով չեն անցնում և չեն կծկում մկանը, կամ էլ առաջացնում են թույլ 
կծկում: Մինչդեռ թույլ կամ միջին գրգռիչներն առաջացնում են մկանի բա-
վականին մեծ տետանիկ կծկումներ:  

3. Արգելակման փուլ: Պարաբիոզ առաջացնող նյութի երկարատև ազ-
դեցության դեպքում զարգանում է վերջին` երրորդ փուլը: Հյուսվածքը դա-
դարում է պատասխանել ցանկացած ուժի և հաճախականության գրգռիչնե-
րին, քանի որ այն չի վերաբևեռանում և կայուն բացարձակ անդրդունա-
կության վիճակում է: Խախտվում է ԱԵՖ-ի վերասինթեզը, Na+-ի իոններն ու 
ջուրն անցնում են բջիջ, որի հետևանքով վերջինս կարող է ուռչել և մահա-
նալ:  

Պարաբիոզը դարձելի գործընթաց է: Դրանում համոզվելու համար 
նյարդի վրայից հեռացնում են պարաբիոզ առաջացնող նյութն ու այդ հատ-
վածը լվանում ֆիզիոլոգիական լուծույթով: Նման դեպքերում նյարդաթելի 
շարժունությունը վերականգնվում է պարաբիոզի փուլերին հակառակ հա-
ջորդականությամբ: Սակայն պարաբիոզ առաջացնող նյութի երկարատև 
ազդեցության դեպքում այն դառնում է անդարձելի, քանի որ առաջանում է 
տվյալ հատվածի կենսաբանական մահ: Պարաբիոզը հարկ է դիտել ոչ միայն 
որպես լաբորատոր ֆենոմեն, այլև մի երևույթ, որը որոշակի պայմաններում 
կարող է զարգանալ նաև ամբողջական օրգանիզմում:  

Պարաբիոզն անցումային երևույթ է դրդման և արգելակման փուլերի 
միջև, որով հաստատվում է Ն.Ե. Վեդենսկու տեսությունը դրդման և արգե-

Նկար 6.15. Պարաբիոզի փուլերը՝ 
1. գրգռիչների ուժը, 2. բնականոն վիճակ՝ մինչև 

պարաբիոզը, 3. հավասարման փուլ,  
4. հակասական փուլ, 5. արգելակման փուլ: 
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լակման միասնական բնույթի վերաբերյալ: Ըստ այդ տեսության՝ դրդման կամ 
արգելակման առաջացումը պայմանավորված է գրգռման ուժով, հաճախությամբ և հ-
յուսվածքի ֆունկցիոնալ վիճակով:  

 
6.2. Կենտրոնական նյարդային համակարգի մասնավոր ֆիզիոլոգիա 

6.2.1. Ողնուղեղ 
6.2.1.1. Ողնուղեղի կառուցվածքային առանձնահատկությունները 

  
Ողնուղեղը կենտրոնական նյարդային համակարգի առավել հնա-

գույն բաժինն է: Այն գտնվում է ողնաշարային խողովակում: 
Ողնուղեղում կան մոտավորապես 13 մլն նեյրոններ, որոնցից 97 %-ը 

միջադիր նեյրոններն են:  
Ողնուղեղի կտրվածքում կան գորշ և սպիտակ նյութեր: Գորշ նյութը 

կենտրոնում է և շրջապատված է սպիտակ նյութով (նկ. 6.16): Գորշ նյութը 
կազմված է նեյրոնների մարմինների և դենդրիտների կուտակումներից, իսկ 
սպիտակ նյութը՝ միելինապատ նյարդաթելերից: Գորշ նյութի հորիզոնական 
կտրվածքը նման է «H» տառին և կազմված է զույգ առաջային և հետին 
եղջյուրներից: Ողնուղեղի կրծքային և գոտկային բաժիններում գորշ նյութն 
ունի նաև կողմնային եղջյուրներ և կտրվածքում նման է թիթեռնիկի: Առա-
ջային եղջյուրները լայն են ու կարճ, այստեղ են շարժիչ նեյրոնների մար-
մինները: Հետին եղջյուրները նեղ են ու երկար, այստեղ են միջադիր նեյրոն-
ների մարմինները, որոնց վրա ավարտվում են զգացող նյարդաթելերը: 
Վերջիններիս մարմինները տեղակայված են ողնուղեղային հանգույցներում: 
Գորշ նյութի կենտրոնում գտնվում է գանգուղեղա-ողնուղեղային հեղուկով 
լցված կենտրոնական խողովակը:  

Վերոհիշյալ հեղուկը մասնակցում է գլխուղեղային և ողնուղեղային 
հյուսվածքի նյութափոխանակությանը:  

Ողնուղեղի սպիտակ նյութի աքսոնները կազմավորում են հաղորդիչ 
ուղիներ, որոնք կապ են հաստատում ողնուղեղի տարբեր հատվածների, 
ինչպես նաև ողնուղեղի և գլխուղեղի միջև: Տարբերում են վերել հաղորդչա-
կան ուղիներ, որոնցով ազդակները հաղորդվում են դեպի գլխուղեղ և վայրէջ 
հաղորդչական ուղիներ, որոնցով գլխուղեղից ազդակները հասնում են ողնու-
ղեղի առաջային կամ կողմնային եղջյուրներում տեղակայված նեյրոններին: 
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Ողնուղեղը կազմված է 31 հատվածներից (սեգմենտներից)` 8 պարա-
նոցային (C1-C8), 12 կրծքային (Th1-Th12), 5 գոտկային (L1-L5), 5 սրբանային 
(S1-S5) և 1 պոչուկային (Coc1): Յուրաքանչյուր հատվածին համապատաս-
խանում է մեկ զույգ ողնուղեղային խառը նյարդ (նկ. 6.17):  

Ողնուղեղի յուրաքանչյուր հատվածի աջ և ձախ կողմերից դուրս են 
գալիս մեկական զույգ նյարդարմատներ, որոնցից հետինը (մեջքային, դոր-
զալ) պարունակում է զգացող նյարդաթելեր, իսկ առաջայինը (փորային, 
վենտրալ)` շարժիչ: Սա իրարից անկախ հայտնաբերել են Ու. Բելլն (1811) ու 
Ֆ. Մաժանդին (1822), որը և ստացել է Բելլ-Մաժանդիի օրենք անվանումը: 

Զգացող նեյրոնների մարմինները տեղակայված են ողնուղեղային հան 
գույցներում, նրանց դենդրիտները սկսվում են ներքին օրգաններից, մաշ-
կից, մկաններից, իսկ աքսոնը հետին նյարդարմատով մտնում է ողնուղեղ: 

Նկար 6.16. Ուղնուղեղի կառուցվածքը՝ 
1. սպիտակ նյութ, 2. գորշ նյութ, 3. հետին պարանիկ, 4. առջևի պարանիկ,  

5. կողմնային պարանիկ, 6. գորշ կպուկ, 7. հետին եղջյուր, 8. առաջային եղջյուր, 9. 
կողմնային եղջյուր, 10. ողնուղեղային հանգույց, 11. ողնուղեղային նյարդ,  

12. հետին նյարդարմատ, 13. առաջային նյարդարմատ,  
14. կենտրոնական խողովակ, 15. անոթենի, 16. ոստայնենի, 17. կարծր թաղանթ: 
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Նկար 6.17. Ողնաշարի հատվածները. 
1. պարանոցային, 2. կրծքային,  

3. գոտկային, 4. սրբանային,  
5. պոչուկային: 

Մեկ զույգ առաջային և հետին նյար-
դարմատներից առավելապես նյարդաթե-
լեր ստացող մարմնի մասերը կոչվում են 
մետամերներ (մարմնահատվածներ): Մաշկա-
յին այն շրջանը, որում բաշխվում են այդ 
զգացող նյարդաթելերը, կոչվում է դերմա-
տոմ (մաշկահատված): Յուրաքանչյուր մե-
տամեր զգացող նյարդաթելեր է ստանում 
երեք՝ միմյանց հարևան ողնուղեղային հե-
տին նյարդարմատներից, իսկ յուրաքանչ-
յուր հետին նյարդարմատ նյարդավորում է 
երեք մետամեր: Ուստի մեկ հետին նյար-
դարմատի հատումը համապատասխան 
մաշկահատվածում չի առաջացնում զգա-
յության լրիվ անհետացում: Եթե հատվեն 
ողնուղեղի երկարությամբ բոլոր հետին 
նյարդարմատները, բացառությամբ մեկի, 
ապա զգայունությունը կպահպանվի երեք 
մաշկահատվածում, ընդ որում, միջին մաշ-
կահատվածում զգայությունը համարյա չի 
փոխվի, իսկ հարևան հատվածներում ո-
րոշ չափով կնվազի: 

 
 

6.2.1.2. Ողնուղեղի նեյրոնները 
 
Ողնուղեղում տարբերում են մարմնա-

կան և վեգետատիվ, դրդող և արգելակող, շար-
ժիչ և ներդիր նեյրոններ:  

Ներդիր նեյրոնները (քանակը` մոտ 
97%) ոչ միայն զգացող նեյրոններից ստա-
նում են տեղեկատվություն և հաղորդում 
շարժիչներին, այլև վերել ու վայրէջ ուղինե-
րով կապ են հաստատում ողնուղեղի տար-

բեր բաժինների և գլխուղեղի հետ:  
Ողնուղեղի շարժիչ նեյրոնները, որոնց մարմինները տեղակայված են ող-

նուղեղի առաջային եղջյուրներում, պատկանում են մարմնական նյարդային 
համակարգին և նյարդավորում են կմախքային մկանները: Կան α- և γ-շար-
ժիչ նեյրոններ (նկ. 6.18): 

α–շարժիչ նեյրոնները, որոնց աքսոնները պատկանում են Aα տեսակի 
նյարդաթելերին, նյարդավորում են կմախքային մկանների արտաիլիկային 
(էքստրաֆուզալ) մկանաթելերը: Սրանք երկար դենդրիտներով խոշոր բջիջներ 
են, որոնց վրա ավարտվում են մեծ թվով (10-20 հազար) սինապսներ: Շար-

ժիչ նեյրոնների աքսոնները բաժանվում են ծայրաճյու-
ղերի և նյարդավորում բազմաթիվ մկանաթելեր: Մեկ 
աքսոնով նյարդավորվող մկանաթելերի քանակը կոչ-
վում է շարժողական միավոր: Միաժամանակ մեկ մկա-
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նաթելը կարող է նյարդավորվել մի քանի նյարդաթելերով: Վերջիններիս քա-
նակը կոչվում է նյարդավորման խտություն: Այն մեծ է նուրբ շարժումներ կա-
տարող մկանախմբերում:  
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γ-շարժիչ նեյրոնները, որոնց աքսոնները պատկանում են Aγ տեսակի 
նյարդաթելերին, նյարդավորում են մկանների ներիլիկային (ինտրաֆուզալ) 
մկանաթելերը: Այս նյարդաթելերն ապահովում են ներիլիկային մկանաթելերի 
կծկումը, որի դեպքում վերջիններիցս հաղորդվող ազդակահոսքն 
ակտիվացնում է նույն մկանը նյարդավորող α–շարժիչ նեյրոնը և արգե-
լակում անտագոնիստ մկանների α–շարժիչ նեյրոնները: γ–շարժիչ նեյրոն-
ների դրդումը նպաստում է սկսված շարժման զարգացմանը և ապահովում 
նուրբ շարժումների իրականացումը (նկ. 6.19):  

Նկար 6.19. Մկանային իլիկների և Aα շարժիչ նեյրոնների գործունեության գծապատկերը՝ 
 

1. մկանային իլիկ, 2. Iα տեսակի զգացող նյարդաթել, որը մկանային իլիկի դրդման դեպքում 
ազդակներ է հաղորդում ողնուղեղ, 3. զգացող նեյրոնի մարմին ողնուղեղային հանգույցում, 4. 

զգացող նեյրոնն անմիջապես սինապս է առաջացնում տվյալ մկանի շարժիչ նեյրոնի, ինչպես նաև 
արգելակիչ նեյրոնի հետ, որն արգելակում է անտագոնիստ մկանի շարժիչ նեյրոնը, 5. 

անտագոնիստ մկանի Aα շարժիչ նեյրոն, որի ակտիվությունը նվազած է, 6. ակտիվացված Aα 
շարժիչ նեյրոն, որը կծկում է այն մկանը, որի մկանային իլիկներից ստացվել են ազդակները, 7. 

անտագոնիստ մկան: 

Նկար 6.18. Մկանային իլիկի և ջլային 
օրգանի գծապատկերը: 
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Ողնուղեղում են գտնվում նաև վեգետատիվ նյարդային համակարգի 
նախահանգուցային նեյրոնները: Մասնավորապես սրանք տեղակայված են 
վերջին պարանոցային, կրծքային, վերին գոտկային և միջին սրբանային 
հատվածներում (տե՛ս 7.2):  

 

Ողնուղեղում առանձնահատուկ նշանակություն ունեն արգելակիչ 
Ռենշոուի և Ուիլսոնի բջիջները: Այս երկու արգելակիչ նեյրոնների տարբերութ-
յունն այն է, որ Ռենշոուի բջիջները դրդվում են այն դեպքում, երբ ազդակներ 
են ստանում, իսկ Ուիլսոնի բջիջներն ունեն ֆոնային ակտիվություն, այդ 
պատճառով անընդհատ արգելակիչ ազդակներ են ուղարկում շարժիչ նեյ-
րոններին: Ուիլսոնի բջիջների արգելակիչ ազդակների հաղորդումն ընդ-
հատվում է այն դեպքում, երբ այս բջիջների վրա ավարտվող Ռենշոուի 
բջիջներն արգելակում են Ուիլսոնի բջիջները: Այս երևույթը կոչվում է արգե-
լակման արգելակում, իսկ սրա հետևանքը լինում է այն, որ շարժիչ նեյրոնները 
դուրս են գալիս Ուիլսոնի բջիջների արգելակիչ ազդեցությունից:  

Ողնուղեղն ունի երկու հիմնական ֆունկցիաներ` ռեֆլեքսային և 
հաղորդչական:  

  
6.2.1.3. Ողնուղեղի հաղորդչական ֆունկցիան 

 
Ողնուղեղի հաղորդող ֆունկցիան իրականանում է վերել և վայրէջ 

ուղիներով:  
Ողնուղեղի վերել ուղիները: Վերել հաղորդչական ուղին հիմնակա-

նում ունի եռնեյրոնային կառուցվածք ու կազմված է առաջին, երկրորդ և եր-
րորդ կարգի նեյրոններից: Առաջին կարգի նեյրոնները զգացող նեյրոններ են, 
որոնց մարմինները տեղակայված են ողնուղեղային հանգույցներում, իսկ 
աքսոնները, մտնելով ողնուղեղ, սինապսներ են առաջացնում երկրորդ 
կարգի նեյրոնների հետ: Վերջիններս գտնվում են ողնուղեղի հետին եղջյուր-
ներում կամ երկարավուն ուղեղում: Երկրորդ կարգի նեյրոններից 
ազդակները հաղորդվում են երրորդ կարգի նեյրոններին, որոնք տեղա-
կայված են տեսաթմբում: Երրորդ կարգի նեյրոններից տեղեկատվությունը 
հաղորդվում է կեղևի մարմնազգակայան գոտի: Վերել ուղու երկրորդ կարգի 
նեյրոնը ողնուղեղի կամ երկարավուն ուղեղի որևէ հատվածում անցնում է 
հակառակ կողմ, այդ պատճառով մարմնի ձախ կողմից ստացվող 
զգայական տեղեկատվությունը հասնում է աջ կիսագունդ և հակառակը: 

Ողնուղեղի հիմնական վերել համակարգին են պատկանում նազելի 
(Գոլլի) և սեպաձև (Բուրդախի) խրձերը, որոնք անցնում են նրա հետին պարա-
նիկներով: Այս խրձերը ձևավորվում են ողնուղեղային հանգույցների 
զգացող նեյրոնների աքսոններով և ավարտվում են երկարավուն ուղեղի 
համանուն (Գոլլի և Բուրդախի) կորիզներում: Գոլլի կորիզն ազդակներ է 
ստանում մարմնի ստորին մասերից և ստորին վերջույթներից, իսկ Բուր-
դախի կորիզը` գլխից և վերին վերջույթներից: Այս կորիզներից երկրորդ 
կարգի նեյրոնների աքսոններն ուղղվում են դեպի տեսաթումբ և սինապս-
ներ առաջացնում երրորդ կարգի նեյրոնների հետ: 

Մնացած վերել ուղիները սկսվում են ողնուղեղի գորշ նյութում տեղա-
կայված երկրորդ կարգի նեյրոնների աքսոններից: Նրանց վերել ուղիների 
հիմնական մասն անցնում է կողմնային ճոպանիկներով և ձևավորում մի 
քանի ուղիներ:  
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 Ողնուղեղ-տեսաթմբային ուղին տեղեկատվություն է հաղորդում հիմ-
նականում մաշկի և ներքին օրգանների ցավային, ջերմային, շոշափելիքի, 
ճնշման ընկալիչներից: Ընդ որում, այստեղ նույնպես երկրորդ կարգի 
նեյրոնների աքսոնները հատում են ողնուղեղի միջագիծը և հակառակ կող-
մի կողմնային կամ փորային պարանիկներով առանց ընդհատման բարձրա-
նում վեր և սինապսներ առաջացնում տեսաթմբում:  

 Ողնուղեղ-ուղեղիկային ուղին տեղեկատվություն է հաղորդում մկանա-
յին, ջլային, կապանային, մաշկի հպման և ճնշման ընկալիչներից: Կան 
ողնուղեղ-ուղեղիկային երկու հիմնական ուղիներ` մեջքային (Ֆլեքսիգի) և 
փորային (Հովերսի): Մեջքային ուղին, որով հաղորդվում են մկանների և վեր-
ջույթների ջլերի ընկալիչներից եկող ազդակները, առանց հատելու միջաձիգ 
գոտին, հասնում է ուղեղիկի կեղևին: Փորային ողնուղեղ-ուղեղիկային ուղին 
միջաձիգ գոտին հատում է երկու անգամ. մեկը` ողնուղեղում, մյուսը` ուղեղի 
ցողունում: Այս ուղիով հաղորդվում են ջլերից, մաշկից և ընդերային ընկա-
լիչներից ստացվող ազդակները: Այսպիսով, եթե գլխուղեղի կեղևը միշտ 
կապված է հակառակ կողմի ընկալիչների հետ, ուղեղիկի կեղևը, շնորհիվ 
չխաչվող կամ կրկնակի խաչվող խրձերի, նյարդաթելեր է ստանում նույն 
կողմի կառույցներից: Նկատելի է, որ այս ուղիները կազմված են երկու 
նեյրոններից: 

 Ողնուղեղ-պարանոցային ուղու վերջնամասերը սինապսներ են առա-
ջացնում ողնուղեղի պարանոցային հատվածի ռելեային նեյրոնների հետ: 
Վերջիններիս նեյրոնների աքսոններն ընթանում են դեպի ուղեղիկ և ուղեղի 
ցողունի այլ կառույցներ:  

 

Բացի գլխուղեղի տարբեր կառույցներ ընթացող ուղիներից, ողնուղե-
ղում կան նաև սեփական ողնուղեղային ուղիներ, որոնք ողնուղեղի տարբեր 
հատվածները կապում են միմյանց:  

Ողնուղեղի վայրէջ ուղիները: Այս ուղիները սկսվում են գլխուղեղի 
տարբեր բաժիններից, սպիտակ նյութի կողմնային կամ փորային պարանիկ-
ներով ուղղվում ողնուղեղ և ավարտվում նրա տարբեր հատվածներում:  

  Կեղև-ողնուղեղային (բրգային) ուղին սկսվում է մեծ կիսագնդերի կեղևի 
շարժողական գոտու բրգաձև բջիջներից և մոտակա գոտու նեյրոններից, 
անցնում երկարավուն ուղեղի բուրգերով և առանց ընդհատվելու հասնում 
ողնուղեղ: Այս ուղով իրականացվում են կամային, նուրբ և ճշգրիտ 
շարժումները (տե՛ս 6.2.7.4): Կեղև-ողնուղեղային ուղու ախտահարման 
հիմնական նշաններից է Բաբինսկու ռեֆլեքսի առկայությունը: 

  Կարմիր կորիզ-ողնուղեղային (ռուբրոսպինալ) ուղին ձևավորվում է 
միջին ուղեղի կարմիր կորիզից, որի աքսոնները կորիզից դուրս գալուց 
անմիջապես հետո խաչվում են և իջնում հակառակ կողմ: Այս ուղու հիմնա-
կան նշանակությունը ծալիչ մկանների դրդումն է և նույն կողմի տարածիչ-
ների արգելակումը: 

 Երկարավուն ուղեղում տեղակայված անդաստակային (վեստիբու-
լային) կորիզներից (հիմնականում` Դեյտերսի կողմնային անդաստակային 
կորիզ) սկսվում է անդաստակ-ողնուղեղային ուղին, որը, ընթանալով փորային 
պարանիկով, ավարտվում է առաջային եղջյուրների նեյրոնների վրա: Այս 
ուղիով ազդակներ են հաղորդվում անդաստակային համակարգից և 
ուղեղիկից: Այս ուղու հիմնական նշանակությունը տարածիչ մկանների 
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դրդումն է և նույն կողմի ծալիչների արգելակումը: 
 Կամրջի և երկարավուն ուղեղի ցանցանման գոյացությունից 

սկսվում է ցանցաողնուղեղային (ռետիկուլոսպինալ) ուղին, որն ավարտվում է 
առաջային եղջյուրի նեյրոնների վրա (տե՛ս 6.2․4․1): 

 
6.2.1.4. Ողնուղեղի ռեֆլեքսային գործունեությունը 

 
Ողնուղեղի սեփական ռեֆլեքսային գործունեությունն իրականանում է 

միասինապսային և բազմասինապսային ռեֆլեքսներով: Ողնուղեղի ռեֆ-
լեքսները լինում են մարմնական և վեգետատիվ: Մարմնական ռեֆլեքսները 
մասնակցում են մարդու կամային շարժողական ակտիվության, ինչպես 
նաև ընդերամարմնական և մաշկաընդերային ռեֆլեքսների իրակա-
նացմանը: Սրանցից են` պաշտպանական, ձգման, անտագոնիստ մկանների 
ռեֆլեքսները:  

Մկանների սեփական ռեֆլեքսներ: Սրանցից են ձգման և ջլային 
ռեֆլեքսները, որոնց ռեֆլեքսային աղեղը միասինապսային է:  

Ձգման (միոտատիկ) ռեֆլեքսները մկանային լարվածության պահպան-
ման միջոցով ապահովում են մարմնի դիրքն ու հավասարակշռությունը` 
հնարավորություն տալով մկանին կծկվելու` ի պատասխան նրա եր-կա-
րության հանկարծակի մեծացման: Ձգման ռեֆլեքսները սկսվում են 
մկանային իլիկներից:  

Ձգման ռեֆլեքսի պարզեցված մեխանիզմը հետևյալն է (նկ. 6.20). 
1. Մկանը երկարացնելիս մկանային իլիկները նույնպես երկարում են 

և Ia աֆերենտ նյարդաթելերով ազդակներ են ուղարկում ողնուղեղ: 
2. Աֆերենտ նյարդաթելերի աքսոնները սինապսներով կապվում են 

այդ նույն մկանի կծկումն ապահովող շարժիչ նեյրոնների հետ և դրդում վեր-
ջիններիս: Արդյունքում տվյալ մկանը կծկվում է, որպեսզի կանխվի նրանց 
հետագա երկարումը: 

3. Միաժամանակ աֆերենտ նյարդաթելի աքսոնի կողմնաճյուղերով 
ազդակները հաղորդվում են արգելակող միջադիր նեյրոններին, որոնք 
արգելակում են կծկվող մկանի անտագոնիստ մկանի շարժիչ նեյրոնները 
(փոխհակադարձ արգելակման օրինակ է):  
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Ձգման ռեֆլեքսի վառ օրինակ է հետևյալը. նստած դիրքով քնած մար-
դու գլուխն առաջ է թեքվում, այնուհետև միանգամից հետ է գնում, քանի որ 
պարանոցի հետին մասի լարված մկանային իլիկներն ակտիվացնում են 
ռեֆլեքսային աղեղն ու առաջացնում այդ մկանների կծկում: Կամ ոտքի վրա 
երկար ժամանակ կանգնած զինվորի ծունկը հոգնածությունից սկսում է 
ծալվել, որի պատճառով ծունկը տարածող մկանները ձգվում են, դրդում 
վերջինիս շարժիչ նեյրոնները և կծկում: 

Ջլային ռեֆլեքսները դրսևորվում են այն ժամանակ, երբ ակտիվանում 
են ջլային սեփական ընկալիչները (Գոլջիի օրգան): Արդյունքում կծկված մկանը 
թուլանում է:  

Քննարկենք ջլային ռեֆլեքսների պարզեցված մեխանիզմը. 
1. Մկանի կծկման ժամանակ ջլերը ձգվում են, որի հետևանքով Գոլջիի օր-

գանները դրդվում են և ազդակներ ուղարկում ողնուղեղ:  
2. Գոլջիի օրգաններից ողնուղեղ ընթացող զգացող նյարդաթելերն ավարտ-

վում են արգելակող նեյրոնների վրա և դրդում վերջիններիս: Արգելակող 
նեյրոններն արգելակում են տվյալ մկանի կծկումն ապահովող շարժիչ 
նեյրոնները` նպաստելով մկանի թուլացմանը: 

3. Միաժամանակ զգացող նյարդաթելերով ակտիվացվում են անտագոնիստ 
մկանների կծկումն ապահովող շարժիչ նեյրոնները:  

Ջլային ռեֆլեքսներն ունեն պաշտպանական նշանակություն, քանի որ 
կանխում են մկանների չափից ավելի կծկումը: Սա հատկապես կարևոր է 
մկանային առավելագույն աշխատանքի, օրինակ, վազքի ժամանակ:  

Իրենց գործունեությամբ ջլային ու ձգման ռեֆլեքսները հակառակ են 
իրար, սակայն գործում են փոխհամաձայնեցված կարգով, որն ապահովում 
է մկանների բնականոն աշխատանքն ու լարվածությունը: 

Ռիթմային և կեցվածքային ռեֆլեքսներ: Սրանք բարդ ռեֆլեքսներ 
են, քանի որ իրականանում են մեծ թվով շարժիչ կենտրոնների, ողնուղեղի 
մի շարք հատվածների և գլխուղեղի ներգրավվածությամբ: Ռիթմային ռեֆ-
լեքսներից են քորելու և մաքրելու ռեֆլեքսները, քայլելը:  

Կեցվածքի կամ դիրքի ռեֆլեքսներն ուղղված են տևական ժամանա-
կով դիրքի պահպանմանը: Սրանցից է ծալիչ լարումային ռեֆլեքսը, որի դեպ-

Նկար 6.20. Ձգման (1) և ջլային (2) ռեֆլեքսների աղեղների գծապատկերը: 
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քում մարմնի դիրքը պահպանվում է հիմնականում ծալիչ մկանների կծկման 
հաշվին, և առավել հաճախադեպ տարածիչ լարումային ռեֆլեքսը:  

Պաշտպանական (փախուստի) ռեֆլեքսների շնորհիվ արագորեն խույս են 
տալիս ցավային կամ վնասող գրգիռներից: Նման օրինակ է ներկայացված 
նկ. 6.21–ում: 

 

Վեգետատիվ ռեֆլեքսներ: Ողնուղեղում տեղակայված են ներքին 
օրգանների աշխատանքը վերահսկող մի շարք վեգետատիվ կենտրոններ: 
Օրինակ՝  

 ակնագունդը նյարդավորող սիմպաթիկ կենտրոնը, որի ազդեցութ-
յամբ առաջանում է բբի լայնացում, արտակնություն, ակնաճեղքի լայնա-
ցում,  

 սիրտն ու բրոնխները նյարդավորող սիմպաթիկ կենտրոնները, որոնց 
դրդումը խթանում է սրտի աշխատանքն ու լայնացնում բրոնխները,  

 ներքին օրգանները, անոթներն ու քրտնագեղձերը նյարդավորող 
սիմպաթիկ կենտրոնները,  

 կղազատումը, միզարձակումը, առնանդամի արյունալցումն ապահո-
վող պարասիմպաթիկ կենտրոնները: 

Ողնուղեղային շոկ: Ողնուղեղի լայնական հատումը կամ վնասվածքն 
առաջացնում է ողնուղեղային շոկ: Այն արտահայտվում է կտրված տեղից 
ներքև ողնուղեղի ռեֆլեքսային կենտրոնների գործունեության ընկճումով և 
դրդունակության անկումով: Դրա առաջացման պատճառը ողնուղեղային 
կենտրոնների վրա գլխուղեղի բարձրադիր բաժինների և հատկապես ՑԳ-ի 
կողմից ակտիվացնող ազդեցության վերացումն է: Ողնուղեղային շոկի տևո-

Նկար 6.21. Պաշտպանական ռեֆլեքսի գծապատկերը՝ 
 

1. ցավային գրգռիչի ազդման կողմի ոտքի ծալիչ մկանները կծկվում են,  
իսկ տարածիչները` թուլանում, 2. հակառակ կողմի տարածիչ մկանները կծկվում են, իսկ ծալիչները` 

թուլանում: 
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ղությունը տարբեր է և պայմանավորված է կենդանու գլխուղեղի զարգաց-
ման աստիճանով. ինչքան այն զարգացած է, այնքան տևական է շոկը: 
Օրինակ` գորտինը տևում է մի քանի րոպե, շանը՝ մի քանի օր, մարդունը՝ 
մոտավորապես 2 ամիս: Շոկը վերանալուց հետո ինքնածին ակտիվությամբ 
օժտված նեյրոնների առկայության շնորհիվ վերականգնվում են ողնուղե-
ղային որոշ ռեֆլեքսներ (ծալում–տարածում, միզապարկի ռեֆլեքսային դա-
տարկում, անոթային ռեֆլեքսներ): Շոկի երևույթները վերանալուց հետո 
երկար ժամանակ նկատվում է նոր վիճակ՝ ռեֆլեկտոր կենտրոնների դրդու-
նակության խիստ բարձրացում (հիպերռեֆլեքսիա), որի պատճառը գլխու-
ղեղի արգելակող ազդակների բացակայությունն է ողնուղեղի վրա:  

 
6.2.2. Հետին ուղեղ 

6.2.2.1. Հետին ուղեղի կառուցվածքաֆունկցիոնալ 
առանձնահատկությունները 

 
Երկարավուն ուղեղը և վարոլյան կամուրջը միասին կազմում են հետին 

ուղեղը: Երկարավուն ուղեղով անցնում են բազմաթիվ վերել և վայրէջ 
հաղորդչական ուղիներ, որոնցով իրագործվում է ողնուղեղի և գլխուղեղի 
կապը: Վարոլյան կամրջով անցնում են մեծ կիսագնդերը և ուղեղիկի 
կիսագնդերը կապող հաղորդչական ուղիները:  

Հետին ուղեղը միջին ուղեղի հետ կազմում է ուղեղի ցողունը: Ուղեղի 
ցողունում են ցանցանման գոյացությունը և օրգանիզմի կարևոր կենսական 
ֆունկցիաները (շնչառություն, արյան շրջանառություն, մարսողություն) 
կարգավորող մի շարք նյարդային կենտրոններ:  

Երկարավուն ուղեղում նեյրոնների կուտակումներն առաջացնում են 
կենտրոնում տեղակայված գորշ նյութը, որը շրջապատված է սպիտակ 
նյութով:  

Հետին ուղեղում են 5-ից 12-րդ զույգ գանգուղեղային նյարդերի կորիզ-
ները` լեզվաըմպանային (IX), թափառող (X), հավելյալ (XI), ենթալեզվային (XII), 
եռվորյակ (V), զատող (VI), դիմային (VII), անդաստակախխունջային (VIII) (նկ. 
6.22):  
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Երկարավուն ուղեղի միջին մասում գտնվում է ՑԳ-ն, որը շարունակ-

վում է դեպի կամուրջ և միջին ուղեղ:  
Վարոլյան կամուրջը տեղակայված է երկարավուն ուղեղի և միջին 

ուղեղի միջև: Կամուրջը սեփական կորիզներով կապված է ուղեղիկի հետ 
(նկ. 6.23):  

Հետին ուղեղի ֆունկցիաներն են հաղորդող, ռեֆլեքսային և ինքնավար: 
Ինքնավար (ավտոմատիկ) ֆունկցիայի օրինակ է շնչառական կենտրոնի 
գործունեությունը: 

6.2.2.2. Հետին ուղեղի ռեֆլեքսային գործունեությունը 
 

Հետին ուղեղն իրականացնում է մարմնական, վեգետատիվ, զգայական 
(համի, լսողական) անդաստակային ռեֆլեքսներ, ներառյալ մի շարք պաշտպա-
նական ռեֆլեքսներ՝ փսխման, արցունքազատման, կոպերի թարթման, փռշտոցի, 
հազի: 

Նկար 6.22. Գանգուղեղային նյարդերի 
կենտրոնները հետին ուղեղում. 

 

V. եռվորյակ, VI. զատող, VII. դիմային, 
VIII. անդաստակախխունջային, IX. 
լեզվաըմպանային, X. թափառող, XI. 
հավելյալ, XII. ենթալեզվային: 

Նկար 6.23. Վարոլյան կամուրջը, որը կապում է ուղեղիկը միջին ուղեղի, միջանկյալ 
ուղեղի, երկարավուն ուղեղի և ողնուղեղի հետ: 
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Մարմնական ռեֆլեքսներ: Այս ռեֆլեքսներն ապահովում են մարմնի 
կեցվածքը, սննդի ընդունումը, մշակումը և կլումը:  

Երկարավուն ուղեղով իրականացվող ռեֆլեքսները մասնակցում են 
մարմնի դիրքի (կեցվածքի) պահպանմանը ինչպես անշարժ վիճակում, այն-
պես էլ տեղաշարժման ժամանակ:  

Կեցվածքի և հավասարակշռության ռեֆլեքսները լինում են ստատիկա-
կան և ստատոկինետիկական:  

Ստատիկական ռեֆլեքսները նպաստում են հավասարակշռության պահ-
պանմանը մարմնի տարբեր տեսակի անշարժ (ստատիկ) վիճակներում: 
Ստատիկական ռեֆլեքսներն իրենց հերթին լինում են դիրքային և ուղղման:  

 Դիրքային (կեցվածքատոնիկ) ռեֆլեքսները մկանների լարվածության 
փոփոխմամբ ապահովում են մարմնի դիրքը կամ կեցվածքը: Սրանք իրա-
կանացվում են երկարավուն ուղեղի մասնակցությամբ: 

 Ուղղման ռեֆլեքսները նպաստում են մարմնի դիրքի վերադարձին 
իր բնականոն դիրքին: Ի տարբերություն դիրքային ռեֆլեքսների` ուղղման 
ռեֆլեքսների իրականացմանը մասնակցում է նաև միջին ուղեղը: Սրանք 
պատասխանատու են նաև գլխի բնականոն դիրքը պահպանելու համար: 

Պայմանավորված ընկալիչների սկզբնաղբյուրով՝ հետին ուղեղով իրա-
կանացվող դիրքի պահպանման ռեֆլեքսները լինում են պարանոցային և 
անդաստակային:  

Պարանոցային ռեֆլեքսները մաքուր ստացվում են անդաստակային 
համակարգի քայքայման դեպքում: Այսպես` գլուխը հետ թեքելու դեպքում 
կծկվում են փորձակենդանու առջևի վերջույթների տարածիչ, իսկ հետին 
վերջույթներում` ծալիչ մկանները: Դրան հակառակ փոփոխություններ են 
առաջանում գլուխն առաջ հակելու դեպքում (նկ. 6.24): 

 
Նկար 6.24. Պարանոցային ռեֆլեքսների օրինակներ  

(բացատրությունը` տեքստում): 
Եթե գլուխը երկայնակի առանցքի ուղղությամբ պտտվի աջ կամ ձախ, 

ապա հավասարակշռությունը վերականգնելու համար կկծկվեն այն կողմի 
վերջույթների տարածիչ մկանները, որի կողմ թեքվել է գլուխը: Միաժամա-
նակ կկծկվեն հակառակ կողմի վերջույթների ծալիչ մկանները: Այս ռեֆլեքս-
ների էֆեկտոր օղակում ընդգրկվում են ոչ միայն վերջույթների, այլև աչքի 
մկանները: Գլխի ցանկացած շեղման դեպքում ակնագնդերն ուղղվում են 
հակառակ կողմ` տեսողական կողմնորոշումը պահպանելու համար: 

Անդաստակային ռեֆլեքսները կապված են պարանոցայինների հետ և 
փոխադարձաբար լրացնում են իրար: Անդաստակային ռեֆլեքսները կարող 
են լինել դիրքային և ուղղման ու կարող են իրագործվել անգամ պարանոցի 
պրոպրիոընկալիչների անջատման դեպքում: Դիրքային անդաստակային 
ռեֆլեքսի օրինակ է հետևյալը. եթե մարմնի նկատմամբ ֆիքսված գլխով 
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կատվին շրջեն տարածության մեջ, ապա, պայմանավորված գլխի դիրքով, 
կնկատվի մկանների լարվածության տարատեսակ բաշխում: Ուղղման 
անդաստակային ռեֆլեքսի օրինակ է մեջքով դեպի ներքև ընկնող կատվի 
շարժումները, երբ առաջին հերթին կատարվում է գլխի շարժում, որից հետո 
օդում ամբողջ մարմինը շրջվում է և բնականոն դիրք ընդունում` մինչև 
գետնին հասնելը: 

Ռեֆլեքսների մյուս տեսակը` ստատոկինետիկականները, նպաստում են 
դիրքի պահպանմանը մարմնի շարժման և պտտման արագությունը 
փոփոխելու դեպքում: Այս ռեֆլեքսների ընկալչական դաշտերը գտնվում են 
կիսաբոլոր խողովակներում: Սրանք նույնպես իրականացվում են միջին 
ուղեղի կորիզների պարտադիր մասնակցությամբ: 

Սովորաբար ստատոկինետիկական ռեֆլեքսների ուղղվածությունը 
պայմանավորված է նրանով, թե որ կիսաբոլոր խողովակն է դրդվում: Օրի-
նակ` վազքը դանդաղեցնելու դեպքում դրդվում են սագիտալ խողովակի 
ընկալիչները, որի արդյունքում մկանային լարվածության ռեֆլեքսներն իրա-
նը թեքում են առաջ և դրանով պահպանում հավասարաչափ շարժումը:  

Ստատոկինետիկական ռեֆլեքսներից են պտտական ռեֆլեքսները: 
Հորիզոնական հարթությամբ մարմնի պտտումը հարուցում է հորիզոնական 
նիստագմ: Այս ռեակցիայի էությունն այն է, որ պտտելու սկզբում աչքերն 
ուղղվում են պտտելու ուղղության հակառակ կողմը, որից հետո վերադառ-
նում են բնականոն դիրքին: 

Ստատոկինետիկական ռեֆլեքսներից են նաև վերելակային (ուղղագիծ 
արագացման) ռեֆլեքսները: Վերելակը արագ բարձրանալու դեպքում մեծա-
նում է ոտքերի ծալիչ մկանների լարվածությունը, իսկ ներքև իջնելիս` 
տարածիչներինը: 

Վերոհիշյալ ռեֆլեքսների օրինաչափություններով է պայմանավորված 
սպորտի ֆիզիոլոգիայում հայտնի «գլխի առաջատար դերի» սկզբունքը: 
Ըստ դրա` մարմնի շարժումը հեշտանում է, եթե նրան նախորդում է գլխի 
համապատասխան շարժումը: Օրինակ` դահուկներով սահելու կամ վազք-
ուղիներում կտրուկ շրջադարձերի դեպքում գլուխը նախօրոք պետք է 
թեքվի համապատասխան կողմը:  

Մարմնական ռեֆլեքսներից են նաև շղթայական ռեֆլեքսները: Օրինակ՝ 
սնման վարքագծային ռեֆլեքսները նպաստում են սննդի ընդունմանը, 
մշակմանն ու կլլմանը: Դրանք իրականանում են երկարավուն ուղեղի 
կորիզների հաջորդական գրգռման շնորհիվ, որի հետևանքով հաջորդաբար 
ներառվում են տարբեր մկանային խմբեր: Օրինակ` սնունդը ծամելու և 
կլլման ժամանակ ծամիչ մկանները, լեզուն, փափուկ քիմքը, մակկոկորդն ու 
կերակրափողը գործում են համագործակցված, որը կատարվում է երկարա-
վուն ուղեղի միջոցով: 

Վեգետատիվ ռեֆլեքսներ: Հետին ուղեղը մասնակցում է նաև բազ-
մաթիվ վեգետատիվ ֆունկցիաների իրականացմանն ու կարգավորմանը, 
քանի որ այստեղ են գտնվում մի շարք կարևորագույն կենտրոններ (շնչա-
ռական, շնչահսկիչ, անոթաշարժ, մարսողության կենտրոններ, թափառող 
նյարդի կորիզ): 

 
6.2.2.3. Հետին ուղեղի հաղորդչական ֆունկցիան 
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Երկարավուն ուղեղով անցնում են ողնուղեղը գլխուղեղին կապող 
բոլոր վերել և վայրէջ ուղիները: Ողնուղեղը, կամուրջը, միջին ուղեղը, 
տեսաթումբը, ենթատեսաթումբը և մեծ կիսագնդերի կեղևը երկկողմանի 
կապեր ունեն երկարավուն ուղեղի հետ: Այս բարդ ու բազմակողմանի կա-
պերի առկայությունը վկայում է, որ երկարավուն ուղեղը մասնակցում է 
կմախքային մկանների, վեգետատիվ ու բարձրագույն ինտեգրատիվ ֆունկ-
ցիաների կարգավորմանը, զգայական գրգիռների վերլուծությանը: 
 

6.2.3. Միջին ուղեղ 
6.2.3.1. Միջին ուղեղի կառուցվածքային առանձնահատկությունները 

 
Միջին ուղեղը բաժանվում է երկու մասի. սիլվյան ջրածորանի մեջքա-

յին մասում ուղեղի ծածկն է, իսկ փորային մասում՝ ուղեղի կոթոնները: Մելանին 
գունակ պարունակող գորշ նյութի շերտը` սև նյութը, ուղեղի կոթոնները բա-
ժանում է երկու մասի՝ կոթոնների հիմքի և ծածկի (նկ. 6.25): 

Միջին ուղեղում կան կառուցվածքային հետևյալ մասերը` քառաբլուր-
ներ, գանգուղեղային նյարդերի կորիզներ, ՑԳ, կարմիր կորիզ, սև նյութ, միջանկյալ 
կորիզ, կապույտ բիծ, կարի կորիզ: 

Միջին ուղեղով անցնում են դեպի տեսաթումբ, ուղեղիկ, գլխուղեղի 
կեղև ընթացող վերել հաղորդչական ուղիները, ինչպես նաև մեծ կիսագնդե-
րի կեղևից, զոլավոր մարմնից, ենթատեսաթմբից` միջին ուղեղի, երկարա-
վուն ուղեղի ու ողնուղեղի կորիզներին ուղղվող վայրէջ հաղորդչական ուղի-
ները: 
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Քառաբլուրների ստորին բլրակները ստանում են լսողական զգացող 
ազդակներ, այդ պատճառով համարվում են լսողական ենթակեղևային 
կենտրոններ, իսկ վերին բլրակները, որոնք ազդակներ են ստանում տեսո-
ղական օրգաններից` տեսողական ենթակեղևային կենտրոններ:  

Ծածկում են գանգուղեղային III և IV նյարդերի շարժիչ կորիզները, ո-
րոնք կապված են տեսողության հետ:  

Սիլվյան ջրածորանը շրջապատված է կենտրոնական գորշ նյութով (հարջ-
րածորանային գորշ նյութ): Նշենք, որ հարջրածորանային գորշ նյութը հակա-
ցավային գլխավոր կենտրոնն է և մասնակցում է ցավային զգացողության 
կառավարմանը (տե՛ս 9.14.6): 

 
6.2.3.2. Միջին ուղեղի ֆունկցիաները 

 
Քառաբլուրների մասնակցությամբ իրականանում են առաջնային տե-

սողական և լսողական կողմնորոշման ռեֆլեքսները, ինչպես նաև սրանք 
պատասխանատու են «պահակային» ռեֆլեքսի համար, որի ժամանակ 
մկանային լարվածությունը վերաբաշխվում է և նախապատրաստվում է 
փախուստ կամ հարձակում:  

Կարմիր կորիզը ռուբրոսպինալ ուղիով դրդում է ծալիչ մկանները նյար-
դավորող α- և γ-շարժիչ նեյրոնները ու միաժամանակ արգելակում տարածիչ 
մկանները նյարդավորող նեյրոնները: Սա հակառակ է Դեյտերսի կորիզից 

Նկար 6.26. Շարժիչ կեղև-կարմիր կորիզ  
և ուղեղիկ-կարմիր կորիզ-ողնուղեղ ուղինները: 

Նկար 6.25. Միջին ուղեղի կտրվածքը՝ 
 

1. ուղեղի ծածկ, 2. ծածկի թիթեղ, 3. կոթոնների հիմք, 4. կարմիր կորիզ, 5. սև նյութ,  
6. ճակատ-կամրջային առջևի ուղի, 7. կեղև-կորիզային ուղի, 8. կեղև-ողնուղեղային կողմնային 

և առաջային ուղիներ, 9. ծոծրակ-քունք-կամրջային ուղի, 10. միջային ժապավեն, 11. 
ցանցանման գոյացություն, 12. եռվորյակ նյարդի կորիզ,  

13. քառաբլուրներ, 14. սիլվյան ջրածորան, 15. հարջրածորանային գորշ նյութ,  
16. ակնաշարժ նյարդ: 
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սկսվող անդաստակա-ողնուղեղային ազդեցությանը: Կարմիր կորիզ-ողնու-
ղեղային ուղին պատկանում է արտաբրգային ուղուն (նկ. 6.26): 

Եթե կարմիր կորիզից անմիջապես ներքև անջատվի նրա կապը հե-
տին ուղեղի հետ, ապա կառաջանա ուղեղազերծման կարկամություն (նկ. 6.27): 
Սա բնութագրվում է վերջույթների, մեջքի և պոչի տարածիչ մկանների լար-
վածության խիստ բարձրացմամբ, քանի որ հատման ժամանակ վերանում է 
կարմիր կորիզի ազդեցությունը ծալիչ մկանների շարժիչ նեյրոնների վրա, 
ինչպես նաև հանվում է կարմիր կորիզի արգելակող ազդեցությունը Դեյտեր-
սի կորիզի վրա: Կարկամությունը կվերանա, եթե քայքայվի Դեյտերսի կորի-
զը կամ հատումը կատարվի նշված կորիզից ներքև: 

Սև նյութը (Զոմմերինգի նյութ) իր անունը ստացել է մելանինով հարուստ 
նեյրոնների շնորհիվ: Այն պարունակում է դոֆամինէրգիական նեյրոններ և 
մասնակցում է բարդ շարժումների փոխհամաձայնեցմանը: Սև նյութը կար-
գավորում է ծամելու, կլլման գործողությունները, դրանց հաջորդականութ-
յունը, ապահովում ձեռքի մատների նուրբ շարժումները, մասնակցում է հու-
զային վարքագծի կարգավորմանը: 

Միջանկյալ կորիզը մասնակցում է պտտական շարժումներին: 
Կապույտ բիծը նորադրենէրգիական գոյացություն է, որի աքսոնները 

մտնում են ողնուղեղի առաջային եղջյուրներ: Այս նեյրոնների վրա կան 
խոլինէրգիական, ադրենէրգիական, սերոտոնինէրգիական, ԳԱԿԹ-էրգիա-
կան և այլ տեսակի ընկալիչներ, որոնց ակտիվացումը հիմնականում թող-
նում է արգելակիչ ազդեցություն, բացառությամբ խոլինէրգիական և P-նյու-
թի ազդեցության: Կապույտ բիծն իր հերթին հիմնականում արգելակում է 
այլ նեյրոնների գործունեությունը: Ենթատեսաթմբի հետ այն մասնակցում է 
սթրեսի, հուզական վիճակի, հիշողության և ուշադրության մեխանիզմնե-
րին: 

Կապույտ բծի նեյրոնների ակտիվությունը մեծանում է արագ քնի փու-
լում, որը թուլացնում է մկանային լարվածությունը, իրանի ու վերջույթների 
մկանների շարժումները: 

 
6.2.4. Ցանցանման գոյացություն 

6.2.4.1. Ցանցանման գոյացության կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները 
 

Ցանցանման գոյացությունը (ՑԳ) գտնվում է երկարավուն ուղեղում, 
վարոլյան կամրջում և միջին ուղեղում: Անվանումը պայմանավորված է նրա 
կորիզների սփռուն տեղակայմամբ և նեյրոնների ելուստների ցանցանման 
տարածմամբ: Նրանց աքսոններն առատ ճյուղավորված են և առաջացնում 
են մեծ քանակությամբ սինապսներ (մեկ նեյրոնի հաշվով մինչև 25000 սի-

Նկար 6.27. Ուղեղազերծման 
կարկամություն: 
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նապս): ՑԳ-ի նեյրոններն ադրենէրգիական, սերոտոնինէրգիական և դոֆա-
մինէրգիական են: 

ՑԳ-ն ունի շարժիչ և զգացող ուղիներ: Այն տեղեկատվություն է ստա-
նում զգայական ուղիներից, ուղեղիկից, կեղևի շարժողական գոտուց: Միա-
ժամանակ ցանցանման գոյացությունից դուրս եկող շարժիչ ուղիներն ազ-
դում են ԿՆՀ-ի վերադաս և ստորադաս կենտրոնների վրա (նկ. 6.28):  

Ցանցանման կառուցվածքն ապահովում է ՑԳ-ի գործունեության հու-
սալիությունն ու կայունությունը վնասակար ազդեցությունների նկատմամբ, 
քանի որ տեղային ախտահարումները փոխհատուցվում են պահպանված 
տարրերի հաշվին: ՑԳ-ի նեյրոններն օժտված են լարումային ակտիվությամբ 
և բարձր զգայունությամբ արյան որոշ նյութերի (ադրենալին, CO2) ու դե-
ղանյութերի (բարբիտուրատներ, ամինազին) նկատմամբ: 
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ՑԳ գլխավոր կորիզներն ու ֆունկցիաները: Տարբերում են կամրջի 
և երկարավուն ուղեղի ցանցանման կորիզներ (նկ. 6.29): Սրտանոթային 
ճնշող, կլլման, արտաշնչման կենտրոնները, ողնուղեղի ռեֆլեքսներն արգե-
լակող և ուղեղի հակացավային համակարգի մեջ մտնող կորիզները տեղա-
կայված են երկարավուն ուղեղում, իսկ անոթալայնիչ կենտրոնը, կեղևային 
և ողնուղեղային ազդեցությունները ուղեղիկ հաղորդող, իրանի վերին մասի 
պտույտի ու պտտական շարժումների կարգավորման կենտրոնները` 
կամրջի շրջանում: 

  

Նկար 6.29. Ցանցանման և անդաստակային 
կորիզների տեղակայվածությունը:  

 

Նկար 6.28. ՑԳ-ի վերել և վայրէջ 
ուղիները: 
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6.2.4.2. Ցանցանման գոյացության ֆունկցիաները 
 
ՑԳ-ն վայրէջ և վերել ուղիներով կապված է ԿՆՀ-ի տարբեր բաժիննե-

րի հետ: Վերել ուղիներով ՑԳ-ն առավելապես դրդում, ակտիվացնում է 
առավել բարձրադիր բաժինները, իսկ վայրէջ` ցանցաողնուղեղային ուղի-
ներով ողնուղեղի վրա ունի ինչպես ակտիվացնող, այնպես էլ արգելակող 
ազդեցություններ: 

Ցանցանման գոյացությունն իրականացնում է վեգետատիվ, մարմնական 
և զգայական ֆունկցիաներ: 

Վեգետատիվ ֆունկցիաներ: ՑԳ-ն ազդում է ուղեղի ցողունի և 
ողնուղեղի վեգետատիվ կենտրոնների վրա, որով և իրականացվում են ՑԳ-ի 
վեգետատիվ ազդեցությունները: ՑԳ-ում տեղակայված են կարևորագույն 
վեգետատիվ կենտրոններ, որոնցից գլխավորներն են շնչառական, անոթա-
շարժ և վարոլյան կամրջում առկա շնչահսկիչ կենտրոնները: 

Մարմնական ֆունկցիաներ: ՑԳ-ն ազդում է գանգուղեղային նյար-
դերի և ողնուղեղի շարժողական կենտրոնների վրա և կարգավորում շար-
ժումները, մասնակցում դիրքի և նպատակաուղղված շարժումների կարգա-
վորմանը:  

Ինչպես նշվել է, ՑԳ-ի վայրէջ ազդեցությունները կարող են լինել դրդող 
և արգելակող: Վայրէջ ազդեցություններն իրագործվում են կողմնային և մի-
ջին ուղիներով:  

Կողմնային ցանցաողնուղեղային (ռետիկուլոսպինալ) ուղին սկիզբ է առնում 
երկարավուն ուղեղի ՑԳ-ի կորիզներից և ակտիվացնում վերջույթների ծա-
լիչների α- ու γ-շարժիչ նեյրոնները, միաժամանակ արգելակում տարածիչնե-
րի շարժիչ նեյրոնները: Այս ազդեցությունը նման է կարմիր կորիզ-ողնուղե-
ղային ուղու ազդեցությանը:  

Միջային ցանցաողնուղեղային ուղին սկսվում է կամրջի ՑԳ-ի կորիզներից 
և ակտիվացնում տարածիչ մկանների շարժիչ նեյրոններն ու արգելակում 
ծալիչների շարժիչ նեյրոնները: Այս հատկությամբ այն նման է անդաստա-
կաողնուղեղային ուղուն:  

ՑԳ-ն կապ է հաստատում ողնուղեղի և ուղեղիկի միջև: Երկկողմանի 
այս կապերով մասնակցում են վարժանքով պայմանավորված շարժումների 
իրականացմանը, կողմնորոշման, ցավային ռեակցիաներին, քայլելուն և 
աչքերի շարժմանը (նկ. 6.30): 

ՑԳ-ն կարևոր դեր ունի նաև մեծ կիսագնդերի կեղևի բնականոն 
գործունեության կարգավորման հարցում:  
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ՑԳ-ի վերել ուղիները հատելու դեպքում կենդանին կարող է հայտնվել 
քնանման կոմատոզ վիճակում: Այս և նման այլ հետազոտություններ վկայում 
են, որ ՑԳ-ն մեծ դեր է կատարում կիսագնդերի ակտիվացման, արթուն 
վիճակի պահպանման գործում: ՑԳ-ի վերել ուղիների դրդման դեպքում 
ուղեղում անհետանում են դանդաղ և մեծ, փոխարենը հայտնվում են արագ 
ու փոքր տատանասահմանով ալիքներ: Գլխուղեղի կեղևի` ակտիվ վիճակին 
անցնելը պայմանավորված է ՑԳ-ից ստացվող ազդակների քանակով, որն էլ 
պայմանավորված է զգացող ուղիների կողմնային ճյուղերով ՑԳ մտնող 
զգայական ազդակներով:  

Հարկ է նշել, որ ՑԳ-ի վերել ուղիներում, բացի ակտիվացնող նյարդա-
թելերից, կան նաև ապաակտիվացնող նյարդաթելեր: Օրինակ` ՑԳ-ի որոշ 
կորիզների դրդումն առաջացնում է խոր քուն (Վ. Հեսսի քնի կենտրոն):  

Զգայական ֆունկցիաներ: Ցանցանման գոյացությունն ազդում է 
նաև ուղեղի կողմից ընկալվող լսողության, տեսողության և հոտառական 
զգայունությունների վրա: Օրինակ՝ ցանցանման գոյացության վնասումը և 
բարբիտուրատային թմրեցումն ուժգնացնում են զգայական ազդակները, 
որոնք բնականոն պայմաններում ցանցանման գոյացության արգելակող 
ազդեցության տակ են:  

ՑԳ-ն ազդակներ է ստանում նաև մկանների ու ներքին օրգանների 
ցավային ընկալիչներից և մասնակցում է ոչ ճիշտ տեղակայված «բութ ցա-
վի» զգայունության առաջացմանը (տե՛ս 9.5): 

 
6.2.5. Ուղեղիկ 

6.2.5.1. Ուղեղիկի կառուցվածքային առանձնահատկությունները 
 
Ուղեղիկը կազմված է երկու կիսագնդերից, որոնք իրար միանում են 

որդով: Կիսագնդերը ծածկված են գորշ նյութով՝ ուղեղիկի կեղևով, իսկ ներ-
սում սպիտակ նյութն է: Սպիտակ նյութում գորշ նյութի կուտակումներն 

շարժողական գոտի 

ցանցանման 
գոյացություն 

զգայական 
ազդակներ ողնուղեղ 

լիմբիական 
համակարգ ենթատեսաթումբ 

տեսաթումբ 

մարմնազգայական 
գոտի 

հիմքային կորիզներ 

Նկար 6.30. Կապերը ցանցանման գոյացության և ուղեղի այլ կառույցների միջև: 
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առաջացնում են ուղեղիկի երեք զույգ կորիզները: 
Ուղեղիկի կեղևը կազմված է երեք շերտից (նկ. 6.31).  
  Արտաքին` մոլեկուլային շերտում տեղակայված են Պուրկինյեի բջիջ-

ների դենդրիտները: Այստեղ կան նաև զուգահեռ թելիկներ, որոնք հա-
տիկավոր բջիջների աքսոններն են: Մոլեկուլային շերտի ստորին մասում 
տեղակայված են զամբյուղաձև և աստղաձև բջիջները: 

  Միջին` հանգուցային շերտում տեղակայված են արգելակիչ Պուրկինյեի 
բջիջները (7-30 մլն): Մեկ Պուրկինյեի բջջի դենդրիտների վրա կարող են լինել 
60000-100000 սինապսներ: Այս բջիջները տեղեկատվությունը հավաքում 
են, մշակում և հաղորդում: Սրանք ուղեղիկի միակ էֆերենտ նեյրոններն են և 
կապված են ուղեղիկի կորիզների հետ: 

  Ներքին` հատիկավոր շերտում տեղակայված են շուրջ 10 մլրդ հատի-
կավոր բջիջներ: Սրանց աքսոնները բարձրանում են մինչև մոլեկուլային 
շերտ, T–աձև ճյուղավորվում և առաջացնում են զուգահեռ թելեր, որոնք 
սինապսներ են ձևավորում աստղաձև ու զամբյուղաձև բջիջների հետ: Հա-
տիկավոր շերտում են նաև արգելակիչ Գոլջիի բջիջները, որոնց աքսոնները 
բարձրանում են մինչև մոլեկուլային շերտ: 

Ուղեղիկի սպիտակ նյութում առկա կորիզներն են վրանի կորիզները, 
որոնք տեղակայված են որդի սպիտակ նյութում, սրանցից կողմնայնորեն 
տեղակայված գնդաձև և խցանաձև կորիզները, որոնք միասին կոչվում են 
ներդիր կորիզներ և ավելի կողմնայնորեն տեղակայված ատամնավոր կորիզները 
(նկ. 6.32): 

Հիմք ընդունելով ուղեղիկի կեղևի և նրա կորիզների միջև առկա կա-
պերը` տարբերում են ուղեղիկի երեք ֆունկցիոնալ գոտիներ. 
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  Միջային գոտին ընդգրկում է որդը և վրանի կորիզները: Այս գոտին 
մկանային լարվածության կարգավորման միջոցով մասնակցում է մարմնի 
դիրքի և հավասարակշռության պահպանմանը: Որդը զգայական գրգիռներ 
է ստանում մարմնազգայական համակարգից` մաշկից և պրոպրիոռեցեպ-
տորներից: Մշակված գրգիռներն ուղղվում են վրանի կորիզ, որտեղից անմի-
ջապես կամ միջնորդավորված հասնում են Դեյտերսի կորիզ և ՑԳ:  

 Միջանկյալ գոտին ընդգրկում է դեպի ներդիր կորիզներն ընթացող ու-
ղեղիկի կեղևի միջանկյալ շրջանը: Այս գոտու Պուրկինյեի բջիջները գրգիռ-
ներ են ստանում մարմնազգայական համակարգից և բրգաձև ուղու կողմ-
նաճյուղերից: Մշակված տեղեկատվությունը միջանկյալ կորիզներից ուղղ-
վում է կարմիր կորիզ: Այս գոտին մասնակցում է դանդաղ նպատակասլաց 
շարժումների կատարմանը: 

Նկար 6.32. Ուղեղիկի 
կորիզների տեղակայությունը: 

Նկար 6.31. Ուղեղիկի շերտերն ու նրա տարբեր նեյրոնների փոխհարա-
բերությունները: 
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 Կողմնային գոտին ընդգրկում է ուղեղիկի կիսագնդերի կողմնային բա-
ժիններն ու ատամնավոր կորիզները: Այս գոտու Պուրկինյեի բջիջներն ազ-
դակները ստանում են գլխուղեղի կիսագնդերի բոլոր զգայական գոտինե-
րից, որից հետո մշակված տեղեկատվությունն ուղղվում է ատամնավոր կո-
րիզին: 

Ատամնավոր կորիզից գրգիռներն ընթանում են երկու ուղղությամբ: 
Մի մասն ուղղվում է գլխուղեղի կեղևի շարժողական գոտի և այնտեղից 
սկիզբ առնող բրգային ուղու միջոցով իջնում դեպի ողնուղեղ: Սրանով 
իրականացվում են արագ շարժողական ռեակցիաները: Իսկ գրգիռների մի 
մասն ատամնավոր կորիզից հասնում է կարմիր կորիզին, իսկ այնտեղից էլ` 
ողնուղեղ: Այս գոտին մասնակցում է արագ, նպատակասլաց շարժումների 
կատարմանը: 

Ուղեղիկի ենթակեղևային կորիզներից սկսվում են ուղեղիկի գլխավոր 
արտատար ուղիները: Այս կորիզների նեյրոնները Պուրկինյեի բջիջների ար-
գելակող ու զգացող մուտքերի կողմնաճյուղերի դրդող ազդեցությունների 
ներքո են: 

Ուղեղիկի զգացող ուղիները: Ուղեղիկն ունի տարբեր զգացող ուղի-
ներ, որոնցով ազդակներ է ստանում ողնուղեղից, մեծ կիսագնդերի կեղևից, 
կարմիր կորիզից, կապույտ բծից և կարի կորիզներից: Ուղեղիկի գլխավոր 
զգացող թելերը մագլցող և մամռանման թելերն են (նկ. 6.31): 

Մագլցող թելերը գլխավորապես սկսվում են երկարավուն ուղեղի 
ստորին օլիվի նեյրոններից, որոնք տեղեկատվություն են ստանում մկանա-
յին և մաշկային ընկալիչներից, ողնուղեղի հետին եղջյուրների նեյրոններից 
և մեծ կիսագնդերի կեղևի շարժողական գոտուց: Մագլցող յուրաքանչյուր 
թելիկ սինապսային կապ է առաջացնում Պուրկինյեի մեկ բջջի դենդրիտ-
ների հիմքային մասերի հետ (մինչև 300 հպում), այդ պատճառով այս թելիկ-
ների դրդիչ ազդեցությունը խիստ մեծ է: Այս թելիկներն աստղաձև ու 
զամբյուղաձև բջիջների միջոցով կարող են նաև արգելակել Պուրկինյեի 
բջիջները: Մագլցող թելերի միջնորդանյութն ասպարտատն է: 

Մամռանման թելերն ազդակներ են ստանում կեղևի կապակցական 
շրջաններից, մկանների սեփական ընկալիչներից, հենաշարժիչ համակար-
գից և ավարտվում են հատիկավոր, աստղաձև և զամբյուղաձև բջիջների 
վրա: Հատիկավոր բջիջները դրդում, իսկ աստղաձև և զամբյուղաձև բջիջ-
ներն արգելակում են Պուրկինյեի բջիջները: Հատիկավոր բջիջների ակտի-
վությունը կարգավորվում է Գոլջիի արգելակող նեյրոններով՝ հետադարձ 
արգելակման մեխանիզմով (միջնորդանյութը ԳԱԿԹ–ն է): 

Այսպիսով, մագլցող և մամռանման թելերի դրդող ազդակներով 
ակտիվացված Պուրկինյեի բջիջներն արգելակում են ուղեղիկի կորիզներն 
ու սահմանափակում սրանց ակտիվությունը:  

Կապույտ բծի նեյրոններն ուղեղիկի վրա ազդում են նորադրենալինի, 
իսկ կարի կորիզները՝ սերոտոնինի միջոցով: Այս կորիզների դրդումն արգե-
լակում է Պուրկինյեի բջիջների ֆոնային ակտիվությունը և փոփոխում 
նրանց պատասխանները մագլցող ու մամռանման ուղիներով հաղորդվող 
ակտիվացնող ազդակների հանդեպ: 
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Ուղեղիկի շարժիչ ուղիները: Սպիտակ նյութը ձևավորում է ուղեղի-
կի երեք զույգ ոտիկները (նկ. 6.33): Վերին ոտիկներով ուղեղիկը կապվում է 
կարմիր կորիզի, տեսաթմբի և ՑԳ-ի հետ, ստորին ոտիկներով` երկարավուն 
ուղեղի անդաստակային և ստորին օլիվի կորիզների հետ, իսկ միջին ոտիկնե-
րով` մեծ կիսագնդերի կեղևի հետ: 

 

6.2.5.2. Ուղեղիկի ֆունկցիաները 
 
Ուղեղիկի հիմնական ֆունկցիան շարժողական համակարգի գործու-

նեության ապահովումն ու կարգավորումն է: 
Ուղեղիկը` 
 կարգավորում է մկանային կծկումների ուժը,  
 ապահովում է մկանների երկարատև լարումային կծկումները,  
 պահպանում է մկանների լարվածությունը հանգստի և շարժումների 

ժամանակ,  
 համաչափ է դարձնում կամային շարժումները, ծալիչ և տարածիչ 

ռեֆլեքսների միմյանց փոխարինումը, տարբեր մկանների համաձայնեցված 
կծկումները:  

Վերոհիշյալ ֆունկցիաների շնորհիվ պահպանվում է մարմնի կեց-
վածքն ու հավասարակշռությունը, իրագործվում են նպատակաուղղված, 
բարդ շարժումները: 

Ուղեղիկը մասնակցում է նաև վեգետատիվ ֆունկցիաների կարգա-
վորմանը: Այն դրդող կամ արգելակող ազդեցություն ունի սիրտ-անոթային, 
շնչառական, մարսողական և այլ համակարգերի վրա ու կայունացնում է 
դրանց գործունեությունը: Նման երկակի ազդեցությունը պայմանավորված 
է օրգանի ելակետային վիճակով:  

Ուղեղիկը վնասվելու դեպքում խանգարվում է սպիտակուցային, ած-
խաջրային և հանքային փոխանակությունը, էներգիայի առաջացումը, ջեր-

Նկար 6.33. Ուղեղիկի հիմնական շարժիչ ուղիները 
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մակարգավորումն ու արյունաստեղծումը: Այսպիսով, ուղեղիկը մասնակ-
ցում է օրգանիզմի շարժողական, մարմնական, վեգետատիվ և զգայական 
ֆունկցիաների իրականացմանը:  

Ուղեղիկի ախտահարման դեպքում շարժողական համակարգում 
առաջանում են մի շարք փոփոխություններ. 

 Կմախքային մկանների լարվածության խանգարումներ (դիստոնիա, ատո-
նիա): Այդ ժամանակ նկատվում է մկանների լարվածության նվազում (դիստո-
նիա) և բացակայություն (ատոնիա):  

 Վաղաժամ հոգնելիություն (ասթենիա): Առաջանում է ժամանակից շուտ 
զարգացող, ոչ ֆիզիոլոգիական հոգնածություն: Սրա պատճառն այն է, որ 
շարժումներն անտնտեսվար կերպով են կատարվում, քանի որ շարժմանը 
մասնակցում են ավելի շատ մկաններ, քան անհրաժեշտ է: 

 Դող, կանգնելու անկարողություն (ասթազիա): Սա բնութագրվում է 
մկանների երկարատև պրկանքային կծկման ունակության կորստով: Դրա 
հետևանքով գլուխը, իրանն ու վերջույթներն անընդհատ օրորվում են, կա-
տարում են դողացող շարժումներ, մարդը դժվարությամբ է մնում կանգնած 
դիրքում: Հավասարակշռությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է լի-
նում ոտքերը լայն բացել: 

 Համաձայնեցված շարժումների կորուստ (ատաքսիա): Այս դեպքում խան-
գարվում են շարժումների ուժը, արագությունն ու ուղղությունը: Քայլվածքը 
դառնում է օրորվող, զիգզագաձև: Կլինիկայում ատաքսիայի տեսակներից 
մեկը ադիադոխոկինեզն է, որի դեպքում խանգարվում է անտագոնիստ մկան-
ների հաջորդական կծկումներն ու ծալիչ և տարածիչ մկանների իրար 
նկատմամբ սահուն հաջորդումը: 

 Շարժողական կենտրոնների փոխհամաձայնեցված աշխատանքի խանգա-
րում (ասիներգիա): Սա բնութագրվում է խոսքի, ինչպես նաև միմյանց հաջոր-
դող շարժումների խանգարմամբ, քանի որ խախտվում է տվյալ շարժմանը 
մասնակցող նյարդային կենտրոնների փոխհարաբերությունն ու համաձայ-
նեցված աշխատանքը: 

 
6.2.6. Միջանկյալ ուղեղ 

 

Միջանկյալ ուղեղը կազմված է տարբեր կառույցներից, որոնցից ֆի-
զիոլոգիական տեսակետից հետաքրքիր են ենթատեսաթումբը (հիպոթա-
լամուս), տեսաթումբ (թալամուսը) և էպիֆիզը (վերտեսաթումբ, էպիթալամուս): 

6.2.6.1. Տեսաթումբ 
 

Տեսաթումբը կորիզային բարդ համալիր է: Այն ազդակներ է ստանում 
արտաքին ու ներքին ընկալիչներից (բացառությամբ` հոտառականի), որտե-
ղից այնուհետև տեսաթումբ-կեղևային ուղիներով տեղեկատվությունը հա-
ղորդվում է գլխուղեղի կեղև:  

Տեսաթումբը բնազդների, հակումների և հույզերի ձևավորման կենտ-
րոն է: Այն ապահովում է բարդ շարժողական և վեգետատիվ ֆունկցիաների 
ինտեգրումը, մասնակցում է քնի և արթունության հերթափոխմանը, գի-
տակցության պահպանմանը, արգելակման գործընթացների զարգացմանը: 
Տեսաթմբի հետ է կապված նաև ցավային զգացողությունը, որի պատճառով 
այն ցավի գլխավոր կենտրոնն է (տե՛ս 9.14.5): 
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Տեսաթմբում տարբերում են մոտավորապես 40 և ավելի զույգ կորիզ-
ներ, որոնք ֆունկցիոնալ տեսանկյունից բաժանվում են երեք խմբի՝ յուրահա-
տուկ, ոչ յուրահատուկ և կապակցական:  

Յուրահատուկ և ոչ յուրահատուկ կորիզների միջև կան որոշակի 
տարբերություններ. 
 Յուրահատուկ կորիզներից սկիզբ առնող ուղիներն ավարտվում են կի-

սագնդերի կեղևի համապատասխան զգայական գոտիներում, իսկ ոչ 
յուրահատուկներից սկսվողները` ավելի տարածուն հատվածներում: 

 Յուրահատուկ կորիզների ուղիներն առանց ընդհատման հասնում են կի-
սագնդերի կեղև, իսկ ոչ յուրահատուկներինը` նախքան կեղև հասնելն 
ընդհատվում են ենթակեղևային կորիզներում: 

 Յուրահատուկ կորիզների գրգռվելու դեպքում կիսագնդերի զգայական 
գոտիներում գրանցվում է կարճ (1-5 մվրկ) գաղտնի շրջանով առաջնային 
պատասխան, իսկ ոչ յուրահատուկների գրգռումից` համեմատաբար եր-
կար (10-50 մվրկ) գաղտնի շրջանով երկրորդային պատասխան: 

 

Յուրահատուկ կորիզներ: Տեսաթմբի յուրահատուկ (պրոեյկցիոն) 
կորիզները հիմնականում կազմված են փոխարկող (ռելեային) նեյրոններից: Ս-
րանք անմիջապես ազդակներ են ստանում ողնուղեղի և գանգուղեղային 
նյարդերի զգայական ուղիներից, ուղեղիկի կեղևից ու քառաբլուրներից: 
Սրանց հիմնական ֆունկցիան մաշկային, մկանային, ընդերային, տեսողա-
կան, լսողական ընկալիչներից հաղորդվող տեղեկատվության փոխանցումն 
է մեծ կիսագնդերի կեղևին ու հիմքային կորիզներին: 

Տարբերում են զգայական և ոչ զգայական փոխարկող կորիզներ: 
Գլխավոր զգայական փոխարկող կորիզներից են. 

 Փորային հետին կորիզը զգայական գրգիռներ է ստանում մաշկի, մկանների 
սեփական, համի ընկալիչներից և փոխանցում գլխուղեղի կեղևի հետին 
կենտրոնական գալար:  

 Կողմնային ծնկաձև մարմինը տեսողության ենթակեղևային կենտրոն է, տե-
սողական գրգիռներ է ստանում աչքի ցանցաթաղանթից և քառաբլուրնե-
րի վերին բլրակներից ու հասցնում տեսողական բարձրագույն կենտրոն: 

 Միջային ծնկաձև մարմինը լսողության ենթակեղևային կենտրոն է, լսողա-
կան գրգիռներ է ստանում կորտյան մարմնից և ստորին քառաբլուրներից 
ու հաղորդում բարձրագույն լսողական կենտրոն: 

 

Գլխավոր ոչ զգայական փոխարկող կորիզներից են. 
 Առաջային փորային, միջային և մեջքային կորիզները ազդակահոսք են ստա-

նում ենթատեսաթմբի պտկաձև մարմնից և ուղարկում լիմբիական կեղև: 
 Փորային առաջային և կողմնային կորիզները մասնակցում են շարժումների 

կարգավորմանը: Սրանք ազդակներ են ստանում հիմքային կորիզներից, 
ուղեղիկից, կարմիր կորիզից, որից հետո ուղարկում են կեղևի շարժողա-
կան գոտի: 

Զգայական համակարգի ընկալչական դաշտի յուրաքանչյուր կետ ուր-
վագծվում է տեսաթմբի փոխարկող կորիզի նեյրոնների որոշակի խմբի վրա: 
Ընդ որում, ընկալիչներով հարուստ ու առավել զգայուն դաշտերն ունեն ա-
վելի մեծ պրոյեկցիա, քան այն շրջանները, որոնք քիչ են հագեցած նյարդա-
յին վերջույթներով: 
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Նկար 6.34. Ենթատեսաթմբի կորիզները՝ 
1. ադենոհիպոֆիզ, 2. տեսողական խաչվածք, 3. 
տեսողական նյարդ, 4. վերտեսողական կորիզ, 5. 

առաջային ենթատեսաթումբ, 6. 
նախատեսողական կորիզներ, 7. հարփորոքային 

կորզիներ,  
8. կողմնային ենթատեսաթումբ, 9. վերին 

ենթատեսաթումբ, 10. հետին ենթատեսաթումբ, 
11. մեջքամիջային կորիզներ, 12. փորամեջքային 

կորիզներ, 13. պտկաձև մարմին, 14. 
նեյրոհիպոֆիզ: 

Ոչ յուրահատուկ կորիզներ: Սրանք ֆունկցիոնալ տեսանկյունից 
դիտվում են որպես միջանկյալ ուղեղի ցանցանման գոյացություն: Սակայն ի 
տարբերություն ՑԳ-ի` վերոհիշյալ կորիզների ազդեցությունն ավելի սահմա-
նափակ տարածք է ընդգրկում և ավելի կարճատև է:  

Այս կորիզներից սկիզբ են առնում զգայական ոչ յուրահատուկ ուղի-
ներ, որոնք ավարտվում են ուղեղի կեղևի ծավալուն հատվածների վրա: Ս-
րանք բարձրացնում են կեղևային նեյրոնների դրդելիությունն ու տեսաթմբի 
յուրահատուկ կորիզներից եկող ազդակներին պատասխանելու ունակութ-
յունը: Այդ պատճառով ոչ յուրահատուկ կորիզները դասվում են ուղեղի վերել 
ակտիվացնող համակարգին: 

Ոչ յուրահատուկ որոշ կորիզների դրդման դեպքում ուղեղում առաջա-
նում են քնային իլիկներ:  

Կապակցական կորիզներ: Սրանք ռեֆլեքսածին դաշտերի հետ ան-
միջական կապ չունեն, ազդակներ են ստանում փոխարկող կորիզներից և 
հաղորդում կեղևի կապակցական (ասոցիատիվ) դաշտերին: 

Կապակցական գոտիները կիսագնդերի կեղևի առաջնային զգայական 
գոտիների շուրջը տեղակայված 1-5սմ շառավղով գոտիներ են: Սրանք 
նպաստում են ընդունված զգայական գրգիռների ճշգրիտ վերլուծությանն ու 
սինթեզին: Օրինակ` առաջնային լսողական կենտրոնի շուրջ առկա կապակ-
ցական գոտու ախտահարման դեպքում հիվանդը լսում է հնչյունը կամ բա-
ռը, սակայն դրա իմաստը չի հասկանում: Կապակցական կորիզները կեղ-
ևում առաջացնում են երկրորդային պատասխաններ:  

Կապակցական կորիզները մասնակցում են առարկաների, երևույթ-
ների ճանաչմանը, խոսքային և տեսողական ֆունկցիաներին, հուզային և 
վարքագծային շարժողական ակտիվությանը: Այս կորիզներից որոշ մասի 
քայքայումը վերացնում է վախը, անհանգստությունը, ցավի զգացողութ-
յունը, առաջանում է նաև անտարբերություն ու թերշարժունություն: 

 
6.2.6.2. Ենթատեսաթումբ 

 
Ենթատեսաթումբը վեգետատիվ ֆունկցիաների կարգավորման և ամ-

բողջականացման կենտրոն է, քանի որ վեգետատիվ նյարդային համա-
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կարգի բարձրագույն կենտրոնները տեղակայված են այստեղ: Ենթատեսա-
թումբը մասնակցում է հոմեոստազի պահպանմանը, ներզատական համա-
կարգի, արթնացման, քնի և այլ կենսառիթմերի կարգավորմանն ու վար-
քագծի կազմակերպմանը, վեգետատիվ, ներզատական և մարմնական հա-
մակարգերի ֆունկցիաների ամբողջականացմանն ու հարմարմանը միջա-
վայրի փոփոխություններին: Միաժամանակ ենթատեսաթումբը այն օրգանն 
է, որը միավորում է հումորալ և նյարդային կարգավորման մեխանիզմները: 
Ենթատեսաթմբում տեղակայված են մի քանի տասնյակ կորիզներ (նկ. 
6.34): 

Ենթատեսաթումբն ազդակներ է հաղորդում ուղեղի ցողունի վեգետա-
տիվ կենտրոններին, ողնուղեղին, ՑԳ-ին, որով կարգավորում է վեգետատիվ 
ռեակցիաների իրականացումը, սննդային և հուզային վարքագիծը: 

Ենթատեսաթմբի առանձնահատկություններն են. 
  Ունի առատ մազանոթային ցանց (1100–2600 մազանոթ/մմ2): 
  Ունի արյունամատակարարման մեծ հուսալիություն, որովհետև 

նրա յուրաքանչյուր կորիզ սնվում է ուղեղի գրեթե բոլոր գլխավոր անոթնե-
րից: 

  Նեյրոնների թաղանթներն ու անոթների պատն ունեն մեծ թափան-
ցելիություն կերակրի աղի, ջրի և հորմոնների նկատմամբ: 

  Ենթատեսաթմբի մեծ մասը շփվում է երրորդ փորոքի հեղուկով, որի 
բաղադրության փոփոխությունն ազդում է նրա գործունեության վրա: 

  Ենթատեսաթումբն ուղեղի եզակի կառույցներից է, որի որոշ մասե-
րում բացակայում է արյունաուղեղային պատնեշը: 

Ենթատեսաթումբը` որպես բարձրագույն ենթակեղևային վեգե-
տատիվ կենտրոն: Ենթատեսաթմբի առաջային հատվածի գրգռումն առա-
ջացնում է պարասիմպաթիկ, իսկ հետին հատվածների գրգռումը` սիմպա-
թիկ երևույթներ: Սակայն նման բաժանումը բացարձակ չէ, և ենթատե-
սաթմբի բոլոր գոյացությունները, անկախ իրենց տեղակայությունից, կարող 
են առաջացնել տարբեր աստիճանի սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ ազդե-
ցություններ: 

Ջերմակարգավորիչ ֆունկցիան: Ենթատեսաթումբը ջերմակար-
գավորման կենտրոնն է: Հետին կորիզների գրգռումը նպաստում է ջերմա-
գոյացման մեծացմանը նյութերի տրոհման ակտիվացման, մկանային դողի 
առաջացման և այլ մեխանիզմների միջոցով: Առջևի կորիզների գրգռումն 
ուժգնացնում է ջերմատվությունը. այդ դեպքում մաշկի անոթները լայնա-
նում են, քրտնազատությունն ուժգնանում է, շնչառությունը` ակտիվանում, 
մկանային դողը` վերանում: Տարբեր վարակիչ հիվանդությունների դեպքում 
մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը պայմանավորված է ենթատեսա-
թմբում առկա նեյրոններով, որոնք մեծ զգայունություն ունեն քիմիական 
նյութերի նկատմամբ: Որոշ հակաջերմային դեղանյութեր ճնշում են այս նեյ-
րոնների ակտիվությունը:  

Սննդային վարքի կարգավորումը: Ենթատեսաթմբի փորամիջային 
կորիզները հագեցման, իսկ կողմնային կորիզները քաղցի կենտրոններ են: Ս-
րանք մեծ զգայունություն ունեն արյան սննդանյութերի նկատմամբ: Վերտե-
սողական կորիզից մեջքակողմնային ուղղությամբ տեղակայված նեյրոնների 
գրգռվելու դեպքում առաջանում է ծարավի զգացողություն:  
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Ենթատեսաթմբի վերտեսողական կորիզում կան նեյրոններ, որոնք 
օժտված են օսմոընկալչական հատկություններով: Օսմոսային բարձր ճնշումն 
ակտիվացնում է մի շարք վարքագծային ռեակցիաներ, որոնք ուղղված են 
ջուր գտնելուն և խմելուն: Միաժամանակ վերտեսողական կորիզը սինթե-
զում է ջրաաղային փոխանակությանը մասնակցող հակամիզամուղ հորմոն: 
Ենթատեսաթմբում կան սպիտակուցների, ածխաջրերի և ճարպերի փոխա-
նակությունը կարգավորող կենտրոններ: 

Սեռական վարքի կարգավորումը: Հետին ենթատեսաթմբում կան 
նեյրոններ, որոնց դրդման դեպքում առաջանում են հաճելի զգացողություն-
ներ (հաճույքի կամ բավարարվածության կենտրոն): Այս կենտրոնը մասնակցում 
է նաև սեռական վարքագծային ռեակցիաներին: 

Ենթատեսաթմբի վերխաչվածքային կորիզը ևս մասնակցում է սեռա-
կան վարքագծի կարգավորմանը: Այս կորիզի ախտաբանական գործընթաց-
ները նպաստում են սեռական վաղ հասունացմանն ու դաշտանային ցիկլի 
խանգարմանը: 

Քնի և արթունության կարգավորումը: Հետին ենթատեսաթմբի 
գրգռումն առաջացնում է արթնացում, իսկ միջային հատվածինը՝ քուն: Այս 
առումով ենթատեսաթումբն ու ՑԳ-ն պայմանավորում են այն մարմնական 
փոփոխությունները, որոնք ուղեկցում են քնի գործընթացին: Հետին ենթա-
տեսաթմբի ախտահարումը կարող է առաջացնել լեթարգիական քուն: 

Ներզատական ֆունկցիաների կարգավորումը: Ենթատեսաթմբի 
հիպոֆիզահակ գոտում սինթեզվում են նեյրոհորմոններ, որոնք ազդում են 
ադենոհիպոֆիզի վրա` դրդելով (լիբերիններով) կամ արգելակելով (ստա-
տիններով) ադենոհիպոֆիզի հորմոնների արտադրությունը (տե՛ս 10.3.2): 
Բացի այդ, վերտեսողական և հարփորոքային կենտրոններում սինթեզվում 
են երկու հորմոններ (հակամիզամուղային հորմոն և օքսիտոցին), որոնք աք-
սոնային փոխադրմամբ հասնում են նեյրոհիպոֆիզ և կուտակվում այնտեղ, 
ինչպես նաև ներծին մորֆինանման նյութեր (տե՛ս 10.3.1): 

Հոգեհուզական ռեակցիաների կարգավորումը: Առաջային ենթա-
տեսաթմբում կան կենտրոններ, որոնց դրդման դեպքում առաջանում են 
ագրեսիվ վարքագծով ուղեկցվող վախի և զայրույթի պաշտպանական ռեակցիա-
ներ: Այս ռեակցիան ստացել է «կեղծ կատաղություն» անվանումը, քանի որ 
այս դեպքում ագրեսիան դրսևորվում է օբյեկտի բացակայության պայման-
ներում: Այլ պատկեր է դիտվում ենթատեսաթմբի կողմնային որոշ կորիզնե-
րի դրդման դեպքում: Այս դեպքում ագրեսիան ունի խիստ ուղղվածություն, 
ընթանում է առանց ավելորդ շարժումների: 

Ենթատեսաթմբի միջոցով իրականանում են հուզական ապրումների 
վեգետատիվ ռեակցիաները: Երբ հուզական գրգիռը տարբեր ուղիներով 
(տեսողական, լսողական և այլն) հասնում է տեսաթումբ, այնտեղից ընթա-
նում է երկու ուղղությամբ` լիմբիական համակարգ և ենթատեսաթումբ: 
Առաջինը տվյալ հուզական ապրումներին տալիս է համապատասխան 
երանգավորում (ուրախություն, տխրություն), իսկ ենթատեսաթմբի դրդումն 
ապահովում է հույզերին ուղեկցող վեգետատիվ ռեակցիաների (սրտի 
աշխատանքի և շնչառության փոփոխություն և այլն) իրագործումը: 

Ենթատեսաթումբը շարժառիթային (մոտիվացիոն) կենտրոն է, քանի որ 
նրա որոշ կենտրոնների դրդումը կենդանուն ստիպում է գտնել բավարար-
վածություն առաջացնող միջոցներ կամ խուսափել անբարենպաստ իրավի-
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ճակներից: 
Այսպիսով, կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող այնպիսի կար-

ևոր հաստատուններ, ինչպիսիք են օսմոսային ճնշումը, արյան հումորալ 
ակտիվությունը, իոնային բաղադրությունը, գազերի բաղադրությունը, գլյու-
կոզի քանակը, արյան ճնշումը, մարմնի ջերմաստիճանը, քունը և արթու-
նությունը, հուզային դրդապատճառային ռեակցիաները, կարգավորվում են 
ենթատեսաթմբի մասնակցությամբ: 

 

6.2.7. Ծայրային ուղեղ 
 

Ծայրային ուղեղը կազմված է երկու կիսագնդերից, որտեղ տարբերում 
են գորշ և սպիտակ նյութեր: Գորշ նյութի մի մասը ծածկում է կիսագնդերն 
ու ձևավորում կեղևը, իսկ մյուս մասը կենտրոնացած է սպիտակ նյութում և 
ձևավորում է հիմքային կորիզները: 

 
6.2.7.1. Հիմքային կորիզներ 

 

Հիմքային կորիզները (ենթակեղևային կորիզներ, հիմքային հանգույց-
ներ) տեղակայված են մեծ կիսագնդերի սպիտակ նյութում: Ֆիլոգենետի-
կորեն սրանք ավելի հնագույն գոյացություններ են, քան կեղևը: 

Հիմքային կորիզները կազմված են դժգույն գնդից, զոլավոր մարմնից և ա-
ռավել երիտասարդ պատնեշից (նկ. 6.35): Դժգույն գունդը զոլավոր մարմնի 
հիմնական շարժիչ ուղին է: Զոլավոր մարմինն ընդգրկում է պոչավոր կորիզն 
ու կճեպը:  

Պոչավոր կորիզը և կճեպը հիմնականում պարունակում են մանր բազ-
մաբևեռ նեյրոններ` կարճ դենդրիտներով, իսկ դժգույն գունդը կազմված է 
զարգացած դենդրիտներով խոշոր եռանկյունաձև բջիջներից: Ֆունկցիոնալ 
տեսակետից հիմքային հանգույցներում են ներառվում նաև տեսաթմբի 
ստորտեսաթմբային (սուբթալամիկ) կորիզն ու միջին ուղեղի սև նյութը: 

Նկար 6.35. Հիմքային կորիզները և նրանց կապերը: 
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Հիմքային կորիզները զգացող և շարժիչ կապերով կապված են միմ-
յանց, ինչպես նաև մեծ կիսագնդերի կեղևի շարժողական շրջանների, մի-
ջանկյալ, միջին և երկարավուն ուղեղի հետ (նկ. 6.36): Հիմքային կորիզների 
հիմնական միջնորդանյութերն են դոֆամինը, ացետիլխոլինը, ԳԱԿԹ-ը, 
գլյուտամատը, նորադրենալինը, սերոտոնինը, էնկեֆալինը:  

Հիմքային կորիզների ֆունկցիաները: Հիմքային կորիզները կար-
ևոր դեր են կատարում շարժումների կարգավորման գործում:  

Զոլավոր մարմինն ու դժգույն գունդը միջին և երկարավուն ուղեղի 
միջոցով ազդում են ողնուղեղի նեյրոնների վրա, համաձայնեցնում մկան-
ների կծկումն ու լարվածությունը: Նրանց մասնակցությամբ իրականանում 
են դանդաղ շարժումները: 

Զոլավոր մարմինն արգելակում է պայմանական և ոչ պայմանական 

ռեֆլեքսների շարժողական բաղադրիչները, այդ պատճառով նրա որոշ 
շրջանների գրգռումն առաջացնում է վարքագծային գործունեության (շար-
ժողական, կողմնորոշման, սննդի հայթայթման) ուշացում: Զոլավոր մարմնի 
այլ կետերի գրգռումը թուլացնում է ցավի զգացողությունը:  

Զոլավոր մարմնի, մասնավորապես պոչավոր կորիզի ախտահարման 
դեպքում առաջանում է կլինիկական բնորոշ պատկեր` արտահայտված գեր-
շարժումներով (հիպերկինեզ) և ոչ նպատակային շարժումներով: Այս դեպքում 
նկատվում են բարձրագույն նյարդային գործունեության խանգարումներ, 
դժվարանում է կողմնորոշումը տարածության մեջ, խանգարվում է հիշո-
ղությունը: 

Զոլավոր մարմինը հիմնականում ազդում է տեսաթմբի, շարժողական 
կեղևի, դժգույն գնդի և սև նյութի վրա: Վերջին երկուսի վրա զոլավոր մար-
մինը գերազանցապես ունի արգելակող ազդեցություն, որն իրականացվում 
է ԳԱԿԹ-ով: 

Իր հերթին սև նյութի նեյրոնները դոֆամինէրգիական նյարդաթելերով 
արգելակում են պոչավոր կորիզի գործունեությունը: Ուստի պոչավոր կորի-
զում դոֆամինի պակասի և դժգույն մարմնի ակտիվացման հետևանքով 
ակտիվանում է ողնուղեղ-ուղեղի ցողունային համակարգը և առաջանում է 

Նկ. 6.36. Միջնորդանյութերի որոշ 
ուղիները հիմքային կորիզներում: 
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մկանների կարկամություն: Դոֆամինէրգիական ուղիների վնասման և հիմ-
քային հանգույցների գերակտիվության պատճառով կարող է առաջանալ 
Պարկինսոնի հիվանդություն: Զոլավոր մարմնում դոֆամինի պակասի դեպ-
քում բուժման համար օգտագործվում է դոֆամինին նախորդող α–դոֆա 
միացությունը, քանի որ դոֆամինը չի անցնում արյունաուղեղային պատնե-
շով: 

Դժգույն գնդի քայքայումն ուղեկցվում է շարժողական ակտիվության 
նվազմամբ. զարգանում է անշարժունություն, քնկոտություն, դժվարանում է 
նոր պայմանական ռեֆլեքսների մշակումը:  

Պատնեշի գրգռումն առաջացնում է սննդային, կողմնորոշման, հուզա-
կան ռեակցիաներ, իրանի և գլխի մկանների կծկում, ծամելու և կլլման շար-
ժումներ: 

Հիմքային կորիզները մասնակցում են նաև քնի և արթունության ցիկ-
լի, պայմանական ռեֆլեքսների առաջացմանն ու կարգավորմանը, մի շարք 
վեգետատիվ ֆունկցիաների կարգավորմանը, կարճատև հիշողության 
ձևավորմանը: Ընդ որում, նշված ֆունկցիաներից յուրաքանչյուրը կարող է 
խթանվել կամ արգելակվել հիմքային առանձին կորիզների մասնակցութ-
յամբ: 

Այսպիսով, հիմքային կորիզները, կեղևի կապակցական շրջաններից 
ստանալով ազդակահոսք, մասնակցում են նպատակաուղղված շարժումնե-
րի մշակմանը: Այնուհետև մշակված տեղեկատվությունը հաղորդում են տե-
սաթումբ, որտեղ ամբողջականացվում է ուղեղիկից ստացված տեղեկատ-
վությամբ և հաղորդվում շարժողական կեղև: 

  
6.2.7.2. Մեծ կիսագնդերի կեղևի կառուցվածքային  

առանձնահատկությունները 
 

Մարդու գլխուղեղը կատարյալ զարգացման է հասել ի հաշիվ երկու կի-
սագնդերի մեծացման և կառուցվածքի բարդացման: Մեծ կիսագնդերի մա-
կերեսի մեծացումը կատարվել է ուղեղի ակոսների և գալարների քանակի 
ավելացման հաշվին, որոնք առաջացնում են կիսագնդերի ճակատային, 
քունքային, գագաթային և ծոծրակային բլթերը:  

Աջ և ձախ կիսագնդերն իրար միանում են բրտամարմնով: Մեծ կիսագն-
դերը կազմված են` ա) գորշ նյութի մակերեսային շերտից, որը կոչվում է 
գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի կեղև, բ) սպիտակ նյութից, որը ծածկված է գորշ 
նյութով, գ) ենթակեղևային կորիզներից: 

Մեծ կիսագնդերի կեղևում ենթակեղևային բոլոր կենտրոններն ունեն 
իրենց ներկայացուցիչը, որի շնորհիվ կարող են վնասված գոյացությունների 
ֆունկցիաները մասնակի փոխհատուցվել, ծայրամասային հարևան զգայա-
կան դաշտերը՝ վերածածկվել: Բարձրակարգ կենդանիների և մարդկանց 
դեպքում ֆունկցիաների կեղևայնացումը մեծացրել է գլխուղեղի կեղևի դե-
րը, այդ պատճառով վերջինիս վնասումն ուղեկցվում է զգալի, հատկապես 
տեղաշարժմամբ պայմանավորված փոփոխություններ: Մեծ կիսագնդերի 
կեղևը կարգավորում է նաև օրգանիզմի վեգետատիվ ֆունկցիաներն ու 
հույզերը: 
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Մեծ կիսագնդերի կեղևը ֆիլոգենետիկ առումով ուղեղի ամենաերի-
տասարդ և ամենաբարդ բաժինն է, ծածկում է ուղեղն ամբողջությամբ և 
շնորհիվ բազմաքանակ ծալքերի` ունի գումարային մեծ մակերես: Ուղեղի 
կեղևի ծալքերը կոչվում են գալարներ, որոնք իրար հետ կազմում են ակոսնե-
րով բաժանվող բլթեր (նկ. 6.37): 

 

Կեղևները լինում են հնագույն, հին և նոր:  
Հնագույն կեղևին (պալեոկորտեքս) են պատկանում` հոտառական կոճղեզ-

ները, հոտառական ուղիները և հոտառական թմբիկները: 
Հին կեղևը (արխիկորտեքս) ընդգրկում է գոտկային գալարը, հիպոկամպը և 

նշաձև կորիզը:  
Նոր կեղևը (նեոկորտեքս) բարձրագույն զարգացման է հասել մարդու օր-

գանիզմում: Այն իրականացնում է մարդու օրգանիզմի ֆունկցիաների 
բարձրագույն կարգավորումը, զգայական տեղեկատվության մշակումը, 
շարժողական ծրագրերի ձևավորումը, հոգեֆիզիոլոգիական գործընթաց-
ները, ապահովում վարքի տարբեր տեսակները: 

Կաթնասունների կեղևը բաղկացած է մի քանի շերտից: 
1.  Արտաքին` մոլեկուլային շերտն ունի շատ փոքր հորիզոնական ու հա-

տիկավոր նեյրոններ և նյարդաթելերի խիտ ցանց, որոնք մակերեսի նկատ-
մամբ զուգահեռ են դասավորված: Նյարդաթելերի հիմնական զանգվածը 
դենդրիտներն են, որոնք այստեղ են բարձրանում ստորադիր շերտերի 
բրգաձև բջիջներից և տեսաթմբի ոչ յուրահատուկ կորիզներից:  

2.  Արտաքին հատիկավոր շերտը պարունակում է մեծ թվով փոքր 

աստղաձև բջիջներ և ավելի քիչ` բրգաձև բջիջներ: Առաջինների նյարդաթելերը 
դասավորված են կեղևի մակերեսին զուգահեռ և առաջացնում են կեղև-
կեղևային կապեր: Այս բջիջներն ապահովում են դրդման շրջանառումը 
կեղևում և կարճատև հիշողության պահպանումը: 

3.  Արտաքին բրգաձև շերտը կազմված է միջին չափի նեյրոններից, 

Նկար 6.37. Գլխուղեղի միջաձիգ կտրվածքը: 
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որոնց աքսոնները երկրորդ շերտի հետ առաջացնում են կեղև-կեղևային 
կապակցական կապեր: 

4.  Ներքին հատիկավոր շերտը արտաքին հատիկավոր շերտի նման 
հարուստ է աստղաձև բջիջներով, ինչպես նաև պարունակում է քիչ քա-
նակությամբ բրգաձև բջիջներ: Աստղաձև բջիջները կապված են տեսաթմբի 
յուրահատուկ կորիզների հետ: 

5.  Ներքին՝ բրգաձև շերտը կազմված է միջին և խոշոր բրգաձև բջիջներից: 
Դրանցից Բեցի հսկա բջիջները տեղակայված են շարժողական կեղևում, ո-
րոնց աքսոններն առաջացնում են կեղև-ողնուղեղային և կեղև-կոճղեզային 
շարժիչ ուղիները, իսկ ծայրային դենդրիտները հասնում են մինչև կեղևի 
մակերեսային շերտ: Այս շերտի բջիջները կարգավորում են նպատակաուղղ-
ված շարժողական գործողություններն ու կեցվածքը: 

6.  Բազմաձև բջիջների շերտը հիմնականում կազմված է իլիկանման բջիջ-
ներից, որոնց աքսոններն առաջացնում են կեղև-տեսաթմբային ուղին, իսկ 
դենդրիտները հասնում են մինչև մոլեկուլային շերտ: 

Կեղևում կան ուրվագծային, կապակցական (ասոցիատիվ) և կպուկային 
նյարդաթելեր: Ուրվագծային նյարդաթելերն այն ուղիներն են, որոնք ուղեղի 
ստորադիր բաժիններից հասնում են գլխուղեղի կեղև: Կապակցական նյար-
դաթելերը կապում են միևնույն կիսագնդի տարբեր գոտիները, իսկ կպուկա-
յինները կապում են երկու կիսագնդերի սիմետրիկ գոտիները: 

Գլխուղեղի կեղևում կան զգայական, շարժողական և կապակցական (զու-
գորդող) շրջաններ: Կապակցական շրջանները հիմնականում պատասխանա-
տու են բարձրագույն նյարդային գործունեության բարդ գործընթացների 
համար, այդ պատճառով էվոլյուցիայի ընթացքում դրանք ընդլայնվել են:  

 

6.2.7.3. Կեղևի զգայական շրջանները 
 

Կեղևի զգայական շրջանները հիմնականում տեղակայված են գագա-
թային, քունքային ու ծոծրակային բլթերում: Այս շրջաններում ավարտվում 
են ենթակեղևային կառույցների վերել զգացող ուղիների նյարդաթելերը: 

Զգայական շրջանները լինում են առաջնային և երկրորդային: Տեսաթմբի 
յուրահատուկ կորիզներից սկսվող զգացող ուղիներն ավարտվում են առաջ-
նային զգայական շրջաններում: Առաջնային զգայական գոտիների շուրջը 
տեղակայված են երկրորդային զգայական գոտիները: 

Կեղևի յուրաքանչյուր զգայական գոտում կան բազմազգայական նեյ-
րոններ, որոնք պատասխանում են ոչ միայն իրենց բնորոշ ազդակին, այլև 
ուրիշ զգայական համակարգերի ազդակներին:  

Գլխուղեղի կեղևի ծոծրակային մասում տեղակայված է տեսողական 
զգայական բարձրագույն կենտրոնը, որտեղ ուրվագծվում է աչքի ցանցաթա-
ղանթից եկող տեղեկատվությունը: Առաջնային տեսողական գոտու մոտ տե-
ղակայված է երկրորդային տեսողական շրջանը, որի նեյրոնները բազմաբ-
նույթ են և վերլուծում են առարկաների գույնը, ձևը, չափսերը, որակը, ինչ-
պես նաև պատասխանում են լսողական ու շոշափելիքի գրգիռներին:  

Գլխուղեղի կեղևի քունքային մասերում տեղակայված են լսողական 
զգայական բարձրագույն կենտրոնները, որոնք մասնակցում են լսողական 
ազդակների ընկալմանն ու վերլուծությանը: Այստեղ են ավարտվում քառա-
բլուրների հետին բլուրների և միջային ծնկաձև կորիզի հաղորդող ուղիները: 

Ուղեղի ձախ կիսագնդի կեղևի լսողական յուրահատուկ շրջանով պայ-
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մանավորված է նաև խոսքի ըմբռնումը: Նրա վնասման դեպքում կորչում է 
բառերն արտաբերելու կամ ընկալելու կարողությունը: Լսողական շրջանում 
է տեղակայված նաև անդաստակային զգացողության շրջանը:  

Առավել մեծ մակերես է զբաղեցնում առաջնային մարմնազգայական գո-
տին, որը տեղակայված է գագաթային բլթի հետկենտրոնական գալարում և 
հարկենտրոնական բլթակի միջային մասում: Այստեղ ուրվագծվում են մաշ-
կային, մկանահոդային և ընդերային զգայնությունները: Մարմնի յուրաքանչ-
յուր մասի ներկայացուցիչն ունի իր խիստ որոշակի տեղակայումը մարմ-
նազգայական գոտում (նկ. 6.38): Մարդկանց մարմնի առավել կարևոր նշա-
նակություն ունեցող զգայուն մասերը (լեզու, շրթունքներ, կոկորդ, մատներ) 
ավելի շատ ներկայացուցիչներ ունեն մարմնի մյուս մասերի համեմատ: Լե-
զուն ուրվագծող նեյրոններում տեղակայված է նաև համի զգայունությու 
նը:  

Բացի առաջնային մարմնազգայական շրջանից, կա նաև երկրորդային 
մարմնազգայական շրջան: Մարմնի առանձին մասերի տեղակայվածության 
աստիճանն այստեղ վատ է արտահայտված:  

Կեղևի գագաթային բլթում ավարտվում են ցավային և ջերմային զգա-
յունություն հաղորդող ուղիները: 

Համային վերլուծիչի կեղևային կենտրոնը տեղակայված է հետին 
կենտրոնական գալարում: Այս գոտին զգացող ազդակները ստանում է 
տեսաթմբի հետին կորիզից:  

Հոտառական զգայունության զգացող ուղիները միակն են, որոնք չեն 
անցնում տեսաթմբով: Հոտառական ուղին անմիջապես հասնում է հոտա-
ռական վերլուծիչի կեղևային կենտրոն:  

Պարզվել է, որ մարմնազգայական շրջանները, բացի զգացող մուտ-

Նկար 6.38. Շարժողական և զգայական ֆունկցիաների ներկայացուցիչները 
համապատասխանաբար առջևի և հետին կենտրոնական գալարներում:  
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քերից, պարունակում են նաև շարժիչ թելեր, ուստի կոչվում են նաև զգայա-
շարժ դաշտեր: 

 

6.2.7.4. Կեղևի շարժողական շրջանները 
 
Կեղևի առաջնային շարժողական շրջանները տեղակայված են ճակատա-

յին բլթում՝ առջևի կենտրոնական գալարում: Այստեղ տարբեր մկաններ 
ներկայացված են խիստ որոշակի հաջորդականությամբ և, ինչպես մարմ-
նազգայական շրջանի դեպքում, մարմնի տարբեր մասերի մկանները ներ-
կայացված են ոչ հավասարաչափ:  

Ձեռքերի և դիմախաղի մկանների շարժումները կարգավորող շրջան-
ներն ունեն մեծ ներկայացուցչություն: Նկ. 6.38-ում օրգանների հարաբերա-
կան չափերն արտահայտում են ուղեղի այն մակերեսը, որն առաջացնում է 
համապատասխան շարժումներ: Ինչպես երևում է, ամենածավալուն ներ-
կայացուցչություն ունեն դեմքը, ձեռքի դաստակը, մատները, լեզուն, իսկ ի-
րանն ու ոտքերն առավել փոքրածավալ են ներկայացված:  

Կիսագնդերի միջային մակերեսով տեղակայված է երկրորդային շարժո-
ղական շրջանը, որն ընդգրկում է նաև նախաշարժողական շրջանը: 

Առաջնային և երկրորդային շարժողական շրջաններն ունեն նաև 
զգայական մուտքեր մաշկային և մկանային ընկալիչներից, որի պատճառով 
էլ կոչվում են նաև առաջնային և երկրորդային շարժազգայական գոտիներ:  

Շարժողական կեղևի արտատար կապերն իրականանում են բրգային 
և արտաբրգային ուղիներով, որոնք կարգավորում են կմախքային մկանների 
աշխատանքը:  

Կեղևի 5-րդ շերտում առկա խոշոր բրգաձև բջիջներից սկսվում են 
բրգային ուղիները, որոնք անմիջապես կապվում են ուղեղի ցողունի (կեղև-
կոճղեզային ուղի) III–VII և IX–XII գանգուղեղային նյարդերի և ողնուղեղի 
(կեղև-ողնուղեղային ուղի) α-շարժիչ նեյրոնների հետ: Մեծ կիսագնդերի 
կեղևի շարժիչ շրջանները կապված են հակառակ կողմի շարժիչ նեյրոնների 
հետ, քանի որ բրգային ուղու նեյրոնների գերակշռող մասը երկարավուն 
ուղեղի ստորին հատվածում, իսկ մնացածը ողնուղեղի համապատասխան 
հատվածներում անցնում են հակառակ կողմը:  

Յուրաքանչյուր բրգային ուղի կազմված է մոտ 1 մլն նյարդաթելերից, 
որոնցից մոտավորապես 34 հազարը սկսվում է Բեցի խոշոր բջիջներից: 
Վերջիններիս աքսոններն ամենահաստն են (տրամագիծը` մոտ 16 մկմ) և 
ազդակները հաղորդում են մինչև 70 մ/վրկ արագությամբ: 

Կեղև-կոճղեզային ուղին կարգավորում է դեմքի և պարանոցի մկան-
ների գործունեությունը, մասնակցում է ծամելու, կլլման և այլ գործընթաց-
ներին, իսկ կեղև-ողնուղեղային ուղին իրականացնում է իրանի և վերջույթ-
ների շարժումները:  

Արտաբրգային ուղիները, որոնք նույնպես մասնակցում են շարժողական 
գործունեության կարգավորմանը, սկսվում են կարմիր կորիզից, հիմքային 
կորիզներից, ցանցանման գոյացությունից, անդաստակային կորիզից: Այս 
ուղիներով իրականանում են մկանների լարվածության և մարմնի դիրքի ոչ 
կամային կարգավորումը, մարմնի առանձին մասերի շարժումներն ու 
տեղաշարժը տարածության մեջ:  

Բրգային և արտաբրգային վայրէջ ուղիները փոխհամաձայնեցված են 
գործում: Օրինակ` դռան բռնակը բացելու դեպքում գործում են ձեռքի շարժ-



180 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

ման կամային և մարմնի շարժման ու հավասարակշռության պահպանման 
ոչ կամային ռեֆլեքսները: Արտաբրգային համակարգի կենտրոնները ազ-
դակներ են ստանում բրգային ուղու կողմնաճյուղերով: Քանի որ բրգային և 
արտաբրգային համակարգերը գործում են փոխհամաձայնեցված, ուստի 
նեյրոֆիզիոլոգիական տեսանկյունից այս երկու համակարգերը հանդես են 
գալիս որպես մեկ միասնական ֆունկցիոնալ համակարգ:  

 
6.2.7.5. Կեղևի կապակցական շրջանները 

 

Բացի նկարագրված շարժիչ և զգայական շրջաններից ուղեղի գագա-
թային և ճակատային բաժիններում կա նոր կեղևի հսկայական բաժին, որը 
կազմում է կապակցական (զուգորդական, ասոցիատիվ) շրջանը:  

Արտաքին և ներքին միջավայրից տեղեկատվությունը զգայական գո-
տուց հաղորդվում է կապակցական կեղև, որտեղ կատարվում է նրա հետա-
գա մշակումը: Կապակցական կեղևն ընդգրկում է այն շրջանները, որոնք 
տեղակայված են զգայական և շարժողական շրջանների մոտ, բայց չեն կա-
տարում զգայական և շարժողական ֆունկցիաներ: Կապակցական կեղևը 
կապում է կեղևի շարժողական ու զգայական գոտիները:  

Գագաթային կապակցական գոտին մասնակցում է հիշողության առա-
ջացմանը:  

Ճակատային կապակցական շրջանը պայմանավորում է խոսքի ֆունկ-
ցիան: Խոսքի կենտրոնը տեղակայված է ձախ կիսագնդում, կազմված է մի 
շարք գոյացություններից, այդ պատճառով նրա վնասման դեպքում խոսքը 
տարբեր կերպ է խանգարվում: Մի դեպքում խախտվում է խոսքի շարժիչ 
բաղադրիչը. այսպիսի հիվանդները հասկանում են խոսքը, սակայն դժվա-
րանում են խոսել: Մեկ այլ դեպքում կորչում է խոսքն ընկալելու, հասկա-
նալու ունակությունը:  

Կապակցական շրջանների նեյրոնների կարևոր առանձնահատկութ-
յուններից են նրանց պլաստիկությունն ու զգայական գրգիռների հետքերի 
երկարատև պահպանումը: Բացահայտված է, որ գրգռումից հետո ողնուղե-
ղում հետքային գործընթացները պահպանվում են մի քանի վայրկյան, 
ենթակեղև-ուղեղի ցողունային շրջաններում՝ ժամերով, իսկ ուղեղի կեղևում 
հետքային գործընթացները հետքային կապի սկզբունքով կարող են պահ-
պանվել ամբողջ կյանքում: Այս հատկությունը կեղևին տալիս է բացառիկ 
նշանակություն տեղեկատվության վերամշակման և պահպանման, գիտե-
լիքների կուտակման մեխանիզմներում, այսինքն՝ մասնակցում է երկա-
րատև հիշողության մշակմանը: Կապակցական շրջանների քայքայումն 
առաջացնում է ուսուցման և հիշողության խանգարումներ: 

 
6.2.7.6. Լիմբիական համակարգի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները 
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Լիմբիական համակարգը ծայրային, միջանկյալ և միջին ուղեղի մի 
քանի գոյացություններից կազմված ֆունկցիոնալ համակարգ է, որը տեղա-
կայված է տեսաթմբի երկու կողմերում` անմիջապես կիսագնդերի տակ: 
Լիմբիական համակարգը մեծաքանակ տեղեկատվություն է ստանում ներ-

քին օրգաններից, ուստի կոչվում է նաև «ընդերային ուղեղ»: Ֆիլոգենեզի 
առումով լիմբիական համակարգը հնագույն կառույց է (նկ. 6.39): 

Լիմբիական համակարգում ընդգրկվող գոյացություններից են հոտա-
ռական կոճղեզը, հոտառական թմբիկը, հիպոկամպը (ծովաձիու գալարը), 
ատամնավոր և հարծովաձիու գալարը, գոտկագալարները և այլն: Ներկայումս 
լիմբիական համակարգում են ընդգրկվում նաև նոր կեղևի ճակատային 
բլթերը, նշաձև կորիզը, ենթատեսաթմբի պտկաձև մարմինները, միջին 
ուղեղի ցանցանման գոյացությունը, տեսաթմբի առաջային կորիզը: Լիմբիա-
կան համակարգի գոյացությունների միջև առկա են երկկողմանի փոխա-
դարձ կապեր, որոնք առաջացնում են բազմաթիվ փակ օղակներ:  

Լիմբիական համակարգը զգացող ազդակներ է ստանում գլխուղեղի 
տարբեր շրջաններից, մասնավորապես ՑԳ-ից, որը դրդման գլխավոր 
աղբյուրն է: Տեսաթմբի միջոցով լիմբիական համակարգը կապված է 
ճակատային կեղևի հետ, որն այս համակարգի կարևոր խթանիչներից է:  

Լիմբիական համակարգը շարժիչ ուղիներով կապված է գլխուղեղի 
տարբեր կառույցների հետ: Կեղևի կապակցական այն գոտիները, որոնք 
կապված են լիմբիական համակարգի հետ, կոչվում են լիմբիական կեղև: 
Սրանց միջոցով լիմբիական համակարգն ընդգրկվում է բարձրագույն հոգե-
կան ֆունկցիաների կարգավորման գործընթացում, մասնավորապես մաս-
նակցում է վարքի շարժառիթային և հուզական բաղադրիչների ձևավոր-
մանը, երկարատև հիշողության ձևավորմանն ու ուսուցմանը:  

Լիմբիական համակարգի տարբեր կենտրոնների միջև եղած օղակա-
ձև կապերն ապահովում են դրդման երկարատև շրջապտույտն այս համա-
կարգի ներսում, որը կարևոր գործոն է սինապսային հեշտացման և հիշո-
ղության ձևավորման մեխանիզմում: Լիմբիական համակարգում դրդումը 
կարող է շրջանառվել կարճ և երկար օղակներով: Քննարկենք մի այդպիսի 
փակ օղակ. ծովաձիու գալարից ազդակները գնում են ենթատեսաթմբի 

Նկար 6.39. Լիմբիական համակարգի կառուցվածքը: 
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գոտկագալար 

հարծովաձիու գալար տեսաթմբի առջևի 
կորիզներ 

ծովաձիու գալար ենթատեսաթումբ և 
պտկաձև մարմիններ 

միջին ուղեղ նշաձև կորիզ 

Նկար 6.40. Լիմբիական համակարգի հիմնական ներքին կապերը: 

պտկաձև մարմիններ, հետո պտկաձև մարմիններ-տեսաթումբ ուղին 
ազդակները հաղորդում է տեսաթմբի առջևի կորիզներին (նկ. 6.40):  

 
 

Վերջիններս կապված են գոտկագալարի հետ և հարծովաձիու գա-
լարով միանում են հիպոկամպին: Այս օղակը կարևոր նշանակություն ունի 

հույզերի, ուսուցման և հիշողության ձևավորման մեխանիզմում:  
Լիմբիական համակարգի մյուս օղակը սկսվում է նշաձև կորիզից, 

որտեղից տեղեկատվությունը հաղորդվում է պտկաձև մարմիններին, հետո 
միջին ուղեղի լիմբիական շրջանին ու այնտեղից վերադառնում հետ` նշաձև 
կորիզ: Այս օղակը կարևոր նշանակություն ունի հարձակվող-պաշտպանա-
կան, սննդային և սեռական ռեակցիաներում: 

 
6.2.7.7. Լիմբիական համակարգի ֆունկցիաները 

 
Լիմբիական համակարգը հուզային գործունեության ժամանակ կար-

գավորում է վեգետատիվ և մարմնական համակարգերի գործունեությունը, 
ուշադրության, ընկալման, հուզական նշանակություն ունեցող տեղեկատ-
վության վերարտադրման գործընթացները: Լիմբիական համակարգը մաս-
նակցում է օրգանիզմի հարմարվողական վարքագծի, բնազդների, հուզա-
կան վիճակի, հոմեոստազի, բազմացման գործընթացների իրականացմանը: 
Այն ապահովում է հուզային իրավիճակի ստեղծումը, բարձրագույն նյարդա-
յին գործունեության ձևավորումն ու իրականացումը:  

Ենթադրվում է, որ կեղևի ճակատային բլթերը լիմբիական համակար-
գի գործունեության հիմնական կեղևային կարգավորիչն են:  

Լիմբիական համակարգը զգացող ազդակներ է ստանում օրգանիզմի 
արտաքին և ներքին միջավայրից, համեմատում ու մշակում է այդ տեղե-
կատվությունը, ապա շարժիչ ուղիներով իրականացնում վարքագծային 
այնպիսի ռեակցիաներ, որոնք ապահովում են օրգանիզմի հարմարումն 
արտաքին միջավայրի պայմաններին: 

Ընդերային ֆունկցիաների կարգավորումը: Լիմբիական համա-
կարգը մասնակցում է ներքին օրգանների աշխատանքի կարգավորմանը: 
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Այս ֆունկցիան իրագործվում է ենթատեսաթմբի միջոցով:  
Նշահամալիրն իրականացնում է պաշտպանական, վեգետատիվ, շար-

ժողական, հուզական ռեակցիաներ: Նշահամալիրն իր կորիզներով պա-
տասխանում է տեսողական, լսողական, հոտառական, մաշկային, ներքին 
ընկալիչներից հաղորդվող ազդակներին: Նշահամալիրի կորիզների գրգռու-
մը սիրտ–անոթային և շնչառական համակարգերի վրա ունի պարասիմպա-
թիկ ազդեցություն: Նշահամալիրի գրգռումը ճնշում է նաև շնչառությունը, 
առաջանում են հոտոտելու, լիզելու, ծամելու, թքազատության ռեակցիաներ: 

Հիպոկամպը (ծովաձիու գալար) մասնակցում է կողմնորոշման, ուշադ-
րության, ուսուցման ռեակցիաներին: Հիպոկամպի նեյրոնները, ինչպես և 
նշահամալիրինը, բազմաբնույթ են, պատասխանում են լուսային, ձայնային 
և այլ գրգիռներին: Հիպոկամպը մասնակցում է հիշողության ձևավորմանը, 
քանի որ նրանում կան բազմաթիվ փոքր ցանցեր, որոնցում ուսուցման 
գործընթացում շրջանառում է տեղեկատվությունը: 

Հույզերի ձևավորումը: Հույզերի առաջացմամբ լիմբիական համա-
կարգը հեշտացնում է օրգանիզմի հարմարումը միջավայրի փոփոխվող 
պայմաններին: Հույզերն ընթանում են վեգետատիվ և մարմնական փոփո-
խություններով: Վեգետատիվ դրսևորումները հիմնականում իրականաց-
վում են ենթատեսաթմբով:  

Նշահամալիրը հսկող ազդեցություն ունի սեռական վարքագծի վրա: 
Այն հեռացնելուց հետո կապիկների դեպքում զարգանում է գերսեռազգա-
յունություն, հուզական առեակտիվություն, վախի և զայրույթի բացակայու-
թյուն: Նման կենդանիները դառնում են շուտ ենթարկվող և հեշտությամբ 
ընտելանում են: Հիպոկամպի վնասումը նվազեցնում է հուզականությունը, 
մեծացնում հուզական ռեակցիաներ առաջացնող գրգռիչների շեմքը:  

Վարքագծային ռեակցիաներին ուղեկցող հուզական վիճակը բնու-
թագրվում է ոչ միայն վեգետատիվ, այլև հորմոնային փոփոխություններով: 
Օրինակ` նշահամալիրը երկարատև գրգռելու դեպքում արյան մեջ ավելա-
նում է կորտիկոստերոիդների քանակը:  

Լիմբիական համակարգի մասնակցությունը հիշողության և 
ուսուցման ձևավորմանը: Այս ֆունկցիաներն իրականանում են 
լիմբիական համակարգում առկա փակ օղակներով, որոնց մասին արդեն 
նշվել է:  

Նշահամալիրը նպաստում է արագ և ամուր ժամանակավոր կապերի 
առաջացմանը, որոնք կարևոր են հիշողության ձևավորման համար: 

Հիպոկամպը և նրա հետ կապված ճակատային կեղևի հետին շրջան-
ները մասնակցում են հիշողության և ուսուցման գործընթացներին: Հիպո-
կամպը նպաստում է կարճատև հիշողության` երկարատևին անցմանը: 
Հիպոկամպն ակտիվանում է պայմանական ռեֆլեքսների մշակման սկզբնա-
կան փուլերում` կողմնորոշային ռեակցիաներ ձևավորվելու ժամանակ: 
Հիպոկամպի վնասման դեպքում մարդկանց դեպքում վերանում է նոր 
կատարվող իրադարձությունների մտապահումը, սակայն չի խախտվում 
նախկինում եղած հիշողությունը: 

Լիմբիական և մոնոամինէրգիական համակարգերի փոխազդե-
ցությունը: Կենդանիների վարքագծի կարգավորման գործընթացում մեծ 
նշանակություն ունեն լիմբիական և մոնոամինէրգիական (դոֆամինէրգիա-
կան, նորադրենէրգիական և սերոտոնինէրգիական) համակարգերի միջև 
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եղած կապերը: 
Նորադրենէրգիական նեյրոնները տեղակայված են երկարավուն ուղեղում, 

կամրջում, հատկապես միջին ուղեղի կապույտ բծում և ի թիվս այլ կառույց-
ների` նյարդավորում են նաև լիմբիական համակարգի տարբեր 
կենտրոններ: 

Դոֆամինէրգիական նեյրոնները տեղակայված են հիմնականում սև 
նյութում, որտեղից նրանց աքսոններն ուղղվում են նշահամալիր, հիպո-
կամպ, գոտկագալար:  

Սերոտոնինէրգիական նեյրոնները, որոնք տեղակայված են հիմնականում 
միջին ուղեղի կարի կորիզում և միջին ուղեղում, նյարդավորում են 
միջանկյալ և առջևի ուղեղի բոլոր գոյացությունները: 

Լիմբիական համակարգի մոնոամինէրգիական նեյրոններով նյարդա-
վորվող շրջանների խթանումը նպաստում է հաճելի զգայությունների առա-
ջացմանը: Այս շրջանները կոչվում են հաճույքի կենտրոններ: Նրանց կողքին 
տեղակայված են նեյրոնների կուտակումներ, որոնց գրգռումն առաջացնում 
է խուսափելու ռեակցիա, ուստի դրանք կոչվում են տհաճության կենտրոններ:  

 

6.2.8. Արյունաուղեղային պատնեշ 
 

Արյունաուղեղային պատնեշն արյունատար համակարգի և 
կենտրոնական նյարդային համակարգի միջև ֆիզիոլոգիական պատնեշ է: 
Սրա գլխավոր նշանակությունը ԿՆՀ-ի հոմեոստազի պահպանումն է:  

Արյունաուղեղային պատնեշը կանխում է որոշ նյութերի, մասնավորա-
պես սպիտակուցների և հակամարմինների մուտքը ԿՆՀ: Պատնեշի շնոր-
հիվ ուղեղային հյուսվածքը զուրկ է իմունաբանական տոլերանտությունից, 
քանի որ նյարդային բջիջներին բնորոշ սպիտակուցները` որպես հյուսված-
քահամատեղելիության հակածիններ, մեկուսացված են օրգանիզմի սեփա-
կան իմունային համակարգից, և օնտոգենեզի ընթացքում իմունային համա-
կարգն այս հակածինները որպես հարազատ սպիտակուց չի ճանաչում: Այդ 
պատճառով, ի տարբերություն նույն օրգանիզմի այլ օրգանների և հյուս-
վածքների, արյունաուղեղային պատնեշը վնասվելու դեպքում ուղեղային 
հյուսվածքի սպիտակուցները T-լիմֆոցիտների կողմից կարող են ընկալվել 
որպես օտար և սկիզբ տալ աուտոիմունաբանական ռեակցիաների:  

Արյունաուղեղային պատնեշը բարձր ընտրողականությամբ օժտված 
քամիչ է, որի միջով արյունատար հունից ԿՆՀ են անցնում սննդարար 
նյութերը, իսկ հակառակ ուղղությամբ դուրս են բերվում կենսագործունեու-
թյան արգասիքները:  

Արյան մեջ առկա որոշ նյութեր (գլյուկոզ, հանքային աղեր և այլն) 
հեշտությամբ թափանցում են պատնեշով: Պատնեշը թափանցելի է նաև 
ալկոհոլի, քլորոֆորմի, ստրիխնինի, մորֆինի նկատմամբ: Մինչդեռ յոդի 
միացությունները, ազոտական աղերը, սալիցիլատները, հակաբիոտիկները 
չեն թափանցում այս պատնեշով: Այս հանգամանքն անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել նյարդային համակարգի հիվանդությունների դեպքում դեղամիջոցներ 
ընտրելու հարցում:  

Արյունաուղեղային պատնեշն անթափանցելի է հիվանդությունների` 
արյան մեջ շրջանառվող բազմաթիվ հարուցիչների նկատմամբ: Այդ պատ-
ճառով ուղեղի ինֆեկցիոն հիվանդությունները հազվադեպ երևույթ են, 
սակայն եթե պատահում են, ապա դժվարությամբ են բուժվում, քանի որ, 
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ինչպես արդեն նշվել է, այս պատնեշն անթափանցելի է հակամարմինների և 
շատ հակաբիոտիկների նկատմամբ: Այդ պատճառով շատ դեղամիջոցներ 
անմիջապես ներմուծվում են ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի մեջ: Բորբոքում-
ների ժամանակ, ինչպես նաև որոշ հիվանդությունների հարուցիչներից 
արտադրվող նյութերի ազդեցությամբ արյունաուղեղային պատնեշը կարող 
է վնասվել, և մանրէները կարող են թափանցել ԿՆՀ:  

Արյունաուղեղային պատնեշը կազմված է արյունատար անոթների 
էնդոթելային բջիջներից, հիմքային թաղանթից, պերիցիտներից և աստրոցիտներից 
(նկ. 6.41): Այս բջիջների միջև միջբջջային տարածությունն ավելի փոքր է, 
քան օրգանիզմի մյուս մասերում:  

Արյունաուղեղային պատի էնդոթելային բջիջները չունեն պատուհան-
ներ կամ միջբջջային անցքեր, և նրանք ավելի սերտորեն են հպված իրար, 
քան մարմնի մյուս մասերում: Սա և հիմային թաղանթի առկայությունն ար-
յունատար անոթն անթափանցելի է դարձնում խոշոր մոլեկուլների համար: 
Էնդոթելային բջիջները 5-10 անգամ ավելի շատ միտոքոնդրիումներ են պա-
րունակում, քան օրգանիզմի մնացած մասերի արյունատար անոթների 
էնդոթելային բջիջները, որը պայմանավորված է այս բջիջներում ընթացող 
նյութերի ակտիվ փոխադրմամբ: 

Ուղեղային անոթների մոտավորապես 20 %-ը ծածկված է փոքր բջիջ-
ներով` պերիցիտներով, որոնք էնդոթելային բջիջների նման տեղակայված են 
հիմքային թաղանթի վրա: Պերիցիտները կարող են կծկվել, կարգավորել էն-
դոթելի ֆունկցիան և օժտված են ֆագոցիտային հատկությամբ: Քանի որ 
պերիցիտները սերտորեն կապված են էնդոթելային բջիջներին, ուստի 
կծկման շնորհիվ սրանք փոփոխում են արյունատար անոթների լուսանցքն 
ու դրանով մասնակցում տեղային շրջանառության կարգավորմանը:  

Արյունաուղեղային պատնեշի երրորդ տեսակի բջիջները` աստրոցիտնե-
րը, իրենց ոտիկներով շրջապատում են արյունատար անոթները: Սրանք 
մասնակցում են նեյրոնների սնուցմանը, ինչպես նաև իրենց կողմից ար-
տադրվող նյութերով ազդում են էնդոթելի թափանցելիության վրա: Աստրո-
ցիտները սինթեզում են ուղեղի համար անհրաժեշտ խոլեստերին, քանի որ 
վերջինս չի կարող թափանցել նշված պատնեշով: 

Արյունաուղեղային պատնեշն առկա է ուղեղի մեծ մասում, սակայն ոչ 
ամենուր: Այն բացակայում է ռոմբաձև փոսիկի հետին մասում (4-րդ փորոքի 
հատակ), էպիֆիզում, նեյրոհիպոֆիզում, տեսաթմբի վերին մասը ծածկող 
թիթեղիկում, բրտամարմնի որոշ հատվածներում: 

 

Նկար 6.41. Արյունաուղեղային 
պատնեշ: 
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7.1. Ինքնավար նյարդային համակարգի ընդհանուր 
բնութագիրը 

 

Ինքնավար նյարդային համակարգը հաճախ կոչվում է նաև վեգետա-
տիվ նյարդային համակարգ: Այս եզրույթն առաջարկվել է ֆրանսիացի 
անատոմ Մ. Բիշայի կողմից, որն օրգանիզմի ֆունկցիաները բաժանել է 2 
մասի՝ անիմալ (մարմնական, սոմատիկ) և վեգետատիվ: Նա անվանում էր 
«անիմալ» օրգանիզմի այն գործունեությունը, որը հատուկ է միայն կենդա-
նական աշխարհին (շարժումը տարածության մեջ), իսկ «վեգետատիվում» 
ընդգրկում էր ինչպես կենդանական, այնպես էլ բուսական օրգանիզմներին 
բնորոշ ֆունկցիաները (նյութափոխանակություն, աճ, սննդառություն, 
շնչառություն, բազմացում և այլն): Այս համակարգը Վ. Գասկելը առաջարկել 
էր անվանել վիսցերալ նյարդային համակարգ՝ կարծելով, որ այն նյարդավորում 
է միայն ընդերային օրգանները, իսկ Ջ. Լենգլին՝ ինքնավար նյարդային համա-
կարգ՝ ենթադրելով, որ այն գործում է կենտրոնական նյարդային համակար-
գից անկախ: Հետագայում պարզվեց, որ ինքնավար նյարդային համակարգը 
նյարդավորում է ոչ միայն ընդերային օրգանները, այլև կմախքային մկան-
ները: Կարգավորելով կմախքային մկանների արյունամատակարարումն ու 
նյութափոխանակային գործընթացները՝ ինքնավար նյարդային համակարգը 
(մասնավորապես նրա սիմպաթիկ ենթաբաժինը) մեծացնում է նրանց 
կծկման ուժն ու վերականգնում հոգնած մկանների աշխատունակությունը: 
Հաստատվեց նաև, որ այս համակարգի ինքնավարությունը բացարձակ չէ և 
ենթակա է ԿՆՀ-ի հսկողությանը: Չնայած առաջարկված եզրույթներից ոչ 
մեկն էլ լիովին չի նկարագրում այս համակարգի գործունեությունը, սակայն 
ներկայումս մասնագիտական գրականության մեջ առավել կիրառելի են 
«ինքնավար» կամ «վեգետատիվ» նյարդային համակարգ անվանումները:  

Ինքնավար նյարդային համակարգի նշանակությունը ներքին օրգան-
ների գործունեության և օրգանիզմի հոմեոստազի կարգավորումն է: Այն 
կարող է իրականանալ տարբեր եղանակներով. 

ԻՆՔՆԱՎԱՐ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 7 



187 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

1. Ներքին օրգանների գործունեության կարգավորում, որն 
իրականանում է շնորհիվ՝ 

ա. թողարկիչ ֆունկցիայի (օրգանի գործունեության խթանում). նման 
օրինակ է հարթ մկանների կծկումը կամ գեղձերի հյութազատումը, 

բ. շտկող ֆունկցիայի. օրգանիզմի պահանջներին համապատասխան 
օրգանի գործունեության ակտիվացում կամ ճնշում: 

2.  Նյութափոխանակային գործընթացների կարգավորումը կատար-
վում է բջիջներում կենսաքիմիական ռեակցիաների ուժգնության փոփո-
խության միջոցով՝ 

ա. սնուցող (տրոֆիկ) ֆունկցիայի. սննդանյութերի ծախսի և վերա-
կանգնման գործընթացների կարգավորման և մասնավորապես սիմպաթիկ 
նյարդային վերջույթներից տարբեր տրոֆոգենների (նուկլեոտիդներ, ամի-
նաթթուներ, օլիգոպեպտիդներ, բարդ ճարպեր), ինչպես նաև ցիտոկինների 
(նյարդերի և էպիթելիոցիտների աճի, ինսուլինանման, ուռուցքների նեկրոզի 
ու այլ գործոններ) արտազատման միջոցով, 

բ. էներգիական (էրգոթրոպ) ֆունկցիայի. էներգիական պաշարների օգտա-
գործման կարգավորում: 

3. Օրգանների արյունամատակարարման փոփոխության միջոցով 
դրանց գործունեության կարգավորում: 

 
7.2. Ինքնավար նյարդային համակարգի կենտրոնական և 

ծայրամասային բաժինները 
 
Ինքնավար նյարդային համակարգն ընդգրկում է 3 բաժիններ՝ սիմպա-

թիկ, պարասիմպաթիկ և մեթասիմպաթիկ: Այս համակարգի նյարդաթելերը 
նյարդավորում են գրեթե բոլոր հյուսվածքներն ու օրգանները: Օրգանների 
մեծամասնությունն ունի կրկնակի՝ սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ, իսկ 
որոշ օրգաններ՝ եռակի նյարդավորում` ներառելով նաև սեփական 
ներօրգանային նյարդային հյուսակներ (մետասիմպաթիկ նյարդային համա-
կարգ): Որոշ օրգաններում պարասիմպաթիկ նյարդավորումը բացակայում է 
(տե՛ս աղյուսակ 7.1)։ 

Ինքնավար նյարդային համակարգը կազմված է կենտրոնական և ծայրա-
մասային բաժիններից: Կենտրոնականը ներկայացված է երկարավուն ու միջին 
ուղեղներում և ողնուղեղի որոշ հատվածների (սեգմենտների) կողմնային 
եղջյուրներում առկա կորիզներով, իսկ ծայրամասային բաժինը կազմված է 
վեգետատիվ նյարդերից ու վեգետատիվ հանգույցներից:  

Ապացուցված է, որ կենտրոնական նյարդային համակարգի վերը 
նշված օջախներից բացի, ինքնավար նյարդային համակարգի հետ սերտ 
առնչություն ունեն նաև ուղեղի այլ գոյացություններ, օրինակ՝ ենթատեսա-
թումբը, ցանցանման գոյացությունը, մեծ կիսագնդերի կեղևը, ուղեղիկը, լիմբիական 
համակարգը:  

Ինքնավար նյարդային համակարգի կենտրոններին բնորոշ է հիերար-
խիայի՝ ենթարկության սկզբունքը: Բոլոր կենտրոնները ենթարկվում են ինք-
նավար նյարդային համակարգի բարձրագույն կենտրոնին, որը ենթա-
տեսաթմբում է (հիպոթալամուս), ինչպես նաև լիմբիական համակարգում: Դրանք 
էլ իրենց հերթին ենթարկվում են գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի կեղևին: Թեև մինչ 
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այժմ գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի կեղևում հայտնաբերված չեն հատուկ 
վեգետատիվ կենտրոններ, այնուամենայնիվ այն մասնակցում է ինքնավար 
ու մարմնական նյարդային համակարգերի գործունեության ինտեգրմանը և 
միջավայրի տարբեր պայմաններում ամբողջականացնում օրգանիզմի 
վարքագծային ռեակցիաները: Այստեղ են ձևավորվում նաև պայմանական 
վեգետատիվ ռեֆլեքսների ժամանակավոր կապերը: 

Ենթատեսաթմբի առջևի կորիզների դրդումն ուղեկցվում է պարասիմ-
պաթիկանման, իսկ հետին կորիզների դրդումը՝ սիմպաթիկանման ազդե-
ցություններով: Այստեղ են գտնվում հոմեոստազի կարգավորման, քաղցի, 
հագեցման, ծարավի, ջերմակարգավորման, սեռական վարքագծի և այլ 
կենտրոնները: Մակուղեղի (հիպոֆիզ) հետ մեկտեղ ենթատեսաթումբը 
վերահսկում է ներզատական գեղձերի կողմից արտադրվող հորմոնների 
քանակը: Ուղեղիկի մասնակցությունը վեգետատիվ ֆունկցիաների կարգա-
վորման գործընթացում ապացուցվում է այն փաստով, որ դրա ախտա-
հարման ժամանակ առաջանում են սրտի գործունեության, զարկերակային 
ճնշման, մարսողական համակարգի շարժունակության, հոմեոստատիկ 
ցուցանիշների և այլ վեգետատիվ ֆունկցիաների խանգարումներ: Լիմբիա-
կան համակարգը կարգավորում է հուզական ռեակցիաները, սեռական, 
սննդային, պաշտպանական և այլ վարքագծերն ուղեկցող վեգետատիվ 
ռեֆլեքսներ:  

Սիմպաթիկ նյարդային համակարգին պատկանող կորիզները ողնու-
ղեղի պարանոցային VIII, կրծքային I-XII և գոտկային II -III հատվածների 
կողմնային եղջյուրներում (C8-L3) են։ Այսպիսի տեղակայումը կոչվում է կրծքա-
գոտկային (թորակո-լյումբար): Սիմպաթիկ նյարդավորում ստանում են բոլոր 
օրգանների և անոթների հարթ մկանները, սրտամկանը, գեղձային 
բջիջները, լյարդը, ճարպային հյուսվածքը, ԿՆՀ-ը, զգայարանները, կմախ-
քային մկանները: Պարանոցային VIII և կրծքային I-II հատվածների կորիզ-
ներից (ողնուղեղ-թարթչային կորիզներ) սկիզբ են առնում աչքի հարթ 
մկանները, բիբը լայնացնող ճառագայթաձև մկանները, ԿՆՀ-ն ու զգայա-
րանները նյարդավորող սիմպաթիկ նյարդաթելերը: Կրծքային հատված-
ներում գտնվում են թքագեղձերը, բրոնխները, սիրտը և մակերիկամների 
միջուկը նյարդավորող կորիզները, իսկ քրտնագեղձերը, մարսողական օր-
գաններն ու անոթները նյարդավորվում են ողնուղեղի բոլոր սիմպաթիկ 
կորիզներից (նկ.7.1.):  

Պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի կորիզները տեղակայված են 
ուղեղաբնում (կրանիալ) և ողնուղեղի սրբանային (սակրալ) հատվածներում: 
Դրանք գտնվում են երկարավուն ուղեղում, միջին ուղեղում և ողնուղեղի սրբա-
նային II-IV հատվածների կողմնային եղջյուրներում: Պարասիմպաթիկ նյարդա-
թելերը 4 զույգ (III, VII, IX, X) գանգուղեղային նյարդերի կազմության մեջ են 
և դուրս են գալիս ուղեղաբնից: Միջին ուղեղից սկիզբ են առնում նյար-
դաթելեր, որոնք ակնաշարժ (III) նյարդի կազմության մեջ են: Դրանք 
նյարդավորում են աչքի թարթչային մկանի մկանաթելերը՝ ապահովելով 
ոսպնյակի կորության փոփոխությունը (հարմարեցում, ակոմոդացիա), ինչպես 
նաև բբի օղակաձև մկանները (բիբը նեղացնող մկան)՝ իրականացնելով 
բբային ռեֆլեքսը: Երկարավուն ուղեղում է թափառող նյարդի կորիզը (X), որը 
նյարդավորում է սրտի հաղորդող համակարգի ծոց-նախասրտային և 
նախասիրտ-փորոքային հանգույցները, աջ ու ձախ նախասրտերը, 
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շնչառական համակարգի օրգանները, երիկամները, մարսողական 
համակարգի մեծ մասը (մինչև հաստ աղիքի սիգմայաձև հատված): 
Լեզվաըմպանային (IX) նյարդի պարասիմպաթիկ թելերը նյարդավորում են 
հարականջային թքագեղձերը, իսկ դիմային (VII) նյարդը՝ քթի խոռոչը և 
քիմքի լորձաթաղանթն ու արցունքագեղձերը: Թմբկալարի (VII նյարդի ճյուղ) 
կազմում են ենթածնոտային և ենթալեզվային թքագեղձերը նյարդավորող 
զգացող և հյութազատիչ պարասիմպաթիկ նյարդաթելերը: Ողնուղեղի 
սրբանային բաժնից (S2-S4) սկսվում են պարասիմպաթիկ նյարդաթելեր, որոնք 
մտնում են կոնքային նյարդի կազմության մեջ: Վերջիններս նյարդավորում են 
հաստ աղիքը ու կոնքի օրգանները (ուղիղ աղիք, միզապարկ, սեռական 
օրգաններ և նրանց անոթները) (նկ.7.1): 

Ի տարբերություն սիմպաթիկ նյարդային համակարգի՝ պարասիմպա-
թիկի նյարդավորումն ավելի սահմանափակ է. որոշ օրգաններ ընդհանրա-
պես չեն ստանում պարասիմպաթիկ նյարդավորում: Դրանցից են կմախ-
քային մկանները, քրտնագեղձերը, մակերիկամի միջուկը, անոթների մեծ 
մասը, ԿՆՀ-ը, զգայարանների ընկալչական ապարատը, իսկ արգանդի և 
փայծաղի նյարդավորումը հաստատված չէ: 

Սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ նյարդային կենտրոնները մշտապես 
լարված վիճակում են՝ տոնուսի մեջ, որը պայմանավորված է այս կամ այն 
օրգանների ֆունկցիոնալ վիճակը գնահատող ընկալիչներից, ԿՆՀ-ի տար-
բեր բաժիններից ու հումորալ համակարգից եկած ազդակներով։ 

 

 
Նկար 7.1. Սիմպաթիկ (կապույտ գծեր)ու պարասիմպաթիկ (կարմիր գծեր) նյարդային կենտրոնների և 

հանգույցների տեղակայման համեմատական բնութագիրը.  
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Կրկնակի նյարդավորում ունեցող օրգաններում այդ համակարգերից 
որևէ մեկի ազդեցության գերակշռումը կախված է ընկալիչների դրդունա-
կությունից, քանակից, տեսակից, նրանց փոխազդեցությունից և միջավայրի 
թելադրող պայմաններից։ Սիմպաթիկ նյարդային կենտրոնների լարվա-
ծությունը գերիշխում է սթրեսի, հոգեհուզական լարված իրավիճակներում, 
ֆիզիկական աշխատանքի ժամանակ, իսկ պարասիմպաթիկինը՝ քնի և 
հանգստի պայմաններում։ Սիմպաթիկ նյարդային համակարգի տոնիկ ազ-
դեցություններն օրգանների վրա կարելի է ապացուցել միակողմանի հատե-
լով վերին և միջին պարանոցային հանգույցներից դուրս եկող հետ-
հանգուցային թելերը: Այս դեպքում, նյարդազերծման կողմում դիտվում է 
էնդօֆթալմ (ակնագնդի ներանկում), բբի նեղացում ու կոպի իջեցում (Հոր-
ների համախտանիշ): Միևնույն ժամանակ նկատվում են նաև ականջի 
անոթների լայնացում և մաշկի ջերմաստիճանի բարձրացում: Նշված 
երևույթները վերանում են, եթե գրգռում են հատված նյարդի ծայրա-
մասային ճյուղերը:  

Ստամոքս-աղիքային ուղու մկանային շերտի հիմային լարվածությունը 
պահպանվում է պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի համապատաս-
խան կենտրոնի լարվածությամբ: Հայտնի է, որ ստամոքսն ու աղիքները 
նյարդավորող թափառող նյարդի ճյուղերի հատումն առաջացնում է դրանց 
մկանների ծանր ատոնիա, որն արտահայտվում է խյուսի տեղաշարժման 
ընկճումով և փորկապությամբ:  

 

7.3. Ինքնավար և մարմնական նյարդային համակարգերի 
համեմատական բնութագիրը 

 
Ինքնավար և մարմնական (սոմատիկ) նյարդային համակարգերը գոր-

ծում են փոխհամաձայնեցված, սակայն ըստ կառուցվածքաֆունկցիոնալ 
առանձնահատկությունների՝ նրանց կենտրոնական և ծայրամասային 
բաժինների միջև կան էական տարբերություններ. 

1.  Մարմնական նյարդային համակարգին պատկանող նյարդաթելերը 
սկիզբ են առնում գլխուղեղի և ողնուղեղի բոլոր բաժիններից: Հակառակ 
դրան՝ ինքնավար նյարդային համակարգի կենտրոններն ունեն օջախային 
տեղակայություն. նյարդաթելերը սկիզբ են առնում գլխուղեղի և ողնուղեղի 
միայն որոշ բաժիններից:  

2.  Ի տարբերություն մարմնական նյարդային համակարգի, որը նյար-
դավորում է կմախքային մկանները և մաշկը մետամերային (հատվածավոր) 
սկզբունքով (տե՛ս 6.2.1.1), ինքնավար նյարդային համակարգը հատվածային 
սահմանափակում չունի: Ըստ մետամերային սկզբունքի՝ ողնուղեղի 
յուրաքանչյուր հատված նյարդավորում է մարմնի երեք իրար հաջորդող մե-
տամեր, իսկ մեկ մետամերն էլ նյարդավորում է ստանում երեք իրար 
հաջորդող հատվածներից: Այլ է ինքնավար նյարդային համակարգում. 
օրինակ՝ երկարավուն ուղեղից սկիզբ առնող թափառող նյարդը նյարդա-
վորում է ոչ միայն բերանի և քթի խոռոչը, թքագեղձերը, այլև սիրտը, 
թոքերը, բրոնխները և որովայնի խոռոչի օրգանների մեծ մասը:  

Ներքին օրգանների ոչ բոլոր բջիջներն են անմիջապես հպվում ինքնա-
վար նյարդային համակարգի նյարդաթելերին: Վեգետատիվ նյարդաթելերը 
(բոլոր սիմպաթիկ նյարդաթելերն ու պարասիմպաթիկների մեծ մասը) իրենց 
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երկայնքով առաջացնում են բազմաթիվ (1 մմ-ի վրա մոտավորապես 250-
300) լայնացումներ՝ վարիկոզներ, որտեղ կարող է կատարվել միջնորդա-
նյութի սինթեզ, պահեստավորում, ինչպես նաև նրա հետզավթում (re-
uptake) սինապսային ճեղքից: Վարիկոզները նաև հարուստ են միտոքոնդ-
րիումներով, որոնք մատակարարում են միջնորդանյութի սինթեզն ապա-
հովող ԱԵՖ-ը: Վեգետատիվ մեկ շարժանեյրոնի գրգռման արդյունքում միջ-
նորդանյութն արտազատվում է գրեթե բոլոր վարիկոզներից, որն ապա-
հովում է դրդման սփռուն տարածումը՝ ընդգրկելով միաժամանակ մեծ թվով 
(մոտ 10000) բջիջների պատասխան ռեակցիան: Վարիկոզներով ձևավո-
րվող սինապսները փոքր-ինչ տարբերվում են դասական նյարդա-մկանային 
սինապսներից նրանով, որ ճեղքն ավելի լայն է, ուստի մեկ վարիկոզից 
արտազատված միջնորդանյութը հեշտությամբ դիֆուզվում է դեպի 
հարևան բջիջներ, ինչպես նաև տարբեր վարիկոզներից արտազատված 
միջնորդա-նյութերը կարող են ազդել միևնույն էֆեկտոր բջջի վրա: Դրան 
հակառակ՝ մարմնական նյարդային համակարգի յուրաքանչյուր շարժա-
նեյրոն նյարդավորում է քիչ թվով մկանաթելեր (աչքը շարժող մկանում՝ 3-6, 
մատներում՝ 10-25), որի պատճառով ազդակահոսքն ունի ավելի ճշգրիտ 
ուղղվածություն դեպի նյարդավորվող մկանային խումբ: 
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3. Մարմնական նյարդային համակարգի նյարդաթելերը, կենտրոնական 
նյարդային համակարգից դուրս գալով, առանց ընդհատվելու ուղղվում են 
դեպի համապատասխան մկաններ, իսկ ինքնավար նյարդային համակարգի 
նյարդաթելերը մինչ նյարդավորվող օրգանին հասնելը, ընդհատվում են 
վեգետատիվ հանգույցներում, որտեղ կենտրոնական նյարդային համակարգում 
գտնվող նախահանգուցային նեյրոնից եկած գրգիռը հաղորդվում է երկրորդ՝ 
հանգուցային նեյրոնին: Վերջինիս ելուստն էլ հասնում է մինչև նյարդավորվող 
օրգան (նկ. 7.3.): 

Այսպիսով, մարմնական նյարդային համակարգի էֆեկտոր ուղին ունի 
միանեյրոնային, իսկ ինքնավար նյարդային համակարգի էֆեկտոր ուղին՝ 
երկնեյրոնային կառուցվածք: Բացառություն է մակերիկամների միջուկը, որը 
ստանում է միանեյրոն սիմպաթիկ նյարդավորում: Մետասիմպաթիկ 
նյարդային համակարգն ունի հիմնականում եռանեյրոնային կառուցվածք: 
Ինքնավար նյարդային համակարգի էֆեկտոր ուղիների առանձնահատ-
կությունները ներկայացված են նկ. 7.2-ում: 

4. Ի տարբերություն մարմնական նյարդային համակարգի, որի էֆեկ-
տոր բջիջը ԿՆՀ-ում է՝ գլխուղեղում կամ ողնուղեղի առաջային եղջյուրնե-

Նկար 7.2. Վեգետատիվ հանգույցների տեղակայման համեմատական գծապատկերը։ 
Սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի նախահանգուցային նեյրոնները 

տեղակայված են ԿՆՀ-ում, իսկ հանգուցայինները` ԿՆՀ-ից դուրս: Մետասիմպաթիկ նյարդային 
համակարգի բոլոր նեյրոնները տեղակայված են նյարդավորվող օրգանում: Թվերով նշված են 

հարողնաշարային (1), առաջողնաշարային (2), սահմանային (3) և ներպատային (4) 
հանգույցները:  
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րում, ինքնավար նյարդային համակարգի էֆեկտոր բջիջը գտնվում է ԿՆՀ-
ից դուրս՝ վեգետատիվ հանգույցում: Այդ պատճառով ներքին օրգանների գոր-
ծունեության կարգավորումը ինքնավար նյարդային համակարգի միջոցով 
թեկուզ ոչ լիակատար, սակայն հնարավոր է նույնիսկ ԿՆՀ-ից լրիվ մեկու-
սացման պայմաններում, մինչդեռ կմախքային մկանների և ԿՆՀ-ի միջև կա-
պի ընդհատումը հանգեցնում է մարմնական ռեֆլեքսների լիովին անհե-
տացմանը: Վեգետատիվ կենտրոնը ձևավորող նախահանգուցային նեյրոն-
ները տեղակայված են ողնուղեղի կողմնային եղջյուրներում կամ ուղեղաբնում: 
Դրանք հանդիսանում են էֆերենտ ուղու առաջին նեյրոններ և ըստ տեղա-
կայության ու որոշ այլ հատկանիշների համարվում են միջադիր՝ ներդրվելով 
ռեֆլեկտոր աղեղի զգացող և հանգուցային՝ էֆեկտոր նեյրոնների միջև 
(նկ.7.3): 

 
 

Նկար 7.3. Սոմատիկ և վեգետատիվ նյարդային ռեֆլեքսների աղեղների գծապատկերները: 
 

5. Մարմնական նյարդային համակարգի շարժիչ նյարդաթելերը պատ-
կանում են A տեսակին: Վեգետատիվ նախահանգուցային նյարդաթելերը 
պատկանում են B, իսկ հետհանգուցայինները՝ C տեսակին: Նախահանգու-
ցային B նյարդաթելերը բարակ են (տրամագիծը 1-3 մկմ), ունեն թույլ 
արտահայտված միելինային թաղանթ։ Այս նյարդաթելերում գրգռի հաղորդ-
ման արագությունը 3-14 մ/վրկ է։ Հետհանգուցային C նյարդաթելերը (տրա-
մագիծը մինչև 1մկմ) հիմնականում միելինազուրկ են և գրգիռը հաղորդում 
են 0.5-3 մ/վրկ արագությամբ։ Ի տարբերություն մարմնական նյարդային 
համակարգի նյարդաթելերի՝ վեգետատիվ նյարդաթելերում ծագած գործո-
ղության պոտենցիալն ուղեկցվում է երկարատև հետքային պոտենցիալով։ 
B-տեսակի նյարդաթելերում առաջանում է մինչև 300 մվրկ տևողությամբ 
հետքային գերբևեռացում, իսկ C-տեսակի նյարդաթելերում՝ հետքային 
ապաբևեռացում (50-80 մվրկ) և գերբևեռացում (1000 մվրկ)։  

6. Մարմնական նյարդային համակարգի շարժիչ նյարդաթելերն ունեն 
բարձր դրդունակություն, մեծ տատանասահմանով գործողության պոտեն-
ցիալ, կարճատև ռեֆրակտերություն, մեծ լաբիլություն (500-1000 ազ/վրկ): 
Հակառակ դրան՝ վեգետատիվ նյարդաթելերի դրդունակությունն ավելի 
ցածր է, գործողության պոտենցիալն ունի փոքր տատանասահման, ռեֆ-
րակտերությունը տևական է, իսկ լաբիլությունը՝ ցածր (ոչ ավելի քան 15-50 
ազ/վրկ): 

Ինքնավար նյարդային համակարգի առբերող զգայական (աֆերենտ) ու-
ղիները սկսվում են սեփական ընդերային ընկալիչներից (ինտերոռեցեպտորնե-
րից): Դրանք ներքին օրգանների լորձաթաղանթներում կամ մկանային շեր-
տում ու անոթների էնդոթելիոցիտներում են և զգայուն են ներքին միջավայ-
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րի տարբեր փոփոխությունների նկատմամբ: Մեխանաընկալիչները դրդվում 
են օրգանի պատի ձգումից և արձագանքում ճնշման փոփոխությանը արյան 
անոթներում, ինչպես նաև խոռոչավոր օրգաններում՝ միզապարկում, լեղա-
պարկում, ստամոքսում: Քիմիաընկալիչներն ընկալում են ներքին միջավայրի 
pH-ի, արյան գազային և էլեկտրալիտային կազմի, օսմոսային ճնշման, օր-
գանական նյութերի քանակի շեղումները, իսկ ջերմընկալիչները զգայուն են 
ներքին միջավայրի ջերմաստիճանի փոփոխության նկատմամբ: Ջերմընկա-
լիչները տեղակայված են ստամոքս-աղիքային ուղու և արյունատար անոթ-
ների պատերին և ԿՆՀ-ում: Ցավային ընկալիչներից են հատուկ մասնագի-
տացված ընկալիչներն ու նյարդաթելերի մերկ վերջույթները: Սակայն ցավա-
յին զգայություն կարող է առաջանալ նաև ցանկացած ընդերային ընկալիչի 
գերուժեղ դրդումից: Գոյություն ունեն նաև բազմաբնույթ ընկալիչներ, որոնք 
կարող են արձագանքել տարբեր ազդակների: Դրանք հիմնականում տեղա-
կայված են ստամոքս-աղիքային ուղու պատերին:  

Հավելենք նաև, որ ինքնավար նյարդային համակարգի առբերող ուղին 
սոմատիկի հետ մեկտեղ կարող է սկիզբ առնել միևնույն ռեֆլեքսային դաշ-
տից՝ մաշկի ընկալիչներից (էքստերոռեցեպտորներից)։ Օրինակ՝ մաշկի ցավա-
յին ընկալիչների դրդումն առաջացնում է ինչպես մարմնի շարժողական 
ռեֆլեքս՝ պաշտպանական ռեակցիա, այնպես էլ վեգետատիվ ռեֆլեքս՝ 
սրտի հաճախության մեծացում, ճնշման բարձրացում, բբի լայնացում և 
այլն։  

 

7.4. Վեգետատիվ հանգույցներ 
 

Վեգետատիվ հանգույցներն այնպիսի մորֆոլոգիական գոյացություն-
ներ են, որտեղ գրգիռը նախահանգուցային նեյրոնից, որը տեղակայված է 
ԿՆՀ-ում, հաղորդվում է հանգուցայինին: Կենտրոնական նյարդային համա-
կարգից մինչև հանգույց եկած նյարդաթելը կոչվում է նախահանգուցային 
(պրեգանգլիոնար), իսկ հանգույցից մինչև օրգան հասնողը՝ հետհանգուցային 
(պոստգանլիոնար): Նախահանգուցային նյարդաթելով ձևավորվող վեգետա-
տիվ հանգույցում տեղակայված սինապսը կոչվում է հանգուցային, իսկ նյար-
դավորվող օրգանում հետհանգուցային նյարդաթելով ձևավորվողը՝ հետհան-
գուցային: 

Հանգուցային սինապսների գոյությունը, որով հաստատվեց ինքնավար 
նյարդային համակարգի էֆերենտ ուղու երկնեյրոնային կառուցվածքը, ա-
պացուցվել է Ջ. Լենգլիի կողմից: Կաթեցնելով նիկոտինը (ծխախոտի թույն) 
վեգետատիվ հանգույցի վրա նա պարզեց, որ հանգույցներում գոյություն ու-
նեցող սինապսները դրդվում են ոչ միայն ացետիլխոլինով, այլև նիկոտինով: 
Ուստի այստեղ առկա ընկալիչները նա անվանեց նիկոտինանմանխոլինաընկա-
լիչներ (N-խոլինաընկալիչներ)։ Սակայն Լենգլին ցույց տվեց, որ հանգուցային 
սինապսների վրա նիկոտինի մեծ քանակների կամ երկարատև ազդեցութ-
յունը կատարվում է 2 փուլով։ Սկզբում նիկոտինը գրգռում և թողնում է ացե-
տիլխոլինանման ազդեցություն, այնուհետև երկարատև ապաբևեռացման 
և կատոդային ընկճման սկզբունքով պարալիզում է նրանց։ 

Ըստ տեղակայման՝ վեգետատիվ հանգույցները լինում են հարողնաշա-
րային (պարավերտեբրալ), առողնաշարային կամ նախաողնաշարային (պրեվերտեբ-
րալ), հարօրգանային և ներպատային (ինտրամուրալ) (նկ. 7.1): Ապացուցված է, 
որ երկու հանգույցով անցնելիս վեգետատիվ նյարդաթելը ընդհատվում է 
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դրանցից միայն մեկում: 
Հարողնաշարային և առողնաշարային տեղակայություն ունեն սիմպա-

թիկ հանգույցները: Հարողնաշարայինները զույգ են, գտնվում են ողնաշարի 
երկու կողմերում, իրար միացած են միջհանգուցային թելերով և առաջաց-
նում են սիմպաթիկ ցողունը: Սիմպաթիկ ցողունից սկիզբ են առնում գլխի, 
կրծքի, որովայնի խոռոչի և կոնքի օրգանները նյարդավորող C տեսակի միե-
լինազուրկ հետհանգուցային նյարդաթելերը: Աչքի հարթ մկանները և բիբը 
լայնացնող մկանը նյարդավորող սիմպաթիկ հետհանգուցային թելերը 
սկսվում են պարանոցային հանգույցից, իսկ սիրտը նյարդավորողները՝ աստ-
ղաձև հանգույցից:  

Սիմպաթիկ հանգույցների առավել փոքր մասն առողնաշարային են: Դ-
րանք կենտ են և գտնվում են ողնաշարից ավելի հեռու, քան հարողնաշա-
րայինները։ Նշված հանգույցների հետհանգուցային նյարդաթելերը և սիմ-
պաթիկ ցողունի ընդերային նյարդը ձևավորում են հյուսակներ: Դրանցից են 
արևայինը, վերին ու ստորին միջընդերայինը և ստորորովայնայինը:  

Պարասիմպաթիկ հանգույցները գտնվում են նյարդավորող օրգանի 
պատում (ներպատային, ինտրամուրալ), իսկ գլխի շրջանում՝ օրգանին մոտ 
(հարօրգանային): Սիմպաթիկ նախահանգուցային նյարդաթելերի ճնշող մե-
ծամասնությունը կարճ է, հետհանգուցայինները՝ երկար, իսկ պարասիմպա-
թիկինը՝ հակառակը: 

Վեգետատիվ հանգույցների ֆիզիոլոգիական առանձնահատ-
կությունները: Վեգետատիվ հանգույցը համարվում է կենտրոնական նյար-
դային համակարգից առանձնացված հատված, որն էվոլյուցիոն զարգաց-
ման ընթացքում «գաղթել» է ծայրամաս: Վեգետատիվ հանգույցներին հա-
տուկ են բոլոր այն հատկություններն ու սկզբունքները, որոնք բնորոշ են 
նյարդային կենտրոններին՝ դրդման միակողմանի հաղորդումը, հաղորդման ուշա-
ցումը, հեշտացումը, ռիթմի փոխակերպումը, տարածական և ժամանակային գումա-
րումը, խցանումը և այլն: Բացի այդ, վեգետատիվ հանգույցները, ինչպես ԿՆՀ-
ը, արյուն-ուղեղային պատնեշով (հեմատո-էնցեֆալիկ պատնեշ) համեմատաբար 
պաշտպանված են արյան մեջ շրջանառող տարբեր հումորալ գործոններից: 
Ուստի որոշ իմաստով վեգետատիվ հանգույցները կարելի է դիտարկել որ-
պես պարզագույն ինտեգրատիվ կենտրոններ: 

Վեգետատիվ հանգույցներում դրդման հաղորդման ուշացումը տևում 
է 1.5-30 մվրկ, մինչդեռ մարմնական նյարդային համակարգում՝ 0.3-0.5 
մվրկ: Հանգուցային նեյրոնների քանակը բազմաթիվ անգամներ (վերին պա-
րանոցային հանգույցում՝ 32, իսկ թարթիչայինում 2) գերազանցում է նախա-
հանգուցայիններին (նկ. 7.4): Դա պայման է ստեղծում դրդման տարամիտման 
(դիվերգենցիայի) համար: Այս առանձնահատկության շնորհիվ գրգիռը մեկ 

Նկար 7.4. Տարամիտման և 
մուլտիպլիկացիայի երևույթը 
վեգետատիվ հանգույցներում: 
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նախահանգուցային նեյրոնից հաղորդվում է միաժամանակ բազմաթիվ 
հանգուցային նեյրոններին, որն էլ առկա է մուլտիպլիկացիայի երևույթի 
հիմքում: Վերջինիս էությունը հետևյալն է. կենտրոնական նյարդային համա-
կարգի նույնիսկ սահմանափակ նեյրոններ գրգռելիս գրգռի հաղորդումը 
սփռված, տարածուն բնույթ ունի: Դա ապահովում է վեգետատիվ բաղադրի-
չի ավելի հուսալի և համակողմանի ընդգրկումը օրգանիզմի գործունեության 
մեջ: Այս երևույթն առավել արտահայտված է սիմպաթիկ նյարդային համա-
կարգի ազդեցություններում: Այստեղ նախահանգուցային և հետհանգու-
ցային նյարդաթելերի քանակական հարաբերությունը հավասար է 1:20, 
մինչդեռ պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգում՝ 1:3 է: Այս առանձնա-
հատկության շնորհիվ, լարված իրավիճակներում կամ ֆիզիկական աշխա-
տանք կատարելիս, սիմպաթիկ նյարդային համակարգի դրդումն ապա-
հովում է օրգանիզմի հարմարեցումը արտաքին միջավայրի պայմաններին՝ 
փոփոխելով միաժամանակ բազմաթիվ օրգանների գործունեությունը (սրտի 
աշխատանքի խթանում, շնչառության ուժգնացում, նյութափոխանակութ-
յան ակտիվացում, լյարդում գլիկոգենի քայքայում, կմախքային մկանների 
սնուցման լավացում, քրտնարտադրության ուժգնացում, մարսողական գեղ-
ձերի հյութազատման ընկճում և այլն): 

Վեգետատիվ հանգույցներում գործում է նաև համամիտման (կոնվերգեն-
ցիա) սկզբունքը, երբ մի քանի նախահանգուցային նեյրոններից գրգիռները 
հաղորդվում են մեկ՝ հետհանգուցային նեյրոնին, որը տվյալ ռեֆլեքսի իրա-
կանացման վերջնական ուղին է: Համամիտումն ապահովում է վեգետատիվ 
հանգույցներում դրդման հաղորդման մեծ հուսալիությունը: 

Տարածական և ժամանակային գումարման երևույթը վեգետատիվ հան-
գույցներում նույնպես ֆիզիոլոգիական կարևոր նշանակություն ունի, քանի 
որ նախահանգուցային նյարդաթելերով եկած մեկական գրգիռը չի կարող 
հարուցել հանգուցային նեյրոնների շեմքային դրդում, իսկ դրդող հետսի-
նապսային պոտենցիալների (ԴՀՍՊ) գումարումն ապահովում է դրանցում 
գործողության պոտենցիալի առաջացումը: 

Ներօրգանային կամ մետասիմպաթիկ նյարդային համակարգ: 
Վեգետատիվ հանգույցների հիմնական ֆունկցիան ԿՆՀ-ից գրգիռի փո-
խանցումն է համապատասխան օրգանին։ Սակայն որոշ ներպատային հան-
գույցներում, որոնք սովորաբար կծկողական ակտիվությամբ օժտված սնա-
մեջ օրգանների (աղիքներ, միզապարկ, միզածորան, լեղապարկ, լեղածո-
րան, արգանդ, սիրտ) պատում են, առկա են նաև սեփական ընկալիչներ, 
զգայական, ներդիր ու շարժողական նեյրոններ (Դոգելի II, III և I կարգի 
բջիջներ), որոնց շնորհիվ իրականանում է ռեֆլեկտոր ֆունկցիաների կար-
գավորումն առանց ԿՆՀ-ի անմիջական մասնակցության (նկ. 7.2)։ Այս ներ-
օրգանային միկրոհանգույցներն իրենց ռեֆլեքսային աղեղներով ձևավորում 
են մետասիմպաթիկ կամ ներօրգանային նյարդային համակարգը:  

Միկրոհանգույցները շրջապատող հյուսվածքներից սահմանազատված 
են հատուկ պատնեշներով: Բացի այդ, այստեղ առկա են բազմաթիվ գլիալ 
տարրեր, իսկ միջբջջային տարածությունն աննշան է: Միկրոհանգույցների 
խտությունն աղիքի պատում հսկայական է. 1սմ2 մակերեսում հայտնաբեր-
ված է մոտ 20000 նեյրոն, իսկ դրանց ընդհանուր քանակը գերազանցում է 
ողնուղեղի նեյրոնների քանակին: Մետասիմպաթիկ նյարդային համակարգի 
շնորհիվ նշված օրգանները պահպանում են իրենց ակտիվությունը նույնիսկ 
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օրգանիզմից մեկուսացման դեպքում. աղիքը պահպանում է գալարակծ-
կանքն ու ներծծման ֆունկցիան, իրենց բնորոշ հաճախականությամբ և 
տատանասահմանով կծկվում են արգանդը, միզածորանները, լեղապարկը, 
իսկ պատվաստված սիրտը կարողանում է հարմարվել օրգանիզմի ֆունկ-
ցիոնալ պայմաններին և կարգավորել զարկերակային ճնշումն աորտայում:  

Մետասիմպաթիկ նյարդային համակարգում միջնեյրոնային կապն 
իրականանում է մի շարք միջնորդանյութերով: Դրանցից գլխավորները ադե-
նոզինեռֆոսֆատն ու ադենոզինն են: Ոչ պակաս կարևոր են նաև սերոտոնինը, 
P-նյութը, դոֆամինը, ԳԱԿԹ-ը, հիստամինը, անոթաակտիվ աղիքային պեպտիդը, 
NO-ն և այլն: Այսպես, օրինակ՝ բարակ աղիքների ներպատային հանգույցնե-
րում արտադրվող ԱԵՖ-ի ածանցյալները թուլացնում են, իսկ սերոտոնինն 
ուժգնացնում է աղիների կծկումները: Սերոտոնինէրգիական ընկալիչներ 
կան նաև անոթներում, սրտի աշխատող միոկարդում ու հաղորդող համա-
կարգում: Նրանց դրդումն առաջացնում է անոթների (բացառությամբ սրտի 
և կմախքային մկանների) լարվածության մեծացում, զարկերակային 
ճնշման բարձրացում, թրոմբոցիտների միացքավորման հեշտացում:  

Մետասիմպաթիկ նյարդային համակարգն իրականացնում է տվյալ օր-
գանի գործունեության ինքնավարությունն ու ինքնակարգավորումը՝ թեթ-
ևացնելով ԿՆՀ-ի ծանրաբեռնվածությունը: Պարասիմպաթիկ և սիմպաթիկ 
հետհանգուցային նյարդաթելերը համամիտվում են մետասիմպաթիկ ներ-
պատային հանգույցների նեյրոնների վրա և փոխներգործելով դրանց հետ՝ 
կարգավորում ընդերային օրգանների գործունեությունը:  

Մետասիմպաթիկ նյարդային համակարգի առկայությունը հիմք է հան-
դիսանում վեգետատիվ նյարդային համակարգի համեմատաբար ինքնավար 
գործունեության գաղափարի համար։   

7.5. Ինքնավար նյարդային համակարգի միջնորդանյութեր  
և ընկալիչներ 

 

Ինքնավար նյարդային համակարգում դրդումը նախահանգուցային 
նյարդաթելից հանգուցային նեյրոնին և հետհանգուցային նյարդաթելից գոր-
ծող օրգանին հաղորդվում է քիմիական սինապսներում արտազատվող միջ-
նորդանյութերի միջոցով: ԻՆՀ-ում հիմնական միջնորդանյութերն են ացետիլ-
խոլինն ու նորադրենալինը, սակայն դա չի բացառում նաև այլ միջնորդանյու-
թերի առկայությունն այստեղ: Ացետիլխոլինով ակտիվացող սինապսները 
կոչվում են խոլինէրգիական, իսկ նորադրենալինի միջոցով դրդվողները՝ ադրե-
նէրգիական:  

Նախասինապսային վերջույթներում նորադրենալինն ու ացետիլխոլի-
նը կուտակվում են աքսոպլազմայում և նախասինապսային հաստուկում 
բշտիկների ձևով: Նորադրենալինը կարող է պահեստավորվել երկու պուլով 
(pool, դեպո)՝ արագ հյութազատվող (շարժուն) և կայուն (սպիտակուցի հետ 
կայուն կապված) վիճակում: Ացետիլխոլինը կուտակվում է երեք ձևով՝ ա-
րագ հյութազատվող, արագ մոբիլիզացվող (սպիտակուցի հետ առաջացնում 
է ոչ կայուն կապ) և կայուն (սպիտակուցի հետ առաջացնում է կայուն միա-
ցություն): Նյարդային ազդակի ներքո սինապսային վերջույթից կալցիում-
կախյալ մեխանիզմով առաջինը հյութազատվում են շարժուն պուլի միջնոր-
դանյութերը, այնուհետև ներգրավվում են մյուս պուլերը:  

Ինքնավար նյարդային համակարգի սինապսներում, ինչպես և նյար-
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դա-մկանայիններում, միջնորդանյութի արտազատումն իրականանում է 
կալցիումկախյալ մեխանիզմով՝ Ca-իոնների նախասինապսային վերջույթ 
ներհոսքով, բշտիկների թաղանթի հետագա ֆոսֆորիլացմամբ և դեպի 
սինապսային ճեղք միջնորդանյութի արտազատմամբ: Սակայն այս սի-
նապսներում գլխավոր միջնորդանյութի հետ մեկտեղ նախասինապսային 
թաղանթից արտազատվում են նաև այլ նյութեր (հիմնականում նեյրոպեպ-
տիդներ), որոնք հանդիսանում են մոդուլյատորներ (ձևափոխիչներ): Այս փաս-
տը փոքր-ինչ հակառակ է Դեյլի սկզբունքին, որի համաձայն՝ յուրաքանչյուր 
նեյրոն իր բոլոր ծայրաճյուղերում արտազատում է միևնույն միջնորդանյու-
թը: Փաստորեն Դեյլի սկզբունքն առավել բնորոշ է դասական նյարդա-
մկանային սինապսներին, քան վեգետատիվներին: Օրինակ՝ ադրենէրգիա-
կան սինապսներում նորադրենալինի արտազատումն ուղեկցվում է Y-նեյրո-
պեպտիդի, սոմատոստատինի, մեթէնկեֆալինի, սերոտոնինի, P-նյութի, 
պրոստագլանդին E-ի, ԱԵՖ-ի, իսկ խոլինէրգիականներում՝ ԱԵՖ-ի ու 
անոթաակտիվ պեպտիդի հյութազատմամբ: Մոդուլյատորները կարող են 
կարգավորել հիմնական միջնորդանյութի արտազատումը կամ փոփոխել 
ընկալիչների զգայությունը նրա նկատմամբ:  

Թե՛ սիմպաթիկ և թե՛ պարասիմպաթիկ նախահանգուցային և պարա-
սիմպաթիկ հետհանգուցային նյարդաթելերում արտադրվում է ացետիլխո-
լին: Հետևաբար այս նյարդաթելերը, ինչպես և սինապսները ունեն խոլինէր-
գիական բնույթ: Սիմպաթիկ հետհանգուցային նյարդաթելերում հիմնակա-
նում արտադրվում են նորադրենալին (90%), ադրենալին (7%) և դոֆամին (3%), 
որոնք պատկանում են կատեխոլամինների թվին: Ուստի սիմպաթիկ հետհան-
գուցային նյարդաթելերի ճնշող մեծամասնությունն ունի ադրենէրգիական 
բնույթ: Որոշ օրգաններ (քրտնագեղձեր, կմախքային մկանների անոթներ) սիմ-
պաթիկ նյարդավորում ստանում են ոչ միայն հետհանգուցային ադրենէրգի-
կան (այդ սինապսներում արտադրվում է նորադրենալին ու ադրենալին), 
այլև սիմպաթիկ խոլինէրգիական նյարդաթելերով, որոնց սինապսներում ար-
տադրվող միջնորդանյութն ացետիլխոլինն է: Այդ տեսակետից քրտնագեղ-
ձերը և կմախքային մկանների անոթների նյարդավորումը հանդիսանում է 
բացառություն ընդհանուր սիմպաթիկ նյարդավորման օրինաչափությունից: 
Ի դեպ, քրտնագեղձերում խոլինէրգիական սինապսների դրդումն 
առաջացնում է ավելի տարածուն էֆեկտ, մինչդեռ ադրենէրգիկների 
ազդեցությունն ավելի սահմանափակ է։ 

Պարզվել է, որ հանգուցային և հետհանգուցային սինապսների հետսի-
նապսային թաղանթներում տեղակայված ացետիլխոլինի նկատմամբ 
զգայուն ընկալիչները տարբեր են: Կան երկու տեսակի խոլինաընկալիչներ՝ 
նիկոտինանման (N-խոլինաընկալիչներ) և մուսկարինանման (M-խոլինաընկալիչ-
ներ): 

N-խոլինաընկալիչները դրդվում են ոչ միայն ացետիլխոլինով, այլև նի-
կոտինով, այստեղից էլ ծագել է նրանց անվանումը: Դրանք ունեն իրենց են-
թատեսակները. NN-խոլինաընկալիչներն ապահովում են գրգիռի փոխանցու-
մը բոլոր վեգետատիվ հանգույցներում, ինչպես նաև մակերիկամի միջու-
կում, իսկ NM–տարատեսակները՝ նյարդամկանային սինապսներում (տե՛ս. 
4.2): Պարասիմպաթիկ հետհանգուցային սինապսներում, ինչպես նաև 
քրտնագեղձերն ու կմախքային մկանների անոթները նյարդավորող սիմպա-
թիկ հետհանգուցային սինապսներում առկա են մուսկարինանման M--խոլի-
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նաընկալիչներ, որոնք նման ռեակցիա են ցուցաբերում թե՛ ացետիլխոլինի և 
թե՛ մուսկարինի (ճանճասպան սնկի թույն) նկատմամբ: M-խոլինաընկալիչ-
ները դասակարգվում են M1-M7 - տարատեսակների, սակայն ավելի լավ ու-
սումնասիրված են M1-M3-ը:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ վեգետատիվ սինապսներում N- ու M-խոլինաըն-
կալիչները տեղակայված են ոչ միայն հետսինապսային, այլև նախասինապ-
սային թաղանթներում: Դրանք կոչվում են աուտոընկալիչներ և պատասխա-
նատու են ոչ թե գրգիռ հաղորդելու, այլ նախասինապսային վերջույթից ար-
տազատվող միջնորդանյութի քանակը կարգավորելու համար: Ացետիլխոլի-
նի կապումը նախասինապսային թաղանթի M2-խոլինաընկալիչների հետ հե-
տադարձ բացասական կապի սկզբունքով սահմանափակում է հենց իր՝ ա-
ցետիլխոլինի հետագա արտազատումը (էկզոցիտոզը): Հակառակ դրան՝ երբ 
ացետիլխոլինը միանում է նախասինապսային թաղանթի N–խոլինաընկա-
լիչներին, ապա միջնորդանյութի արտազատումն ավելի հեշտանում է (հե-
տադարձ դրական կապ):  

Սիմպաթիկ հետհանգուցային սինապսներում կարող են լինել երկու 
տեսակի ադրենաընկալիչներ՝ ալֆա (α1, α2,) և բետա (β1, β2, β3): Դրանց 
դրդման շեմքը, զգայությունը միջնորդանյութի նկատմամբ, ինչպես նաև քա-
նակային հարաբերություններն օրգաններում տարբեր են: Սովորաբար -
ընկալիչների դրդունակությունն ավելի մեծ է, քան -տարատեսակներինը: 
Այդ պատճառով ադրենալինի փոքր քանակները հիմնականում կապվում են 
β-ադրենաընկալիչներին, իսկ մեծ քանակները փոխազդում են α-ադրենաըն-
կալիչների հետ: Օրինակ՝ համակարգային անոթների մեծ մասում (մաշկի, 
ներքին օրգանների) առկա են և՛ α-, և՛ β-ադրենաընկալիչներ: Կատեխոլա-
մինների չափավոր քանակները, կապվելով -ադրենաընկալիչներին, թող-
նում են անոթալայնիչ ազդեցություն (վազոդիլատացիա), իսկ մեծ քանակնե-
րը, դրդելով -ադրենաընկալիչներին, առաջացնում են անոթասեղմում (վա-
զոկոնստրիկցիա)։ Շնորհիվ սիմպաթիկ կենտրոնների լարվածության և արյան 
մեջ կատեխոլամինների մեծ քանակների, ինչպես նաև նշված անոթներում 
-ադրենաընկալիչների քանակային առավելության՝ անոթասեղմիչ ազդե-
ցությունն այս անոթներում զգալիորեն գերակշռում է անոթալայնիչի նկատ-
մամբ: Ի տարբերություն այդ անոթների՝ սրտի պսակաձև անոթներում 
գերակշռում են β2-ադրենաընկալիչները, որոնք ադրենալինի չափավոր քա-
նակներով դրդվելիս նպաստում են լուսանցքի մեծացմանը և սրտի արյունա-
մատակարարման բարելավմանը: Այլ է ադրենալինի չափազանց մեծ 
խտությունների դեպքում, երբ այն, կապվելով արդեն α-ադրենաընկալիչների 
հետ, նեղացնում է պսակաձև անոթների լուսանցքը, նվազեցնում սրտի ար-
յունամատակարարումն ու սնուցումը: Նման երևույթ կարող է դիտվել 
գերհուզմունքի և տարբեր գերլարված իրավիճակներում: Հավելենք նաև, որ 
նորադրենալինն ավելի մեծ հակում ունի α-, քան β-ադրենաընկալիչների 
հանդեպ, իսկ ադրենալինը գրեթե հավասարապես կապվում է երկու տարա-
տեսակների հետ: 

Ի տարբերություն α1- և β1-ադրենաընկալիչների՝ α2- և β2- տարատե-
սակները անմիջապես սիմպաթիկ էֆերենտ նյարդավորում սովորաբար չու-
նեն. նրանք տեղակայված են սինապսներից դուրս: Այդ պատճառով ադրե-
նաընկալիչների այս տարատեսակները դրդվում են հիմնականում արյան 
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մեջ շրջանառող կամ հարևան սինապսներից դիֆուզված կատեխոլամիննե-
րով: α2- և β2- ադրենաընկալիչները նույնպես կարող են լինել աուտոընկալիչ-
ներ և կարգավորել սիմպաթիկ միջնորդանյութի էկզոցիտոզը: Այսպես, օրի-
նակ՝ նախասինապսային թաղանթի α2-ադրենաընկալիչների ակտիվացումը 
նորադրենալինով ընկճում է (հետադարձ բացասական կապ), իսկ β2-ադրե-
նաընկալիչների ակտիվացումը՝ հեշտացնում վերջինիս արտազատումը (հե-
տադարձ դրական կապ):  

Հայտնաբերված է նաև հետաքրքիր փաստ, որ ադրենէրգիկ ու խոլին-
էրգիկ ազդեցությունները կարող են միմյանց խաչաձև արգելակել արդեն 
իսկ միջնորդանյութի էկզոցիտոզի մակարդակում: Օրինակ՝ սիմպաթիկ սի-
նապսից արտազատված նորադրենալինը, դիֆուզվելով հարևան պարասիմ-
պաթիկ սինապս, կապվում է վերջինիս նախասինապսային թաղանթի α2-
ադրենաընկալիչների հետ և ընկճում ացետիլխոլինի էկզոցիտոզը: Իսկ ացե-
տիլխոլինի փոխազդեցությունը սիմպաթիկ նյարդաթելերի նախասինապսա-
յին թաղանթում առկա M2-խոլինաընկալիչների հետ սահմանափակում է նո-
րադրենալինի արտազատումը:  

Միջնորդանյութերի դրդող կամ արգելակող ազդեցությունը էֆեկտոր 
բջիջների վրա պայմանավորված է հետսինապսային թաղանթում տեղակայ-
ված ընկալիչներով և դրանց հետ զուգակցված անցուղիների բնույթով: 
Ընկալիչները կարող են դասվել իոնոտրոպ կամ մետաբոտրոպ տարատեսակ-
ներին: Իոնոտրոպ ընկալիչները տեղակայված են անմիջապես իոնային ան-
ցուղիների վրա: Կապվելով դրանց հետ՝ միջնորդանյութը հետսինապսային 
թաղանթում առաջացնում է իոնների թափանցելիության փոփոխություն:  

Մետաբոտրոպ ընկալիչները թաղանթային մակրոմոլեկուլներ են (շատ 
դեպքերում G-սպիտակուցը), որոնք իոնային անցուղիներ չեն: Այս ընկալիչ-
ների և միջնորդանյութի փոխազդման արդյունքում թողարկվում է քիմիա-
կան ռեակցիաների կասկադ՝ ընդգրկելով բջջային երկրորդային միջնորդան-
յութեր (մեսենջերներ): Այդ նյութերից են՝ ցիկլիկ ԱՄՖ-ը (сАМР), ցիկլիկ 
ԳՄՖ-ը (cGMP), ինոզիտոլ եռֆոսֆատը (IP3), դիացիլգլիցերոլը (DAG), իոնի-
զացված Ca2+-ը, որոնք էլ նպաստում են անցուղիների ակտիվացմանն ու 
համապատասխան իոնների թափանցելիությանը: Միջնորդանյութի դրդող 
ազդեցությունը հիմնականում պայմանավորված է Na-ի հանդեպ հետսի-
նապսային թաղանթի թափանցելիության մեծացմամբ, որի արդյունքում 
ձևավորվում է դրդող հետսինապսային պոտենցիալ (ԴՀՍՊ), իսկ արգելակող 
ազդեցությունն առաջանում է, երբ թաղանթի թափանցելիությունը մեծա-
նում է K-ի կամ Cl-իոնների հանդեպ՝ ձևավորելով արգելակող հետսինապսային 
պոտենցիալ (ԱՀՍՊ) (տե՛ս. 4.2):  

N-խոլինաընկալիչները իոնոտրոպ ընկալիչներից են, իսկ M-խոլինաըն-
կալիչների մեծ մասը, ինչպես նաև բոլոր α- և β-ադրենաընկալիչները դաս-
վում են մետաբոտրոպ տեսակին: Օրինակ՝ մետաբոտրոպ M-խոլինաընկա-
լիչների ազդեցությունները մարսողական օրգանների հարթ մկաններում ի-
րականանում են ինոզիտոլեռֆոսֆատի ակտիվացման, իսկ անոթներում՝ ա-
դենիլատցիկլազի ակտիվության ճնշման և ցԱՄՖ-ի սինթեզի ընկճման միջո-
ցով: Սակայն սրտամկանի ռիթմավար բջիջներում (հաղորդող համակարգ) 
առկա են իոնոտրոպ M2-խոլինաընկալիչներ, որոնց դրդումն անմիջականո-
րեն ակտիվացնում է կալիումական անցուղիները՝ առաջացնելով այդ բջիջ-
ների գերբևեռացում, որի հետևանքով էլ սրտի գործունեությունը դանդա-
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ղում է: α1-ադրենաընկալիչների ազդեցությունն իրականանում է հիմնակա-
նում ինոզիտոլեռֆոսֆատի ու դիացիլգլիցեռոլի ակտիվացման, իսկ α2-տա-
րատեսակինը՝ ցԱՄՖ-ի սինթեզի ընկճման միջոցով: β-ադրենաընկալիչների 
դրդումն ուղեկցվում է ադենիլատցիկլազի ակտիվացմամբ և բջջում ցԱՄՖ-ի 
կուտակմամբ:  

Օրգանիզմում հետսինապսային թաղանթի ընկալիչների սինթեզը և 
դրանց զգայությունը կարող է փոփոխվել՝ պայմանավորված միջնորդանյու-
թի քանակով: Միջնորդանյութի արտազատման նվազման դեպքում ընկալիչ-
ների քանակն ու զգայությունն ավելանում են: Այս երևույթը կոչվում է հեշ-
տացում (սենսիտիզացիա): Օրինակ՝ սիմպաթիկ նյարդաթելերի հատման դեպ-
քում անոթների զգայությունը արյան մեջ շրջանառող նորադրենալինի 
նկատմամբ աճում է մոտավորապես 2-4 անգամ (նյարդազերծված հյուսվածքի 
գերզգայության ֆենոմեն): Իսկ նյութի գերարտազատման դեպքում դիտվում 
են հակառակ երևույթներ. դրանց սինթեզն ու զգայությունը միջնորդանյութի 
նկատմամբ նվազում են (դեսենսիտիզացիա):  

Սինապսային հաղորդումն ապահովելուց հետո միջնորդանյութը են-
թարկվում է ապաակտիվացման: Ացետիլխոլինն ունի կարճ գաղտնի շրջան 
(մի քանի վայրկյան), քանի որ նրա հիմնական մասը շատ արագ քայքայվում 
է խոլինէսթերազ ֆերմենտով (առաջանում է խոլին և քացախաթթու), իսկ 
փոքր մասը նախասինապսային թաղանթի միջոցով ենթարկվում է հետ-
զավթման: Այդ պատճառով նրա ազդեցությունը սահմանափակ է և տեղա-
յին (ացետիլխոլինը գրեթե բացակայում է արյան մեջ): Ինչ վերաբերվում է 
նորադրենալինին, ապա սինապսային ճեղք արտազատվելուց հետո, նրա 
հիմնական (50-80%) մասը ենթարկվում է հետզավթման և վերադառնում 
նախասինապսային վերջույթ, որտեղ նորից փաթեթավորվում է բշտիկների 
ձևով և մասնակցում հետագա էկզոցիտոզին: Նորադրենալինի մի մասը 
փոխազդում է հետսինապսային ընկալիչների հետ, իսկ մնացած չափաբա-
ժինը դիֆուզվում է արյան մեջ, որտեղ նրա ակտիվությունը պահպանվում է 
4-10 րոպե: Կատեխոլամիններն արյան մեջ չեն քայքայվում, դա կատարվում 
է լյարդում և հյուսվածքներում՝ մոնոամինոօքսիդազ և կատեխոլ-Օ-մեթիլտ-
րանսֆերազ ֆերմենտների միջոցով, որոնք խոլինէսթերազի համեմատ ունեն 
ավելի թույլ ակտիվություն: Վերը նշվածից հասկանալի է, որ կատեխոլամին-
ների ազդման գաղտնի շրջանն ու ազդեցությունն ավելի երկարատև են ա-
ցետիլխոլինի համեմատ: 

Թեև վերը նշվեց, որ վեգետատիվ հանգույցներում դրդման հաղոր-
դումն իրականանում է ացետիլխոլինի միջոցով, սակայն ներկայումս հայտ-
նաբերված է, որ որոշ հանգույցներում (օրինակ՝ հարվահանագեղձերը նյար-
դավորող սիմպաթիկ հանգույցներում) առկա են նաև նեյրոններ, որոնք 
արտազատում են դոֆամին: Ինքնավար նյարդային համակարգի հետհան-
գուցային սինապսներում նույնպես դրդման հաղորդումը չի սահմանափակ-
վում ացետիլխոլինով կամ նորադրենալինով, այլ կարող է իրականանալ նաև 
հիստամինով, սերոտոնինով, պրոստագլանդիններով, անոթաակտիվ աղիքային 
պեպտիդով, P-նյութով և այլ նյութերով:  

Հայտնի են բազմաթիվ էկզոգեն (արտածին) նյութեր, որոնք կապվելով 
խոլինընկալիչներին, ադրենընկալիչներին, կարող են ակտիվացնել կամ 
պաշարել (շրջափակել) դրդման հաղորդումը վեգետատիվ սինապսներում: 
Այն նյութերը, որոնք թողնում են միջնորդանյութին բնորոշ ազդեցությունը 
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կոչվում են միմեթիկներ: Նիկոտինը և մուսկարինը թողնում են ացետիլխոլի-
նանաման ազդեցությում, հետևաբար դրանք խոլինամիմեթիկ նյութեր են: 
Գոյություն ունեն նաև բազմաթիվ ադրենամիմեթիկներ:  

NN-խոլինընկալիչների հանգուցապաշարիչներից (գանգլիոբլոկատորներ) են 
ամոնիումի չորրորդային հիմքերը, բենզոհեքսոնիումը (հեքսոնիումը), իսկ հակա-
մուսկարինային ազդեցությամբ են օժտված ատրոպինը, գոմատրոպիմը, սկո-
պոլամինը: Կան նաև նյութեր, որոնք ճնշում են դրդման հաղորդումը 
սիմպաթիկ հետհանգւցային սինապսներում: Ռեզերպինը կանխում է նորադ-
րենալինի սինթեզը և կուտակումը սինապսային բշտերում, իսկ գուանեթի-
դինն ընկճում է վերջինիս էլեկտրահյութազատումը: Ալֆա-ադրե-
նապաշարիչներից են դիհիդրոէրգոտամինն ու պիրօքսանը, իսկ բետա-տարատե-
սակներինը՝ պրոպրանոլոլը:  

Ակնհայտ է, որ շատ դեպքերում անհրաժեշտ է կիրառել ընկալիչների 
ոչ թե համընդհանուր, այլ խիստ մենահատուկ պաշարիչներ կամ դրդիչներ 
(միմեթիկներ): Այսպես՝ սրտի գերակտիվության ընկճումը համընդհանուր β-
ադրենապաշարիչների միջոցով վտանգավոր է այն տեսակետից, որ դրանք 
կարող են միաժամանակ ճնշել և՛ սրտամկանի β1-ընկալիչներին և՛ պսա-
կաձև անոթների β2-ընկալիչներին: Արդյունքում պսակաձև անոթների նե-
ղացման հետևանքով կառաջանա սրտամկանի թերսնուցում: Համընդհա-
նուր β-ադրենոմիմեթիկներով բրոնխների մկանների թուլացումը բրոնխա-
յին ասթմայի (հեղձուկ) նոպայի դեպքում կարող է առաջացնել նաև հաճա-
խասրտություն: 

Մակերիկամի միջուկային մաս: Ըստ էության, այս գեղձը ձևափոխ-
ված վեգետատիվ հանգույց է և նյարդավորման տեսակետից ունի որոշ 
առանձնահատկություններ։ Այն ստանում է միայն սիմպաթիկ նյարդավորում՝ նա-
խահանգուցային B տեսակի խոլինէրգիական նյարդաթելերով, ուստի նրա էֆեկտոր 
ուղին միանեյրոնային է: Նախահանգուցային թելերն արտազատում են ացե-
տիլխոլին, որը կապվում է միջուկի քրոմաֆինային բջիջների N-խոլինաըն-
կալիչներին ու դրդում դրանց գործունեությունը: Մակերիկամի միջուկում 
արտադրվում է ադրենալին և նորադրենալին գրեթե 80%:20% քանակական 
հարաբերությամբ և ավելի քիչ դոֆամին: Ադրենալինի ազդեցությունները 
տարբեր օրգան-համակարգերի վրա հիմնականում նույնական են նորադրե-
նալինին: Այդ պատճառով սիմպաթիկ նյարդային համակարգի և մակերիկա-
մի միջուկի համաձայնեցված գործունեությունը հնարավորություն է տալիս 
նրանց միավորվելու սիմպաթա-ադրենալային համակարգում, որն ունի կարևոր 
նշանակություն տագնապի, հույզերի և լարված իրավիճակներում օրգանիզ-
մի պահուստային ուժերի մոբիլիզացման համար։  

Փաստորեն, օրգան-համակարգերի գործունեությունը կարող է կարգա-
վորվել երկու ճանապարհով՝ ուղղակի՝ անմիջապես սիմպաթիկ նյարդավոր-
ման միջոցով և անուղղակի՝ մակերիկամներով արտադրվող ադրենալինի և 
նորադրենալինի ազդեցությամբ: Ազդեցության երկու մեխանիզմները լրաց-
նում են միմյանց և կարող են որոշ չափով փոխհատուցել դրանցից մեկի բա-
ցակայությունը: Բացի այդ, արյան միջոցով շրջանառվող ադրենալինը կա-
րող է ազդել (օրինակ՝ ակտիվացնել նյութափոխանակությունը) նույնիսկ այն 
բջիջների վրա, որոնք չունեն անմիջական սիմպաթիկ նյարդավորում: Անհ-
րաժեշտ է նաև հավելել, որ շնորհիվ արյունից ավելի դանդաղ հեռացման՝ 
արյան մեջ շրջանառող ադրենալինի ու նորադրենալի ազդեցություններն 
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օրգանների վրա 5-10 անգամ ավելի երկարատև են, քան անմիջական սիմ-
պաթիկ ազդեցությունները:  

7.6. Սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ազդեցությունները  
օրգանների վրա  

 

Սիմպաթիկ նյարդային համակարգը նյարդավորում է բոլոր ներքին 
օրգանները, արյունատար անոթները, ներզատական և արտազատական 
գեղձերը, կմախքային մկանները, ԿՆՀ-ն (աղյուսակ 7.1):  

Աղյուսակ 7.1.  
Վեգետատիվ նյարդային համակարգի ազդեցությունները օրգանների 

գործունեության վրա. 
Օրգան կամ համակարգ Պարասիմպաթիկ 

ազդեցություն  
Խոլինա-

ընկալիչներ
Սիմպաթիկ 

ազդեցություն 
Ադրենա-

ընկալիչներ 

սրտի աշխատող 
միոկարդ  

նախասրտերի 
կծկողականութ-
յան թուլացում 

M2 
կծկողականության 

մեծացում β1  

հաղորդող համակարգ, 
սրտի հաճախություն, 
դրդման հաղորդման 
արագություն 

նվազում M2 մեծացում β1 

սրտի պսակաձև 
զարկերակներ լայնացում M 

լայնացում 
  

նեղացում 

β2 (գե-
րակշռող), 

α1,  

մաշկի և լորձաթաղանթի 
զարկերակներ - - 

հիմնականում 
նեղացում 
լայնացում 

 
α1,  
β2 

թոքերի, որովայնի 
խոռոչի, երիկամների 
զարկերակներ 

- 
 
 

- 
հիմնականում 

նեղացում 
լայնացում 

 
α1 
β2 

կմախքային մկանների 
զարկերակներ 

- 
 - նեղացում 

լայնացում 

α1,  
β2 և M-
խոլինաըն-
կալիչ 

կմախքային մկաններ - - 

գլիկոգենոլիզի 
ուժգնացում, 
կծկման ուժի 

մեծացում 

α1 ,  

 
β2 

սեռական օրգանների 
զարկերակներ լայնացում M նեղացում α1 

լեզվի, թքագեղձերի 
անոթներ լայնացում  M նեղացում  α1  

երակներ -  նեղացում 
լայնացում 

α1,  
β2 

մարսողական ուղու 
հարթ մկաններ  

գալարակծկանք-
ների խթանում M1, M3 գալարակծկանք-

ների թուլացում α2, β2 

մարսողական ուղու 
սեղմաններ  

լարվածության 
թուլացում 

 
M3 լարվածության 

ուժգնացում  α1  

թքագեղձերի 
հյութազատում 

հյութի առատ 
արտադրություն M3 

օրգանական 
նյութով հարուստ, 

փոքրաքանակ 
արտադրություն 

α1 
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ստամոքսագեղձերի 
հյութազատում ուժգնացում  M3 թուլացում α,  

β 
ենթաստամոքսային 
գեղձի ողկույզների 
հյութազատիչ ֆունկցիա 

ուժգնացում M3 թուլացում α  
 

ենթաստամոքսային 
գեղձի Լանգերհանսյան 
կղզյակներ  

ինսուլինի 
սինթեզի 

ուժգնացում  
M  

հիմնականում 
ինսուլինի սինթեզի 

ընկճում 

α2  
 

լյարդ 
գլիկոգենի 
սինթեզի 
խթանում 

- 
գլիկոգենոլիզի, գլյու-

կոնեոգենեզի 
խթանում 

α1 , β2 

լեղապարկի և 
լեղածորանի հարթ 
մկաններ  

կծկումների 
ուժգնացում M կծկումների ընկճում β2 

փայծաղի պատյան - - կծկում 
ուժեղացում β2 

միզապարկի հարթ 
մկաններ 

կծկումների 
ուժգնացում M3 կծկումների 

թուլացում β2 

միզապարկի ներքին 
սեղման 

լարվածության 
թուլացում M լարվածության 

ուժգնացում 
α1 

 

սերմնատար ծորան - - կծկումների 
ուժգնացում 

α1  
 

արգանդ Ազդեցությունը 
պարզ չէ։  

պայմանավորված է 
սեռական ցիկլի 

փուլերով։ 

α1-ով 
կծկումների 
ուժեղացում 

β2-ով 
կծկումների 
թուլացում 

բիբը լայնացնող մկան - - կծկում (միդրիազ) 
բբի լայնացում α1 

բիբը նեղացնող մկան կծկում (միոզ)  M3 - - 

շնչափող-բրոնխային 
մկաններ կծկում  M3 թուլացում  β2 

բրոնխային գեղձերի 
հյութազատություն ուժգնացում  M3  ընկճում (?) α (?) 

հիմնական փոխանա-
կություն, ջերմագոյացում - - ուժգնացում 

 
β 2 
β3 

ճարպային հյուսվածք, 
լիպոլիզ - - խթանում β1, β3 

 

քրտնարտադրություն - - 

ուժգնացում, 
 տեղային էֆեկտ 

 
տարածուն էֆեկտ 

 
α1  
 

M- 
խոլինընկալ

իչներ 
երիկամների կծիկամերձ 
համալիր, ռենինի 
հյութազատում 

- - ուժեղացում β 1  

մակերիկամի միջուկ 
կատեխոլամինների 
հյութազատում 

- - ուժգնացում  Nn-խոլին-
ընկալիչներ 

մազերը բարձրացնող 
մկաններ - - կծկում α1  
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արցունքագեղձերի 
հյութազատություն ուժգնացում M3 - - 

 

Սիմպաթիկ նյարդային համակարգը մասնակցում է հարձակողական, 
հարմարվողական, ցավային, հուզական ռեակցիաների իրականացմանը, 
մոբիլիզացնում է օրգանիզմի ուժերն ու էներգամատակարարումը: Նրա 
դրդումը մեծացնում է թթվածնի կլանումը բջիջներով, ակտիվացնում նյու-
թափոխանակությունն ու ջերմագոյացումը: Ճնշելով ինսուլինի սինթեզը են-
թաստամոքսային գեղձում և ուժգնացնելով կատաբոլիզմի ռեակցիաները 
(լիպոլիզ, գլիկոլիզ, գլիկոգենոլիզ), ինչպես նաև գլյուկոնեոգենեզը՝ սիմպա-
թիկ նյարդային համակարգն ավելացնում արյան մեջ գլյուկոզի քանակը: 
Միևնույն ժամանակ այն մեծացնում է սրտի կծկումների հաճախությունն ու 
ուժը, արագացնում դրդման ալիքի հաղորդումը սրտամկանով: Նշված 
ազդեցությունները սրտում իրականանում են սիմպաթիկ նյարդային համա-
կարգում արտադրված կատեխոլամինների միջոցով β1-ադրենաընկալիչնե-
րինի ակտիվացմամբ, իսկ β2- ադրենաընկալիչների դրդումն առաջացնում է 
սրտի պսակաձև անոթների լայնացում, որը կարևոր է աշխատող 
սրտամկանի արյունամատակարարումը բարելավելու և սնուցումը ու-
ժգնացնելու համար: β2- ադրենաընկալիչների դրդման միջոցով սիմպաթիկ 
նյարդն ապահովում է բրոնխների լայնացումն ու թոքերի օդահարման մե-
ծացումը: Անոթների α1-ադրենաընկալիչների ակտիվացումը նպաստում է 
դրանց կծկմանը և լարվածության մեծացմանը. արդյունքում արյան զարկե-
րակային ճնշումը բարձրացնում է: Սիմպաթիկ նյարդային համակարգի 
դրդումն ուղեկցվում է բբի ճառագայթային մկանի կծկումով և բբի լայնացու-
մով (միդրիազ): Այն խթանիչ ազդեցություն ունի նաև ԿՆՀ-ի վրա. մեծաց-
նում է ԿՆՀ-ի դրդունակությունը, զգայարանների գործունեության ակտի-
վությունը, խթանում հիշողությունը, արագացնում վարքագծային ռեակցիա-
ների իրականացումը: 

Մակերիկամներով կատեխոլամինների հյութազատման ուժգնացումը 
նույնպես իրականանում է սիմպաթիկ ազդեցությամբ, որը հատկապես կա-
րևոր է հուզական և լարված իրավիճակներում օրգանիզմի պաշտպա-
նական ուժերի կենտրոնացման համար։ Հարկ է նշել, որ նման սթրեսային 
պայմանները իմունաճնշիչ ազդեցություն ունեն օրգանիզմի վրա, որն 
արտահայտվում է T-լիմֆոցիտների ակտիվության նվազմամբ: Այս երևույթի 
հիմքում ընկած է սիմպաթիկ նյարդի ազդեցությամբ մակերիկամի կեղևի 
կողմից կորտիզոլ հորմոնի արտադրության ուժգնացումը, որը, ինչպես 
հայտնի է, ճնշում է նշված բջիջների սինթեզն ու ապաճման է ենթարկում 
ավշահանգույցները:  

Միևնույն ժամանակ սիմպաթիկ նյարդային համակարգն ընկճում է 
մարսողական համակարգի գործունեությունը՝ նվազեցնելով մարսողական 
գեղձերի հյութազատման ու ներծծման գործընթացները, ստամոքսի և 
աղիքների շարժական գործունեությունը: Այն ճնշում է նաև լեղապարկի և 
միզապարկի հարթ մկանների կծկումները, իսկ սեղմանների լարվածութ-
յունը, ընդհակառակը, մեծացնում է (նկ. 7.5): Սիմպաթիկ նյարդային համա-
կարգի ազդեցությունը կնոջ արգանդի վրա, կախված սեռական ցիկլի 
փուլերից՝ տարբեր է:  



206 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

 
Նկար 7.5. Օրգանների գործունեության փոփոխությունը սիմպաթիկ (կապույտ) և 

պարասիմպաթիկ (կարմիր) նյարդերի գրգռման ժամանակ: 
 
Սիմպաթա-ադրենալային համակարգի հարմարվողական-սնու-

ցող ազդեցությունն օրգանների վրա: Հյուսվածքների վրա սնուցող ազ-
դեցություն ունեն բոլոր նյարդերը, սակայն առավել շատ այն բնորոշ է սիմ-
պաթիկ նյարդային համակարգին: Դեռևս Ի.Պ. Պավլովն իր աշակերտների 
հետ շան օրգանիզմում հայտնաբերել էր սիմպաթիկ նյարդաթել, որի 
դրդումն ուժգնացնում էր սրտի կծկողականությունն առանց հաճախակա-
նության փոփոխության (Պավլովի ուժեգնացնող նյարդ): Այնուհետև մեր հայրե-
նակից Լ. Ա. Օրբելու և նրա աշխատակիցների կողմից ապացուցվել է սիմ-
պաթիկ նյարդային համակարգի դրդող ազդեցությունը կմախքային մկաննե-
րի վրա: Փորձի էությունը հետևյալն էր. երկար գրգռելով կմախքային մկանը 
նյարդավորող մարմնական նյարդաթելը՝ նրանք մկանում առաջացնում էին 
հոգնածություն, որն արտահայտվում էր մկանի կծկման ուժի թուլացմամբ: 
Ապա դրդելով միաժամանակ տվյալ մկանը նյարդավորող և՛ մարմնական, և՛ 
սիմպաթիկ նյարդաթելերը, նրանք նկատեցին, որ մկանը սկսում է կծկվել 
նույնիսկ այն ուժով, որը բնորոշ է իր բնականոն վիճակին: Այս փորձով Լ. Ա. 
Օրբելին իր աշխատակիցների հետ բացահայտեց, որ սիմպաթիկ նյարդերի 
գրգռումը նպաստում է կմախքային մկանների կծկման ուժի ու լաբիլության 
մեծացմանը, գրգռման շեմքի ու քրոնաքսիայի փոքրացմանը, ինչպես նաև 
հոգնած մկանների աշխատունակության վերականգնմանը: Նման ազդե-
ցությունը պայմանավորված է մկաններում նյութափոխանակության գոր-
ծընթացների (O2 կլանում, գլիկոգենի ու ԱԵՖ-ի քայքայում) ուժգնացմամբ, 
ինչպես նաև յուրահատուկ կենսաբանական ակտիվ նյութերի՝ տրոֆոգեննե-
րի արտադրությամբ: Դրանցից են, օրինակ՝ նուկլեոտիդները, պրոստագլանդին-
ները, կատեխոլամինները, բարդ լիպիդները, օլիգոպեպտիդները, նյարդի աճի գործո-
նը, որոշ ամինաթթուներ, բրադիկինինը, նեյրոտենզինը և բազմաթիվ այլ նյութեր:  
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Փորձերով ապացուցվել է նաև, որ սիմպաթիկ նյարդային համակարգի 
ուժգնացնող ազդեցությունը կմախքային մկանների նյութափոխանակային 
գործընթացների վրա իրականանում է ոչ միայն անոթների լուսանցքի փո-
փոխությամբ, այլև արյունամատակարաման մակարդակի անփոփոխ պայ-
մաններում, քանի որ արյան փոխարինումը վազելինով չէր վերացնում 
նշված երևույթը: Նմանապես այս համակարգն ազդում է նաև կենտրոնա-
կան նյարդային համակարգի, զգայական համակարգի ընկալիչների և այլ 
կառույցների գործունեության վրա:  

Սիմպաթա-ադրենալային համակարգի հարմարվողական-սնուցող ազ-
դեցությունն օրգանների վրա կոչվում է Օրբելի-Գինեցինսկու ֆենոմեն:  

 

7.7. Պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի ազդեցություն-
ները  

օրգանների վրա  
 

Պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգը նյարդավորում է ստամոքս-
աղիքային ուղու հարթ մկանները, մարսողական գեղձերը, բրոնխները, 
միզասեռական օրգանները, թոքերը, ծոց-նախասրտային և նախասիրտ-փո-
րոքային հանգույցները, նախասրտերը, արցունքագեղձերը, աչքի թարթչա-
վոր մկանները, բիբը նեղացնող մկանը, հարվահանագեղձերը և այլն 
(աղյուսակ 7.1):  

Ինչպես արդեն նշվել է, որոշ օրգաններ և անոթների մեծ մասը չունեն 
պարասիմպաթիկ նյարդավորում: Սակայն լեզվի, թքագեղձերի, վահանա-
գեղձի, ուղեղի փափուկ պատյանի, սրտի պսակաձև և միզասեռական օր-
գանների անոթները ստանում են պարասիմպաթիկ նյարդավորում: Դրանց 
դրդումն առաջացնում է անոթալայնիչ էֆեկտ:  

Երկարավուն ուղեղից սկիզբ առնող թափառող նյարդը (n.vagus) փոք-
րացնում է սրտի կծկումների հաճախությունն ու ուժը, սրտամկանի դրդու-
նակությունը, նվազեցնում արյան ճնշումը, թոքային օդափոխության ծավա-
լը: Այն խթանում է գլիկոգենի սինթեզը լյարդում, ուժգնացնում ստամոքս-ա-
ղիքային ուղու վերին և միջին բաժինների շարժողական, հյութազատական 
(թքարտադրություն, ստամոքսահյութի, ենթաստամոքսային և աղիքահյու-
թի հյութազատում), ներծծման գործընթացները, ինչպես նաև նպաստում է 
լեղարտադրությանն ու լեղամղմանը: Իսկ հաստ աղիքի գործունեությունն 
ակտիվանում է ողնուղեղի սրբանային հատվածներից սկիզբ առնող պարա-
սիմպաթիկ նյարդաթելերով:  

Պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի ազդեցություններն օրգան-
ների վրա իրականանում են հետհանգուցային սինապսներում առկա M- խո-
լինաընկալիչների միջոցով: M3-խոլինընկալիչների դրդումը խթանում է աղա-
թթվի հյութազատումը ստամոքսում, իսկ M1-տարատեսակներինը ակտի-
վացնում է աղիքների, բրոնխների, լեղապարկի և միզապարկի կծկումները: 
Հետաքրքիր է, որ այս նույն M2-խոլինաընկալիչները սրտի վրա թողնում են 
վերջինիս գործունեությունն ընկճող ազդեցություն: Աղիքներում հայտնա-
բերված են նաև M3-ընկալիչներ, սակայն ավելի քիչ քանակությամբ: M5-խո-
լինաընկալիչները հայտնաբերված են բիբը նեղացնող մկանում, գլխուղեղի 
անոթների հարթ մկաններում և հարականջային թքագեղձերում:  

Այս համակարգը գլխավորապես ուժգնացնում է անաբոլիզմի ռեակ-
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ցիաները և նպաստում հոմեոստազի պահպանմանը (նկ. 7.5):  
 

7.8. Սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ բաժինների ֆունկցիոնալ  
համագործակցությունը 

 

Ակնհայտ է, որ սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ ազդեցությունները օր-
գան-համակարգերի վրա հիմնականում ունեն հակադրական բնույթ, այսինքն՝ 
այս համակարգերը ֆունկցիոնալ անտագոնիստներ են: Գործնական առումով 
այս երկու բաժինների լարվածության մեջ առկա է «հարաբերական հավա-
սարակշռություն»: Մեկի լարվածության գերակշռումն ուղեկցվում է մյուսի 
նվազումով: Սակայն հակադրական հարաբերությունը բացարձակ չէ, նրանց 
միջև առկա է նաև համագործակցություն (ֆունկցիոնալ սիներգիզմ), որը պայ-
մանավորված է օրգանիզմի ֆունկցիոնալ վիճակով: Այս երևույթը կարելի է 
դիտարկել թքագեղձերի վրա նրանց ունեցած ազդեցությամբ. սիմպաթիկի 
դրդումը մեծացնում է թքում օրգանական նյութերի և ֆերմենտների քանա-
կը, իսկ պարասիմպաթիկինը՝ հեղուկ շճային թքի քանակը:  

Հայտնի է նաև, որ պարասիմպաթիկ նյարդի դրդումը ուժգնացնում է, 
իսկ սիմպաթիկինը՝ արգելակում աղիքների գալարակծկանքը: Սակայն գեր-
լարված իրավիճակներում սիմպաթիկ նյարդային համակարգի խիստ ու-
ժգին դրդումը կարող է խթանել աղիքների գալարակծկանքը՝ առաջացնելով 
«նյարդային» լուծ:  

Արյան մակարդումն ուժգնանում է ինչպես սիմպաթիկ, այնպես էլ պա-
րասիմպաթիկ նյարդային համակարգերի դրդումից։ Սիմպաթիկ և պարա-
սիմպաթիկ բաժինների համագործակցություն դիտվում է նաև սրտի պսա-
կաձև անոթներում: Դրանց երկուսի դրդումն էլ առաջացնում է պսակաձև 
անոթների լայնացում:  

 

7.9. Այլ միջնորդանյութերի մասնակցությունը ինքնավար 
նյարդային համակարգում սինապսային հաղորդման գործըն-

թացում 
 

Ինքնավար նյարդային համակարգում սինապսային հաղորդման գործ-
ընթացում հիմնական միջնորդանյութերից (ացետիլխոլին, նորադրենալին) 
բացի, կարևոր նշանակություն ունեն նաև այլ միջնորդանյութեր (հիստա-
մին, սերոտոնին, գամմաամինակարագաթթու, ԱԵՖ, ադենոզին, անոթաակ-
տիվ աղիքային պեպտիդ, P նյութ, NO), որոնց մասնակցության վերաբերյալ 
ներկայումս հայտնի են բազմաթիվ ապացուցող փաստեր: Սիմպաթիկ հան-
գույցների առանձին նեյրոններ կարող են արտազատել դոֆամին, որը, կապ-
վելով նախասինապսային վերջույթի α-ադրենաընկալիչների հետ, սահմա-
նափակում է նորադրենալինի էկզոցիտոզը: Իսկ հետսինապսային դոֆամի-
նէրգիական ընկալիչներ (D1, D2) հայտնաբերվել են երիկամների խողովակ-
ներում, հարվահանագեղձերում, աղիքներում, անոթներում, ԿՆՀ-ում: Դ-
րանց դրդումը համապատասխանաբար ուժեգնացնում է միզագոյացումը, 
նպաստում պարաթիրեոիդ հորմոնի սինթեզին, թուլացնում աղիքների և ա-
նոթների հարթ մկանները:  

Առավել լայն տարածում ունեն հիստամինային ընկալիչները (H1, H2): Դ-
րանց ակտիվացումը հիստամինով առաջացնում է բրոնխների լարվածության 
մեծացում, աղիքների գալարակծկանքի ուժեղացում, սրտի հաղորդակա-
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նության թուլացում, նախասրտերի կծկման ուժի մեծացում, անոթների լայ-
նացում, արգանդի հարթ մկանների կծկողականության ընկճում: Սերոտոնի-
նը հայտնաբերված է գրեթե բոլոր հյուսվածքներում, սակայն ամենաշատը՝ 
աղիքների էնտերոքրոմաֆինային բջիջներում: Ազդելով S1-S5 տարատեսակ-
ների ընկալիչների վրա՝ այս նյութն ուժգնացնում է աղիքների կծկումները, 
նեղացնում անոթների լուսանցքը, մեծացնում սրտի կծկողականությունը: Ա-
նոթաակտիվ աղիքային պեպտիդը (ԱԱՊ) մարսողական ուղու մետասիմպաթիկ 
նյարդային համակարգի արգելակող նեյրոնների միջնորդանյութ է, որն ընկ-
ճում է ստամոքսի հյութազատումն ու գալարակծկանքները, կարգավորում է 
սեղմանների լարվածությունը: Հայտնի է, որ ացետիլխոլինի ազդեցությունը 
մետասիմպաթիկ հանգույցների որոշ նեյրոնների վրա պայմանավորված է 
ԱԱՊ-ի, ինչպես նաև ԱԵՖ-ի և Y-նեյրոպեպտիդի առկայությամբ: 
Հանդիսանալով նեյրոմոդուլյատորներ, դրանք կարող են որոշ չափով փոխել 
հիմնական միջնորդանյութի ազդեցությունը հետսինապսային թաղանթի ըն-
կալիչների վրա: Վերը նշվածից հասկանալի է, որ ինքնավար նյարդային հա-
մակարգի էֆեկտներն օրգանների վրա պայմանավորված են միջնորդանյու-
թերի և նեյրոմոդուլյատորների քանակով, նրանց ակտիվությամբ, միմյանց 
հետ փոխազդեցությամբ, ընկալիչների տեսակներով, նյութի նկատմամբ 
զգայությամբ և այլ գործոններով:  

 

7.10. Վեգետատիվ ռեֆլեքսներ 
 

Ըստ ընկալչական դաշտի տեղակայման և էֆեկտոր օրգանների պա-
տասխանի ձևավորման, տարբերում են հետևյալ վեգետատիվ ռեֆլեքսները: 

Ընդերաընդերային (վիսցերավիսցերալ) ռեֆլեքս: Այս ռեֆլեքսի 
էությունն այն է, որ ներքին օրգաններից մեկի գրգռումը փոփոխություններ 
է առաջացնում այլ ներքին օրգաններում: Օրինակ՝ աորտայի աղեղում 
ճնշման բարձրացումն առաջացնում է սրտի աշխատանքի թուլացում, ա-
նոթների լայնացում, շնչառության հաճախականության ու խորության փո-
փոխություն: Ստամոքսի մեխանաընկալիչների կամ քիմիաընկալիչների 
դրդումն առաջացնում է ենթաստամոքսային գեղձի և լեղու հյութազատութ-
յան, աղիքների գալարակծկանքի ուժգնացում։ Նման ռեֆլեքսի օրինակ է 
նաև որովայնամզի ընկալիչների ուժգին դրդումից սրտի աշխատանքի 
կտրուկ նվազումը (Հոլցի ռեֆլեքս): 

Ընդերամաշկային կամ ընդերազգայական (վիսցերադերմալ կամ 
վիսցերասենսոր) ռեֆլեքս: Ներքին օրգանների գրգռումից մաշկի որոշա-
կի շրջանում ցավային և շոշափական զգայնության առաջացումն է: Սովո-
րաբար ցավի զգայությունը սահմանափակվում է մաշկային այն հատվածնե-
րով, որոնք նյարդավորումը ստանում են ներքին օրգանը նյարդավորող միև-
նույն ողնուղեղային սեգմենտներից: Այդ հատվածները կոչվում են Հեդ-Զա-
խարյինի գոտիներ: Օրինակ՝ սրտի սնուցման խանգարման դեպքում (ստենո-
կարդիա) ցավային զգացումն արտացոլվում է դեպի ձախ ուսի, թիակի, պա-
րանոցի ձախ մասի, ստորին ծնոտի շրջաններ, որոնք նյարդավորվում են 
ողնուղեղի VIII պարանոցային և I-V կրծքային սեգմենտներով: Լեղուղիների 
բորբոքումը (խոլեցիստիտ) առաջացնում է մաշկային խիստ զգայություն ու-
սագոտու, աջ թիակի անկյան մոտ, միջթիակային հատվածներում և 
վերստամոքսային (էպիգաստրալ) շրջանում: Դրանք նյարդավորվում են VIII-
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XI կրծքային սեգմենտներից: Ընդերազգայական ռեֆլեքսներն ունեն ախտո-
րոշիչ նշանակություն: 

Ընդերամարմնական (վիսցերասոմատիկ) ռեֆլեքսներ: Կարո-
տիսյան ծոցի քիմիաընկալիչների կամ մեխանաընկալիչների գրգռման ժա-
մանակ ընկճվում է օրգանիզմի ընդհանուր շարժողական ակտիվությունը, 
իսկ զարկերակների քիմիաընկալիչների դրդումը արյան մեջ թթվածնի քա-
նակի նվազումից հանգեցնում է շնչառական մկանների ակտիվության մե-
ծացմանը: Որովայնամզի, մարսողական ուղու ընկալիչների դրդումը, աղիք-
ների ուժգին գալարակծկանքներն առաջացնում են որովայնի պատի, վեր-
ջույթների մկանների կծկումներ: 

Մաշկաընդերային (դերմավիսցերալ) կամ մարմնաընդերային 
(սոմատովիսցերալ) ռեֆլեքսներ: Մաշկի որոշ հատվածների գրգռման 
(տաքացում, սառեցում, մեխանիկական հպում) ժամանակ առաջանում են 
անոթային ռեակցիաներ և ներքին օրգանների ֆունկցիոնալ փոփոխութ-
յուններ: Օրինակ՝ ակնագնդերը սեղմելիս սրտի աշխատանքը 10-15 զարկով 
նվազում է (Դանինի-Աշների աչք-սրտային ռեֆլեքս)։ Մաշկի սառնազգաց ընկա-
լիչների դրդումը նույնպես առաջացնում է սրտի գործունեության ընկճում: 
Այս ռեֆլեքսները կիրառվում են բուժիչ նպատակներով՝ ֆիզիոթերապևտիկ 
բուժման, մերսման ժամանակ, ասեղնաբուժության մեջ:  

Աքսոն-ռեֆլեքս: Սա վեգետատիվ ռեֆլեքսների յուրահատուկ տեսակ 
է: Օրինակ՝ մաշկի շոշափական կամ ցավային ընկալիչների գրգռման ժա-
մանակ տվյալ շրջանի անոթները լայնանում են: Քանի որ նույնանման արդ-
յունք հնարավոր է ստանալ նույնիսկ ողնուղեղի հատման կամ տվյալ անոթի 
նյարդազերծման դեպքում, ուստի ենթադրվում է, որ այս ռեակցիայի հիմ-
քում ընկած է աքսոն-ռեֆլեքսը, որը կոչվում է նաև մարմնական, տեղային կամ 
կեղծ ռեֆլեքս: Ենթադրվում է, որ այս դեպքում զգայական նեյրոնի աքսոնի 
կողմնաճյուղը, առանց ներդիր կամ շարժողական նեյրոնի ներգրավման, 
միանգամից գրգիռը հաղորդում է էֆեկտոր օրգանին (անոթներին)՝ ապա-
հովելով դրանց լուսանցքի մեծացումը: Աքսոն-ռեֆլեքսի իրականացման մեջ 
կարևոր նշանակություն ունեն նաև հումորալ բաղադրիչները: Հայտնաբեր-
ված է, որ մաշկի ցավային ընկալիչների գրգռման ժամանակ արտադրվում 
են P-նյութ, հիստամին, ադենոզին, ԱԵՖ-ի արգասիքներ և այլ բնույթի կեն-
սաբանական ակտիվ նյութեր, որոնք օժտված են անոթալայնիչ ազդեցութ-
յամբ: 
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8.1. Գլխուղեղի բարձրագույն ֆունկցիաները 

 
Գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի ֆունկցիաներն այնքան առանձնահա-

տուկ են կենտրոնական նյարդային համակարգի մյուս բաժինների ֆունկ-
ցիաների համեմատ, որ առանձնացվում են որպես ֆիզիոլոգիայի առանձին 
բաժին` բարձրագույն նյարդային գործունեություն (ԲՆԳ): ԲՆԳ անվանումն 
առաջարկել է ռուս գիտնական Ի.Պ. Պավլովը: Դրան հակառակ` օրգանիզմի 
բոլոր օրգաններն ու համակարգերը միավորող նյարդային համակարգի 
գործունեությունը Պավլովն անվանել է ցածրագույն նյարդային գործունեություն: 
Շատ դեպքերում կարծում են, որ ԲՆԳ-ն համարժեք է հոգեկանին, չնայած 
դրա վերաբերյալ կարծիքները խիստ իրարամերժ են: 

Բարձրագույն նյարդային գործունեությունն իրականացվում է գլխու-
ղեղի մեծ կիսագնդերի կեղևի և հարակից ենթակեղևային գոյացություն-
ների, մասնավորապես լիմբիական համակարգի միջոցով: ԲՆԳ-ն ապահո-
վում է գլխուղեղի բարձրագույն ֆունկցիաները, ինչպես նաև կենդանիների 
և մարդու վարքն ու բարդ փոխհարաբերություններն արտաքին միջավայրի 
անընդհատ փոփոխվող պայմանների հետ: 

Գլխուղեղի բարձրագույն ֆունկցիաներն են ուշադրությունը, ընկալումը, 
հիշողությունը, ուսուցումը, քունը, խոսքը, մտածողությունը և գիտակցությունը: 
Դրանք կոչվում են նաև հոգեկան ֆունկցիաներ: Չնայած բազմաթիվ 
հետազոտությունների և տվյալների առկայությանը` այս ֆունկցիաների 
մեծամասնության մեխանիզմների վերաբերյալ առ այսօր չկան վերջնական 
ու ամբողջական տվյալներ: Քննարկենք գլխուղեղի բարձրագույն ֆունկցիա-
ներից մի քանիսը, որոնք մասնագիտական գործունեության ընթացքում 
անհրաժեշտ են ապագա բժիշկներին: 

8.2. Պայմանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսներ 
8.2.1. Ոչ պայմանական ռեֆլեքսներ 

 

Ռեֆլեքսը նյարդային համակարգի գործունեության միավորն է: Ըստ 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ  
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԼՈՒԽ 8 
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ծագման՝ լինում են ոչ պայմանական և պայմանական ռեֆլեքսներ: 
Ոչ պայմանական (անպայման) ռեֆլեքսն օրգանիզմի բնածին ռեակցիան է 

համապատասխան գրգռիչների նկատմամբ: Սրանք համեմատաբար կայուն են և 
հիմք են պայմանական ռեֆլեքսների առաջացման համար:  

Ծնվելուց անմիջապես հետո երեխան ունի մի քանի ռեֆլեքսներ 
(ծծելու, թքարտադրության, շնչառական, միզարձակման, ծնկային և այլն), 
որոնք ապահովում են նրա կենսագործունեությունը: Հետագա աճին ու 
զարգացմանը զուգընթաց ի հայտ են գալիս մի շարք այլ, առավել բարդ ոչ 
պայմանական ռեֆլեքսներ (սեռական, բազմացման, ծնողական), իսկ 
նախորդներից որոշ ռեֆլեքսներ կարող են անհետանալ (օրինակ` նորածին-
ների ծծելու ռեֆլեքսը):  

Ոչ պայմանական ռեֆլեքսները լինում են տարբեր բարդության: Բարդ 
ոչ պայմանական ռեֆլեքսային ռեակցիայի իրականացմանը մասնակցում են 
մի շարք պարզ ոչ պայմանական ռեֆլեքսներ: Օրինակ՝ սննդային ռեֆլեքսն 
իրականացվում է մի քանի ավելի պարզ ռեֆլեքսներով` ծծում, կլում, 
թքագեղձերի և ստամոքսի գեղձերի ռեֆլեքսային գործունեություն: Սա 
շղթայական բնույթի ոչ պայմանական ռեֆլեքսների ամբողջություն է:  

Բնական պայմաններում առանձին, պարզ ոչ պայմանական ռեֆլեքս 
գրեթե չկա, քանի որ ցանկացած պատասխան ենթադրում է մի քանի 
զգայական նեյրոնների դրդում և շարժիչ նեյրոնների ընդգրկվածություն: Այդ 
պատճառով, եթե խոսվում է վարքի մասին, ապա «ոչ պայմանական ռեֆլեքսի» 
փոխարեն առավել նպատակահարմար է կիրառել «ոչ պայմանական 
ռեֆլեքսային ռեակցիա» անվանումը:  

Կան ոչ պայմանական ռեֆլեքսների դասակարգման տարբեր եղա-
նակներ: Ընդհանուր առմամբ ոչ պայմանական ռեֆլեքսները լինում են 
սննդային, պաշտպանական, հոմեոստազային, կողմնորոշման, հետազոտական, 
պահակային, խաղային, սոցիալական, սեռական, ծնողական և այն: Ոչ 
պայմանական ռեֆլեքսների հիմնական նշանակությունն օրգանիզմի վրա 
շրջապատող միջավայրի ազդեցության հավասարակշռումն է: Բայց միայն 
ոչ պայմանական ռեֆլեքսներով մարդու բնականոն գոյատևումն անհնարին 
կլինի, քանի որ նրանք չեն կարող լիարժեքորեն հարմարվել արտաքին 
միջավայրի անընդհատ փոփոխվող պայմաններին և պատասխանել 
համապատասխան ռեակցիայով: Այդ պատճառով կյանքի ընթացքում 
ձևավորվում են նաև պայմանական ռեֆլեքսներ, որոնք ունեն անհատական 
հարմարվողական բնույթ:  

 
8.2.2. Պայմանական ռեֆլեքսները և դրանց մշակումը 

 

Ի տարբերություն ոչ պայմանական ռեֆլեքսների` պայմանական ռեֆ-
լեքսներն առաջանում են մարդու օնտոգենեզի ընթացքում` անհատական 
փորձի և ուսուցման արդյունքում: Պայմանական ռեֆլեքսներն օժտված են 
մեծ շարժունությամբ (կարող են առաջանալ ու մարել, ուժգնանալ կամ 
թուլանալ) և դրանով նպաստում են օրգանիզմի` արտաքին միջավայրի 
փոփոխություններին հարմարվելուն և կենսակերպը դարձնում առավել 
ճկուն: Պայմանական ռեֆլեքսների առաջացումն ու իրագործումն իրակա-
նացվում է նյարդային համակարգի բարձրագույն բաժինների մասնակցութ-
յամբ: Պայմանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսների համեմատությունը 
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տրված է աղյուսակ 8.1-ում: 
Աղյուսակ 8.1.  

Ոչ պայմանական և պայմանական ռեֆլեքսների համեմատությունը. 
 

Ոչ պայմանական ռեֆլեքսներ Պայմանական ռեֆլեքսներ 

Բնածին են: Ձեռք են բերվում անհատական 
զարգացման ընթացքում: 

Ժառանգաբար փոխանցվում են: Ժառանգաբար չեն փոխանցվում: 
Տեսակային են: Անհատական են: 
Հարաբերականորեն կայուն են 
կյանքի ընթացքում: 

Կայուն չեն, կյանքի ընթացքում կարող 
են անհետանալ: 

Իրականացվում են գենետիկորեն 
որոշված ռեֆլեքսային աղեղներով: 

Իրականացվում են ժամանակավոր 
կապերով: 

Բնորոշ են ԿՆՀ-ի բոլոր բաժիններին: 
Իրականացվում են գլխուղեղի 
բարձրագույն բաժինների, հիմնականում 
կեղևի մասնակցությամբ: 

Ունեն յուրահատուկ ընկալչական 
դաշտ և գրգռիչներ: 

Մշակվում են ոչ պայմանական 
ռեֆլեքսների հիման վրա ցանկացած 
ընկալչական դաշտի մասնակցությամբ և 
տարբեր գրգռիչների նկատմամբ: 

 

Պետք է տարբերակել «անտարբեր», «ոչ պայմանական» և «պայմանական 
գրգռիչներ» հասկացողությունները: Ոչ պայմանական է կոչվում այն գրգռիչը, 
որը տվյալ ռեֆլեքսի համար բնական է, բնականոն, օրինակ` 
թքարտադրության դեպքում սննդի համը: Անտարբեր գրգռիչները տվյալ ռեֆ-
լեքսի դեպքում բնական չեն: Պայմանական են այն գրգռիչները, որոնք տվյալ 
ռեֆլեքսի դեպքում բնական չեն, սակայն դրանց նկատմամբ առաջանում է 
պայմանական ռեֆլեքս: Օրինակ` լույսն անտարբեր գրգռիչ է թքար-
տադրության դեպքում, բայց երբ լույսի նկատմամբ մշակվի պայմանական 
ռեֆլեքս, ապա այն կդառնա պայմանական գրգռիչ: Պայմանական ռեֆլեքս-
ների առաջացման հիմքում առկա է ոչ պայմանական և պայմանական 
գրգռիչների կեղևային կենտրոնների միջև առաջացող ժամանակավոր 
կապը (նկ. 8.1):  
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Սննդային պայմանական ռեֆլեքսի ժամանակավոր կապի առաջա-
ցումը կարելի է նկարագրել այսպես: Սկզբում տրվում է որևէ անտարբեր 
գրգռիչ (օրինակ` լամպի լույս, ձայն), որի ընկալչական դաշտերից ազդակ-
ներն ընթանում են համապատասխան կեղևային կենտրոն: Դրանից հետո 
տրվում է ոչ պայմանական գրգռիչը` սնունդը: Վերջինս բերանի խոռոչում 
գրգռում է համի ընկալիչը, որոնցից ընթացող ազդակները դրդում են երկա-
րավուն ուղեղի թքազատության և կեղևի սննդային կենտրոնները:  

Այսպիսով, կեղևում ձևավորվում են դրդման երկու օջախներ, որոնցից 
ավելի ուժեղը (տվյալ դեպքում` սննդայինը), իրեն է ձգում մյուս կենտրոնի 
դրդումը: Մի քանի անգամ կրկնելուց հետո այդ երկու կեղևային կենտրոննե-
րի, ինչպես նաև կեղևային և ոչ պայմանական ռեֆլեքսի ենթակեղևային 

կենտրոնների միջև ձևավորվում է ժամանակավոր կապ: Արդյունքում միայն 
պայմանական գրգռիչի ազդեցությամբ (լույս կամ ձայն) կարող է առաջանալ 
թքազատություն:  

Պայմանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսներն ունեն ընկալչական 
տարբեր դաշտեր և կենտրոնաձիգ ուղիներ, սակայն ունեն նույն կենտրոնա-
խույս ուղիները:  

Պայմանական ռեֆլեքսների ձևավորման համար գործում են մի քանի 
պարտադիր պայմաններ` 

 համապատասխան դրդապատճառի նկատմամբ օրգանիզմի պա-
հանջի առկայությունը (օրինակ` սննդային պայմանական ռեֆլեքս առաջա-
նալու համար մարդը պետք է քաղցած լինի), 

 պայմանական գրգռիչը պետք է ամրապնդվի ոչ պայմանականով, 
 պայմանական գրգռիչը պետք է ընկալվի մարդու կողմից և առաջաց-

նի կողմնորոշահետազոտական գործողություն (օրինակ՝ անհնար է կույր 
մարդու դեպքում լույսի նկատմամբ պայմանական ռեֆլեքս առաջացնել), 

 ոչ պայմանական գրգռիչը պետք է անտարբեր (պայմանական) 
գրգռիչից ուժեղ լինի, 

Նկար 8.1. Շան սննդային պայմանական ռեֆլեքսի առաջացման 
փուլերը կենդանու մեծ կիսագնդերի կեղևում. դրդման երկու օջախ-

ների միջև ձևավորվում է ժամանակավոր կապ: 
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 պայմանական գրգռիչը պետք է նախորդի և/կամ որոշ չափով համ-
ընկնի ոչ պայմանականին, 

 կողմնակի գրգիռների և դրդապատճառների բացառումը, 
 պայմանական և ոչ պայմանական գրգռիչների ուժի ճիշտ ընտ-

րությունը: 
 

Պայմանավորված օրգանիզմի վիճակով և արտաքին միջավայրի պայ-
մանների փոփոխությամբ` պայմանական ռեֆլեքսները կարող են անհետա-
նալ և կրկին հայտնվել: 

Այսպիսով, պայմանական ռեֆլեքսներն անհատական ձեռքբերովի 
հարմարվողական ռեակցիաներ են, որոնք ձևավորվում են կենտրոնական 
նյարդային համակարգում` պայմանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսային 
գործողությունների կենտրոնների միջև ձևավորված ժամանակավոր կապի 
հիման վրա: Պայմանական ռեֆլեքսների առաջացումը հիմնված է ԿՆՀ-ի 
գործունեության այնպիսի սկզբունքների վրա, ինչպիսիք են դոմինանտութ-
յունը, զուգամիտումն ու տարամիտումը, վերջնական ուղու սկզբունքը և 
այլն: Վերոհիշյալ ռեֆլեքսների առաջացումը պայմանավորված է նաև նյար-
դային կենտրոնների հատկություններով՝ դրդումների գումարում, հետպր-
կանքային պոտենցիացիա, ռեֆլեքսային հետազդեցություն, նախասինապ-
սային արգելակում և այլն: 

Պայմանական ռեֆլեքսների առաջացման վերաբերյալ կան երկու հիմ-
նական տեսություններ՝ սինապսային, ըստ որի այս ռեֆլեքսների առաջացու-
մը պայմանավորված է սինապսների արդյունավետության փոփոխմամբ, և 
թաղանթային, ըստ որի` պայմանական ռեֆլեքսի հիմնական մեխանիզմը 
հետսինապսային թաղանթի դրդունակության փոփոխությունն է: Բացի այդ, 
էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ պայմա-
նական ռեֆլեքսների առաջացման հիմքում առկա է կեղևային համապա-
տասխան կենտրոնների նեյրոնների բազմազգայական (բազմասենսորային) 
բնույթը: Այսպես` եթե պայմանական ռեֆլեքսների մշակման սկզբում այդ 
նեյրոնները հիմնականում միազգայական էին, ապա վերջում դրանք զգա-
յուն են դառնում տարբեր տեսակի գրգռիչների նկատմամբ: 

 
8.2.3. Պայմանական ռեֆլեքսների տեսակները 

 

Կան պայմանական ռեֆլեքսների դասակարգման տարբեր սկզբունք-
ներ: Քննարկենք դրանց տեսակները: 

 Ըստ գրգռիչի տեսակի` պայմանական ռեֆլեքսները լինում են բնական 
և արհեստական: 

Բնական պայմանական ռեֆլեքսների դեպքում դրանք առաջացնող 
ազդանշանները ոչ պայմանական գրգռիչի բնական հատկություններն են, օ-
րինակ` սննդային պայմանական ռեֆլեքսի դեպքում` սննդի հոտը կամ տես-
քը: Արհեստական պայմանական ռեֆլեքսներն առաջանում են այնպիսի 
գրգռիչների նկատմամբ, որոնք բնական կապ չունեն ոչ պայմանական 
գրգռիչի հետ (օրինակ` լույսի կամ ձայնի համակցումը կերի հետ): Բնական 
պայմանական ռեֆլեքսները շատ արագ են առաջանում և ավելի կայուն են, 
քան արհեստական պայմանական ռեֆլեքսները: Օրինակ` սննդի հոտի 
նկատմամբ ավելի հեշտ և կայուն սննդային պայմանական ռեֆլեքս կառա-
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ջանա, քան լույսի նկատմամբ: Որոշ դեպքերում բնական պայմանական 
ռեֆլեքսները պայմանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսների միջև դի-
տարկվում են որպես միջանկյալ աստիճան: 

 Ըստ ոչ պայմանական ռեֆլեքսի, որի հիման վրա դրանք ձևավորվել 
են` լինում են սննդային, պաշտպանական, կողմնորոշման, սեռական և այլ տեսա-
կի պայմանական ռեֆլեքսներ: 

Վերոհիշյալ պայմանական ռեֆլեքսների անվանումը հստակ ցույց է 
տալիս դրանց իրագործման ուղղվածությունն ու նշանակությունը: Օրինակ` 
մարսողության և սնման հետ կապված ռեֆլեքսներն ամբողջացվում են 
սննդային պայմանական ռեֆլեքս ընդհանուր անվամբ, իսկ այն ռեֆլեքսները, ո-
րոնք առաջանում են վտանգից խույս տալու նպատակով, կոչվում են պաշտ-
պանական պայմանական ռեֆլեքսներ:  

Հետաքրքիր են հատկապես կողմնորոշման ռեֆլեքսները, որոնց 
ֆիզիոլոգ Ի. Պավլովն անվանել է «ի՞նչ է սա»: Այս ռեֆլեքսների դեպքում 
մարդը կամ կենդանին գլուխը, իրանը, աչքերը շրջում է գրգռիչի կողմը: 
Միաժամանակ առաջանում են նաև վեգետատիվ փոփոխություններ, որոնք 
պայմանավորված են հույզերի, պաշտպանվելու, պայքարելու ռեֆլեքսային 
պատրաստակամությամբ: Նոր պայմանական ռեֆլեքսների մշակման 
սկզբում առաջանում է կողմնորոշման ռեֆլեքս անտարբեր գրգռիչի նկատ-
մամբ: Պայմանական ռեֆլեքսների առաջացման պայմաններից մեկը կողմ-
նորոշման ռեֆլեքսի մարումն է, քանի որ այն արգելակում է մյուս ռեֆլեքս-
ները: Այն գրգիռը, որն առաջացնում էր կողմնորոշման ռեֆլեքս, ի վերջո, 
վերածվում է պայմանական ազդակի: Կողմնորոշման ռեֆլեքսները հատկա-
պես մեծ նշանակություն ունեն երեխաների գիտակցական գործունեության 
զարգացման համար: Հետաքրքրությունը կողմնորոշման ռեֆլեքսների բարդ 
համադրությունն է:  

 Ըստ պայմանական և ոչ պայմանական գրգռիչների զուգակցման` 
լինում են առկա, հետքային և ուշացող պայմանական ռեֆլեքսներ: 

Առկա պայմանական ռեֆլեքսի դեպքում ոչ պայմանական գրգռիչը հա-
մընկնում կամ անմիջապես հաջորդում է անտարբեր գրգռիչին: Հետքային 
պայմանական ռեֆլեքսների դեպքում ոչ պայմանական գրգռիչը հաջորդում 
է անտարբերին 20-30 վայրկյանից մինչև 1-2 րոպե անց, իսկ ուշացող պայ-
մանական ռեֆլեքսների դեպքում` մինչև 4-5 րոպե անց: Ինչքան երկար է 
երկու գրգռիչների միջև ժամանակը, այնքան դժվար է ռեֆլեքսն առաջա-
նում:  

 Ըստ ընկալիչների տեսակի` կան արտաընկալչական, ներընկալչական և 
սեփական ընկալչական պայմանական ռեֆլեքսներ: 

Արտաընկալչական (էքստերոցեպտիվ) են կոչվում այն պայմանական 
ռեֆլեքսները, որոնք առաջանում են օրգանիզմի արտաքին ընկալիչների 
նկատմամբ: Ներքին օրգանների ընկալիչների գրգռումից առաջացած պայ-
մանական ռեֆլեքսները կոչվում են ներընկալչական (ինտերոցեպտիվ), իսկ 
մկանների սեփական ընկալիչների նկատմամբ մշակված ռեֆլեքսները 
կոչվում են սեփական ընկալչական (պրոպրիոցեպտիվ): 

 Ըստ գրգռիչի բնույթի` լինում են ժամանակային, լուսային, ձայնային, շո-
շափողական, ջերմային և այլ տեսակի պայմանական ռեֆլեքսներ: 

Յուրահատուկ ռեֆլեքսներ են ժամանակային պայմանական ռեֆլեքսները, 
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որոնք առաջանում են որոշակի ժամանակամիջոցների նկատմամբ: Օրի-
նակ` եթե պայմանական գրգռիչի ճիշտ հավասար ժամանակամիջոցներից 
հետո տրվի ոչ պայմանական գրգռիչ, մի շարք զուգակցումներից հետո կա-
ռաջանա պայմանական ռեֆլեքս: Կյանքի ընթացքում առաջանում են տար-
բեր ժամանակային ռեֆլեքսներ: Օրինակ` օրվա որոշակի ժամանակամի-
ջոցներում մարդու թքագեղձերում կամ ստամոքսում առաջանում է հյութա-
զատություն: Հայտնի է նաև ճիշտ ժամանակին արթնանալու ունակությու-
նը: 

 Ըստ գործարկող օրգանի ներգրավվածության` կան վեգետատիվ և 
շարժողական պայմանական ռեֆլեքսներ: 

Վեգետատիվ պայմանական ռեֆլեքսների դեպքում կատարվում է այս 
կամ այն ներքին օրգանի աշխատանքի փոփոխություն, իսկ շարժողական 
ռեֆլեքսների դեպքում` կմախքային մկանների կծկում: 

 Ըստ կարգի` լինում են առաջին, երկրորդ և այլ կարգերի պայմանական 
ռեֆլեքսներ: 

Պայմանական ռեֆլեքսները կարող են առաջանալ ոչ միայն ոչ պայմա-
նականների, այլև այլ պայմանական ռեֆլեքսների հիման վրա: Այս դեպքում 
խոսքը երկրորդ կարգի կամ երկրորդային պայմանական ռեֆլեքսների մասին է: 
Բարձր կարգերի պայմանական ռեֆլեքսների առաջացման սկզբունքը 
հետևյալն է. սկզբում ձևավորվում է առաջին կարգի պայմանական ռեֆլեքս, 
օրինակ` «լույս+սնունդ» համակցությամբ: Այնուհետև ձևավորված ռեֆլեք-
սի հիման վրա զուգակցում են «զանգ+լույս» գրգռիչները: Արդյունքում ձևա-
վորվում է երկրորդ կարգի պայմանական ռեֆլեքս ձայնի նկատմամբ, երբ 
միայն զանգը առանց լույսի առաջացնում է թքազատություն: Երկրորդ կար-
գի պայմանական ռեֆլեքսը սովորաբար առավել թույլ է լինում, քան առաջի-
նը:  

Կենդանիների մեծամասնության դեպքում կարելի է մշակել մինչև 
երկրորդ կարգի, շան դեպքում` երրորդ, դելֆինների և կապիկների դեպ-
քում` չորրորդ կարգի պայմանական ռեֆլեքսներ, մարդու դեպքում` մինչև 
իններորդ և ավելի կարգի պայմանական ռեֆլեքսներ: 

 Նյարդային գործընթացի բնույթով պայմանավորված` լինում են դրա-
կան և բացասական պայմանական ռեֆլեքսներ:   

Դրական պայմանական ռեֆլեքսներն այն ռեֆլեքսներն են, որոնց առա-
ջացման և դրսևորման հիմքում առկա են դրդման գործընթացները, իսկ 
արդյունքում օրգանի գործունեությունը կամ ֆունկցիան խթանվում է:  

Արգելակման հիման վրա ձևավորված պայմանական ռեֆլեքսները 
կոչվում են բացասական պայմանական ռեֆլեքսներ, իսկ սրանց արդյունքում օր-
գանի գործունեությունը կամ ֆունկցիան ընկճվում է: Վերջինիս օրինակ է 
բազմամարդ լսարանի առջև մարդու խոսելու ունակության թուլացումը կամ 
կորուստը:  

Միշտ քննարկվել է, որ պայմանական ռեֆլեքսների առաջացման 
համար գլխուղեղի կեղևի առկայությունը պարտադիր պայման է: Սակայն 
անցյալ դարում կատարված մի շարք հետազոտություններով պարզվեց, որ 
կարելի է «սովորեցնել» նաև ԿՆՀ չունեցող կենդանիներին:  

Առանձնահատուկ նշանակություն ունեն ամերիկացի նեյրոֆիզիոլոգ, 
Նոբելյան դափնեկիր Է. Կենդելի կողմից կատարված հետազոտությունները 
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ջրային ապլիզիա (Aplysia) կենդանու վրա, որի արդյունքում բացահայտվե-
ցին սովորելու, հիշողության, պայմանական ռեֆլեքսների առաջացման 
նեյրոֆիզիոլոգիական բազմաթիվ հարցեր: Մասնավորապես Է. Կենդելին և 
նրա գործընկերներին հաջողվեց ապլիզիայի օրգանիզմում ձևավորել սովո-
րական պայմանական ռեֆլեքս, ինչպես նաև բացահայտել սինապսների 
պլաստիկությունը:  

 

8.2.4. Պայմանական ռեֆլեքսների արգելակումը 
 

Մարդու կենսագործունեության ընթացքում ձեռք բերված ունակութ-
յունները և ռեակցիաները անընդհատ փոփոխվում են. առաջանում են նո-
րերը, իսկ հները կարող են թուլանալ կամ վերանալ: Սա պայմանավորված է 
ուղեղում ընթացող դրդման և արգելակման գործընթացներով:  

Պայմանական ռեֆլեքսների ժամանակավոր բնույթը պայմանավոր-
ված է արգելակմամբ, որը դրդման հետ որոշում է օրգանիզմի պայմանական 
ռեֆլեքսային գործունեությունը: Պայմանական ռեֆլեքսների արգելակման 
երկու տեսակ կա` ոչ պայմանական և պայմանական:  

Ոչ պայմանական արգելակում: Ոչ պայմանական (բնածին) արգելա-
կումը լինում է արտաքին և անդրսահմանային: Ոչ պայմանական արգելակումը 
հատուկ է նյարդային համակարգի բոլոր բաժիններին և բնորոշ է տվյալ տե-
սակի բոլոր կենդանիներին: Այն առաջանում է անմիջապես գրգռիչի առա-
ջին իսկ ազդման դեպքում` ի տարբերություն պայմանական արգելակման, 
որը պետք է մշակվի որոշակի ժամանակով: 

  Պայմանական ռեֆլեքսների արտաքին արգելակումը պայմանավոր-
ված է կողմնակի և ուժեղ գրգռիչներով, որոնք առաջացնում են կողմնորոշիչ 
ռեակցիա և արգելակում պայմանական ռեֆլեքսը: Նման երևույթ նկատվում 
է մարդու առօրյա կյանքում և կոչվում է ուշադրության շեղում: Արտաքին ար-
գելակումը կարող է լինել մարող, երբ կողմնակի գրգռիչի անընդհատ ազդե-
ցության դեպքում այն աստիճանաբար դադարում է կողմնորոշային ռեֆլեքս 
առաջացնել, և կայուն: Վերջինիս մեխանիզմն այն է, որ կողմնակի գրգռիչն 
առաջացնում է դրդման նոր և առավել գերիշխող (դոմինանտ) օջախ: 

  Անդրսահմանային արգելակումն առաջանում է շատ ուժգին և տևական 
պայմանական գրգռիչների ազդեցությամբ: Բացատրենք. պայմանական ռեֆլեք-
սը ենթարկվում է գրգռիչի ուժի օրենքին, ըստ որի` գրգռիչի ուժի մինչև որո-
շակի սահման մեծանալու դեպքում մեծանում է նաև պատասխան ռեակ-
ցիան: Բայց գերուժեղ գրգռիչների դեպքում ռեֆլեքսը կարող է արգելակվել, 
և այն ունի պաշտպանական նշանակություն: Անդրսահմանային արգելա-
կումը կարող է զարգանալ ոչ միայն գլխուղեղում, այլև նյարդային համա-
կարգի մյուս բաժիններում: Անդրսահմանային արգելակումներից է Ն. Վվե-
դենսկու կողմից հայտնաբերված պարաբիոզը, որն առաջանում է նյարդա-
մկանային պատրաստուկում՝ նյարդի մեծ հաճախականությամբ գրգռելու 
դեպքում (տես` 6.1.7): 

Անդրսահմանային արգելակումը կարող է առաջանալ նաև թույլ ուժով, 
սակայն տևական անտարբեր գրգռիչների ազդեցությամբ: Օրինակ` գնաց-
քի անիվների ձայնը կամ միահունչ դասախոսությունը որոշ ժամանակ անց 
արգելակման մեխանիզմով կարող է թուլացնել մարդու ուշադրությունը: 

Անդրսահմանային արգելակումը նյարդային բջիջները պաշտպանում է 
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գերուժեղ գրգիռների քայքայիչ ազդեցությունից և օրգանիզմին հասցնում է 
«թմրության», անշարժության վիճակի: Այն առկա է կենդանական հիպնոսի 
հիմքում, որն անշարժացման և նույնիսկ քնի անցման (գորտեր, հավեր, 
ծովախոզուկներ, ճագարներ և այլն) ձևով կատարվում է այն դեպքում, երբ 
կենդանուն կտրուկ շրջում են մեջքի վրա: 

Պայմանական արգելակում: Պայմանական արգելակումը կոչվում է 
նաև ներքին, կեղևային կամ ձեռքբերովի արգելակում, քանի որ այն հատուկ է 
կեղևին և ձեռք է բերվում անհատական զարգացման ընթացքում: Ներքին 
արգելակումը կարևոր նշանակություն ունի ուսուցման գործընթացներում: 
Այն ապահովում է օրգանիզմի պատասխան ռեակցիայի ճշգրտությունը, 
նրբությունը:  

Պայմանական արգելակումն ունի անհատական բնույթ և առաջանում 
է այն ժամանակ, երբ պայմանական ռեֆլեքսը չի ամրապնդվում: Պայմանա-
կան արգելակումը կարող է արտահայտվել ռեֆլեքսի վերացմամբ, ուշաց-
մամբ կամ թուլացմամբ: 

Կա պայմանական արգելակման չորս տեսակ. 
 Մարող արգելակում: Առաջանում է այն ժամանակ, երբ պայմանական 

ռեֆլեքսը չի ամրապնդվում ոչ պայմանական գրգռիչով: Օրինակ` եթե շանն 
ուղղված «ինձ մոտ» հրամանը չամրապնդվի սնունդ տալով, ապա որոշ ժա-
մանակ անց կնկատվի ռեֆլեքսի թուլացում և արգելակում: Մարող արգելա-
կումը զարգանում է ոչ միայն ամրապնդման վերացման, այլև ոչ պայմանա-
կան գրգռիչի ամրապնդման փոքրացման դեպքում: Կենսաբանական նշա-
նակությունն այն է, որ օրգանիզմն ազատվում է «ոչ անհրաժեշտ» ռեֆլեքս-
ներից և դադարում է անտեղի էներգիա ծախսել և ավելորդ գործողություն-
ներ կատարել:  

 Տարբերակող արգելակում: Այն առաջանում է, երբ իրար նման գրգռիչ-
ներից մեկն ամրապնդվում է պայմանական գրգռիչով, իսկ մյուսը` ոչ: Այս-
պես` եթե մեկ րոպեում ժամանակաչափի 120 զարկի նկատմամբ մշակվի 
պայմանական ռեֆլեքս, ապա ժամանակաչափի այլ հաճախության նկատ-
մամբ (օրինակ` րոպեում 60 զարկ) սկզբում կառաջանա նույն ռեակցիան: 
Սակայն առանց ոչ պայմանական գրգռիչով ամրապնդման մի քանի կրկնո-
ղություններից հետո դրա ազդեցությունը կվերանա: Պատճառն այն է, որ 
կենդանու օրգանիզմում առաջանում է տարբերակիչ պայմանական ռեֆ-
լեքս, որով մեկ ժամանակաչափը սկսում է տարբերվել մյուսից: Տարբերակող 
արգելակումն առավել հեշտ ու արագ առաջանում է գրգռիչների մեծ տար-
բերությունների դեպքում: Այն անհրաժեշտ է շրջակա միջավայրից եկող 
բազմաթիվ գրգիռները նրբորեն տարբերակելու համար: 

 Պայմանական արգելակում: Առաջանում է որևէ պայմանական գրգռիչի 
նկատմամբ, որը զուգակցվում է որևէ պայմանական ռեֆլեքսով, սակայն չի 
ամրապնդվում ոչ պայմանականով: Ժամանակի ընթացքում առաջին գրգռի-
չը կարողանում է արգելակել պայմանական ռեֆլեքսի առաջացումը: Օրի-
նակ` արգելող «ֆու» հրամանը, որը «պայմանական արգելակիչ» է, շան օր-
գանիզմում կարող է արգելակել որևէ պայմանական ռեֆլեքսի առաջացու-
մը, եթե այն մի քանի անգամ զուգակցվի պայմանական ռեֆլեքսի հետ, սա-
կայն չամրապնդվի ոչ պայմանական գրգռիչով:  

Պայմանական արգելակումն առավել արագ է ձևավորվում այն ժամա-
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նակ, երբ «պայմանական արգելակիչը» տրվում է պայմանական գրգռիչից 
անմիջապես առաջ. հակառակ դեպքում այն մեծ դժվարությամբ է առաջա-
նում: Ընդ որում, լրացուցիչ գործոնը կարող է ձեռք բերել նաև պայմանա-
կան գրգռիչի արժեք, այսինքն` դառնա երկրորդ կարգի պայմանական ռեֆ-
լեքսի առաջացման պատճառ:  

Պայմանական և տարբերակող արգելակումների կենսաբանական 
նշանակությունը հսկայական է, քանի որ միջավայրի հետ օրգանիզմի փոխ-
հարաբերությունը դարձնում է ավելի կատարյալ, մարդը տարբերում է բա-
րենպաստ և անբարենպաստ ազդանշանները ու համապատասխանաբար 
հակազդում դրանց:  

 Ուշացող արգելակում (ուշացում): Այս արգելակումը հնարավորություն է 
տալիս կասեցնելու պայմանական ռեֆլեքսի իրագործումը` ավելի օգտակար 
արդյունքի հասնելու համար: Արգելակման այս տեսակի կենսաբանական 
նշանակությունն այն է, որ պայմանական ռեֆլեքսը ճիշտ հարմարեցվում է 
անպայման գրգռիչի ազդման ժամանակին, դառնում է առավել ճշգրիտ, և 
օրգանիզմը խուսափում է էներգիայի վաղաժամ ծախսումից: Այս արգելակ-
ման շնորհիվ մարդկանց շրջանում շտապողական ռեակցիան վերափոխ-
վում է, դառնում մտածված, կշռադատված: Քննարկենք ուշացող արգելակ-
ման մեկ օրինակ. մարդու դեպքում պայմանական ռեֆլեքս կարող է առա-
ջանալ սննդի հոտի նկատմամբ: Սակայն եթե տվյալ մարդն իմանա, որ 
սնունդ կստանա միայն այն ժամանակ, երբ նա նստած կլինի սեղանի շուրջ, 
նրա ռեֆլեքսը կիրագործվի ոչ թե բույրն անմիջապես զգալիս, այլ ավելի ուշ:  

ԿՆՀ-ում դրդման և արգելակման գործընթացների հավասարակշռութ-
յունը որոշելու համար պայմանական արգելակումն օգտագործվում է որպես 
չափանիշ: 

Ժամանակի ընթացքում մարված պայմանական ռեֆլեքսները կրկին 
կարող են ի հայտ գալ: Այդ երևույթը կոչվում է ապաարգելակում: Ապաարգե-
լակվում են ներքին արգելակման բոլոր տեսակները: Այն կոչվում է նաև «ար-
գելակման արգելակում»:  

Ներքին արգելակման բոլոր տեսակները ենթակա են մարզման: 
Այսպես՝ եթե պայմանական ռեֆլեքսի մարումը կատարվի ամեն օր, ապա 
մարող արգելակում զարգացնելու համար յուրաքանչյուր հաջորդ օր 
կպահանջվի ավելի քիչ ժամանակ:  

 

8.3. Շարժուն նույնատիպություն 
 

Շարժուն նույնատիպությունը (դինամիկական ստերեոտիպը) գլխուղեղի կեղ-
ևում մշակված պայմանական ռեֆլեքսների կայուն հաջորդականությունն է, 
որը ձևավորվել է որոշակի հաջորդականությամբ և հաճախությամբ ազդող 
գրգիռների ազդեցությամբ: Այսպես` առաջացնում են շան թքազատության 
պայմանական ռեֆլեքս զանգի, լույսի և մաշկի մեխանիկական գրգռման 
համալիր գրգռիչների նկատմամբ: Եթե փոխվի գրգռիչների ազդելու հաջոր-
դականությունը կամ դրանց միջնադադարը, ապա ձևավորված պայմանա-
կան ռեֆլեքսը կարող է մարել կամ անհետանալ: Մարդը սովորում է արթնա-
նալ որոշակի ժամին, գնալ աշխատանքի նույն ճանապարհով, տարիներ շա-
րունակ կատարել նույն աշխատանքը: Նույնատիպությունը շարժուն է, քա-
նի որ կարող է վերակառուցվել գրգռիչների և պայմանների փոփոխման 
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դեպքում (օրինակ` աշխատանքային պայմանների փոփոխություն):  
Շարժուն նույնատիպության առաջացումը նյարդային համակարգի 

համար որոշակի դժվարություն է առաջացնում, սակայն այն նյարդային գոր-
ծունեությունը դարձնում է առավել արդյունավետ և շահավետ:  

Շարժուն նույնատիպություն առաջանալուց հետո ուղեղը տեղեկատ-
վությունը վերլուծելու համար ծախսում է նվազագույն էներգիա, ու դրան 
զուգահեռ գործում է «ինչպես միշտ»: Շարժուն նույնատիպության առա-
ջացման պատճառն այն է, որ ընթացիկ ռեֆլեքսային պատասխանը ազդակ 
է դառնում հաջորդ պատասխանի համար:  

Ոչ պայմանական ռեֆլեքսները նույնպես կարող են մասնակցել շար-
ժուն նույնատիպության ձևավորմանը:  

Շարժուն նույնատիպություն առաջանում ու վերակառուցվում է ողջ 
կյանքի ընթացքում, սակայն հատկապես մեծ դժվարությամբ է այն կատար-
վում մեծահասակ մարդկանց, ինչպես նաև նյարդային թույլ, դանդաղ և ան-
հավասարակշռված գործընթացներով անձանց դեպքում: Նման դեպքերում 
արդեն իսկ ձևավորված շարժուն նույնատիպության վերացումն ու նորի 
առաջացումը կարող է ուղեկցվել նևրոզներով, եթե պայմաններն արագորեն 
են փոփոխվում: 

Շարժուն նույնատիպության առկայության դեպքում պայմանական 
ռեֆլեքսներն ընթանում են առավել հեշտ և ինքնաբերաբար: Այն սովորույթ-
ների, հմտությունների, ինքնաբերաբար կատարվող գործողությունների 
առաջացման հիմքն է: Նույնատիպությունն օգնում է մարդուն` հարմարվե-
լու փոփոխություններին:  

 

8.4. Բարձրագույն նյարդային գործունեության տեսակները 
 

Միևնույն գրգռիչը տարբեր մարդկանց շրջանում առաջացնում է նույն 
ռեակցիաները, սակայն դրանք կարող են խիստ յուրօրինակ արտահայտվել: 
Օրինակ` կատաղած շուն տեսնելիս մեկը կարող է անմիջապես փախուստի 
դիմել, մյուսը սառնասրտորեն կկանգնի տեղում և կպաշտպանվի որևէ ա-
ռարկայով, իսկ մեկ այլ մարդ վախից կքարանա: Նշված տարբերություննե-
րը պայմանավորված են նրանց նյարդային գործընթացների հատկություննե-
րով:  

Բարձրագույն նյարդային գործունեության տեսակը նյարդային համա-
կարգի բնածին և ձեռքբերովի հատկությունների ամբողջությունն է, որը 
պայմանավորում է օրգանիզմի և արտաքին միջավայրի փոխհարաբերութ-
յան բնույթը:  

Նյարդային համակարգի գործունեությունը պայմանավորված է երկու 
գործընթացներով` դրդումով և արգելակումով: Այլ խոսքով, նեյրոնները կարող 
են դրդվել կամ արգելակվել. դրանց աշխատանքի այլ մեխանիզմ չկա: Դրդ-
ման և արգելակման գործընթացներն ունեն երեք հիմնական հատկություն-
ներ` ուժ, հավասարակշռություն և շարժունություն, որոնք բնորոշում են գլխուղե-
ղի մեծ կիսագնդերի կեղևի ֆունկցիոնալ հատկությունները (նկ. 8.2):  
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Նյարդային գործընթացների ուժով է պայմանավորված նյարդային հա-
մակարգի հնարավորությունը` դիմանալ ուժգին գրգռումներին, հսկայական 
ծանրաբեռնվածություններին: Գլխուղեղի կեղևի բջիջների աշխատունա-
կությունն ու դիմացկունությունը պայմանավորված են դրդման և արգելակ-
ման գործընթացների ուժով: Ըստ ուժի` նյարդային գործընթացները կարող 
են լինել ուժեղ կամ թույլ:  

Նյարդային գործընթացների հավասարակշռությունը պայմանավորված է 
դրդման և արգելակման գործընթացների փոխհարաբերակցությամբ, որով 
որոշվում է` արդյոք դրդումն ու արգելակումը հավասարակշռու՞մ են 
միմյանց, թե՞ ոչ: Այս տեսակետից նյարդային գործընթացները կարող են 

լինել հավասարակշռված կամ անհավասարակշռված: Վերջինիս դեպքում դրան-
ցից մեկն իր ուժով կարող է գերակշռել մյուսին: Այն դեպքում, երբ արգելակ-
ման գործընթացի ուժը հետ է մնում դրդման գործընթացի ուժից, ուժեղ 
դրդումը չի կարող ամբողջովին հավասարակշռվել արգելակմամբ: 

Նյարդային գործընթացների շարժունությունը որոշվում է դրդման և ար-
գելակման գործընթացների միմյանց փոխարինվելու արագությամբ: Շար-
ժունությամբ որոշվում է նաև մարդու վարքի վերակառուցման, արտաքին 
միջավայրի փոփոխվող պայմաններին հարմարվելու և պայմանական ռեֆ-
լեքսների առաջացման արագությունը: Այդ տեսակետից նյարդային գործըն-
թացները կարող են լինել շարժուն (լաբիլ) կամ ոչ շարժուն (իներտ): Ոչ շարժուն 
տեսակի մարդկանց նյարդային գործընթացների վերակառուցումը կատար-
վում է դանդաղորեն և առավել մեծ դժվարությամբ: 

Ըստ նյարդային գործընթացների ուժի, հավասարակշռության և շար-
ժունության տարբեր զուգակցումների` տարբերում են ԲՆԳ-ի չորս տեսակ 
(ըստ Ի.Պ. Պավլովի), որոնք համընկնում էն 2500 տարի առաջ Հիպոկրատի 
կողմից տրված մարդկանց խառնվածքի դասակարգմանը: 

1. Ուժեղ, հավասարակշռված, շարժուն տեսակ (սանգվինիկ): Դրդումն ու 
արգելակումն ուժեղ են, նյարդային գործընթացները` շարժուն, դրդումը 
հեշտությամբ փոխարկվում է արգելակման և հակառակը: Նյարդային գործ-
ընթացների ուժը նրանց հնարավորություն է տալիս համապատասխանա-
բար պատասխանել ուժեղ գրգռիչներին: Հավասարակշռությունը հնարավո-
րություն է տալիս արգելակելու որոշ գրգռիչների ազդեցությունը և համա-

Նկար 8.2. ԲՆԳ-ի տարբեր տեսակների նյարդային գործընթացների հիմնական 
հատկությունների տարաբաժանումը: 

ուժեղ թույլ 

հավասարակշռվա
ծ

անհավասարակշռված

շարժուն ոչ
շարժուն



223 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

պատասխանաբար պատասխանելու մյուսներին, իսկ շարժունությունն 
ապահովում է ցանկացած գրգռիչի նկատմամբ համապատասխան ռեակ-
ցիայի արագ իրագործումը: Նման մարդիկ արագորեն կարող են հարմարվել 
արտաքին միջավայրի փոփոխվող պայմաններին, բնավորությամբ կայուն 
են, եռանդուն, ցանկացած գործողություն կատարելուց առաջ մտածում են, 
ապա անցնում կատարմանը:  

2. Ուժեղ, անհավասարակշռված տեսակ (անզուսպ, խոլերիկ): Դրդման և 
արգելակման գործընթացներն ուժեղ են, սակայն դրդումը գերակշռում է ար-
գելակմանը: Այդ պատճառով նյարդային շատ մեծ ծանրաբեռնվածության 
դեպքում կարող է խափանվել նյարդային համակարգի գործունեությունը 
(գերգրգռում, բռնկում): Նման մարդիկ եռանդուն են, կրակոտ, խոսքն արագ 
է, շտապ են եզրակացություններ անում, առանց երկար մտածելու անցնում 
են գործի կատարմանը: 

3. Ուժեղ, հավասարակշռված, անտարբեր (ոչ շարժուն) տեսակ (ֆլեգմատիկ): 
Դժվարությամբ են գրգռվում, դանդաղաշարժ են և հանգիստ: Դժվարութ-
յամբ են հարմարվում փոփոխվող պայմաններին: Առանձնանում են համա-
ռությամբ և խառնվածքի կամ բնավորության կայունությամբ: Նման մարդ-
կանց մասին ասում են, որ «դանդաղեցված են նրանց ոչ միայն շարժումնե-
րը, այլև մտքերը»:  

4. Թույլ տեսակ (մելանխոլիկ): Նյարդային գործընթացները թույլ են, 
հատկապես արգելակումը: Այս տեսակի մարդիկ, ուժեղ տեսակների նման 
օժտված են հավասարակշռության և շարժունության տարբեր աստիճան-
ներով, բայց գործընթացների թույլ լինելը հարթեցնում է այդ տարբերութ-
յունները: Նույնիսկ աննշան արտաքին ներգործությունները նրանց վրա չա-
փազանց մեծ ազդեցություն են թողնում: Նման մարդիկ դժվարությամբ են 
հարմարվում արտաքին միջավայրի անընդհատ փոփոխվող պայմաններին, 
երկարատև և ուժեղ գրգռիչների ազդեցությամբ արագորեն հյուծվում են:  

Հարկ է նշել, որ ԲՆԳ տեսակները «մաքուր» վիճակում խիստ հազվա-
դեպ են: Գործնականում մարդկանց շրջանում հիմնականում դրսևորվում են 
դրանց խառը տեսակները: Օրինակ` մարդուն որևէ նյարդային գործընթացի 
հատկություններով կարելի է վերագրել նյարդային խառնվածքի ուժեղ 
տեսակին, իսկ մեկ այլ բնութագրմամբ` թույլ տեսակին: Այդ դեպքում խոսքը 
ուժեղ տեսակի թույլ փոփոխականության կամ թույլ տեսակի ուժեղ փոփոխակա-
նության մասին է:  

 

8.5. Առաջին և երկրորդ ազդանշանային համակարգեր 
 

Կան առաջին և երկրորդ ազդանշանային համակարգեր, որոնց հասկացութ-
յունները սահմանել է Ի.Պ. Պավլովը: Տարբեր տեսակի գրգռիչների (լույս, 
ձայն, մեխանիկական գրգռիչներ և այլն, բացառությամբ խոսքի) նկատմամբ 
ռեֆլեքսները մարդու և կենդանիների առաջին ազդանշանային համակարգն են: 
Այն հիմնված է ոչ պայմանական և պայմանական ռեֆլեքսների վրա և ունի 
կենսաբանական նշանակություն:  

Առաջին ազդանշանային համակարգում վարքի բոլոր տեսակները, 
հաղորդակցման եղանակներն ու միջոցները հիմնվում են իրականության 
անմիջական ընկալման և բնական գրգռիչներին օրգանիզմի պատասխան 
ռեակցիայի վրա: Այս համակարգի համար ազդանշաններ են առարկաները, 
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երևույթները և դրանց առանձին հատկությունները (գույն, հոտ, ձև, ձայն և 
այլն): Առաջին ազդանշանային համակարգում գրգռիչները գործում են 
վերլուծիչների միջոցով, որտեղ դրանց հատկությունները վերլուծվում և 
համադրվում են (սինթեզ): 

Առաջին ազդանշանային համակարգը բնորոշ է կենդանիներին և 
մարդկանց:  

Երկրորդ ազդանշանային համակարգը պայմանավորված է մարդկային 
խոսքով, մտածողությամբ և լեզվով: Մարդկային խոսքն ազդում է ոչ միայն 
ձայնային ազդեցությամբ, այլև բովանդակությամբ: Մարդու բառային ազ-
դանշանները տարբերվում են կենդանիների պայմանական ազդանշաննե-
րից. բառն ունի իմաստ: Օրինակ` «բռնի՛ր» հրամանը շունը հասկանում է 
որպես ձայնային ազդանշան, մինչդեռ մարդու դեպքում այն ազդում է նաև 
բովանդակային իմաստով: Եթե առաջին ազդանշանային համակարգը պայ-
մանավորում է մարդու կոնկրետ մտածողությունը, ապա երկրորդ ազդան-
շանային համակարգը պայմանավորում է վերացական մտածողությունը: 

Ի տարբերություն առաջին ազդանշանային համակարգի` երկրորդ 
ազդանշանային համակարգը բնորոշ է միայն մարդկանց: Չնայած այս հան-
գամանքին` ներկայումս աշխատանքներ են տարվում պարզելու երկրորդ 
ազդանշանային համակարգի առկայությունը պրիմատների, դելֆինների, 
թութակների և մի շարք այլ առավել բարձրակարգ կենդանատեսակների 
դեպքում: 

Մարդու գիտակցական գործունեությունը, որը պայմանավորված է 
խոսքով, ունի սոցիալական բնույթ և ուղղված է ոչ միայն անմիջական կեն-
սաբանական պահանջների բավարարմանը, ինչպես առաջին ազդանշանա-
յին համակարգը, այլև մարդկային համակեցությանը: Երկրորդ ազդանշա-
նային համակարգի ռեֆլեքսներն ավելի զգայուն են հոգնածության, քիմիա-
կան նյութերի, օրինակ` ալկոհոլի նկատմամբ:  

Խոսքը մարդու հարմարվելու և առաջընթացի ամենահզոր գործիքն է, 
որի միջոցով մարդը կարող է հաղորդել, թե ինչպես է նա ընկալում շրջապա-
տող աշխարհը և սեփական ապրումները, զգացումները:  

 

8.6. Քնի ֆիզիոլոգիա 
8.6.1. Քնի բնութագրումն ու նշանակությունը 

 
Քնի էությունը մշտապես հետաքրքրել ու հետաքրքրում է բժիշկներին, 

կենսաբաններին, հոգեբաններին, փիլիսոփաներին, ինչպես նաև բոլոր 
մարդկանց: Հիպոկրատն այն կարծիքին էր, որ քունն առաջանում է գլխից 
արյան հոսքի և ջերմության հետհոսքով մարմնի այլ ներքին օրգաններ: 
Արիստոտելը կարծում էր, որ ստամոքսում սննդի տրոհման հետևանքով 
առաջացող գոլորշիներն օրգանիզմի հեղուկներով տարածվում են ողջ օր-
գանիզմով և առաջացնում քուն: Այս կարծիքը գերիշխեց շուրջ 2000 տարի: 
Չնայած անհայտ էր քնի մեխանիզմը, սակայն մի բան աներկբա էր. քունն 
անհրաժեշտ է կյանքի համար: Մարդն իր կյանքի մոտավորապես 1/3-ն անց-
կացնում է քնած վիճակում: 

Սկզբում քունը համարում էին պասիվ գործընթաց, որի ժամանակ 
մարդու օրգանիզմը, մասնավորապես նյարդային համակարգը հանգստա-
նում է: Սակայն ներկայումս հայտնի է, որ քնի որոշ փուլերում ուղեղի ակտի-
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վությունն ու նյութափոխանակության մակարդակը նույնիսկ հասնում է 
արթուն ժամանակ ուղեղի ակտիվությանը:  

Ի.Պ. Պավլովի լաբորատորիայում արձանագրվել է, որ շան հետին թա-
թը թեթև գրգռիչով բազմակի և միատոն գրգռելու դեպքում առաջանում է 
քնկոտ վիճակ, որոշ դեպքերում նաև քուն: Այստեղից հետևություն արվեց, 
որ քունը գլխուղեղի կիսագնդերում լայն տարածվող արգելակում է, որի 
նշանակությունը ուղեղի պաշպանությունն է բազմակի գրգռիչներից: 

Քունը ռիթմիկ բնույթի բնականոն ֆիզիոլոգիական գործընթաց է, որը 
բնորոշվում է արտաքին միջավայրի նկատմամբ զգայունության թուլաց-
մամբ և որոշ փուլերում նաև ուղեղի գործունեության նվազագույն աստիճա-
նով և բարձրագույն նյարդային գործունեության բացակայությամբ: Քունը 
կենդանի բնության համընդհանուր երևույթ է, որը բնորոշ է ոչ միայն բարձ-
րակարգ կենդանիներին և մարդուն, այլև ԿՆՀ չունեցող ցածրակարգ կեն-
դանիներին: Ֆիզիոլոգիական քունը տարբերվում է նման այլ վիճակներից` 
անաբիոզից, ձմեռային քնից, հիպնոսից, կոմայից, ուշաթափությունից և լեթարգիա-
կան քնից: 

Քունը օրգանիզմի հանգստի, վերականգնման գործընթաց է: Այն 
ապահովում է կմախքային մկանների հանգիստ վիճակը, նրանց աշխատու-
նակության վերականգնումը, կարգավորում է ներքին օրգանների գործու-
նեության ռիթմը, ժամանակավորապես թուլացնում է զգայարանների ակ-
տիվությունը: Քնի ընթացքում ուժգնանում են անաբոլիզմի և թուլանում կա-
տաբոլիզմի գործընթացները: Այդ իսկ պատճառով նորածինները օրվա մեծ 
մասն անցկացնում են քնած վիճակում: Տարիքին զուգընթաց քնի տևողութ-
յունը կրճատվում է: Նորածինները քնում են 21 ժամ, մինչև 1 տարեկան երե-
խաները` 14 ժամ, 10 տարեկանը` 10 ժամ, միջին տարիքի մարդիկ` 7-8 ժամ, 
տարեցները` 5-6 ժամ: Անքնությունը բացասաբար է ազդում օրգանիզմի 
վրա, առաջանում են նյարդային խանգարումներ, մտավոր և ֆիզիկական 
կարողությունների թուլացում, նևրոզներ և այլն: 

Քունն ապահովում է օրգանիզմի հանգիստը: Այն նպաստում է տեղե-
կատվության մշակմանն ու պահպանմանը, դանդաղ քունը` ուսումնասիր-
ված նյութի ամրապնդմանը, իսկ արագը` սպասվող իրադարձությունների 
ենթագիտակցական մոդելավորմանը: T-լիմֆոցիտների ակտիվացման միջո-
ցով քունը նպաստում է իմունիտետի վերականգնմանը: 

Կան հազվագյուտ դեպքեր, երբ մարդ քնում է ամիսներ և տարիներ: 
Սա կոչվում է լեթարգիական քուն: Վերջինիս առաջացման պատճառ կարող 
են լինել սթրեսները, ուղեղի հիվանդությունները և այլն:  

 
8.6.2. Քնի բնույթը և փուլերը 

 
 

Լինում են քնի և արթնության մեկանգամյա հերթափոխմամբ միափուլ 
և մեկ օրվա ընթացքում քնի ու արթնության հաճախակի փոխարինմամբ 
բազմափուլ քնի տեսակներ: Քնի և արթնության վիճակները հերթագայում են 
իրար և ընթանում պարբերաշրջաններով՝ ցիրկադային ռիթմերով, որոնց 
տևողությունը մոտավորապես 24 ժամ է: Քնի որոշիչ գործոնը լուսավորվա-
ծության աստիճանն է: 

Կան քնի երկու տեսակ` դանդաղ և արագ: Դանդաղ քունը և նրան հա-
ջորդող արագ փուլը միասին կազմում են քնի պարբերաշրջանը (ցիկլ): Դան-
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դաղ քունը բաղկացած է չորս փուլերից:  
Քունը սովորաբար սկսվում է դանդաղ քնի առաջին փուլից, որը 

մարդու դեպքում տևում է 5-10 րոպե: Դրան հետևում է երկրորդ փուլը` 20 
րոպե տևողությամբ և 30-45 րոպեանոց 3-4-րդ փուլերը: Դրանից հետո քնա-
ծը վերադառնում է դանդաղ քնի 2-րդ փուլ, որին հաջորդում է առաջին ա-
րագ քունը: Վերջինիս տևողությունը մոտավորապես 5 րոպե է: Սա առաջին 
բոլորաշրջանն է, որը տևում է 90-100 րոպե: Այնուհետև դրանք կրկվում են, 
որի ընթացքում դանդաղ քնի մասնաբաժինն աստիճանաբար պակասում է 

և մեծանում արագ քնի տևողությունը: Սովորաբար քնի բոլորաշրջանները 
մեկ գիշերվա ընթացքում կրկնվում են 4-5 անգամ (նկ. 8.3): Դրանց հերթա-
կանությունն ու տևողությունը ներկայացնում են հիպնոգրով (հիպնոգրամա):  

Դանդաղ քունը ամբողջ քնի 75-80 %-ն է, իսկ արագը` 20-25 %-ը: Ընդ 
որում, դանդաղ քնի առաջին փուլը քնի ամբողջ տևողության մոտավորա-
պես 10 %-ն է, երկրորդը` 53 %-ը, երրորդը` 5 %-ը, իսկ չորրորդը` 10 %-ը: 
Նորածինների արագ քնի տևողությունը 50 %-ից ավելի է, իսկ մինչև երկու 
տարեկանը այն 35-40 % է:  

Դանդաղ քուն (օրթոդոքսալ, Non-REM քուն, Slow Wave Sleep, 
SWS քուն): Ինչպես արդեն նշվեց, դրա տևողությունը 80-90 րոպե է և բաղ-
կացած է չորս փուլերից. 

1.  Առաջին փուլը (նինջ) համապատասխանում է թեթևակի քնկոտութ-
յան, նիրհելու կիսարթուն վիճակին: Այս փուլում ԷՈՒԳ-ում գրանցվող α-
ալիքներն աստիճանաբար նվազում են և փոխարինվում θ-ալիքներով (տե-
տա): Քնից անմիջապես առաջ առաջանում է քնկոտության վիճակ, որի ժա-
մանակ նկատվում է ուղեղի ակտիվության նվազում, հորանջ, զգայական 
համակարգերի գործունեության թուլացում, դանդաղասրտություն, շնչա-
ռության հաճախության նվազում, գեղձերի արտազատիչ գործունեության 
նվազում: Այս փուլում նվազում են մկանային ակտիվությունը, նյութափոխա-
նակությունը, իջնում է մարմնի ջերմաստիճանը: 

2.  Երկրորդ փուլում (մակերեսային քուն) մկանային ակտիվությունը, 
սրտի կծկումների հաճախությունը, մարմնի ջերմաստիճանը շարունակում 

Նկար 8.3. Քնի փուլերը. հռոմեական թվանշաններով նշված են քնի 
պարբերաշրջանները, իսկ արաբական թվերով` դանդաղ քնի չորս փուլերը: 
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են նվազել, աչքերն անշարժ են: ԷՈՒԳ-ում գերակշռում են θ-ալիքները, առա-
ջանում են նաև σ-ալիքներ (սիգմա): Այս փուլին բնորոշ առանձնահատկութ-
յունն այն է, որ ուղեղագրում առաջանում են քնային իլիկներ և K-համալիրներ։ 

3.  Երրորդ (միջին խորության քուն) փուլում գերակշռում են (ալիքների 
մինչև 50%-ը) դանդաղ, բարձր տատանասահմանով δ-ալիքները (դելտա):  

4.  Չորրորդ փուլը քնի ամենախոր փուլն է, որտեղ դանդաղ δ-ալիքները 
50%-ից ավելին են: Բացահայտված է, որ այս փուլում մարդիկ երազներ են 
տեսնում, սակայն չեն հիշում: Քնի 3-4-րդ փուլերում արթնացման շեմքը 
բարձր է: Այս փուլում տեղեկատվությունը (հատկապես վերբալ) մշակվում և 
վերակառուցվում է, գլխուղեղում սպիտակուցների սինթեզը՝ ուժգնացնում: 
Եթե մարդուն զրկեն քնի այս փուլից, ապա հիշողությունն ու ուշադրությու-
նը կվատանան:  

Դանդաղ քնի փուլերի զարգացմանը զուգընթաց օրգանիզմի վեգետա-
տիվ ֆունկցիաներն աստիճանաբար ընկճվում են (շնչառության և սրտի 
աշխատանքի դանդաղում և այլն), մկանային տոնուսը` թուլանում, մարմնի 
ջերմաստիճանն իջնում է 1-2 աստիճանով: 

Նշվածից հետևում է, որ դանդաղ քնի փուլերին զուգընթաց ուղեղում 
գրանցվող ալիքների հաճախությունը նվազում է, իսկ տատանասահմանը՝ 
մեծանում: Դանդաղ քունը պայմանավորված է էներգիական պաշարների 
վերականգնմամբ: Այս փուլում արթուն վիճակի համեմատ ուղեղի՝ գլյուկոզի 
օգտագործումը նվազում է մոտ 44, իսկ թթվածնինը՝ մոտ 25 %-ով։ Գիշերվա 
ընթացքում տարբեր փուլերի միջև կարող են լինել բազմաթիվ, թռիչքաձև 
անցումներ, օրինակ` երրորդ փուլից անցում առաջինին կամ երկրորդից 
առաջինին: 

Արագ քուն (հակասական քուն, պարադոքսալ քուն, արագալիք 
քուն, Rapid Eyes Movement - REM-քուն): Սա քնի 5-րդ փուլն է, որը բա-
ցահայտվել է 1953-ին ամերիկացի նյարդաֆիզիոլոգ Ն. Կլեյտմանի և նրա 
ասպիրանտ Ա. Ասերինսկու կողմից: Արագ քնի ընթացքում ԷՈՒԳ-ում 
գրանցվում են մեծ հաճախականությամբ և փոքր տատանասահմանով 
ալիքներ, որոնք նման են արթուն վիճակում գրանցվող α- և β-ալիքներին:  

Այդ պատճառով այս փուլը կոչվում է նաև հակասական քուն: Նշենք, որ 
արթուն, հանգիստ ժամանակ և աչքերը փակ վիճակում ուղեղում գե-
րակշռում են α-ռիթմերը, իսկ աչքերը բաց վիճակում և ուղեղային ակտի-
վության շրջանում՝ β-ալիքները (նկ. 8.4, 8.5): 

Արագ ալիքային քունն էվոլյուցիոն տեսակետից առավել նոր է: Այս 
փուլում ուղեղի էլեկտրական ակտիվությունը մոտ է արթուն վիճակի ակտի-
վությանը, նկատվում են ողնուղեղային ռեֆլեքսների արգելակում, պարանո-
ցի և դեմքի մկանների թուլացում շարժանեյրոնների արգելակման պատճա-
ռով, ակնագնդերի արագ շարժումներ, սրտի աշխատանքի և շնչառության 
արագացում, արյան ճնշման բարձրացում, տղամարդկանց սեռական ան-
դամի և կանանց ծլիկի էրեկցիա, հեշտոցի արյունամատակարարման 
ուժգնացում: 
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 Մարդկանց շրջանում երազները գլխավորապես առաջանում են հենց 
այս փուլում: 

Առաջին արագ քունը տևում է 5-10 րոպե, իսկ հետագա կրկնումների 

ժամանակ նրա տևողությունն աստիճանաբար մեծանում է` քնի վերջին 
ցիկլում հասնելով մի քանի տասնյակ րոպեների: Հետաքրքիր է, որ արագ 
քնի ժամանակ հաճախ ավելի դժվար է արթնացնել, քան դանդաղ քնի 
վերջին փուլում, չնայած առաջինն ավելի մոտ է արթուն վիճակին: 
Ենթադրվում է, որ արագ քունն ապահովում է տեղեկատվության մշակումը 
և գիտակցականի ու անգիտակցականի միջև տեղեկատվության փոխանա-
կությունը, ուսուցանվող նյութի հետքի ամրապնդումը:  

Արագ քնից զրկելը վատացնում է մտապահումը, իջեցնում է դիմադրո-
ղականությունը, փոխվում են հոգեկան զգայությունները, մարդիկ դառնում 
են դյուրագրգիռ, առաջանում են զգայախաբկանքներ (հալյուցինացիաներ): 
Ի ծնե կույր մարդիկ քնի արագ փուլ չունեն:  

 
8.6.3. Քնի առաջացման տեսությունները 

 
Քնի առաջացման վերաբերյալ կան տարբեր տեսություններ: Քնի քի-

միական տեսության համաձայն` քնի պատճառն արյան մեջ արթուն ժամա-

Նկար 8.5. Դանդաղ և արագ քների ժամանակ գլխուղեղում գրանցվող ռիթմերի 
համեմատությունը 

 

Նկար 8.4. Գլխուղեղի կենսաէլեկտրական 
տատանումները քնի տարբեր փուլերում և 

արթուն վիճակում: 
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նակ նյութափոխանակության արգասիքների կուտակումն է: Մեկ այլ տե-
սության համաձայն` քնի առաջացումը պայմանավորված է զգացող գրգռիչ-
ների ազդեցության նվազմամբ: Դա վկայում է այն փաստը, որ եթե կենդա-
նու բոլոր զգայարաններից անվնաս մնա միայն մեկ աչքը, ապա վերջինիս 
փակելու ժամանակ կենդանին կքնի: Քունը դիտվում է որպես գլխուղեղում 
տարածվող արգելակման հետևանք:  

 
8.6.4. Քնի կենտրոնները 

 
Ուղեղում կան նեյրոնների կուտակումներ (հիպնոգեն կենտրոններ), 

որոնց դրդումն առաջացնում է քուն: Տարբերում են 3 կենտրոններ. 
1. Դանդաղ քունը պայմանավորող կենտրոններն են` ենթատեսաթմբի 

առջևի հատվածը, տեսաթմբի ոչ յուրահատուկ կորիզները, ցանցանման գոյացության 
կարի կորիզ, կամրջի միջին մասը (Մորուցիի արգելակիչ կենտրոն): 

2. Արագ քունը պայմանավորող կենտրոններն են` կապույտ բիծը, երկա-
րավուն ուղեղի անդաստակային կորիզները, միջին ուղեղի վերին երկբլուրները, մի-
ջին ուղեղի ցանցանման գոյացությունը: 

3. Քնի բոլորաշրջանն ապահովող կենտրոններն են` կապույտ բիծը, որի 
խթանումն արթնացնում է, և կեղևի առանձին գոտիները: 

Կապույտ գծի հիպնոգեն նեյրոնները ադրենէրգիական են և կապեր են 
հաստատում գլխուղեղի տարբեր կարևոր մասերի հետ: Ցանցանման գոյա-
ցությունում կան կառույցներ, որոնց դրդման դեպքում կենդանին կամ մար-
դը ոչ թե արթնանում է կամ ակտիվանում, այլ, հակառակը, քնում: Սա իրա-
գործվում է կարի կորիզով: Այս կորիզի նեյրոնները սերոտոնինէրգիական են: 
Փորձերով ապացուցվել է, որ կարի կորիզների քայքայումը հանգեցնում է 
քրոնիկական անքնության, որն ավարտվում է մահով: Հայտնի է, որ մարդու 
ուղեղում սերոտոնինի պակասը նույնպես հանգեցնում է քրոնիկական անք-
նության: 

Քնի առաջացման գործում մեծ դեր ունեն նաև հումորալ գործոնները` 
սերոտոնինը, նորադրենալինը, հիստամինը, ԳԱԿԹ-ն և հատկապես մելա-
տոնինը: 
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8.7. Հիշողություն 
 

Հիշողությունը նյարդային համակարգի հիմնական հատկություննե-
րից է, որն արտահայտվում է նրա՝ շրջակա միջավայրի իրադարձություննե-
րի մասին տեղեկատվության ձեռքբերման, պահպանման, վերարտադրման 
և ընթացիկ վարքագծի կառուցման համար օգտագործելու ունակությամբ։ 
Հիշողության միջոցով հաջող գործողություններ պլանավորելու և սխալնե-
րից կանխամտածված խուսափելու, ուստիև շրջապատող իրականության 
բարդ պայմաններում մարդու գոյատևելու հնարավոր դառնալը 
հիշողության կենսաբանական կարևոր նշանակությունն է։ 

Լինում են ի ծնե՝ գենոտիպային հիշողություն, որն ապահովում է 
բնազդների, սովորույթների պահպանումը, և ձեռքբերովի՝ ֆենոտիպային 
հիշողություն, որն ապահովում է անհատական զարգացման ընթացքում օր-
գանիզմի յուրացրած տեղեկատվության մշակումն ու պահպանումը։ Ընդ 
որում, ըստ տեղեկատվության ընկալման ձևի, յուրացման աստիճանի և 
պահպանման տևողության՝ գոյություն ունեն ֆենոտիպային հիշողության 
տարբեր դասակարգումներ։ Այսպես՝ ըստ տեղեկատվության մշակման ձևի 
և դրանցում տարբեր վերլուծիչների մասնակցության՝ լինում են տեսողա-
կան, լսողական, հուզական, շարժողական հիշողություններ և այլն։ Ըստ 
տեղեկատվության պահպանման տևողության՝ լինում է ակնթարթային, 
կարճատև, միջանկյալ և երկարատև հիշողություն։ 

Բոլոր դեպքերում հիշողության առաջացումն ապահովող գործըն-
թացների հաջորդականությունը հետևյալն է՝ ընկալում, տեղեկատվության 
հաղորդում ԿՆՀ, վերամշակում, պահպանում և վերարտադրում։ Հիշողութ-
յան ձևավորման բոլոր այդ փուլերի իրացումն իրականանում է համապա-
տասխան մեխանիզներով, որոնք հիմք են դառնում հիշողության դասա-
կարգման համար՝ ըստ նրա ձևավորման մեխանիզմների։  

Սովորաբար հիշողության տարբեր տեսակներ ձևավորող մեխա-
նիզմները ծայրամասային ընկալչական օղակում տեղեկատվության ընկալ-
ման, ինչպես նաև գլխուղեղի համապատասխան կառույցների նեյրոններում 
և սինապսներում տարբեր աստիճանի արտահայտված էլեկտրաֆիզիոլո-
գիական, նյարդաքիմիական և կառուցվածքային փոփոխություններն են։ 
Այդ գործառութային և կառուցվածքային փոփոխությունների ողջ համալիրը 
կոչվում է էնգրամա՝ հիշողության նյութական հիմք։ Ընդ որում, նման դասա-
կարգման դեպքում տեղեկատվության պահպանման տևողության գաղա-
փարը ևս առկա է՝ կարճատև կամ առաջնային՝ էլեկտրաֆիզիոլոգիական, 
միջանկյալ՝ նյարդաքիմիական, և երկարատև՝ նյարդակառուցվածքային 
հիշողություն։ 

Ակնթարթային (սենսոր) հիշողությունը ծայրամասային վերլուծիչի 
ընկալչական (սենսոր) օղակի մակարդակում կատարվող շատ արագ (50-
500մվրկ) գործընթաց է (դրոշմում)։ Այսպես՝ տեսողական պատկերը պահ-
պանվում է թարթելիս կամ փոփոխվող պատկերների միաձուլված ընկալման 
ժամանակ: Այն տեղեկատվության վերամշակման սկզբնական փուլն է և 
գործնականորեն չի վերարտադրվում գիտակցության մեջ և միայն զգացո-
ղության շարունակությունն է գրգռիչը անջատելուց հետո։ Հիշողության 
գլխավոր չափանիշը գիտակցության մեջ տեղեկատվության և հմտություն-
ների ձևավորումն է։ 
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Կարճատև կամ առաջնային էլեկտրաֆիզիոլոգիական հիշողությունը 
ձևավորվում է արտաքին աշխարհի զգայական տեղեկատվության (դրոշ-
մում) հիման վրա։ Դրա զարգացման մեխանիզմը որոշակի խմբի նեյրոնների 
սահմաններում դրդման (ազդակների) կարճատև շրջապտույտով 
էլեկտրաֆիզիոլոգիական փոփոխությունն է, որը պայմանավորված է սի-
նապսային գործընթացների ակտիվացմամբ (սինապսային պոտենցիացիա)։ 
Այդ դեպքում տեղեկատվության պահպանման տևողությունը մի քանի 
վայրկյանից 5-10 րոպե է։ Այդպիսի հիշողության օրինակ է նոր հաղորդված 
հեռախոսահամարի կարճատև մտապահումը, որին հաջորդում է դրա մո-
ռացումը։ Լինելով շատ փխրուն՝ այն քայքայվում է օրգանիզմի վրա տարբեր 
արտակարգ (էքստրեմալ) գործոններից (ուժեղ սթրես, էլեկտրաշոկ, ուղեղի 
ցնցում և այլն), այսինքն՝ ի հայտ է գալիս ռետրոգրադ ամնեզիա։ Ընդ որում, 
տուժողի բոլոր նախորդող իրադարձությունների հիշողությունը պահ-
պանվում է։ 

Երկրորդային էլեկտրաֆիզիոլոգական հիշողությունը համեմատա-
բար ավելի երկար ընթացող կարճատև հիշողությունն է, որը բնութագրվում 
է 10-15 ժամվա ընթացքում տեղեկատվության պահպանմամբ։ Դրա զար-
գացման հիմքում դրդման երկարատև շրջանառությունն է (ռեվերբերացիա) 
փակ նեյրոնային շղթաներով՝ շնորհիվ սինապսային երկարատև պոտեն-
ցիացիայի։ Նեյրոնների մեջ և շուրջը K+, Na+, Ca2+ իոնների հարաբերակ-
ցությունը խախտող տարբեր գործոնների (տոքսիններ, թույներ, իոնային 
անցուղիների շրջափակիչներ և այլն) ազդեցության դեպքում այդ հիշո-
ղությունը խափանվում է։ Սպիտակուցի սինթեզի շրջափակիչները գործնա-
կանում չեն ազդում այդ հիշողության ձևավորման ու պահպանման վրա, 
որով հաստատվում է դրա կախվածությունը գլխուղեղում կատարվող 
էլեկտրական գործընթացներից։ Հենց այս փաստերի հիման վրա է հիշո-
ղության այս տեսակը դասվել էլեկտրաֆիզիոլոգիականների շարքին։ 
Առաջնային կարճատև հիշողության նման հիշողության այս տեսակը ևս 
խիստ զգայուն է տարբեր արտակարգ ազդեցությունների նկատմամբ, 
որոնք կարող են հանգեցնել ռետրոգրադ ամնեզիայի և հիշողության հետ-
քերի ջնջվելուն։ 

Միջանկյալ (նյարդաքիմիական) հիշողություն։ Այն դեպքում, երբ 
տեղեկատվությունը հաճախ է կրկնվում և արժեքավոր է, նեյրոնների կոնկ-
րետ համակարգերում, կատարվում է տեղեկատվության հետքերի միասնա-
կանացում, այսինքն՝ կենսաքիմիական գործընթացների միջոցով էլեկտրա-
ֆիզիոլոգիական հիշողության անցում նյարդակառուցվածքային կամ երկա-
րատև հիշողության։ Կոնսոլիդացիան կատարվում է հետևյալ սխեմայով. 
ներմուծվող տեղեկատվությամբ էլեկտրաֆիզիոլոգիական գործընթացների 
երկարատև ակտիվացումը հանգեցնում է կենսաքիմիական գործընթաց-
ների ակտիվացման՝ միջնորդանյութերի, ընկալիչների, իոնային անցուղի-
ների սինթեզի ուժգնացումով։ Մասնավորապես ակտիվանում են Ca-կախ-
յալ գործընթացները, տարբեր ֆերմենտների (ադենիլատցիկլազ, պրոտեին-
կինազներ), ցԱՄՖ-ի և այլ միջնորդների (դիացիլգլիցերոլ, ինոզիտոլ-
ֆոսֆատ, NO) սինթեզի ուժգնացմամբ, որոնք հանգեցնում են մոդուլյատոր 
նեյրոպեպտիդների (էնկեֆալիններ, էնդորֆիններ, P նյութ և այլն) առաջաց-
ման ավելացմանը և հիշողության սպիտակուցների սինթեզին։ Այդ բոլոր 
կենսաքիմիական գործընթացները ձևավորում են նյարդաքիմիական 
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(միջանկյալ) հիշողություն, որի տևողությունը 4-5 ժամ է։ Նյարդաքիմիական 
գործընթացներն ապահովում են տեղեկատվության պահպանման փոխան-
ցումը կառուցվածքային մակարդակի, որը և նյարդակառուցվածքային 
հիշողության (երկարատև) ձևավորման հիմքն է։  

Երկարատև (նյարդակառուցվածքային) հիշողությունը 
բնութագրվում է հատուկ տևողությամբ և տեղեկատվությունը կարող է 
պահպանել ողջ կյանքի ընթացքում, նրա ծավալը գործնականորեն 
սահմանափակ չէ և չի խանգարվում գլխուղեղի վրա արտակարգ 
գործոնների ազդեցությամբ (էլեկտրաշոկ, վնասվածքներ և այլն)։ 
Ձևավորված լինելով էլեկտրաֆիզիոլոգիական և նյարդաքիմիական 
գործընթացների հիման վրա՝ այն որակապես տարբերվում է հիշողության 
մյուս տեսակներից առաջին հերթին սինապսներում և նեյրոնների 
վերջույթներում կառուցվածքային փոփոխությունների առկայությամբ, 
երկրորդ հերթին՝ նեյրոններում մակրո- և միկրոմոլեկուլային 
փոփոխություններով։ Ուսուցման և երկարատև հիշողության ձևավորման 
ազդեցությամբ ԿՆՀ-ում ծագող ուլտրակառուցվածքային փոփոխութ-
յունները բնութագրվում են նախասինապսային և հետսինապսային թա-
ղանթների չափերի մեծացմամբ, նախասինապսային վերջույթում միջնոր-
դանյութի քանակի ավելացումով, նախասինապսում միջնորդանյութ անջա-
տող ակտիվ գոտիների քանակի ավելացումով։ Միաժամանակ նկատվում են 
դենդրիտների աճ, դրանց փշիկների քանակի և ծավալի մեծացում, 
աշխատանքի փոփոխություն, ինչպես նաև կողմնային աքսոնների քանակի 
ավելացում։ Գլխուղեղի նեյրոններում տեղեկատվության պահպանումն իրա-
կանանում է տարբեր մակրոմոլեկուլներով՝ ՌՆԹ-ով, ԴՆԹ-ով, սպիտակուց-
ներւվ, որոնց սինթեզը գլխուղեղ հասնող տեղեկատվության ավելացման 
դեպքում ուժգնանում է։ Երկարատև հիշողության սպիտակուցային բնույթի 
ապացույցներից է ուսուցման գործընթացում դրանց առաջացման 
ուժգնացումը և հիշողության խանգարումը դրանց սինթեզի շրջափակման 
դեպքում։ Սպիտակուցների սինթեզի ուժգնացումն ապացուցվում է նաև 
դրանցում նախապես ներմուծված նշագրված ամինաթթուների ավելացու-
մով։ 

Ուսուցման ընթացքում գենոմի ակտիվացման և նեյրոսպեցիֆիկ 
սպիտակուցների (S-100 և 14-3-2 սպիտակուցներ, ադգեզիններ, կոնեկտին-
ներ) սինթեզի արդյունքում ձևավորվում են էնգրամայի (հիշողության հետք) 
ձևավորման հիմքում առկա կառուցվածքագործառական 
փոփոխություններ։ 

Նեյրոսպեցիֆիկ սպիտակուցների սինթեզի երևույթը և դրանց՝ 
նեյրոնների թաղանթների որոշակի հատվածներում ներկառուցումը սկսում 
է ի հայտ գալ առաջին ժամից և առավելագույնին է հասնում ուսուցման 3-6-
րդ ժամերին։ Ընդ որում, մակրոմոլեկուլային տեղեկատվությունը չի կարող 
երկար ժամանակ պահպանվել նեյրոնների թաղանթներում, քանի որ 
նեյրոսպեցիֆիկ սպիտակուցների կյանքի տևողությունը չի գերազանցում 5 
օրը։ 

Այսպիսով, ուսուցման ընթացքում զարգացող մակրոմոլեկուլային 
նյարդաքիմիական գործընթացներն ապահովում են նյարդակառուցվածքա-
յին փոփոխությունների զարգացման հնարավորությունը՝ համապատաս-
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խանաբար երկարատև (ողջ կյանքի ընթացքում) հիշողության ձևավորմամբ 
և պահպանմամբ։  

Հիշողության առաջացման գործընթացին մասնակցում են գլխուղեղի 
տարբեր կեղև-ենթակեղևային կառույցներ, որտեղ ղեկավարող դերը գլխու-
ղեղի կեղևինն է։ Ընդհանուր առմամբ կա մտապահելու գործընթացի 
պատասխանատու կառուցվածքային 2 մակարդակ՝ ոչ յուրահատուկ (ընդ-
հանուր գլխուղեղային) և յուրահատուկ զգայական (տարածաշրջանային)։ 

Հիշողության ձևավորման ոչ յուրահատուկ մակարդակի գոյացութ-
յուններն են ուղեղաբնի ցանցանման գոյացությունը, ենթատեսաթումբը, 
հիպոկամպը, տեսաթմբի ասոցիատիվ շրջանը, ճակատային կեղևը, նշա-
կորիզը։ Ընդ որում, ցանցանման գոյացությունն ակտիվացնող ազդեցութ-
յուն ունի հիշողության էնգրամայից տեղեկատվության ամրապնդելուն և 
դուրս բերելուն մասնակցող բոլոր կառույցների վրա, ուստի և ցանցանման 
գոյացության ֆարմակոլոգիական շրջափակումը հանգեցնում է հիշողու-
թյան կոնսոլիդացիայի գործընթացի խանգարմանը։ Փորձի ընթացքում 
նշված այս կամ այն կառույցի վնասումը ևս ուղեկցվում է տեղեկատվության 
ընկալման, ամրապնման և վերծանման գործընթացների խանգարումով։ 

Զգայական-յուրահատուկ մակարդակն ընդգրկում է գլխուղեղի 
կեղևի տարբեր բաժիններ, բացառությամբ նրա ճակատային հատվածի, և 
ապահովում է տեղեկատվության ընտրողական մտապահումը, պահպա-
նումը կամ վերարտադրումը։ Դա ապացուցվում է փորձով, երբ գլխուղեղի 
նոր կեղևի այս կամ այն հատվածի քայքայումն ուղեկցվում է ընտրողաբար 
կա՛մ լսողական, կա՛մ տեսողական, կա՛մ շարժողական ամնեզիայով, 
այսինքն՝ նախապես ամրապնդված պայմանական-ռեֆլեքսային կապերի 
հիշողության կորստով։ 

Պահպանման և մոռանալու գործընթացներն էապես պայմանավոր-
ված են լիմբիական համակարգի ֆունկցիաներով՝ հիպոկամպով, նշակորիզ-
ներով և քունքային կեղևով, որն ապացուցվել է դրանց քայքայման 
փորձերով և կլինիկական հետազոտություններով։ 

Այսպիսով, գործնականում հիշողությունը պայմանավորված է 
ամբողջ գլխուղեղի գործունեությամբ, որը ներառում է կառուցվածքագոր-
ծառական համույթներում միավորված նեյրոնների հսկայական քանակ՝ 
տեղակայված ինչպես գլխուղեղի կեղևում, այնպես էլ ենթակեղևային գոյա-
ցություններում։ 
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9.1. Զգայարաններ և զգայական համակարգեր 

 

Շրջապատող աշխարհի ընկալումն օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական գործ-
ընթացներից մեկն է: Արտաքին միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության 
ստացումն ու մշակումը անհրաժեշտ պայման են օրգանիզմի հոմեոստազը 
պահպանելու և համապատասխան վարքը ձևավորելու համար: Արտաքին 
աշխարհում առկա և օրգանիզմի վրա ազդող բազմաթիվ գրգռիչներից 
օրգանիզմն ընկալում է միայն նրանք, որոնց համար ունի հատուկ գոյացութ-
յուններ: Նման գրգռիչները կոչվում են զգայական գրգռիչներ, իսկ այն 
կառույցները, որոնք նախատեսված են դրանց մշակման համար` զգայական 
համակարգեր: Օրինակ` մարդը, ի տարբերություն որոշ սողունների, անկա-
րող է տեսնել ինֆրակարմիր ճառագայթները կամ լսել որոշ ձայներ, որոնք 
լսելի են դելֆիններին:  

Դպրոցական տարիներից հայտնի է հինգ զգայարանների առկայութ-
յունը, սակայն այն վերաբերում է այն զգացողություններին, որոնք ընկալ-
վում են մեր գիտակցության կողմից: Ավելին` որոշ ընկալիչներ հաղորդում 
են տեղեկատվություն, որը մեր գիտակցության կողմից չի ընկալվում: Օրի-
նակ` մկանների ձգվելու և կծկվելու վերաբերյալ մկանային իլիկներով հա-
ղորդվող տեղեկատվությունը կամ արյան ճնշումը բարձրանալու վերաբերյալ 
ճնշաընկալիչներից հաղորդվող տեղեկատվությունը և այլն:  

Ընկալիչների մի մասը ցրված է օրգանիզմի տարբեր մասերում և 
կենտրոնացված չէ, իսկ մի քանիսն էլ, ընդհակառակը, միանալով ոչ նեյրո-
նային ծագման բջիջների ու հյուսվածքների խմբին, կազմում են մեր օրգա-
նիզմի զգայարանները (օրինակ` աչք, ականջ): Զգայարանները, հաղորդող 
ուղիներն ու ԿՆՀ-ում տեղակայված զգայական կենտրոնները միասին 
առաջացնում են զգայական համակարգեր (վերլուծիչներ): Մարդու վերլու-
ծիչներն են տեսողականը, լսողականը, անդաստակայինը, հոտառականը, 
ճաշակելիքինը, մարմնազգայականը, շարժողականը, ցավայինը, ընդերայինը:  

ԶԳԱՅԱՐԱՆՆԵՐԻ 
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 9 
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Նկար 9.1. Տեսողության սուբյեկտիվ 
զգացողություն. մարդկանց մի մասն առաջին 
հերթին կարող է տեսնել ծերունու խոշոր 
դեմք, իսկ մյուսները` քարե կամար, 
կարդացող աղջիկ և վանական: 

Այսպիսով, «զգայարան» եզրույթն ունի սահմանափակ նշանակութ-
յուն, քանի որ ցույց է տալիս միայն զգացողության մակարդակը, մինչդեռ 
«զգայական համակարգ» ասելով` մենք հասկանում ենք նաև այն ուղիներն 
ու մեխանիզմները, որոնք ներգրավված են ընդհանուր զգացողության հա-
մար: 

 

9.2. Ընկալման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմերը 
 

Գրգռիչը ազդելու դեպքում ընկալչական բջիջներում առաջանում են 
ընկալչական պոտենցիալներ: Այս տեղեկատվությունը որպես ԳՊ-ներ հա-
ղորդվում է ԿՆՀ-ին, որտեղ դրանք մշակվում են: Ֆիզիկաքիմիական գոր-
ծընթացների ամբողջությունը, որոնք զգայական գրգռիչի ազդեցությամբ 
կատարվում են օրգանիզմում և կարող են հետազոտվել ֆիզիոլոգիական, 
կենսաքիմիական, ֆիզիկական և այլ մեթոդներով, կազմում են զգայական 
համակարգերի գործունեության օբյեկտիվ կողմը: 

ԿՆՀ-ում առաջացող ֆիզիկաքիմիական գործընթացները ձևավորում 
են ընկալման կամ զգացողության սուբյեկտիվ կողմը: Օրինակ` 700 նմ ալիքի 
երկարությամբ էլեկտրամագնիսական տատանումներն առաջացնում են 
«կարմիր լույս տեսնելու» զգացողություն: Ընկալման կամ զգացողության 
սուբյեկտիվ կողմն ուսումնասիրվում է հոգեբանական, հոգեֆիզիկական, 
հոգեֆիզիոլոգիական մեթոդներով:  

Ընկալման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ տարբերությունների մասին են 
վկայում երկիմաստ նկարները (նկ. 9.1): Տարբեր մարդկանց զգացողության 
օբյեկտիվ կողմը նման է, իսկ ահա սուբ-
յեկտիվ կողմը կարող է տարբեր լինել, 
քանի որ այն խիստ անհատական է և բ-
նորոշվում է անձի առանձնահատկութ-
յուններով, փորձով, շարժառիթներով, 
աշխարհայացքով և այլ հանգամանքնե-
րով: Հոգեբանական թեստերի միջոցով 
զգացողության սուբյեկտիվ առանձնա-
հատկությունների բացահայտումը հոգե-
բաններին հնարավորություն է տալիս 
դատելու անձի հոգեբանական որոշ ա-
ռանձնահատկությունների մասին:  

 

9.3. Վերլուծիչների կառուցվածքն 
ու գործունեության սկզբունքները 

 
Ծայրամասային ընկալիչները, հա-

ղորդող ուղիներն ու ԿՆՀ-ում տեղակայ-
ված զգայական կենտրոնները միասին 
կազմում են զգայական համակարգը կամ 
վերլուծիչը:  

Վերլուծիչների հաղորդող բաժին-
ները կազմված են ծայրամասային (ող-
նուղեղային և գլխուղեղային զգացող 
նյարդեր) և կենտրոնական հաղորդող 
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ուղիներից, որոնցով գրգիռներ են հաղորդվում մեծ կիսագնդերի կեղևին: 
Վերլուծիչների կենտրոնական կամ ուղեղային բաժինները, որոնք վեր-

լուծիչների բարձրագույն բաժիններն են և տեղակայված են մեծ կիսագնդե-
րի կեղևում, իրականացնում են գրգիռների վերաբերյալ տեղեկատվության 
վերլուծություն ու զգայության առաջացում: Զգայության ուժգնությունը պայ-
մանավորված է գրգռիչի ուժով, տևողությամբ, կրկնման հաճախությամբ և 
զգայարանի դրդելիությամբ:  

Զգայարանների դրդելիությունը պայմանավորված է նաև գլխուղեղի 
մեծ կիսագնդերի կեղևի ֆունկցիոնալ վիճակով: Հայտնի է, որ որևէ վերլու-
ծիչի կենտրոնական բաժնի ֆունկցիոնալ վիճակը կարող է ազդել նմա-
նօրինակ այլ կենտրոնների գործունեության վրա: Օրինակ` բոլորին է հայտ-
նի, որ տեսողության կորստի դեպքում կարող է սրվել մարդու լսողությունը:  

Վերլուծիչների փոխազդեցությունը: Վերլուծիչներից մեկի դրդումը 
կարող է ազդել մյուսների վրա: Օրինակ` հայտնի է, որ համերգասրահի` 
նվագախմբի հատվածում լուսավորվածության դեպքում երաժշտությունն 
ավելի լավ է ընկալվում, իսկ վատ լսող մարդիկ պնդում են, որ լուսավորվա-
ծության դեպքում իրենք ավելի լավ են լսում:  

Վերլուծիչների փոխազդեցությունը կարող է հանգեցնել նաև մակած-
ման երևույթի (օրինակ` ֆիզիկական ուժեղ լարումը թուլացնում է ցավային 
զգացողությունը):  

Վերլուծիչի աշխատանքը սկսվում է ընկալիչների կողմից տարբեր 
բնույթների էներգիայի ընկալմամբ, դրա փոխարկմամբ ընկալչական և/կամ 
գեներատորային պոտենցիալի ու նեյրոնային շղթայով գործողության պո-
տենցիալի հաղորդմամբ դեպի գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի կեղև, որտեղ 
վերլուծիչի առաջնային ուրվագծային շրջանն է` շրջապատված կեղևի երկ-
րորդային զգայական և կապակցական դաշտերով: Զգայական համակարգի 
բոլոր մակարդակներում, ազդակների ծածկագրմանը և վերլուծությանը զու-
գընթաց միաժամանակ կատարվում է դրանց ապածածկագրում, որն իրա-
կանացնում են ուղեղի կեղևի շարժողական և կապակցական գոտիները` 
զգայական կորիզների հետ ունեցած կապերի շնորհիվ: 

Վերլուծիչների հիմնական ֆունկցիաներն են` 
 ազդակների հայտնաբերումը և ընկալումը,  
 ազդակների վերափոխումը ընկալչական և/կամ գեներատորային պո-

տենցիալի,  
 ստացված տեղեկության ծածկագրումը (կոդավորում),  
 նյարդային ուղիներով տեղեկատվության հաղորդումը,  
 նյարդային ակտիվության վերափոխումը յուրաքանչյուր մակարդակի 

զգայական կորիզներում,  
 գրգիռների հատկությունների վերլուծումը, միմյանցից տարբերակումը և 

պատասխանի մշակումը: 
Ազդանշանների տարբերակմանն ու դասակարգմանը մասնակցում են 

նաև երկրորդային զգայական և կապակցական շրջանները, որոնք իրակա-
նացնում են ազդանշանի մասին ստացված տեղեկությունների սինթեզ (տե՛ս 
6.2.7.3): 

Վերլուծիչները մեծ դեր են կատարում կենտրոնական նյարդային հա-
մակարգի գործուն վիճակն ու նրա բնականոն լարվածությունը պահպանե-
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լու գործում: Զգայական օրգանների մեծ մասի վնասվելու դեպքում գլխուղե-
ղում առաջանում է ընդհանուր ակտիվության անկում, ընկճվածություն, աշ-
խատունակության կորուստ և տևական քուն:  

Զգայական համակարգերին բնորոշ են հետևյալ կառուցվածքային 
ընդհանուր սկզբունքները. 

1.  Տեղակատվության հաղորդման բազմաուղիություն: Զգայական յուրա-
քանչյուր նեյրոն տարամիտման շնորհիվ հաղորդակցվում է ավելի շատ նեյ-
րոնների հետ, որի շնորհիվ տեղեկատվությունը հաղորդվում է զուգահեռ մի 
քանի ուղիներով: Սա ապահովում է ԿՆՀ-ում տեղեկատվության արագ վեր-
լուծումն ու հաղորդման հուսալիությունը որոշ նեյրոնների վնասվելու դեպ-
քում: Հարկ է նշել, որ զգայական հաղորդող ուղիներում, բացի տարամիտու-
մից, լինում են նաև համամիտման երևույթներ:  

2.  Կազմավորման սոմատոտրոպիկ սկզբունք: Այն բնորոշ է միայն յուրա-
հատուկ զգայական ուղիներին: Այս սկզբունքի համաձայն` հարևան ընկա-
լիչներից դրդումը հասնում է ենթակեղևային կորիզներին և կեղևի հարևան 
հատվածներին: Այսինքն` զգայական որևէ օրգանի զգայական մակերեսն 
ուրվագծվում է կիսագնդերի կեղևի որոշակի հատվածում: 

3. Ուրվագծման երկակիության սկզբունք: Զգայական տեղեկատվությունը 
գլխուղեղի կեղև է հասնում տարբեր ուղիներով` յուրահատուկ և ոչ յուրա-
հատուկ, և ուրվագծվում են գլխավոր և կապակցական կեղևի գոտիներ: 
Յուրահատուկ ուղիով հաղորդվում է միայն մեկ տեսակի զգայական համա-
կարգի ընկալիչներից և ավարտվում կեղևի առաջնային կապակցական գո-
տիներում: Ոչ յուրահատուկ ուղիներում համամիտվում են տարբեր բնույթի 
ընկալիչների ազդակներ, որոնք հասնում են ՑԳ, իսկ վերջում ավարտվում 
առաջնային և երկրորդային պրոյեկցիոն գոտիներում:  

4. Հետադարձ կապերի առկայության սկզբունք: Յուրաքանչյուր զգայական 
համակարգում, բացի վերել ուղիներից, կան նաև վայրէջ ուղիներ: Օրինակ` 
տեսաթմբում առկա վայրէջ ուղիները պետք չէ դիտել միայն որպես ռելեային 
կայաններ: Սրանք ոչ թե կապի պասիվ ուղիներ են, այլ համակարգ են, որ-
տեղ կատարվում է վերել ուղիներով հաղորդվող տեղեկատվության կարգա-
վորվում:    

9.4. Զգայական ծածկագրում 
 

Ի՞նչն է հատկապես հետաքրքիր վերլուծիչներով ընկալվող գրգռիչների 
ծածկագրման հարցում: Հավանաբար այն, որ բոլոր տեսակի գրգռիչներն 
ընկալիչներում վերափոխվում են մեկ տեսակի ազդակի` նյարդային ազդա-
կի, այն է` գործողության պոտենցիալի: Սա նյարդային ծածկագրում է (կո-
դավորում): Այդ դեպքում հարց է ծագում. ինչպե՞ս է օրգանիզմը նույն տեսա-
կի ազդակով կարողանում տարբերակել տարբեր տեսակի գրգռիչները: 
Պատճառն այն է, որ գրգռիչների հատկանիշները (տեսակ, ուժ) ծածկագր-
վում են զանազան տարբերակներով (նյարդային ազդակների հաճախութ-
յուն, տարբեր նյարդաթելեր, դրդվող նյարդաթելերի քանակ և դրանց տեղա-
բաշխում նեյրոնային շերտերում):  

Գրգռիչի որակի ծածկագրում: Սա այն հատկությունն է, որով օրգա-
նիզմը տարբերակում է տարբեր տեսակի գրգռիչները: Ակնհայտ է, որ օրգա-
նիզմի վրա ազդող գրգռիչների տարբերակումն առաջինը կատարվում է 
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հենց համապատասխան ընկալիչներում: Այս տարբերակումն իրականաց-
վում է ընկալիչների` իրենց համար համապատասխան գրգիռների ընտրո-
ղականությամբ և դրդման ցածր շեմքով: Օրինակ` աչքը դրդվում է լույսով և 
անընկալունակ է ձայնի նկատմամբ, որի նկատմամբ զգայուն է լույսի նկատ-
մամբ անընկալունակ ականջը: Այս դեպքում հարց կարող է ծագել. ի՞նչ 
մեխանիզմով է ուղեղը «ճանաչում» ազդող գրգռիչի տեսակը, այսինքն` 
ձա՞յնն է ազդել, թե՞ լույսը:  

Պատասխանն առաջին հայացքից կարող է շատ պարզ թվալ. յուրա-
քանչյուր ազդակի նկատմամբ դրդվում են համապատասխան ընկալիչները, 
որոնք կապված են ԿՆՀ-ի որոշակի կենտրոնների հետ: Սակայն ներկայումս 
հայտնի է, որ նույնիսկ տվյալ գրգռիչի նկատմամբ զգայուն ընկալիչները 
կարող են մասնագիտացված լինել: Օրինակ` աչքի ցանցաթաղանթի սրվա-
կիկները, որոնք զգայուն են լույսի նկատմամբ, այնուամենայնիվ, ունեն 
առանձնահատուկ տարբերություններ այս կամ այն գույնի ընկալման տեսա-
կետից, այդ պատճառով զգայական ազդանշանի առանձին հատկանիշների 
վերլուծությունը կատարվում է ընկալիչների ընդհանուր գործունեությամբ:  

Ընկալչական դաշտ: Անատոմիական տեսակետից ընկալչական 
դաշտն այն մակերեսն է, որի հետ անատոմիորեն կապված է տվյալ նյարդա-
յին կառույցը: Օրինակ` մեկ նեյրոնի կողմից նյարդավորվող բոլոր ընկալիչ-
ները կազմում են տվյալ նեյրոնի ընկալչական դաշտը: Ֆիզիոլոգիական տե-
սակետից «ընկալչական դաշտ» հասկացողությունն ավելի դինամիկ է, որը 
նշանակում է, որ նույն նեյրոնը, պայմանավորված իրավիճակով, կարող է 
կապված լինել տարբեր քանակի ընկալիչների հետ: Այս դեպքում նեյրոնի ըն-
կալչական դաշտի առավելագույն մեծությունը համընկնում է նրա անատո-
միական կապերին, իսկ նվազագույնը կարող է սահմանափակվել զուտ մեկ 
ընկալիչով: 

Ընկալչական դաշտի մեծությամբ է պայմանավորված տվյալ մարմնա-
հատվածի զգայնության աստիճանը: Օրինակ` բազկի կամ ոտքերի վրա 20 
մմ հեռավորությամբ տեղակայված և միաժամանակ ազդող գրգռիչներն 
ուղեղի կողմից կընկալվեն որպես մեկ գրգռիչ, քանի որ այստեղ նկատվում է 
զգայական նեյրոնները համամիտում երկրորդ կարգի մեկ նեյրոնի վրա: Դրա 
փոխարեն` մարմնի որոշ հատվածներ ունեն ավելի բարձր զգայնություն, 
քանի որ ընկալչական նեյրոնները տեղեկատվությունն առանձին-առանձին 
են հաղորդում ուղեղին (նկ. 9.2):  

 



239 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

Նկար 9.2. Ընկալչական դաշտերի զգայնության աստիճանը. 
 

Երկու նկարներում կարկինի երկու ծայրերը տեղադրված են իրարից 20մմ հեռավորության վրա: 
Ձախ կողմի նկարում դրդվող ընկալչական բջիջները (1) համամիտվում են երկրորդ կարգի մեկ 
նեյրոնի վրա (2), այդ պատճառով ուղեղն այդ երկու գրգռիչները կընկալի որպես մեկ: Աջ կողմի 
նկարում ընկալչական դաշտի զգայությունն ավելի մեծ է, քանի որ ընկալչական բջիջներից 
յուրաքանչյուրին առանձին-առանձին է հաղորդում զգայական տեղեկատվությունը ուղեղին: 

 
Գրգռիչի ուժի ծածկագրումը: Վերլուծիչների կարևոր հատկություն-

ներից մեկը գրգռիչների ուժը որոշելն ու համեմատելն է: Սովորաբար ուժգին 
գրգռիչն առաջացնում է ուժգին զգայություն: Գրգռիչի ուժը չի կարող ուղղա-
կիորեն ծածկագրվել զգայական նեյրոնի մեկ ԳՊ-ով, քանի որ վերջինս են-
թարկվում է «ամեն ինչ կամ ոչինչ» օրենքին, այսինքն` ունի կայուն տևո-
ղություն և տատանասահման: Այդ իսկ պատճառով գրգռիչի ուժը ծածկագր-
վում է երկու տեսակի տեղեկատվությամբ` 1. ընկալիչներում առաջացող 

ԳՊ-ների հաճախությամբ և 2. ակտիվացվող ընկալիչների քանակով:  
Թե՛ թույլ, թե՛ ուժգին գրգռիչներն առաջացնում են նույն տատանա-

Նկար 9.3. Գրգռիչի ուժի ծածկագրումը ԳՊ-ների հաճախության միջոցով.  
 

Ընկալչական պոտենցիալի մեծությունն ուղիղ համեմատական է գրգռիչի ուժին: Թույլ ուժի գրգռիչն 
առաջացնում է փոքր ԸՊ, որն էլ իր հերթին առաջացնում է քիչ հաճախությամբ ԳՊ-ներ: Դրան 
հակառակ պատկերն է գրանցվում ուժգին գրգռիչ ազդելու դեպքում: Ինչպես երևում է նկարում, 
առաջացող ԳՊ-ների «փնջերի» տևողությունն ուղիղ համեմատական է գրգռիչի ազդման 

տևողությանը:  
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սահմանով ԳՊ-ներ, սակայն ուժեղ գրգռիչների դեպքում առաջացած ԳՊ-նե-
րի հաճախությունն ավելի մեծ է, քան թույլի դեպքում: Պատճառն այն է, որ 
կենտրոնաձիգ ազդակների հաճախությունը պայմանավորված է ընկալչա-
կան պոտենցիալի տատանասահմանով, իսկ վերջինս մեծ է ուժգին գրգռիչ-
ների դեպքում (նկ. 9.3):  

Ինչպես նշվեց, ուղեղը գրգռիչի ուժի մասին դատում է նաև դրդված 
ընկալիչների քանակով: Այսպես` տարբեր ընկալիչներ ունեն դրդման տար-
բեր շեմքեր, այդ պատճառով թույլ ուժով գրգռիչների ազդման դեպքում 
միայն կդրդվեն ցածր դրդման շեմքով ընկալիչները: Գրգռիչի ուժը մեծա-
նալու դեպքում մյուս ընկալիչները ևս կներառվեն դրդման գործընթացում: 
Արդյունքում ուղեղն ակտիվացված ընկալիչների քանակը «վերածում» է 
գրգռիչի ուժի մեծության:  

Գրգռիչի քանակական բնութագիրը որոշվում է գրգռման շեմքի այն 
տարբերությամբ, որով գրգռիչի մեծացումն առաջացնում է զգայության 
նկատելի փոփոխություն: Ծանրոցի բարձրացմամբ կատարված փորձերը 
ցույց են տվել, որ որքան մեծ է ձեռքում բռնած ծանրոցի զանգվածը, այնքան 
սրա կշիռն ավելի շատ պետք է փոխվի, որպեսզի զգացվի այդ փոփոխութ-
յունը: Հայտնի է, որ կշռի ավելացումը հաստատուն մեծություն է և ուսում-
նասիրվող ծանրոցի զանգվածի 1/17 մասն է: Օրինակ` եթե 100 գ ծանրոցի 
դեպքում զգայության տարբերությունը նկատվում է ծանրոցը 5 գրամով ա-
վելացնելիս, ապա 10 կգ ծանրոցի դեպքում զգայության տարբերություն ա-
ռաջացնելու համար այն անհրաժեշտ է ավելացնել 0.5 կգ-ով:  

Գրգռիչի ֆիզիկական մեծության և դրա առաջացրած զգայության 
միջև քանակական հարաբերությունը (Վեբեր-Ֆեխների օրենք) որոշվում է 
հետևյալ բանաձևերով. 

E=k▪ lnR 
որտեղ E-ն զգայության ուժգնությունն է, R-ը` գրգռիչի ուժը, k-ն` հաստա-
տունը՝ 

E=a ▪ logl+b, 
 

որտեղ` E-ն զգայության մեծությունն է, l-ն` գրգռիչի ուժը, a-ն և b-ն` հաս-
տատուններ, որոնք տարբեր են զանազան գրգիռների համար: 

Վեբեր-Ֆեխների օրենքը գործում է միայն միջին ուժի գրգռիչների 
դեպքում: Այն գերթույլ և գերուժեղ գրգռիչների նկատմամբ կիրառելի չէ: 

Հարկ է նշել, որ դրդումն ուժdhացնելու դեպքում ԳՊ-ի հաճախությունը 
որոշակի սահմանից հետո սկսում է պակաս մեծանալ և գրգռիչի ուժ-դրդում 
հաճախություն կախվածությունը դառնում է ոչ գծային:  

Գրգռիչի տեղակայվածության ծածկագրումը: Օրգանիզմը կարող 
է որոշել շատ գրգռիչների տեղակայվածությունն արտաքին միջավայրում, ո-
րը կատարվում է զգայական ուղիների սոմատոտրոպիկ կազմավորման մի-
ջոցով: Օրինակ` ձեռքի շփման ընկալիչներն ուրվագծվում են գլխուղեղի 
կեղևի յուրահատուկ հատվածում: Վերջինիս փորձարարական գրգռումն ու-
ղեղի վիրահատության ժամանակ ընկալվում է որպես ձեռքում առաջացող 
շփում` չնայած ձեռքի վրա գրգռիչի բացակայությանը:  

Այս տեսակետից բացառություն են լսողական ընկալիչները: Ականջում 
տեղակայված նեյրոնները զգայուն են տաբեր հաճախությամբ ձայների 
նկատմամբ, սակայն սրանց ընկալչական դաշտերը նույնությամբ չեն 
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ուրվագծվում գլխուղեղի կեղևի լսողական բաժնում: Այդ պատճառով դրանց 
գրգռումը տեղեկատվություն չի տալիս գրգռիչի տեղադրվածության մասին: 
Դրա փոխարեն` գրգռիչի տեղակայվածությունը որոշելու համար ուղեղն 
օգտագործում է ընկալիչների գրգռման ժամանակը (նկ. 9.4): 

  
Նկար 9.4. Ձայնի աղբյուրի տեղակայվածությունը որոշելը. 

 

Երբ ձայնի աղբյուրը տեղակայված է դեմքի կենտրոնում (1), ապա ձայնային ազդանշանները երկու 
ականջներին միաժամանակ են հասնում: Եթե ձայնի աղբյուրը շեղված է դեմքի նկատմամբ 

կողմերից որևէ մեկում, այդ դեպքում ականջներից մեկին այն մի քանի միլիվայրկյան ավելի շուտ 
կհասնի, քան մյուսին, ընդ որում, շեղված կողմի ականջի կողմից ձայնը կընկալվի ավելի ուժգին, 

իսկ մյուս կողմի ականջի կողմից` ավելի մեղմ: 
 

Ընկալիչները կարող են ընկալել նաև գրգռիչի ազդեցության ուղղութ-
յունը: Այս դեպքում ընկալիչն առավելագույնս դրդվում է գրգռիչի որոշակի  
ուղղվածությամբ ազդելու դեպքում, իսկ հակառակ ուղղվածության դեպքում 
ոչ միայն չի դրդվում, այլև արգելակվում է: Այդպիսի օրինակ են հյուսվածքա-
յին մեխանաընկալիչները (Պաչինիի մարմնիկներ): 

Ժամանակային ծածկագրում: Գրգռիչների վերաբերյալ տեղեկատ-
վությունը ծածկագրվում է նաև ազդակների միջև եղած տևողությամբ` ժա-
մանակով: Այդ պատճառով ազդակները կարող են հաղորդվել «փնջերով», ո-
րոնցում ազդակները կարող են տարբեր ձև խմբավորվել` սկզբում, մեջտե-
ղում և վերջում, որն էլ առաջացնում է ժամանակային տարբեր պատկեր-
ներ: Գրգռիչի մասին տեղեկությունն ընկալվում է նաև նյարդային ազդակնե-
րի փնջերի տևողությամբ և փնջերում ազդակների թվով:  

9.5. Ընկալիչների տեսակները 
 

Օրգանիզմով և մասնավորապես նյարդային համակարգով գրգիռներն 
ընկալվում են ընկալիչների միջոցով: Ընկալիչները (ռեցեպտորներ) մասնագի-
տացված զգայական գոյացություններ են, որոնք ընկալում են արտաքին և 
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օրգանիզմի ներքին միջավայրից եկող տարբեր բնույթի գրգիռները, դրանց 
էներգիան վերածում ընկալչական կամ գեներատորային պոտենցիալի, որն 
էլ այնուհետև վերածվում է նյարդային ազդակի: Որպես ընկալիչ` կարող են 
հանդես գալ առանձին մասնագիտացված բջիջները կամ էլ նյարդային վեր-
ջույթները:  

Ընկալիչների դասակարգումը կատարվում է տարբեր սկզբունքներով:  
Ըստ տեղակայության՝ ընկալիչները լինում են` 

 Արտաքին ընկալիչներ (էքստերոռեցեպտորներ). տեղակայված են մաշկում և 
ընկալում են արտաքին միջավայրի տարբեր բնույթի գրգիռները (տեսո-
ղական, լսողական, անդաստակային, հոտառական, համի, շոշափելիքի): 

 Ներքին ընկալիչներ (ընդերաընկալիչներ, ինտերոռեցեպտորներ). տեղակայ-
ված են ներքին օրգաններում և անոթների պատերում, զգայուն են մե-
խանիկական ու քիմիական գրգռիչների, ինչպես նաև օսմոսային 
ճնշման փոփոխման և ցավային ազդակների նկատմամբ: Դրանց գոր-
ծունեությամբ է պայմանավորված ներքին օրգանների աշխատանքի 
կարգավորումն ու հոմեոստազի պահպանումը: 

 Հոդամկանային սեփական ընկալիչներ (պրոպրիոռեցեպտորներ). տեղակայ-
ված են մկաններում, ջլերում, հոդերում, վերնոսկրում և ընկալում են 
ճնշումը, թրթռոցը, կշռի փոփոխությունը, մկանների կծկման և թուլաց-
ման աստիճանը, մարմնի տարբեր մասերի դիրքը տարածության մեջ:  

Ըստ ազդանշանի ընկալման բնույթի` ընկալիչները լինում են. 
 Հպումային, երբ գրգռիչը պարտադիր պետք է հպվի ընկալչին (ցավ, համ): 
 Հեռազգաց (դիստանտ), երբ գրգռիչն անմիջապես չի հպվում ընկալչին (լսո-

ղություն, տեսողություն): 
Ըստ ընդունած գրգռիչների բնույթի` ընկալիչները լինում են. 
1. Մեխանաընկալիչներ, որոնք ընկալում են գրգռիչի մեխանիկական էներ-

գիան: Այս խմբում են շփման, հպման, ձգման, թրթռոցի և ճնշման ընկա-
լիչները: Մեխանաընկալիչներն են մարմնական, շարժողական, լսողական 
և անդաստակային զգայական համակարգերի ծայրամասային բաժիննե-
րը, ինչպես նաև անոթային և ներքին օրգանների որոշ ընկալիչներ: 

2. Ջերմաընկալիչներ, որոնք ընկալում են ջերմային գրգիռը և տեղակայված 
են մաշկում, ներքին օրգաններում, ինչպես նաև ԿՆՀ-ի ջերմազգաց նեյ-
րոններում: Ջերմաընկալիչները լինում են տաքազգաց և սառնազգաց:  

3. Քիմիաընկալիչներ, որոնք զգայուն են քիմիական գրգռիչների նկատմամբ: 
Այս խմբից են համի, հոտառական, անոթային և հյուսվածքային բազմա-
թիվ ընկալիչներ: 

4. Ձայնաընկալիչներ, որոնք ընկալում են ձայնային ալիքները: 
5. Լուսաընկալիչներ, որոնք ընկալում են լուսային էներգիան: 
6. Ցավազգաց ընկալիչներ (նոցիցեպտորներ), որոնք ընդունում են ցավային 

գրգիռները (տե՛ս 9.3):  
Ըստ կառուցվածքային առանձնահատկությունների` ընկալիչները 

լինում են (նկ. 9.5). 
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1   2    3 
Նկար 9.5. Ընկալիչների տեսակները. 

 

1. առաջնազգայական` ազատ նյարդային վերջույթով,  
2. առաջնազգայական` պատիճավորված նյարդային վերջույթով,  

3. երկրորդազգայական ընկալիչ` ընկալչական բջջով: 

 

 

 Առաջնազգայական, որոնք ձևավորվում են զգայական նյարդի թելե-
րից և գրգռիչն անմիջապես ազդում է սրանց վրա (հոտառական, շոշափա-
կան, ջերմազգաց, հոդամկանային): Առաջնազգայական ընկալիչները երկու 
տեսակի են: Դրանց մի մասն ունեն նյարդային ազատ վերջույթներ (օրինակ` 
ցավային և ջերմային ընկալիչները), իսկ մյուսների նյարդային վերջույթները 
շրջապատված են շարակցահյուսվածքային պատիճով (օրինակ` խորքային 
ճնշաընկալիչները, մկանային իլիկները, Գոլջիի ջլային ընկալիչները):  

 Երկրորդազգայական, որի դեպքում զգացող նյարդաթելերը գրգռվում 
են ոչ թե անմիջականորեն, այլ մասնագիտացված ընկալչական բջիջների 
միջոցով, որի վրա ազդում է գրգռիչը (համի, տեսողական, լսողական, ան-
դաստակային ապարատի): 

 

Ըստ ընկալվող գրգռիչների քանակի` լինում են. 
 Միաբնույթ (մոնոմոդալ) ընկալիչներ, որոնք հիմնականում զգայուն են 

մեկ տեսակի գրգռիչի նկատմամբ (տեսողական, լսողական, համի): 
 Բազմաբնույթ (պոլիմոդալ) ընկալիչներ, որոնք զգայուն են մի քանի տե-

սակի գրգռիչների նկատմամբ (օրինակ՝ ցավի, ջերմության, շփման նկատ-
մամբ): 

Քանի որ ընկալիչների ֆունկցիոնալ մասնագիտացումն արտացոլում է 
զգայական համակարգերի զարգացման աստիճանն ու կենսաբանական 
նշանակությունը, հենց նրանց քանակով ու առկա տեսակով է պայմանա-
վորված կենդանի օրգանիզմի` գրգիռներ ընկալելու հնարավորության սահ-
մանն ու պատասխանելու ունակությունը: Օրինակ` մարդիկ, ի տարբերութ-
յուն օձերի, անընկալունակ են տեսնելու ինֆրակարմիր ճառագայթները: 
Տարբեր մարդկանց միջև նույնպես կարող է լինել տարբերություն: Օրինակ` 
տարիքին զուգընթաց լսողական կամ տեսողական գրգիռների ընկալման ու-
նակությունը նվազում է, որը սահմանափակում է այդ մարդկանց կողմից ո-



244 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

րոշակի ուժգնությամբ գրգիռների ընկալումը:  
 

9.6. Ընկալիչների հարմարումը 
 
Գրգռիչների երկարատև ազդեցության դեպքում որոշ տեսակի ընկա-

լիչներում կարող է առաջանալ հարմարում (ադապտացիա), որի արդյունքում 
ընկալիչի կողմից ազդակների առաջացման և հաղորդման ունակությունը 
փոխվում է: Ընկալիչների հարմարման հիմքում առկա է վերլուծիչի զգացո-
ղության փոփոխությունը կայուն գործող գրգռիչի նկատմամբ: Այսպես` մար-
դու մատի մատանին գրգռում է այդ հատվածի ճնշաընկալիչները, որի 
պատճառով սկզբում խիստ զգալի է մատանու առկայությունը, սակայն 
հետո այդ զգացողությունը թուլանում է անգամ մատանու առկայության 
դեպքում: Մեկ այլ օրինակ. լուսավոր սենյակից մութ սենյակ անցնելիս 
սկզբում տեսողությունը շատ թույլ է լինում, իսկ հետո աստիճանաբար 

սկսում են երևալ որոշ իրեր:  
Հարմարվողական գործընթացներն սկսվում են ընկալիչներում և 

ընդգրկում վերլուծիչի նեյրոնային բոլոր մակարդակները: 
Այս տեսակետից ցավային ընկալիչներն ու պրոպրիոցեպտորները քիչ 

հարմարվող են կամ չհարմարվող: 
Ըստ հարմարվողական գործընթացների զարգացման աստիճանի` 

ընկալիչները լինում են երկու տեսակի. 
 Լարումային ընկալիչները դանդաղ հարմարվող են, գրգռիչի ազդման 

սկզբնական շրջանում գրանցվում են բարձր հաճախությամբ նյարդային 
ազդակներ (նկ. 9.6), որից հետո ազդակահոսքը կայունանում է համեմատա-
բար թույլ հաճախությամբ և պահպանվում գրգռիչի ազդեցության ողջ ժա-
մանակահատվածում (ճնշաընկալիչներ, հոդամկանային սեփական ընկալիչ-
ներ): 

 Փուլային ընկալիչներն արագ հարմարվող են, դրդվում են գրգռիչի ազդ-
ման սկզբում, այնուհետև «անջատվում», ևս մեկ անգամ դրդվում գրգռիչը 
հեռացնելու դեպքում (նկ. 9.6): Ընկալիչների այս տեսակի շնորհիվ օրգա-
նիզմն անտեսում է այն գրգռիչների ազդեցությունը, որոնք տվյալ պահին 
պետք չեն: Փուլային ընկալիչների օրինակ են հոտառական ընկալիչները: 
Այսպես` օծանելիքի հոտը սկզբում շատ ուժեղ է զգացվում, այնուհետև` թու-
լանում է կամ ընդհանրապես վերանում` չնայած օծանելիքի առկայությանը:  

Ընկալիչների հարմարման մեխանիզմը պայմանավորված է ընկալիչի 

Նկար 9.6. Լարումային և փուլային 
ընկալիչներում առաջացող 
ընկալչական և գործողության 

պոտենցիալների 
առանձնահատկությունները: 
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տեսակով: Որոշ ընկալիչներում բացվում են K+-ական անցուղիները, որի 
հետևանքով թաղանթը վերաբևեռանում է ու արգելակում ազդակների հա-
ղորդումը: Այլ ընկալիչներում հարմարման հիմքում առկա է Na+-ական ան-
ցուղիների արագ ապաակտիվացումը:  

Որոշ դեպքերում ընկալիչների հարմարումը կատարվում է ընկալիչ-
ների օժանդակիչ կառույցներով: Օ-
րինակ՝ Պաչինիի մարմնիկների հար-
մարման պատճառն այս ընկալիչների 
պատիճի հատկությունն է:  

 

9.7. Ազդակների վերափոխումն 
ընկալիչներում 

 
Ընկալիչներում կան երկու 

մասեր` ընկալչական և ձևափոխող: 
Ընկալչական հատվածն այնպես է 
կառուցված, որ գրգռիչի ազդե-
ցությամբ նրանում առաջանում է 
ընկալչական պոտենցիալ: Դա 
կատարվում է բջջի թաղանթը 
ձգվելու (մկանների պրոպրիոցեպ-
տորներ), մեխանիկական ալիքների 
ազդեցության (ձայնային ընկալիչ-
ներ), ճնշման և լարվածության փո-
փոխման (ճնշաընկալիչներ), քիմիա-
կան աստիճանականության 
(քիմիաընկալիչներ) և այլ 
փոփոխությունների դեպքում:  

Գրգռիչի ուժը մեծանալու դեպքում ընկալչական պոտենցիալը նույն-
պես մեծանում է և երկարում (նկ. 9.7): Ընկալչական պոտենցիալը, որն իր 
բնույթով տեղային պոտենցիալ է, ձևափոխվում է գործողության պոտեն-
ցիալի, որն էլ գրգռիչի մասին տեղեկատվությունը հաղորդում է համապա-
տասխան կենտրոն: Նշենք, որ տարբեր ուժով գրգռիչների ազդելու դեպքում 
առաջանում են միանման տատանասահմանով ԳՊ-ներ, իսկ գրգռիչի ուժը 
ծածկագրվում է առաջացող ԳՊ-ների հաճախականությամբ:  

Անհրաժեշտ է իրարից տարբերել ընկալչական և գեներատորային պոտեն-
ցիալները: Եթե ընկալչական հատվածը զգացող նեյրոնի մի մասն է (դենդրի-
տի ազատ կամ պատիճավորված վերջույթ), ապա այդ դեպքում ընկալչա-
կան և գեներատորային պոտենցիալները համարժեք են իրար: Եթե ընկա-
լիչն առանձին է զգացող նեյրոնից, ապա այդ դեպքում ընկալչական և գենե-
րատորային պոտենցիալները տարբերվում են իրարից: Գրգռվելու դեպքում 
ընկալիչում առաջանում է ընկալչական պոտենցիալ, որը հարուցում է միջ-
նորդանյութի արտազատում, որն էլ, իր հերթին ազդելով զգացող նեյրոնի 
վրա, վերջինիս հետսինապսային թաղանթում առաջացնում է գեներատո-
րային պոտենցիալ: Գեներատորային պոտենցիալի բավարար արժեքի դեպ-
քում զգացող նեյրոնում առաջանում է ԳՊ: 

Առաջնազգայական ընկալիչներում և նյարդային ազատ վերջույթնե-

Նկար 9.7. Ընկլաչական պոտենցիալի 
կախվածությունը գրգռիչի ուժից: 
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րում գրգռիչի փոխարկումը նյարդային ազդակի ընթանում է հետևյալ հա-
ջորդականությամբ. գրգռիչի փոխազդեցություն ընկալչի թաղանթի հետ → 
թաղանթի թափանցելիության փոփոխություն և ընկալչական պոտենցիալի 
(ԸՊ) առաջացում, → ԸՊ-ի էլեկտրատոնային տարածում զգայական նեյրոնի 
թաղանթի հարևան շրջաններին → գործողության պոտենցիալի ծագում և 
տարածում: 

ԸՊ-ն աստիճանական բնույթ ունի, և դրա տատանասահմանը պայ-
մանավորված է ազդակի ուժգնությամբ:  

Երկրորդազգայական ընկալիչներում ընթացող գործընթացներն ունեն 
հետևյալ հաջորդականությունը. գրգռիչի փոխազդեցություն մասնագիտաց-
ված ընկալչական բջջի թաղանթի հետ → ԸՊ-ի առաջացում մասնագիտաց-
ված ընկալչական բջջում և դրա ազդեցությամբ ընկալչական բջջի նախասի-
նապսային վերջույթից միջնորդանյութի արտազատում → միջնորդանյութի 
ազդեցությամբ զգայական նեյրոնի հետսինապսային թաղանթի ապաբևե-
ռացում և հետսինապսային գեներատորային պոտենցիալի առաջացում → 
գեներատորային պոտենցիալի էլեկտրատոնային տարածում հետսինապսա-
յին թաղանթի այն հատվածներին, որոնք օժտված են էլեկտրածին հատ-
կությամբ → զգացող նեյրոնում ԳՊ-ի առաջացում և տարածում: 

Գեներատորային պոտենցիալը կարող է լինել ինչպես ապաբևեռաց-
նող (օրինակ` համի, հավասարակշռության ընկալիչներում), այնպես էլ գեր-
բևեռացնող (օրինակ` տեսողական ընկալիչներում): 

Գրգռիչի էներգիայի վերածումը ընկալչական կամ գենետատորային 
պոտենցիալի ֆիզիոլոգիայում կաչվում է տրանսդուկցիա:  

 

9.8. Տեսողական վերլուծիչ 
 

Մարդու զգայության հարցում տեսողական վերլուծիչն ունի իր ուրույն 
դերն ու կարևորությունը, քանի որ արտաքին աշխարհի վերաբերյալ 
տեղեկատվության մոտավորապես 90 %-ն ընկալվում է դրանով: Տեսողութ-
յան միջոցով մարդը ոչ միայն տեղեկատվություն է հավաքում արտաքին 
աշխարհից ու կողմնորոշվում տարածության մեջ, այլև գնահատում է ար-
տաքին միջավայրն ընդհանրապես` ներառյալ ինքն իրեն: Տեսողության 
հիմքում առկա է ոչ թե լույսի բացարձակ պայծառության, այլ լույսի և խա-
վարի միջև եղած հակադրության ընկալումը:  

Տեսողական վերլուծիչը կազմված է ծայրամասային բաժնից (տեսո-
ղական զգայարանից` աչքից), հաղորդող ուղիներից և մեծ կիսագնդերի կեղևի 
ծոծրակային հատվածում առկա կենտրոնական բաժնից:  

 
9.8.1. Աչքի կառուցվածքային առանձնահատկությունները 

 
Աչքում տարբերում են երկու հիմնական մասեր` 1. լուսաընկալիչ (ֆո-

տոռեցեպտոր) բջիջներ պարունակող ակնագունդ կամ ակնախնձոր, որը տե-
սողական նյարդի միջոցով կապվում է գլխուղեղի հետ, 2. աչքի օժանդակ կամ 
պաշտպանիչ օրգաններ, որում ներառվում են կոպերը, թարթիչները, ակնակա-
պիճի ոսկրապատյանը, ակնագունդը շարժման մեջ դնող միջաձիգ զոլավոր 
մկանները, աչքի փակեղները և արցունքային ապարատը: 

Ակնագնդում տարբերում են երեք ֆունկցիոնալ համակարգեր`  
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1.  լուսաբեկիչ համակարգ, որում ընդգրկվում են եղջերաթաղանթը, աչ-
քի առջևի և հետին խցիկների ներակնային հեղուկը, ոսպնյակը և ապակեն-
ման մարմինը,  

2. հարմարվողական համակարգ, որը կազմված է թարթչավոր մարմնից, 
ցինյան կամ ոսպնյակային կապաններից և ոսպնյակից,  

3. ընկալչական համակարգ, որը ցանցաթաղանթն է:  
Ակնագնդի պատը կազմված է երեք թաղանթից` 1. արտաքին` ֆիբ-
րոզային, 2. միջին` անոթային, 3. ներքին` ցանցաթաղանթ (ցանցե-
նի): 

Ակնագնդի առջևի մակերեսը ծածկված է թափանցիկ եղջերաթաղան-

թով, որը ֆիբրոզային թաղանթի մի մասն է: Եղջերաթաղանթը, բացառութ-
յամբ ծայրամասային գոտու, չունի արյունատար անոթներ, սակայն հա-
րուստ է ոչ միելինապատ նյարդային վերջույթներով, որոնց շնորհիվ այն 
ձեռք է բերում բարձր զգայություն (նկ. 9.8):  

Անոթային թաղանթը կազմված է 3 բաժիններից` սեփական անոթաթա-
ղանթից, թարթչային մարմնից և ծիածանաթաղանթից: Սեփական անոթաթա-
ղանթն իր անունը ստացել է այնտեղ առկա հարուստ արյունատար անոթնե-
րի պատճառով: 

Թարթչային մարմինը աչքի անոթային թաղանթի արյան անոթներով 
հարուստ միջին` գոտիաձև հաստացած հատվածն է: Այն ապահովում է 
ոսպնյակի անշարժացումը և իր հիմքում առկա հարթ մկանաթելերից 
կազմված թարթչային մկանի միջոցով իրականացնում ոսպնյակի կորության 
փոփոխումը:  

Ծիածանաթաղանթն անթափանց գունակային գոյացություն է: Սրա 
կենտրոնում փոփոխական մեծությամբ անցքն է` բիբը, որի միջով լույսի 
ճառագայթները թափանցում են աչքի մեջ:  

Ծիածանաթաղանթում կան բիբը լայնացնող և նեղացնող հարթ մկան-
ներ: Բիբը լայնացնող ճառագայթաձև մկանները նյարդավորվում են սիմպա-
թիկ, իսկ օղակաձև դասավորված նեղացնող մկանները` պարասիմպաթիկ 
նյարդաթելերով:  

Ուժգին լուսավորման դեպքում աչքի ցանցենու լուսազգայուն շերտը 
ուժգին գրգռվում է, որն ակնաշարժ նյարդի միջոցով առաջացնում է բբի 

Նկար 9.8. Աչքի կառուցվածքային հիմնական տարրերը: 
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օղակաձև մկանի կծկում և բբի նեղացում: Հակառակ պատկերն է արձա-
նագրվում ուժգին լուսավորվածության դեպքում: Հասուն մարդու բբի մա-
կերեսը տատանվում է 1.5-8 մմ սահմաններում, որը մոտավորապես 30 
անգամ փոփոխում է ցանցաթաղանթի վրա ընկնող լույսի քանակը:  

Ծիածանաթաղանթի հետևում տեղակայված է թափանցիկ և երկ-
ուռուցիկ ոսպնյակը: Այն տեղակայված է բարակ, նուրբ պատյանում և 
ցինյան կապաններով միացած է թարթչավոր մարմնին: Ոսպնյակի ձևը փոխ-
վում է աչքը հարմարվելու (ակոմոդացիայի) ժամանակ` հեռու և մոտիկ 
առարկաներ տեսնելու համար: Ոսպնյակի հետևում հիալուրոնաթթվի կո-
լոիդ լուծույթ պարունակող թափանցիկ ապակենման մարմինն է, որը լցնում է 
ոսպնյակի և ցանցաթաղանթի միջև եղած տարածությունը: 

 
9.8.2. Աչքի հարմարում (ակոմոդացիա) 

 
Տարբեր հեռավորությամբ տեղակայված առարկաները հստակ տես-

նելու համար տեսողական վերլուծիչի հարմարվելու ունակությունը կոչվում է 
հարմարում (ակոմոդացիա): Այն իրականացվում է ոսպնյակի ուռուցիկության 
փոփոխմամբ, որի շնորհիվ փոխվում է ոսպնյակի բեկող հատկությունը:  

Ակոմոդացիան իրականացվում է թարթչային մարմնի հարթ մկանների 
միջոցով, որի հետևանքով փոխվում է ոսպնյակի կորությունը: Վերոհիշյալ 
մկանների կծկման ժամանակ ցինյան կապանները թուլանում են, ոսպնյակի 
վրա ընկնող ճնշումը փոքրանում է, և այն ավելի ուռուցիկ է դառնում: Երբ 
թարթչային մարմնի հարթ մկանները թուլանում են, ոսպնյակի կորությունն 
ու նրա լուսաբեկման հատկությունը փոքրանում են: 

Ոսպնյակի ուռուցիկության փոփոխման հետևանքով փոխվում է նրա 
լույսը բեկելու ուժը, որի հետևանքով փոխվում է նաև ցանցաթաղանթի վրա 
պատկերի կիզակետը (ֆոկուսը):  

Թարթչային մարմնի մկանները նյարդավորվում են պարասիմպաթիկ 
նյարդաթելերով: Այդ պատճառով ատրոպինի ազդեցությամբ մկանաթելերին 
հաղորդվող դրդումը շրջափակելու հետևանքով սահմանափակվում է աչքի 
ակոմոդացիան մոտիկ առարկաներ տեսնելիս, իսկ բիբը լայնանում է: 

Տարիքի մեծացմանը զուգընթաց ոսպնյակի առաձգականությունը 
նվազում է, և ցինյան կապանների ձգվածության թուլացման շնորհիվ 
ոսպնյակի ուռուցիկությունն էապես չի փոխվում կամ փոխվում է շատ 
աննշան:  

Բնականոն աչքի գլխավոր կիզակետը ցանցենու վրա է: Սակայն հան-
դիպում են նաև ճառագայթի բեկման բնական շեղումներ կամ արատներ 
(ռեֆրակցիա): Դրանցից են կարճատեսությունը (միօպիա) և հեռատեսութ-
յունը (հիպերմետրօպիա կամ գերմետրօպիա):  

Կարճատեսության դեպքում բեկված ճառագայթների փունջը կիզակետ-
վում է ցանցաթաղանթի առջևում, իսկ ցանցաթաղանթի վրա ընկնում է 
ցրված ճառագայթների փունջ, ուստի առարկայի պատկերը ստացվում է 
աղոտ ու ցրված: Կարճատեսությունը շտկելու համար օգտվում են երկ-
գոգավոր ապակիներից, որոնք նվազեցնում են ոսպնյակի բեկող ուժը և 
ճառագայթների կիզակետումը մոտեցնում ցանցաթաղանթին: 

Հեռատեսության դեպքում աչքում բեկված ճառագայթների փունջը 
կիզակետվում է ցանցաթաղանթի հետևում, իսկ վերջինիս վրա ստացվում է 
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առարկայի աղոտ պատկերը: Հեռատեսությունը շտկելու համար օգտվում են 
երկուռուցիկ ապակիներից, որոնք մեծացնում են աչքի բեկող ուժը: 

 

9.8.3. Ցանցաթաղանթի լուսազգայուն բջիջները 
 

Ցանցաթաղանթը կամ ցանցենին բջջային բազմաթիվ շերտերից 
կազմված լուսազգայուն թաղանթ է, որտեղ լույսի ճառագայթները` որպես 
գրգռիչ, վերածվում են նյարդային ազդակի: 

 Ցանցաթաղանթը ծածկում է ակնախնձորի ներքին մակերեսը: Այն 
բազմաշերտ է, որի ամենախոր շերտը կազմված է ֆուսցին պարունակող 
գունակային բջիջներից: Այս շերտը կլանում է ճառագայթներն ու արգելա-
կում լուսացրումը, որը նպաստում է տեսողական պատկերների հստակ 
ընկալմանը: Գունակային բջիջները մասնակցում են նաև լուսաընկալիչ-
ներում ընթացող նյութափոխանակության գործընթացներին ու սինթեզում 
տեսողական գունակներ: 

Ցանցաթաղանթում տեղակայված են նաև տեսողության համար պա-
տասխանատու լուսաընկալչական բջիջները: Այս բջիջների և տեսողական 
նյարդը կազմող հանգուցային բջիջների միջև կապն իրականացվում է երկ-
բևեռ նեյրոններով (նկ. 9.9): Մարդու տեսողական նյարդը պարունակում է 
մոտավորապես 1.3 մլն նյարդաթելեր: Մեկ հանգուցային բջջի վրա կարող են 
համամիտվել մինչև 100 երկբևեռ նեյրոններ և հազարավոր լուսաընկալիչ-
ներ, իսկ մեկ լուսաընկալիչը կարող է կապվել մի քանի տասնյակ հանգու-
ցային բջիջների հետ:  

 

 
Նկ. 9.9. Աչքի ցանցաթաղանթի բջջային տարրերը: 

Տարբերում են երկու տեսակի հանգուցային բջիջներ: Դրանց մի տե-
սակը դրդվում է ընկալչական դաշտի կենտրոնական գոտի ընկնող լույսով և 
արգելակվում, եթե լույսն ընկնում է ծայրամասային գոտու վրա: Երկրորդ 
տեսակի հանգուցային բջիջներն արգելակվում են ընկալչական դաշտի 
կենտրոնական գոտու լուսավորմամբ և դրդվում, երբ լույսն ընկնում է 
ծայրամասային գոտու վրա: 

Նման հանգուցային բջիջների առկայությունն ապահովում է լուսավոր 
և մուգ առարկաների զանազանումը:  

Ցանցաթաղանթի և աչքի օպտիկական առանցքի հատման տեղում 
տեղակայված է մոտավորապես 1.5 մմ տրամագծով ոչ մեծ շրջան` դեղին բի-
ծը: Դեղին գույնը պայմանավորված է կարոտինոիդների պարունակությամբ: 
Բծի կենտրոնում խորացած կենտրոնական փոսիկն է: 
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 Այն պարունակում է միայն սրվակիկներ և առավել լուսազգաց կետն 
է: Ակնագնդի այն տեղը, որտեղից դուրս են գալիս տեսողական նյարդի 
նյարդաթելերը, և բացակայում են ցուպիկներն ու սրվակիկները, կոչվում է 
կույր բիծ: Վերջինս լուսազգայուն չէ:  

Հետաքրքիր է, որ լույսի ճառագայթը մինչև ցանցաթաղանթի լուսազ-
գաց շերտին հասնելը պետք է անցնի եղջերաթաղանթով, ոսպնյակով, ա-
պակենման մարմնով և ցանցաթաղանթի ամբողջ հաստությամբ, քանի որ 
ցուպիկների ու սրվակիկների լուսազգայուն հատվածները տեղակայված են 
ցանցաթաղանթի ամենախորանիստ շերտում` գունակային շերտում, և հա-
կառակ են ուղղված լույսի աղբյուրին (նկ. 9.10):  

 
Լուսաընկալիչներ: Սրանք կազմված են արտաքին և ներքին հատված-

ներից, որոնք փոքրիկ ոտիկով միանում են իրար: Արտաքին հատվածները 
պարունակում են գունակ ու լուսազգայուն են, ուղղված են դեպի գունակա-
յին շերտը, այսինքն` տեղակայված են լույսին հակառակ ուղղությամբ: Ար-
տաքին և ներքին հատվածները միացնող ոտիկում կան 16-18 բարակ թելիկ-
ներ: Ներքին հատվածն ունի խոշոր կորիզ և կորիզային բջիջներին հատուկ 
բոլոր օրգանոիդներ: Ներքին հատվածում կան բազմաթիվ միտոքոնդրիում-
ներ, որոնք լուսավորվածության դեպքում ուռչում են, և հավանաբար այդ 
պայմաններում դրանցում մեծանում է օքսիդացնող ֆերմենտների ակտի-
վությունը: Ներքին հատվածը վերջում վերածվում է սինապսային վերջույթի, ո-
րը հաղորդակցվում է երկբևեռ և հորիզոնական բջիջների հետ:  

Ցանցաթաղանթում կան երկու տեսակի լուսաընկալիչներ (ֆոտոռե-
ցեպտորներ)` ցուպիկներ և սրվակիկներ: Մարդու ցանցաթաղանթում կան 
մոտավորապես 130 մլն ցուպիկներ և 6-7 մլն սրվակիկներ (նկ. 9.11): 

Նկար 9.10. Ցանցաթաղանթի բջիջների տեղակայվածությունը գունակային 
բջիջների նկատմամբ: 
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Ցուպիկները երկար ու բարակ բջիջներ են, որոնք ունեն հավասար 
տրամագծով գլանաձև արտաքին ու ներքին հատվածներ: Սրվակիկներն 
ունեն ավելի հաստ ու գագաթում նեղացող ներքին հատված և ավելի բա-
րակ ու կոնաձև արտաքին հատված:  

Ցուպիկներն ապահովում են մթնշաղային և գիշերային տեսողութ-
յունը, քանի որ ակտիվ են ցածր լուսավորվածության դեպքում, իսկ սրվա-
կիկները` գունային տեսողությունը և գործում են առավել վառ լուսավորվա-
ծության դեպքում:  

Գիշերային տեսողությունն ունի մեծ զգայունություն, թույլ պար-
զություն և սև-սպիտակ է: Ցուպիկները շատ զգայուն են և կարող են դրդվել 
անգամ մեկ ֆոտոնի կլանման դեպքում: Ցուպիկային տեսողությունն 
անգույն է, քանի որ ցուպիկներն ունեն միայն մեկ տեսակի տեսողական 
գունակ` ռոդօպսին, հետևաբար տարբեր երկարությամբ ալիքներն ընկալ-
վում են որպես ուժգնության 
տարբերություններ: Ցուպիկային 
տեսողությունը պարզ չէ, քանի որ 
մեկ հանգուցային նեյրոնի վրա 
ավարտվում են բազմաթիվ 
ցուպիկներ (մոտավորապես 125 
հատ):  

Ցերեկային կամ սրվակիկային 
տեսողությունն ունի ավելի թույլ 
զգայունություն, քանի որ 
սրվակիկներն ավելի քիչ են զգայուն 
լույսի նկատմամբ և դրանց դրդման 
համար հարկավոր է մի քանի 
հարյուր ֆոտոն: Մեկ հանգուցային 
բջջի վրա ավելի քիչ քանակի 
սրվակիկներ են ավարտվում (մոտա-
վորապես 6-7), որը մեծացնում է 
տեսողության պարզությունն ու 
սրությունը: Սրվակիկային տեսողությունը գունավոր է, քանի որ սրանք 
ունեն տարբեր տեսակի գունակներ:  

Թույլ լուսավորման դեպքում գործում են միայն ցուպիկները: Ցանցա-
թաղանթի կենտրոնից դեպի ծայրամաս սրվակիկներն աստիճանաբար 
պակասում են, ու ավելանում է ցուպիկների քանակը, իսկ ամենածայրամա-
սային հատվածում կան միայն ցուպիկներ, որոնք 1000 անգամ ավելի լու-
սազգայուն են, քան սրվակիկները: Հայտնի է, որ մթնշաղին ավելի լավ են 
երևում այն առարկաները, որոնք տեսադաշտի կողքերում են, և ավելի վատ՝ 
նրանք, որոնք ընդգրկվում են հայացքով: Այսպիսով, սրվակիկները ցերեկա-
յին և գունավոր տեսողության, իսկ ցուպիկները մթնշաղային տեսողության 
ընկալիչներն են: 

Ցանցենու դրդունակությունը պայմանավորված է լուսավորության 
ուժգնությամբ և կարող է փոխվել: Օրինակ` պայծառ լուսավորության դեպ-
քում ցանցենու դրդելիությունը նվազում է, որի հետևանքով մութ տարածք 
տեղափոխվելիս առաջին պահին աչքը ոչինչ չի տեսնում: 

Մութ տարածքում ցանցենու դրդելիությունը մեծանում է, որի շնորհիվ 

Նկար 9.11. Ցանցաթաղանթի ցուպիկներն ու 
սրվակիկներն էլեկտրոնային մանրադիտակատով: 
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աստիճանաբար երևում են սկզբում` առարկաների ուրվագծերը, իսկ հետո` 
մանրամասները: Մութ տարածքից վառ լուսավորված տարածք տեղափոխ-
վելիս մարդն առաջին պահին «կուրանում է» և միայն որոշ ժամանակ անց 
աստիճանաբար, ցանցենու զգայունության նվազմանը զուգընթաց աչքը 
սկսում է ընտելանալ ուժգին լույսին:  

Աչքի ցանցաթաղանթում, բացի վերոհիշյալ բջիջներից, կան նաև տե-
սողության առաջացմանն օժանդակող բջիջներ: Դրանցից են ամակրինային 
և հորիզոնական բջիջները: 

Ամակրինային բջիջներ: Սրանք ներդիր նեյրոններ են, որոնք մուտ-
քային ազդակներ են ստանում երկբևեռ նեյրոններից և այլ ամակրինային 
բջիջներից ու ազդակներն ուղարկում հանգուցային և այլ երկբևեռ բջիջնե-
րին: Ամակրինային բջիջներով ստացվում է հանգուցային բջիջների մուտ-
քային ազդակների շուրջ 70 %-ը, իսկ մնացածն իրականացվում է երկբևեռ 
նեյրոններով:  

Հորիզոնական բջիջներ: Այս բջիջները նույնպես ներդիր նեյրոններ 
են, որոնք դենդրիտներով հաղորդակցվում են լուսաընկալիչների հետ, իսկ 
աքսոնները կարող են բավականաչափ հեռանալ և ճյուղավորվել: Այս բջիջ-
ները միմյանց հետ կապված են էլեկտրական սինապսներով և առաջացնում 
են ֆունկցիոնալ սինցիտիում:  

Լույսի բացակայության դեպքում լուսաընկալիչներից արտադրվում է 
գլյուտամատ, որն ապաբևեռացնում է հորիզոնական բջիջները: Վերջին-
ներիս ապաբևեռացումը գերբևեռացնում է շրջակա լուսաընկալիչները: 
Լուսավորվածության դեպքում լուսաընկալիչներից գլյուտամատ քիչ արտա-
զատվելու պատճառով հորիզոնական բջիջները գերբևեռանում են, որն էլ 
առաջացնում է լուսաընկալիչների ապաբևեռացում: Այսպիսով, հորիզոնա-
կան բջիջները հետադարձ ազդակներ են ուղարկում լուսաընկալիչներին:  

 
9.8.4. Ֆոտոքիմիական ռեակցիաները ցանցաթաղանթում 

 
Լուսաընկալիչների գունակները: Լուսաընկալչական բջիջների ար-

տաքին հատվածը պարունակում է մոտավորապես հազար թաղանթային 
սկավառակներ (ցուպիկներում) կամ թաղանթային ծալքեր (սրվակիկներում): 
Ցուպիկներում այս սկավառակներն անջատված են արտաքին թաղանթից, 
իսկ սրվակիկներում դրանք միացած են թաղանթին:  

Լուսազգայուն գունակները միացած են սկավառակների թաղանթին: 
Այս գունակները լուսային էներգիան վերածում են էլեկտրական ազդակի: 
Կան չորս տեսակի լուսային գունակներ` ռոդօպսին և երեք տեսակի յոդօպ-
սիններ: 

Ռոդօպսինը ցուպիկների գունակն է. այն մեծ ուժգնությամբ կլանում է 
կանաչ ու կապույտ գույները: Ռոդօպսինն ունի լույս կլանելու երկու առավե-
լագույն սպեկտր` 500 նմ և 300 նմ:  

Սրվակիկների արտաքին հատվածների սկավառակների թաղանթնե-
րը պարունակում են մեկ այլ տեսողական գունակ` յոդօպսին, որն իր քիմիա-
կան բաղադրությամբ տարբերվում է ռոդօպսինից: Երեք տեսակի (կապ-
տազգաց, կանաչազգաց, կարմրազգաց) սրվակիկներում պարունակվում են 
երեք գունակներ, որոնց կլանման սպեկտրը կապույտ (420 նմ), կանաչ (531 
նմ) և կարմիր (558 նմ) ճառագայթների հատվածներում է:  
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Տեսողական գունակները կազմված են լուսային քվանտներն ընկալող 
ընդունիչից` քրոմոֆորից, և սպիտակուցից` օպսինից: Քրոմոֆորը կազմված է 
ռետինալից (վիտամին A-ի ալդեհիդ) և կարող է լինել տարբեր իզոմեր 
տեսակներով: Տեսողական բոլոր գունակների քրոմոֆորային խումբը 11-
ցիս-ռետինալն է, որը սինթեզվում է վիտամին A-ից: Այդ է պատճառը, որ A 
թերվիտամինոզի դեպքում օրգանիզմում զարգանում է հավկուրություն (հեմե-
րալօպիա):  

Ռոդօպսինը սինթեզվում է բջիջների ներքին հատվածում, որից հետո 
այն միանում է արտաքին թաղանթի ներքին հատվածում առաջացող նոր 
սկավառակների թաղանթին: Նոր սկավառակները հրում են հներին դեպի 
բջիջների արտաքին հատվածը, որտեղ ենթարկվում են ֆագոցիտոզի: Այս-
պիսով, հին սկավառակներն անընդհատ թարմացվում են նորերով: Մեկ ժա-
մում թարմացվում է մոտավորապես 3-4 սկավառակ:  

Ֆոտոքիմիական ռեակցիաները: Քննարկենք ցուպիկներում ընթա-
ցող գործընթացները: Լույսի ազդեցությամբ ռոդօպսինում 11-ցիս-իզոմերով 
ռետինալը փոխակերպվում է տրանս- տեսակի, և սպիտակուցային մոլեկու-
լի պտտման հետևանքով առաջանում է պրելյումիռոդօպսին և լյումիռոդօպ-
սին: Դրանք փոխում են թաղանթի թափանցելիությունը, և սկսվում է 
լուսաընկալիչի դրդումը: Այնուհետև դրանք վերափոխվում են մետառոդօպ-
սին I-ի, մետառօդոպսին II-ի և պարառոդօպսինի, որի հետևանքով ռետի-
նալն անջատվում է օսպինից (նկ. 9.12):  

 
Գունազրկված օպսինն ակտիվացնում է իրեն միացված G-սպիտակու-

ցին (տրանսդուցին), որն էլ իր հերթին ակտիվացնում է ֆոսֆոդիէսթերազը: 
Վերջինս տրոհում է ցԳՄՖ-ն: Քանի որ այս բջիջների արտաքին թաղանթը 
պարունակում է ցԳՄՖ-կախյալ Na+-ական անցուղիներ, ուստի բջջում 
ցԳՄՖ-ի նվազման հետևանքով վերոհիշյալ անցուղիները փակվում են, որի 
հետևանքով թաղանթը գերբևեռանում է: Լուսաընկալչական բջջի ներքին 
հատվածով տարածվող գերբևեռացումը փակում է Ca2+-ական անցուղի-
ները, և բջջի ներսում Ca2+-ական իոնների քանակը նվազում է: Դրա 
հետևանքով պակասում է բջջի կողմից միջնորդանյութերի արտազատումը, 

Նկար 9.12. Լույսի ազդեցությամբ ցանցաթաղանթում կատարվող գործընթացները՝ 
 

1. լույս, 2. տեսողական գունակ, 3. 11-ցիս-ռետինալ, 4. տրանսդուցին, 5. տրանս-ռետինալ, 6. 
տեսողական գունակն ակտիվացնում է տրանսդուցինը, 7. տրանսդուցինն ակտիվացնում է 
ֆոսֆոդիէսթերազը, 8. ֆոսֆոդիէսթերազ, 9. ֆոսֆոդիէսթերազի ազդեցությամբ ցԳՄՖ-ն 
վերափոխվում է ԳՄՖ-ի, 10. նատրիումական անցուղի, 11. ցԳՄՖ-ի քանակի նվազման 
հետևանքով ցԳՄՖ-ակախյալ նատրիումական անցուղիներն ապաակտիվանում են, որի 

հետևանքով ֆոտոընկալիչը գերբևեռանում է: 
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ու որպես հետևանք երկբևեռ ու հանգուցային նեյրոններում ձևավորվում է 
համարժեք պատասխան:  

Ազդեցության նման կասկադային մեխանիզմն ուժգնացնում է սպաս-
վելիք վերջնական արդյունքը: Այսպես` դրդված մեկ մոլեկուլ ռոդօպսինն 
ակտիվացնում է մի քանի հարյուր տրանսդուցին: Վերջինիս յուրաքանչյուր 
ակտիվացված մոլեկուլ ակտիվացնում է միայն մեկ մոլեկուլ ֆոսֆոդիէսթե-
րազի, սակայն դրա փոխարեն վերոհիշյալ ֆերմենտը կատալիզում է մի 
քանի հազար մոլեկուլ ցԳՄՖ: Այսպիսով, մեկ ֆոտոնի ազդեցությամբ ծագող 
արդյունքն ուժգնանում է ավելի քան 100000 անգամ:  

Լույսի բացակայությամբ ռոդօպսինն ակտիվ չէ: Այդ վիճակում լու-
սաընկալչական բջիջներում շատանում է ցԳՄՖ-ի քանակը, որի հետևան-
քով բջջի արտաքին թաղանթի Na+-ական անցուղիները բացվում են: Նատ-
րիումի ներհոսքի պատճառով թաղանթն ապաբևեռանում է, և դրա պոտեն-
ցիալը հասնում է -40 մՎ-ի (հանգստի ժամանակ այն մոտավորապես -70մՎ 
է): Ապաբևեռացումը հասնում է բջջի ներքին հատված և ակտիվացնում 
Ca2+-ական անցուղիները: Բջջի ներսում կալցիումի իոնների ավելացումը 
մեծացնում է բջջի կողմից միջնորդանյութի արտազատումը, որի հետ-
ևանքով երկբևեռ նեյրոններում առաջանում է աստիճանական պոտենցիալ: 

Ինչպես երևում է, լուսաընկալիչները սովորական բջիջներ չեն, քանի 
որ դրանք ապաբևեռանում են մթության պայմաններում, երբ բացակայում է 
լուսային գրգռիչը, իսկ գրգռիչի առկայության դեպքում գերբևեռանում են և 
«անջատվում»: Հաջորդ էական տարբերությունն այն է, որ գրգռիչի բացա-
կայության պայմաններում ֆոտոընկալիչների թաղանթն ապաբևեռացված է 
(մոտավորապես -40 մՎ)` Na+-ական իոնների ներհոսքի պատճառով, մինչ-
դեռ մյուս ընկալչական բջիջների դեպքում այն -70 - -90 մՎ է: Նատրիումի 
իոնների ներհոսքը կատարվում է ցԳՄՖ-կախյալ անցուղիներով և հաճախ 
կոչվում է «մութ հոսք»:  

Հավելենք, որ սրվակիկներում ընթացող ֆոտոքիմիական ռեակցիանե-
րը համանման են ցուպիկներում ընթացող ռեակցիաներին:  

Երկբևեռ նեյրոններում կատարվող գործընթացները: Լույսի ազ-
դեցությամբ երկբևեռ նեյրոնները կարող են ապաբևեռանալ կամ գերբևե-
ռանալ: Երկբևեռ նեյրոնները ֆոտոընկալիչների նման առաջացնում են 
միայն աստիճանական պոտենցիալներ, և ոչ թե ԳՊ: Կան երկու տեսակի 
երկբևեռ նեյրոններ` «on» և «off», որոնք լույսին պատասխանում են համա-
պատասխանաբար ապաբևեռացմամբ և գերբևեռացմամբ:  

Քանի որ բոլոր ֆոտոընկալիչների միջնորդանյութը գլյուտամատն է, 
ուստի նման երկակի պատասխանները ենթադրում են, որ «on» և «off» 
բջիջները տարբեր կերպ են պատասխանում նույն միջնորդանյութին: Գլյու-
տամատը` որպես տիպիկ դրդող միջնորդանյութ, «on» երկբևեռ նեյրոնների 
համար արգելակող է: Այն իրականացվում է ցԳՄՖ-կախյալ Na+-ական ան-
ցուղիների փակմամբ, ինչպես կատարվում է նաև ֆոտոընկալիչներում: 
Լույսի ազդեցությամբ երկբևեռ «on» բջիջների ապաբևեռացումը կատար-
վում է ոչ թե դրդմամբ, այլ արգելակման վերացմամբ, որը կատարվում է 
ֆոտոընկալիչների գերբևեռացմամբ: Երկբևեռ «off» նեյրոնները գլյուտա-
մատի ազդեցությամբ դրդվում են: Լույսի ազդեցությամբ այս բջիջների ար-
գելակումը դրանց լարումային դրդման վերացման հետևանք է, որի պատ-
ճառը ֆոտոընկալիչների արգելակումն է (նկ. 9.13):  
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Ցանցաթաղանթում իրականացվող ֆոտոքիմիական երևույթները 
լուսաընկալչական բջիջներում առաջացնում են էլեկտրական երևույթներ, 
որոնք արտահայտվում են ընկալչական պոտենցիալներով: Աչքում կատար-
վող էլեկտրական ակտիվության գրանցումը կոչվում է էլեկտրացանցենագիր 
(ԷՑԳ): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 9.13. Լույսի ազդեցությամբ երկբևեռ նեյրոններում կատարվող գործընթացները:  
 

9.8.5. Տեսողական վերլուծիչի հաղորդող ուղիները և կենտրոնները 
 

Հանգուցային նեյրոնների աքսոնները կազմում են տեսողական նյար-
դը, որը, մտնելով գանգի խոռոչ, թուրքական թամբի վրա մասնակիորեն 
խաչվում է: Տեսողական նյարդի կազմի մեջ մտնող այն աքսոնները, որոնք 
սկսվում են ցանցաթաղանթի արտաքին կեսից (քունքային մակերեսից), 
գնում են դեպի նույն կողմի գլխուղեղային բաժիններն ու մեծ կիսագնդերի 
կեղևը, իսկ ցանցաթաղանթի ներսի` դեպի քթի կողմը դարձած մակերեսից 
դուրս եկող նյարդաթելերը խաչվում են (մոտավորապես կես միլիոն նյարդա-
թել) և անցնում հակառակ կողմ: Խաչվածքից հետո նյարդը կոչվում է տեսո-
ղական ուղի: Տեսողական ուղու նյարդերը մոտենում են ուղեղի չորս բաժին-
ներին` քառաբլուրների վերին բլուրների, տեսաթմբի կողմնային ծնկաձև 
մարմնի, ենթատեսաթմբի վերխաչվածքային և միջին ուղեղի ակնաշարժ 
նյարդի կորիզներին: Կողմնային ծնկաձև մարմնից նյարդային ազդակները 
հասնում են մեծ կիսագնդերի կեղևի ծոծրակային բլթեր, որտեղ տեղակայ-
ված են տեսողական վերլուծիչի բարձրագույն կենտրոնները: 

Կեղևում իրականանում է երկակնային համամիտում. տեսողական 
կենտրոնի յուրաքանչյուր կեսում ներկայացված են աջ և ձախ աչքերի համաչափ 
դաշտերը (նկ. 9.14):  

Տեսողական պատկերներ ճանաչելու գործում մեծ նշանակություն 
ունեն ակնագնդերի շարժումները: Ակնագնդերի չորս ուղիղ (վերին, ստորին, 
կողմնային, ներսային) և երկու թեք (վերին, ստորին) միջաձիգ զոլավոր 
մկաններն ապահովում են աչքերի շարժումները բոլոր ուղղություններով` 
հորիզոնական, ուղղահայաց և իրենց առանցքի շուրջ: Ակնագնդերի շար-
ժումներն իրականանում են միաժամանակ և համաձայնեցված: Արտաքին 

լույս 

ֆոտոընկալիչ  

ֆոտոընկալչի գերբևեռացում  

ֆոտոընկալիչներից գլյուտամատի արտազատման նվազում  

«on» բջիջներ  «off» բջիջներ  

«on» բջիջների արգելակման 
վերացում և դրդում 

«off» բջիջների լարումային 
դրդման վերացում և 

արգելակում 
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մկանն ակնագունդը պտտում է դեպի դուրս, իսկ ներքինը` դեպի ներս: Վե-
րին և ստորին մկաններն ակնագունդը պտտում են դեպի վեր, ներքև և որոշ 
չափով` դեպի ներս: Մոտիկ առարկաները դիտելիս անհրաժեշտ է տեսողա-
կան առանցքների համամիտում, որը կատարվում է ներքին ուղիղ մկաննե-
րի միջոցով, իսկ հեռու առարկաները դիտելիս` զատում, որը կատարվում է 
արտաքին ուղիղ մկանների միջոցով:  

Տեսողության անընդհատության համար անհրաժեշտ է, որ առարկայի 
պատկերն անընդհատ շարժվի ցանցաթաղանթի վրա, քանի որ տեսողա-
կան նյարդում ազդակներն առաջանում են միայն գրգռիչը միացնելիս ու ան-
ջատելիս: Տարբերում են ակնագնդի երկու տեսակի շարժումներ` արագ թռիչ-
քաձև և հետևող (հարթ):  

Թռիչքաձև շարժումները (սակադ) առաջանում են անշարժ առարկաներ 
դիտելիս: Այդ պահին աչքերն արագ ու թռիչքաձև շարժվում են պատկերի մի 

կետից մյուսը (նկ. 9.15): Յուրաքանչյուր թռիչքի տևողությունը 10-80 մվրկ է, 
որոնք հերթագայվում են մեկ կետում հայացքի անշարժ սևեռմամբ (200-600 
մվրկ): 

Նկար 9.14. Տեսողության ուղիների խաչվածքի հետևանքով պատկերի արտածումը տեսողության 
ծոծրակային կենտրոնում: 
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Շարժվող առարկաները դիտելիս առաջանում է տեսողական ակնա-

խաղ (նիստագմ)` կազմված աչքերի` իրար հերթագայող թռիչքաձև և հետևող 
շարժումներից: Շարժվող գնացքում և պատուհանից դուրս նայող մարդու 
աչքերը կատարում են դրսում առկա տեսարաններին հետևող շարժումներ, 
իսկ այնուհետև հայացքը թռիչքաձև տեղափոխվում է սևեռման նոր կետի 
վրա և այսպես շարունակ: Աչքերի համաձայնեցված շարժումները 
կարգավորվում են ՑԳ-ի, միջին ուղեղի վերին երկբլուրների և նախածած-
կային շրջանի մասնակցությամբ:  

 
9.8.6. Գունազգայություն 

 

Ցանցաթաղանթի սրվակիկները և ցուպիկները կազմում են 
տեսողության երկու ինքնուրույն համակարգեր: Ցուպիկներն ապահովում 
են մթնշաղային տեսողությունը (անգույն լուսատեսողություն), իսկ 
սրվակիկները` գունատեսողությունը: Ցուպիկների և սրվակիկների միջև կա 
փոխհակադարձ հարաբերություն. մեկի դրդումն ուղեկցվում է մյուսի 
արգելակմամբ: Ինչպես արդեն նշվել է, գունատեսողության համար պա-
տասխանատու են սրվակիկները:  

Մենք շրջապատված ենք տարաբնույթ երկարությամբ էլեկտրամագնի-
սական ալիքներով, սակայն մարդն ունակ է տեսնելու միայն դրանց մի մա-
սը: Գունատեսողությունն ապահովում են միայն որոշակի երկարությամբ 
լուսային ալիքները: Լույսի տեսանելի սպեկտրը սահմանափակվում է 390-
760 նմ երկարության ալիքներով: Ավելի երկար կամ կարճ ալիքներն անտե-
սանելի են մարդու աչքի համար: Լույսի տեսանելի սպեկտրի յուրաքանչյուր 
հատված առաջացնում է որոշակի գունազգայություն, որը համապատաս-
խանում է հետևյալ երկարությամբ ալիքներին. կարմիր` 620-760 նմ, նարն-
ջագույն` 585-620 նմ, դեղին` 575-585 նմ, կանաչադեղնավուն` 550-575 նմ, 
կանաչ` 510-550 նմ, երկնագույն` 480-510 նմ, կապույտ` 450-480 նմ, մանու-
շակագույն` 390-450 նմ: Այս բոլոր գույների խառնուրդը տալիս է սպիտակ 
գույնի տպավորություն, այդ պատճառով բնական պայմաններում արեգակի 
ճառագայթները սպիտակ են (նկ. 9.16):  

Նկ. 9.15. Աչքերի թռիչքաձև շարժումները 
պատկերը դիտելու ժամանակ: 
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Տեսողական զգայությունները լինում են գունազուրկ և գունային: 
Գունազուրկ գույներ են սպիտակը, սևը և երկուսի միջև եղած մոխրագույնի 
բոլոր երանգները: Գունային (քրոմատիկ) գույներն օժտված են գունային 
երանգներով և հագեցվածությամբ: Բնական պայմաններում մարդու աչքե-
րը միաժամանակ դրդվում են լույսի տարբեր երկարության ալիքներով: Ուս-
տի ցանցաթաղանթի միևնույն հատվածում միաժամանակ ընթանում են 
տարբեր երկարության ալիքների ճառագայթների ազդեցությամբ հրահրված 
գործընթացներ: 

Գունազգայությունը պայմանավորված է ցանցաթաղանթում առկա 
կարմիր, կանաչ, կապտամանուշակագույն գույներին համապատասխան 
գույներ ընկալող երեք տարբեր տեսակի սրվակիկներով: Այդ լուսազգայուն 
տարրերից մի մասը պարունակում է կարմիրի (կարմիր-նարնջագույն), 
մյուսները` կանաչի, իսկ երրորդները` մանուշակագույնի (կապույտի) նկատ-
մամբ զգայուն գունակներ: 

Տեսանելի ճառագայթները դրդում են բոլոր տեսակի սրվակիկներին, 
սակայն տարբեր ուժգնությամբ: Օրինակ` կարմիր գույնով գրգռելիս ուժեղ 
գրգռվում է կարմիրի նկատմամբ առավել զգայուն ընկալիչը: Դրանից 
պակաս չափով գրգռվում է կանաչ գույնի ընկալիչը և պակաս` մանուշակա-
գույնի ընկալիչը: Սպիտակ զգայությունն առաջանում է բոլոր երեք գու-
նազգայուն ընկալիչների միաժամանակյա գրգռումից: Սև գույնը ոչ մի գու-
նազգայուն ընկալիչ չի գրգռում:  

Երկար ժամանակ գունավոր առարկային նայելուց հետո, երբ հայացքը 
տեղափոխվում է սպիտակ ֆոնի վրա, նույն առարկան երևում է` լրացուցիչ 
գույներով գունավորված: Օրինակ` եթե սպիտակ ֆոնի վրա նայվի կարմիր 
առարկա, ապա այն կընկալվի որպես կանաչ, կապույտը կդիտվի որպես դե-

Նկար 9.16. Տեսանելի ճառագայթների դիրքը մյուս ճառագայթների նկատմամբ 
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ղին, իսկ սպիտակը` սև: Եթե երկար նայենք սպիտակ ֆոնի վրա դրված գու-
նավոր առարկային, ապա դրա շուրջը կերևա լրացուցիչ գույն: Օրինակ` 
սպիտակ թղթի վրա դրված կարմիր առարկային նայելիս դրա շուրջը կերևա 
կանաչ գույն: Այս երևույթները բացատրվում են նրանով, որ որոշակի երկա-
րության ճառագայթը սրվակիկի վրա երկար ժամանակ ազդելիս նրանում ա-
ռաջացնում է գունանյութի ճեղքում: Դրանից հետո, երբ ազդում է սպիտակ 
գույնը, որի մեջ նույնպես մտնում է նախօրոք տեսած ճառագայթը, ապա 
այն սրվակիկի կողմից վատ է ընկալվում, որի արդյունքում ի հայտ է գալիս 
լրացուցիչ գունազգայություն:  

Գունատեսողության խանգարումներ: Երբ աչքը կորցնում է երեք 
հիմնական գույներից թեկուզ մեկի զգացողության ընկալումը, եռաքրոմա-
տիկային զգացողությունից անցնում է երկքրոմատիկ զգացողության: Գու-
նազգացողության այս կորուստը կոչվում է գունային կուրություն, որն առավել 
հաճախ լինում է կարմիր և կանաչ գույների նկատմամբ: 

Գոյություն ունեն գունային զգայությունների տարբեր խանգարումներ: 
Ավելի հաճախադեպ է հավկուրություն (հեմերալոպիա) հիվանդությունը, որի ա-
ռաջացման հիմնական պատճառը A վիտամինի պակասն է և արտակարգ 
պայծառ լուսավորության պայմաններում երկարատև աշխատելը: 

Գունային կուրությունը կարող է արտահայտվել որոշակի գույներ տես-
նելու ունակության մասնակի և լրիվ կորստով: Մասնակի գունակուրութ-
յունն առաջին անգամ նկարագրվել է ֆիզիկոս Դ. Դալթոնի (1794) կողմից: 
Դ. Դալտոնը տառապել է այդ հիվանդությամբ, որի համար գունատեսության 
խանգարումները ստացել են դալթոնիզմ անվանումը: 

Գոյություն ունի մասնակի գունակուրության երեք տեսակ՝ 1. պրոտա-
նօպիա, երբ մարդիկ չեն տեսնում կարմիր գույնը (կարմրակույրեր), իսկ 
կապտաերկնագույն ճառագայթները թվում են անգույն, 2. դեյտերանօպիա, ո-
րով տառապող մարդիկ կանաչ գույնը (կանաչակույրեր) չեն տարբերում 
մուգ կարմիր և երկնագույն գույներից, 3. տրիտանօպիա` գունատեսության 
այնպիսի խանգարումն է, որի դեպքում մարդը չի ընկալում կապույտ և մա-
նուշակագույն գույները: 

Գունատեսության եռաբաղադրամասային տեսության համաձայն` գու-
նակուրության յուրաքանչյուր տեսակ պայմանավորված է սրվակիկային 
գունաընկալիչ երեք սուբստրատներից որևէ մեկի բացակայությամբ: Կա 
նաև լրիվ գունակուրություն (աքրոմատիզմ): Այդպիսի մարդիկ շրջապատող աշ-
խարհը տեսնում են անգույն: 
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9.8.7. Լուսազգայություն 
 

Լույսի նկատմամբ ցանցաթաղանթի դրդունակությունը շատ մեծ է և 
այն պայմանավորված է աչքի ու տեսողական վերլուծիչի նեյրոնների ֆունկ-
ցիոնալ վիճակով: Գրգռիչի այն նվազագույն ուժը, որն առաջացնում է տեսո-
ղական զգայություն, կոչվում է աչքի բացարձակ զգայություն: Այն կազմում է 
1•10-17-1•10-18 վտ:  

Աչքի դրդման համար անհրաժեշտ է ընդամենը 8-47 քվանտ լուսային 
էներգիա: Հայտնի է, որ մեկ ցուպիկը կարող է դրդվել նույնիսկ մեկ քվանտ 
էներգիայով: Գունային գրգռիչների նկատմամբ դրդունակությունն ավելի 
մեծ է ցանցաթաղանթի կենտրոնում, որտեղ գերակշռում են սրվակիկները, 
իսկ լուսային գրգռիչների նկատմամբ` ցանցաթաղանթի ծայրամասում, որ-
տեղ գերակշռում են ցուպիկները: Տեսողական վերլուծիչի ամենամեծ դրդու-
նակությունը դրսևորվում է 20-25 տարեկանում:  

Հաջորդական պատկերներ: Տեսողական զգայություններն առաջա-
նում են գրգիռն ընդունելուց 0.03-0.1 վրկ անց և չեն անհետանում այն 
դադարելուց որոշ ժամանակ անց: Գրգռիչի դադարից հետո պահպանված 
զգայությունը կոչվում է հետքային: Հետքային պատկերը մնում է այնքան ժա-
մանակ, մինչև ցանցաթաղանթից չեն անհետանում լուսազգաց նյութերի 
քայքայման արգասիքները: Դրա վառ օրինակներից է մութ տարածքում այր-
վող ձողը պտտելը: Այն մեր կողմից ընկալվում է որպես ամբողջական գիծ, 
այլ ոչ թե կետի նման, ինչպես իրականում կա: Գրգռիչների հաջորդման 
նվազագույն հաճախությունը, որի դեպքում առանձին զգայությունները 
միաձուլվում են, կոչվում է միաձուլման կրիտիկական հաճախություն:  

Հարմարում: Տեսողական վերլուծիչի դրդունակությունը պայմանա-
վորված է ցանցաթաղանթում լուսազգաց գունակների քայքայման քանա-
կով։ Լուսային ճառագայթների ազդեցությամբ լուսազգաց գունակների քայ-
քայման հետևանքով ցանցաթաղանթի դրդունակությունը նվազում է։ Այս 
երևույթը կոչվում է լուսային հարմարում (ադապտացիա)։ Օրինակ` մութ տա-
րածքից լուսավորին անցնելիս սկզբում գրեթե ոչինչ չենք տեսնում, սակայն 
որոշ ժամանակ անց հարմարվում ենք և սկսում տեսնել` աչքի դրդունա-
կության անկման շնորհիվ:  

Հակառակ երևույթն է զարգանում լուսավոր տարածքից մութ տա-
րածք անցնելիս, երբ տեսողությունը վերականգնվում է լուսաընկալիչների և 
տեսողական նեյրոնների դրդունակությունը մեծանալու միջոցով։ Տեսողութ-
յան զգայության բարձրացումը, որն ապահովում է նրա հարմարումը թույլ 
լուսավորության պայմաններին, կոչվում է մթնային հարմարում։ Սրվակիկների 
դրդունակությունը մթության մեջ կարող է մեծանալ 20-50 անգամ, իսկ ցու-
պիկներինը՝ 200-400000 անգամ։ Մթնային հարմարումն իրականանում է 
նաև ընկալչական դաշտի մեծացման հաշվին: Այստեղ իրենց դերն են կա-
տարում նաև ցանցաթաղանթի հորիզոնական բջիջները, որոնց դրդումն ա-
վելացնում է գործող հանգուցային բջիջների քանակը:  

Լուսային հարմարումից բացի, կա նաև գունային հարմարում։ Ինչքան 
վառ է գույնը, այնքան արագ է նվազում աչքի դրդունակությունը։ Աչքի 
դրդունակությունն ավելի շատ թուլանում է կապտամանուշակագույն 
գրգռիչի և ավելի քիչ՝ կանաչի դեպքում։ Կարմիր գույնը գրավում է միջին 
դիրք։  
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Եթե չլինեին աչքի անընդհատ շարժումները, հարմարման արդյունքում 
մարդը չէր տեսնի անշարժ առարկաները: Վերոհիշյալ շարժումներն ընդհա-
տում են համապատասխան ընկալչական դաշտի հարմարումը, և տեսո-
ղական գրգռիչի ընկալումը վերականգնվում է։ 

Տեսողության սրություն: Երկու կետերի միջև եղած ամենափոքր 
տարածությունն ընկալելու աչքի ունակությունը կոչվում է տեսողության 
սրություն: Տեսողության ամենամեծ սրության ունակությունը դեղին բծում է, 
որից հեռանալիս սրությունը նվազում է: Ցերեկը, ինչպես նաև երկու աչքով 
տեսնելիս տեսողության սրությունն ավելի մեծ է, քան գիշերը կամ մեկ աչ-
քով տեսնելիս:  

Տեսադաշտ: Այն տարածությունը, որն աչքի համար տեսանելի է հա-
յացքը մեկ կետի սևեռելու դեպքում, կոչվում է տեսադաշտ: Անգույն առար-
կաների դեպքում տեսադաշտի սահմանները դեպի ներքև` 700 են, վերև` 
600, ներս` 600, դուրս` 900: Կանաչ և կարմիր գույներին նայելու դեպքում 
վերոհիշյալ սահմանները փոքրանում են: 

Երկակնային տեսողություն: Երկակնային տեսողության շնորհիվ 
մարդը կարողանում է ընկալել ոչ միայն առարկաների մակերեսային հատ-
կությունները, այլև դրանց խորությունն ու հեռավորությունը: Երկակնային 
տեսողության դեպքում առարկայի յուրաքանչյուր կետ ընկնում է երկու 
ցանցաթաղանթների նույնական կետերի վրա: Աչքերից մեկը սեղմելու դեպ-
քում պատկերը չի արտացոլվի ցանցաթաղանթի նույնական կետում, որի 
հետևանքով կառաջանա պատկերի երկակիություն:  

Տարածական ընկալում: Ցանցաթաղանթի վրա պատկերներն ար-
տացոլվում են հարթ մակերեսի վրա, սակայն դրանք մենք տարածական ենք 
տեսնում: Կան մի քանի մեխանիզմներ, որոնք ապահովում են շրջապատող 
աշխարհի տարածական եռակողմ ընկալումը: Մասնավորապես առարկայի 
տարածական ընկալումը պայմանավորված է ցանցաթաղանթի վրա պատ-
կերի արտացոլման մեծությամբ և աչքի ու առարկայի միջև եղած տարա-
ծությամբ: Տարածական ընկալումը ձեռք է բերվում անհատական կյանքի 
զարգացման ընթացքում:  

Տեսողական վերլուծիչի բացառիկ հատկություններից է նաև այն 
առարկան կամ պատկերը ճանաչելը, որում բացակայում են կամ, ընդհակա-
ռակը, ավելացված են որոշ տարրեր, կամ երբ տվյալ առարկայի կամ 
պատկերի դիրքը փոխված է տարածության մեջ (նկ. 9.17):  

 
9.9. Լսողական վերլուծիչ 

9.9.1. Լսողական վերլուծիչի կառուցվածքային 

Նկար 9.17. Մարդը կարող է ճանաչել տառն անգամ նրա դիրքը և ձևը փոփոխելու դեպքում: 
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առանձնահատկությունները 
 

Լսողությունը կենդանի օրգանիզմի հատկությունն է` ընկալել շրջա-
պատող աշխարհի տարաբնույթ ձայները: Այն տեսողությունից հետո տեղե-
կատվություն ստանալու կարևոր աղբյուրներից մեկն է:  

Ձայներն ընկալվում են լսողական օրգանի` ականջի միջոցով, որը 
կազմված է արտաքին, միջին և ներքին ականջից: Դրանք մասնակիորեն իրա-
գործում են լսողական, գրավիտացիոն և թրթիռային գրգիռների ընկալումը: 
Լսողական վերլուծիչի համապատասխան գրգռիչը ձայնային ալիքն է, որը 
ծագում է պինդ մարմնի տատանումներից: Դրանք իրենց հերթին առաջաց-
նում են օդի տատանումներ, որոնք էլ հասնում են ականջին: Օդի տատա-
նումների վերածումը նյարդային ազդակի կատարվում է ներքին ականջի 
խխունջում տեղակայված կորտյան օրգանում:  

Արտաքին ականջ: Այն կազմված է ականջախեցուց և արտաքին լսո-
ղական անցուղուց: Ականջախեցին իր յուրահատուկ կառուցվածքով կար-
ծես խոսափող լինի և ծառայում է տարբեր ուղղություններով ականջին 
հասնող ձայնային ալիքները որսալու և արտաքին լսողական անցուղով 
դրանք միջին ականջին փոխանցելու համար: Ականջախեցին մասնակցում 
է նաև ձայնի ուղղությունը որոշելուն:  

Արտաքին ականջն ունի նաև պաշտպանական դեր: Այն թմբկաթա-
ղանթը պաշտպանում է մեխանիկական և ջերմային ազդեցություններից, 
ապահովում կայուն խոնավություն և ջերմություն:  

Արտաքին լսողական անցուղին հարուստ է գեղձերով, որոնք արտադ-
րում են ականջածծումբ: Արտաքին լսողական անցուղին ավարտվում է 
թմբկաթաղանթով, որը միջին ականջը սահմանազատում է արտաքինից: 

Միջին ականջ: Միջին ականջը կազմված է թմբկախոռոչիչ, երեք լսո-
ղական ոսկրիկներից` իրենց մկաններով հանդերձ, և թմբկախոռոչն ըմպա-
նի հետ միացնող եվստախյան խողովակից:  

Թմբկախոռոչի ներքին պատի վրա գտնվում են ներքին ականջի հետ 
հաղորդակցվող նախադռան` ձվաձև և խխունջի` կլոր պատուհանները (նկ. 
9.18): Ձվաձև պատուհանը փակվում է ասպանդակի հիմքով, իսկ կլոր պա-
տուհանը՝ ներքին թմբկաթաղանթով: Թմբկախոռոչի կողմնային պատում է 
արտաքին թմբկաթաղանթով ծածկված արտաքին լսողական անցուղու ներ-
քին ծայրը:  
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Լսողական ոսկրիկները` մուրճիկը, սալը և ասպանդակը, լծակային բարդ 
համակարգ են, որոնք արտաքին թմբկաթաղանթի տատանումները  
հաղորդում են ներքին ականջին: Այս ոսկրերի շնորհիվ թմբկաթաղանթի 
տատանումները վերածվում են ճնշման, որն ասպանդակի միջոցով հաղորդ-
վում է ձվաձև պատուհանին, իսկ այնտեղից` ներքին ականջի ավշային հե-
ղուկներին: Բացի այդ, ականջային ոսկրիկներն իրենց դասավորվածության 
և միմյանց հետ հոդավորման շնորհիվ մոտավորապես 20-22 անգամ մեծաց-
նում են թմբկաթաղանթի վրա ընկնող ձայնային ճնշումը: Դա պայմանավոր-
ված է հիմնականում թմբկաթաղանթի (0.69 սմ2) և ձվաձև պատուհանի 
(0.032 սմ2) մակերեսների տարբերությամբ:  

Ոսկրիկներն ունեն նաև պաշտպանական նշանակություն: Երբ ձայ-
նային ճնշումը խիստ բարձր է (120 դԲ), մարդն իր ականջներում ծակոց է 
զգում, քանի որ այդ դեպքում փոխվում է ոսկրիկների շարժման բնույթը:  

Թմբկախոռոչում ոսկրիկներին ամրացված են երկու փոքրիկ մկաններ 
(թմբկաթաղանթը լարող և ասպանդակային), որոնք կարգավորում են ոսկ-
րիկների շարժումները: Ուժգին ձայների ազդեցությամբ այս մկանները 
կծկվում են, փոքրացնում թմբկաթաղանթի տատանումների տատանասահ-
մանն ու դրանով պաշտպանում ներքին ականջի ընկալչական ապարատը: 

Միջին ականջի թմբկախոռոչը եվստախյան փողով հաղորդակցվում է 
ըմպանի խոռոչի հետ, որի շնորհիվ թմբկախոռոչի և մթնոլորտային օդի 
ճնշումները հավասարվում են ու ապահովում թմբկաթաղանթի ազատ տա-
տանումները:  

Ներքին ականջ: Ներքին ականջը, որն իր բարդ կառուցվածքի պատ-
ճառով կոչվում է նաև «բավիղ» (լաբիրինթոս), կազմված է ոսկրային և նրա 
ներսում տեղակայված թաղանթային բավիղներից: Վերջինումս կան երեք մա-
սեր` անդաստակ, 3 կիսաբոլոր խողովակներ և խխունջ: Առաջին երկուսը ձևավո-
րում են հավասարակշռության, իսկ խխունջը` լսողական ապարատներ:  

Խխունջը պարուրաձև ոսկրային պտտվող խողովակ է, որի պարույրնե-

Նկար 9.18. Լսողության օրգանի կառուցվածքը: 
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րի քանակը 2.5 է, իսկ երկարությունը` 3.5 սմ: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Թաղանթային բավիղի երկու թաղանթներով (անդաստակային կամ ռեյս-

ներյան և հիմքային) խխունջը բաժանվում է 3 խողովակների կամ սանդուղ-
քի` անդաստակային խողովակի (հաղորդակցվում է նախադռան հետ), թմբկա-
յին խողովակի (հարում է խխունջի կլոր պատուհանին) և միջին կամ խխունջի 
խողովակի (այստեղ գտնվում է լսողական ապարատը): Անդաստակային և 
թմբկային խողովակներն իրարից բաժանված են և դարձանցքով հաղորդակց-
վում են իրար հետ միայն խխունջի գագաթում (նկ. 9.19): Թմբկային և ան-
դաստակային խողովակները լցված են շրջավշով (պերիլիմֆայով), իսկ միջի-
նը` ներավշով (էնդոլիմֆայով): Շուրջավիշն իր բաղադրությամբ մոտ է ար-
յան պլազմային: Ներավիշը սինթեզվում է խողովակի էպիթելիոցիտներով և 
հաղորդակցվում է հավասարակշռության օրգանի էնդոլիմֆայի հետ: Այն իր 
բաղադրությամբ առավել նման է ներբջջային հեղուկին և պարունակում է 
կալիումի իոնների բարձր և նատրիումի իոնների ցածր խտաստիճաններ:  

Հիմքային թաղանթի վրա է ձայնն ընկալող ապարատը` կորտյան օրգա-
նը: Վերջինս կազմված է հենարանային բջիջներից և մեխանաընկալչական մա-

Նկար 9.20. Կորտյան օրգանի կառուցվածքը: 

Նկար 9.19. Խխունջի լայնական կտրվածքը: 
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զիկավոր բջիջներից, որոնց մազիկներն ուղղված են դեպի միջին խողովակի 
խոռոչ (նկ. 9.20): Ընդ որում, մազիկավոր բջիջները խրված են հենարանա-
յին բջիջների միջև և նրանց մազիկներն են միայն դուրս գալիս խողովակի 
խոռոչ:  

Հիմքային թաղանթը մասնակիորեն ծածկված է ծածկաթաղանթով: Եր-
կու թաղանթներն էլ ճկուն են և կարող են տատանվել անդաստակային խո-
ղովակով անցնող տատանումների ազդեցությամբ: Կորտյան օրգանի գլխա-
վոր ֆունկցիան ձայնային գրգռիչի էներգիայի վերածումն է նյարդային ազ-
դակի:  

Մազիկավոր բջիջները դասավորված են կորտյան օրգանի ներքին և 
արտաքին մասերում: Ներքին մազիկավոր բջիջները դասավորված են մեկ 
շարքով, և խխունջի ողջ երկարությամբ դրանց քանակը 3500 է, իսկ արտա-
քին շերտում սրանք դասավորված են երեք կամ չորս շարքով, իսկ քանակը` 
12000-20000 է: Յուրաքանչյուր ընկալչական բջջի ծայրային մակերեսի վրա 
տեղակայված են մազիկները (ստերեոցիլիա), որոնք ներքին շերտի բջջում 
30-40 հատ են, իսկ արտաքին շերտի բջջում` 65-120:  

Յուրաքանչյուր լսողական բջիջ ունի մեկ խոշոր մազիկ` կինոցիլիա, որն 
իր ծայրով միացած է ծածկաթաղանթին:  
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9.9.2. Լսողության առաջացման մեխանիզմը 
 

Ձայնը ազդելիս թմբկաթաղանթի վրա ձևավորվող տատանումները 
հաղորդվում են մուրճիկին, սալին և ասպանդակին: Այնուհետև ոսկրիկների 
համակարգի միջոցով նախադռան ձվաձև պատուհանի վրա գործած 
ճնշման հետևանքով տատանվում է անդաստակային շրջավշին: Վերջինիս 
տատանումները դարձանցքով հաղորդվում են թմբկային խողովակի շրջավ-
շին և ապա կլոր պատուհանով հետ` դեպի միջին ականջ: Այս ամենն առա-
ջացնում է շրջավշի և ներաշվի տատանումներ, իսկ դրա հետ միաժամա-
նակ` հիմքային թաղանթի և ծածկաթաղանթի տատանումներ: 

Երբ ծածկաթաղանթը տատանվում է, կինոցիլիան նույնպես տատան-
վում է, որը հաղորդվում է ստերեոցիլիաներին: Վերջիններս սկզբում թեք-
վում են մեկ, այնուհետև` հակառակ ուղղությամբ: Ստերեոցիլիաներն իրար 
հետ միացված են յուրահատուկ զսպանականման սպիտակուցային 
կամրջակներով: Սրանք ամրացված են դարպասներին, որոնք բացում կամ 
փակում են մազիկների վրա առկա իոնային անցուղիները:  

Ստերեոցիլիաների տատանումը բացում է մեխանազգայուն իոնային 
անցուղիները, և K+-ի իոններն ներավշից անցնում են բջջից ներս: Սա հա-
րուցում է բջջի թաղանթի ապաբևեռացում: Հարկ է ուշադիր լինել, քանի որ 
այստեղ, ի տարբերություն դրդունակ բջիջների մեծամասնության, ապա-
բևեռացումը կատարվում է ոչ թե Na+-ի իոնների ներհոսքով, այլ K+-ի (պատ-
ճառն այն է, որ ներավիշն իր բաղադրությամբ նման է ներբջջային հեղու-
կին, որտեղ, ինչպես արդեն նշվել է, շատ են K+-ի իոնները): Առաջացող 
ապաբևեռացման հետևանքով բացվում են պոտենցիալակախյալ Ca+-ական 
անցուղիները, որի պատճառով Ca+-ի իոններն անցնում են բջջից ներս: Բջ-
ջի ներսում Ca+-ի իոնների քանակի ավելացումը բջջի հիմքային թաղանթում 
հարուցում է միջնորդանյութի արտազատում:  

Ազատված միջնորդանյութերը կապվում են զգայական նեյրոնի վրա 
առկա ընկալիչներին ու նյարդաթելում առաջանում է ԳՊ: Այսպիսով, ձայնա-
յին ազդանշանը վերածվում է նյարդային ազդակի: Լսողության բջիջների 
վերաբևեռացումը կատարվում է հատուկ մեխանիզմով: Թմբկային խողովա-
կի շրջավիշը պարունակում է կատիոնների շատ քիչ քանակ, և էլեկտրաքի-
միական աստիճանականությունը ստիպում է կատիոններին խողովակնե-
րով հոսել դեպի դուրս: Երբ լսողության բջիջներն ու դրանց մազիկները «չե-
զոք» վիճակում են, իոնային անցուղիների մոտավորապես 10 %-ը բաց է, ո-
րի հետևանքով միջնորդանյութերը քիչ, սակայն անընդհատ արտազատվում 
են, և կատարվում է լսողության նեյրոնների անընդհատ լարումային դրդում:  

Երբ ծածկաթաղանթի տատանումը մազիկներին հրում է հակառակ 
ուղղությամբ, զսպանականման կամրջակները թուլանում են, իսկ իոնային 
անցուղիները` փակվում: Սրա հետևանքով կատիոնների ներհոսքը քչանում 
է, թաղանթը գերբևեռանում է, միջնորդանյութերի արտազատումը պակա-
սում է, և զգայական նեյրոնի զգայունությունը նվազում է:  

Մեկ մազիկի շարժումը և մի քանի անցուղիների բացվելն անբավա-
րար է ԸՊ առաջանալու համար: Սրա համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 
ընկալչական բջջի մոտավորապես 100 մազիկի ձևախախտում: Բացահայտ-
ված է, որ ընկալչական բջջի մազիկները լայնակի բարակ թելիկներով միաց-
ված են միմյանց: Ուստի մեկ կամ մի քանի լայնակի մազիկների ձգումն ի-
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րար հետ շարժում է նաև մյուս մազիկները, որի շնորհիվ բացվում են բոլոր 
մազիկների իոնային անցուղիներն ու ապահովում ԸՊ-ի առաջացումը:  

 
9.9.3. Էլեկտրական երևույթները խխունջում 

 
Խխունջում առաջանում են տարբեր բնույթի էլեկտրական երևույթ-

ներ, որոնք բաժանվում են երկու խմբի: 
Առաջին խմբում են մշտական էնդոլիմֆային պոտենցիալները, որոնք 

գրանցում են ձայնի բացակայության ժամանակ և ունեն -80 մՎ մեծություն: 
Նման մեծ պոտենցիալը պայմանավորված է նրանով, որ ներավիշը հա-
րուստ է կալիումի և աղքատ` նատրիումի իոններով: Այս պոտենցիալներն 
ապահովում են խխունջի կառուցվածքային տարրերի խիստ բևեռացվա-
ծությունը, որը բարձրացնում է մեխանիկական էներգիայի վերափոխման 
գործընթացի զգայությունը: 

 Երկրորդ խմբում են էլեկտրական այն երևույթները, որոնք առաջա-
նում են ձայնը ազդելիս: Դրանք բարձրախոսային և գումարային պոտենցիալներն 
են: Գումարային պոտենցիալները լինում են դրական և բացասական: Բացասա-
կան գումարային պոտենցիալները կապված են ներքին, իսկ դրական և 
բարձրախոսային պոտենցիալները` արտաքին մազիկավոր բջիջների 
դրդման հետ: 

Մազիկավոր բջիջները նյարդավորվում են լսողական նյարդով: Լսողա-
կան նյարդաթելերի 95 %-ը կապված է միայն ներքին մազիկավոր բջիջների 
հետ, որոնք մազիկավոր բջիջների միայն 20 %-ն են: Դրան հակառակ՝ առա-
վել բազմաքանակ արտաքին մազիկավոր բջիջները կապված են ոչ շատ լսո-
ղական նյարդաթելերի հետ:  

Ձայնի ուժը ծածկագրվում է դրդվող նեյրոնների թվով և դրանցում 
առաջացող նյարդային ազդակների հաճախությամբ: Թույլ ձայների դեպքում 
դրդվում են փոքրաթիվ` բարձր դրդելիությամբ օժտված նեյրոնները, իսկ 
ձայնի ուժգնացման դեպքում դրդվող նեյրոնների քանակը մեծանում է: 

Բացի աֆերենտ նյարդաթելերից, մազիկավոր բջիջները ստանում են 
նաև էֆերենտ նյարդավորում: Դրանք սկսվում են ձիթապտղի վերին կորի-
զից և նյարդավորում մազիկավոր բջիջները: Այս նյարդաթելերի դրդումը 
թուլացնում է լսողության բջիջների պատասխանը:  

  
9.9.4. Լսողական վերլուծիչի հաղորդող ուղիները և կենտրոնները 

 
Լսողության հաղորդող ուղին ունի բազմանեյրոնային կառուցվածք:  
Առաջին կարգի երկբևեռ նեյրոնները գտնվում են խխունջային (պարու-

րաձև) հանգույցում: Սրանց ծայրամասային վերջույթներն ավարտվում են մա-
զիկավոր ընկալչական բջիջներում, իսկ կենտրոնական նյարդաթելերը ձևա-
վորում են լսողական նյարդն ու ավարտվում երկարավուն ուղեղում:  

Երկրորդ կարգի նեյրոնները գտնվում են երկարավուն ուղեղի խխուն-
ջային կորիզների համալիրում: Նշենք, որ վերին ձիթապտղի կորիզների հա-
մալիրում կատարվում է լսողական ուղիների առաջին խաչվածքը:  
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Երկարավուն ուղեղի լսողական կորիզների նեյրոնների աքսոնները 
ձևավորում են կողմնային ժապավենը, որի նյարդաթելերի մի մասը գնում է 
դեպի միջին ուղեղի քառաբլուրների հետին բլուրներ, իսկ մյուս մասն 
ավարտվում է տեսաթմբի միջային ծնկաձև մարմնում, որտեղ տեղակայված 
են երրորդ կարգի նեյրոնները: Միջային ծնկաձև մարմնի նեյրոնների աքսոն-
ներն ուղղվում են կիսագնդի քունքային բլթում տեղակայված լսողական վեր-
լուծիչի բարձրագույն կենտրոն: 

 
9.9.5. Ձայնի ընկալման մեխանիզմը 

 
Ներքին ականջի ձայնային ապարատը զանազանում է ձայնի ուժը 

(հնչեղությունը), դրա բարձրությունն ու ձայներանգը (տեմբրը):  
Ձայնի ազդեցությամբ հիմքային թաղանթը տատանվում է, ընդ որում, 

բոլոր տեղերում ոչ հավասարաչափ: Հիմքային թաղանթի որոշակի հատ-
վածի տատանումները գրգռում են թաղանթի վրա եղած լսողական բջիջ-
ները, որի արդյունքում ստեղծվում է որոշակի տոնի ընկալում (նկ. 9.21):  

Ձայնի ուժը: Դա էներգիայի այն քանակն է, որը ժամանակի միավորի 
ընթացքում անցնում է մակերևույթի մեկ միավորով և արտահայտվում է 
վտ/մ2 մեծությամբ: Ձայնի ուժի միավորը բելն է: Սովորաբար որպես ձայնի 
ուժի միավոր ընդունում են դեցիբելը, այսինքն` 0.1 բելը: 

Ինչքան ուժեղ է ձայնը, այնքան մեծ է հիմքային թաղանթի տատա-
նումն ու այնքան շատ ընկալիչներ են դրդվում: Քննարկենք նկ. 9.22–ի օրի-
նակով: Ձայնային ազդանշանի ազդման դեպքում 5 ընկալիչներում ծագում 
են որոշակի հաճախականությամբ նյարդային ազդակներ (f1, f2, f3, f4, f5): 
Նյարդային համակարգից ձայնի բարձրությունը գնահատվում է ազդակների 
համեմատությամբ (f1:f2:f3:f4:f5), իսկ ուժը` դրանց բացարձակ գումարով 
(f1+f2+f3+f4+f5): Եթե f-երն ունենան նույն հարաբերությունը, սակայն 
փոխվի դրանց գումարային մեծությունը, ապա այդ դեպքում ձայնը 
կընկալվի տարբեր ուժերով (նկ. 9.22, Ա և Բ): Եթե փոխվի f-երի հարաբե-
րությունը, իսկ դրանց գումարային մեծությունը մնա նույնը, ապա այդ 

Նկար 9.21. Ձայնի հատկությունների 
ծածկագրումը։  

 
Ձայնային ալիքի բարձր հաճա-

խության դեպքում ձայնն ավելի բարձր 
է (օրինակ` կանանց շրջանում), իսկ 
ձայնային ալիքի տատանասահմանը 
որոշվում է ձայնի ուժգնությամբ 

(աղմկոտությամբ): 
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դեպքում ձայնը կընկալվի նույն ուժով, սակայն տարբեր բարձրությամբ (նկ. 
9.22 Բ և Գ):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ձայնի բարձրությունը: Լսելի ձայնի բարձրությունը պայմանավոր-

ված է տատանումների հաճախությամբ, որն արտահայտվում է հերցերով 
(Հց, Hz): Հերցը տատանման քանակն է 1 վայրկյանում: Հասուն մարդու ա-
կանջը լսում է 16-20-ից մինչև 20 կՀց հաճախությամբ ձայնային ալիքները։ 
20 Հց-ից պակաս հաճախություն ունեցող ձայնը կաչվում է  ինֆրաձայն, իսկ 
20 կՀց-ից մեծ հաճախականությամբ ձայնը`  ուլտրաձայն։ Տարիքին 
զուգընթաց ընկալելի հաճախականության առավելագույն սահմանը 
նվազում է և ծերերի շրջանում կազմում մոտավորապես 15 կՀց: Խոսելու 
ժամանակ ձայնային դիապազոնը 300 Հց-ից մինչև 3.5 կՀց է: Երեխաների 
լսողության վերին սահմանը 22 կՀց է:  

Ձայնի բարձրության ընկալումը պայմանավորված է նրանով, որ հիմ-
քային թաղանթը տարբեր հատվածներում ունի տարբեր ամրություն, ընդ 
որում, թաղանթի սկզբնական մասում այն ամենաբարձրն է և աստիճանա-
բար թուլանում է մինչև ծայրամաս: Այդ պատճառով վազող ալիքի տատա-
նասահմանը հիմքային թաղանթի տարբեր հատվածներում նույնը չէ և ա-
ռավելագույնն է թաղանթի որոշակի հատվածում: Բարձր հաճախականութ-
յամբ ալիքների տատանման առավելագույնը տեղակայվում է թաղանթի 
սկզբնական հատվածում, իսկ ցածր հաճախականությամբ ալիքներինը ա-
ռավել ծայրամասային դիրք ունի (նկ. 9.23): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 9.23. Տարբեր հաճախականությամբ 
ձայներից առաջացող տատանումների 
առավելագույնը հիմքային թաղանթի 

տարբեր հատվածներում: 

 
 

Նկար 9.22. Ձայնի ուժի և բարձրության ընկալման 
գծապատկերը. 

 

Թվերով նշված են 5 ընկալիչններում ծագող 
նյարդային ազդակների հաճախականությունները 

(ազդակ/վրկ): Ա և Բ ձայները կընկալվեն նույն 
հաճախականությամբ, սակայն տարբեր ուժերով, Բ և 
Գ ձայները կընկալվեն նույն ուժով, սակայն տարբեր 
բարձրությամբ (օրինակ` նույն ուժով տղամարդու և 

կնոջ ձայները): 
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Մարդն օժտված է տարածական լսողությամբ, այսինքն` տարածութ-

յան մեջ կարող է որոշել ձայնի աղբյուրի դիրքը: Սա պայմանավորված է 
երկականջային լսողությամբ: 

Նույնիսկ ձայնի բացակայության դեպքում լսողական նյարդաթելերը 
փոխանցում են մինչև 100 ազդակ/վրկ հաճախականությամբ ազդակներ: 
Լսողական բջիջների մազիկների ձևախախտման դեպքում բջիջների թա-
փանցելիությունը Na+-ի իոնների նկատմամբ մեծանում է, որի հետևանքով 
տվյալ ընկալիչներից հեռացող լսողական նյարդաթելիկներում մեծանում է 
ազդակների հաճախականությունը:  

 
9.10. Անդաստակային վերլուծիչ 

 

Երկիր մոլորակի ձգողության դաշտն այն ուժերից է, որի ազդեցութ-
յամբ կատարվել է մոլորակի վրա ազդող բոլոր կենդանի օրգանիզմների 
զարգացումն ու էվոլյուցիան: Դա ստիպել է նրանց ձեռք բերել որոշակի դիրք 
ուղղահայաց ազդող ծանրության ուժի հանդեպ և պահպանել մարմնի հա-
վասարակշռությունն ինչպես անշարժ վիճակում, այնպես էլ շարժվելիս: Այս 
ամենն իրագործվում է անդաստակային համակարգի միջոցով: 

Անդաստակային զգայական օրգանը հիմնականում կազմված է առան-
ձին մազիկավոր յուրահատուկ բջիջներից և կրային քարերից` ստատոլիթնե-
րից, որոնք իրենց զանգվածով ճնշում են զգացող մազիկները և դրա միջո-
ցով կարգավորում մարմնի դիրքը տարածության մեջ: 

 
9.10.1. Անդաստակային վերլուծիչի կառուցվածքային  

առանձնահատկությունները 
 

Տարածության մեջ մարդու մարմնի դիրքի և նրա առանձին մասերի 
շարժման զգայունությունն ու հավասարակշռության պահպանումն իրա-
գործվում է ներքին ականջի նախադռան և կիսաշրջանաձև խողովակնե-
րում տեղակայված անդաստակային ապարատով: Վերջինս անդաստակա-
յին վերլուծիչի ծայրամասային բաժինն է:  

Մարդու անդաստակային ապարատը կազմված է կլոր (սակուլուս) և 
ձվաձև (ուտրիկուլուս) թաղանթային պարկիկներից ու երեք կիսաբոլոր խողո-
վակներից: Վերջիններս գլխի բնականոն դիրքի դեպքում գտնվում են երեք 
փոխուղղահայաց հարթություններում` տարածության երեք չափերին հա-
մապատասխան: Յուրաքանչյուր խողովակ ունի մեկ պարզ և մեկ լայնացած 
սրվակիկային ոտիկ: Վերջինով խողովակները միանում են ձվաձև պար-
կիկին:  
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Հավասարակշռության ընկալչական բջիջները գտնվում են պարկիկնե-
րում և լայնացումներում` սրվակիկներում: Պարկիկներում առկա զգացող 
բջիջների մասերը կոչվում են բծեր (մակուլաներ), իսկ լայնացումներում` 
կատարներ (կրիստաներ): Տարբերում են ձվաձև պարկի բծեր և կլոր պարկի 
բծեր (նկ. 9.24): 

Գլուխը թեքելիս կամ մարմինը շարժելիս ներավիշը, չհասցնելով ոսկ-
րային լաբիրինթոսի շարժումներին համապատասխան շարժվել, սեղմում է 
զգայական մազիկները և դրանք թեքում շարժման հակառակ կողմը: Դա էլ 
հենց դրդում է հավասարակշռության ընկալիչներին:  

Պարկիկների բծեր: Բծերը հիմային թաղանթի վրա են և կազմված 
են բազմաթիվ զգացող ու հենարանային բջիջներից: Զգացող բջիջների մազիկ-
ները դոնդողանման զանգվածում են: Վերջինս պարունակում է մեծ քանա-
կությամբ և իրար հետ սոսնձված ածխաթթվային կալցիումից կազմված 
մանրագույն բյուրեղներ (ականջաքարեր), որոնք կոչվում են օտոլիթներ կամ 
ստատոլիթներ: Գլուխը թեքելիս այդ զանգվածն ականջաքարերի (օտոլիթ-
ների) հետ շարժվում է և ձգում զգայուն բջիջների մազիկները: Վերջիններս 
ծռվելով` առաջացնում են նյարդային ազդակ: 

Ձվաձև պարկիկի բծերն ընկալում են գծային արագացումը, այսինքն` 
երկրային ձգողության ընկալիչներն են: Սրանք զգում են մկանների լարվա-
ծության փոփոխությունը և կարգավորում են մարմնի դիրքը: Կլոր պարկիկի 
մակուլաները ձգողականության և թրթռացող տատանումների ընկալիչներ 
են: 

Մազիկավոր զգացող բջիջներ: Այս բջիջների գագաթային 
թաղանթի վրա տեղակայված են մազիկները, իսկ հիմքը հպվում է 
նյարդային ծայրաճյուղերին: Մազիկավոր բջիջները լինում են երկու 
տեսակի` շշաձև (I կարգի) և սյունաձև (II կարգի):  

Կան երկու տեսակի մազիկներ: Դրանց մի մասը բարակ է, քանակով՝ 

Նկար 9.25. Հավասարակշռության համար պատասխանատու բծերի 
կառուցվածքը: Նկար 9.24. Կիսաբոլոր խողովակիկում առկա կատարների կառուցվածքը: 
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շատ (յուրաքանչյուր բջջում` 60-80 հատ) և կոչվում է ստերեոցիլիաներ: Մյուս-
ները երկար են և կոչվում են կինոցիլիաներ: Յուրաքանչյուր բջիջ ունի մեկ 
կինոցիլիա: Մազիկների տեղաշարժը դեպի կինոցիլիա առաջացնում է 
դրդում, իսկ հակառակ ուղղությամբ` արգելակում: Մազիկները սոսնձված 
են դոնդողանման զանգվածով, որն առաջացնում է կատարիկի վրա կախ-
ված շարժուն գմբեթ (նկ. 9.25): Գլխի շարժման ուղղությունը փոխում է 
վերոհիշյալ գմբեթների դիրքը: 

Նախադռան և կիսաշրջանաձև խողովակների վնասումը խանգարում 
է կանգնելու և շարժվելու ունակությունը: 

 
9.10.2. Անդաստակային վերլուծիչի հաղորդող ուղիները  

և կենտրոնական բաժինները 
 
Պարկիկների բծերն ու կիսաշրջանաձև խողովակների սրվակիկները 

նյարդավորվում են անդաստակային նյարդի նյարդաթելերով: Այս նեյրոն-
ների աքսոնները կազմում են գանգուղեղային VIII նյարդի անդաստակային 
մասը և լսողական նյարդի հետ մտնելով երկարավուն ուղեղ` ընդհատվում 
են անդաստակային կորիզներում: Անդաստակային կորիզներից նյարդային 
ազդակները հաղորդվում են ուղեղիկին, ակնաշարժ նյարդի կորիզներին, 
հակակողմյան անդաստակային կորիզներին, ողնուղեղի պարանոցային 
բաժնի շարժիչ նեյրոններին, ողնուղեղի տարածիչ մկանների շարժանեյրոն-
ներին, ՑԳ-ին, ենթատեսաթմբի և տեսաթմբի կորիզներին: Անդաստակային 
կորիզները լրացուցիչ նյարդային ազդակներ են ստանում պարանոցային ըն-
կալիչներից: Այս կապերն ապահովում են մարմնի հավասարակշռության 
ինքնավար հսկողությունը:  

Կոճղեզաանդաստակային համալիրից սկսվում է վայրէջ անդաստակա-
ողնուղեղային ուղին, որը բաժանվում է երկու ճյուղի` միջային և կողմնային: 
Միջային ուղու նեյրոններն ավարտվում են ողնուղեղի առջևի եղջյուրներում 
տեղակայված և պարանոցի ու իրանի մկանները նյարդավորող շարժանեյ-
րոնների վրա: Կողմնային ուղու նեյրոններն ավարտվում են վերջույթների 
մկանները նյարդավորող շարժանեյրոնների վրա: Միջային ուղին պարունա-
կում է դրդող և արգելակող նյարդաթելեր, իսկ կողմնայինը` միայն դրդող: 

Անդաստակաակնային ուղին կարգավորում է աչքերի շարժումը: Դրանով 
պայմանավորված ռեֆլեքսները կարգավորում են աչքերի շարժումները գլու-
խը պտտելու ժամանակ: Անդաստակաուղեղիկային ուղին իրականացնում է 
շարժումների նուրբ և ճշգրիտ կարգավորումը: Անդաստակային ապարատը 
կապված է նաև ներքին օրգանների ու սիմաթոադրենալային համակարգի 
հետ:  
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9.10.3. Անդաստակային համակարգի զգայությունը 
 

Մարդու անդաստակային ապարատի զգայունությունը մեծ է: Մարդու 
ականջաքարային ապարատն ընկալում է 2 սմ/վրկ գծային արագացումը: 
Դեպի կողմ գլուխը թեքելու զանազանման շեմքը 10 է, իսկ դեպի առաջ և 
հետ` 1.5-20: Կիսաբոլոր խողովակիկների կատարները մարդուն հնարավո-
րություն են տալիս ընկալելու 2-3 սմ/վրկ2 մեծությամբ շառավղային արագա-
ցումները: Լրացուցիչ գրգիռների ժամանակ (ճոճում, թրթռում) անդաստա-
կային ապարատի զգայունությունը նվազում է: Օրինակ` ինքնաթիռում գոր-
ծող թրթռումը բարձրացնում է գլխի թեքման տարբերակման շեմքը դեպի ա-
ռաջ և հետ մինչև 50, իսկ դեպի կողքեր` մինչև 100: 

Անդաստակային գրգիռներով ծագող ռեֆլեքսները լինում են ստատի-
կական և ստատոկինետիկական (տե՛ս 6.2.2.2): Ստատիկական` կեցվածքային 
և կեցվածքալարումային ռեֆլեքսներն ապահովում են մարմնի հավասա-
րակշռությունը կանգնած և տարբեր անկյուններով թեքվելու ժամանակ: Ս-
տատոկինետիկական ռեֆլեքսներից է անդաստակային ակնախաղը, որը դիտ-
վում է պտտական շարժումների ժամանակ (տե՛ս 6.2.2.2):  

Անդաստակային կորիզների և վեգետատիվ նյարդային համակարգի 
կապերի շնորհիվ անդաստակային վերլուծիչը ուժգին գրգռվելու ժամանակ 
դրսևորում են սիրտ-անոթային համակարգի, մարսողական ուղու և այլ 
օրգանների անդաստակաընդերային ռեակցիաներ, որոնք ուղեկցվում են 
գլխապտույտով, փսխմամբ, քրտնազատությամբ, սիրտ-անոթային համա-
կարգի գործունեության խանգարումներով: Այս ախտանշանները դրսևոր-
վում են ծովային հիվանդության, պտտական շարժումների ժամանակ, օրոր-
վելիս և այլն: 

Անկշռելիությունն էապես չի ազդում կիսաբոլոր խողովակների վրա: 
Սակայն ականջաքարային ապարատի վրա ազդող երկրի ձգողական ուժի 
բացակայությունը զգալիորեն մեծացնում է անդաստակային ապարատի 
դրդելիությունը, որը տիեզերքում հատկապես գլխի շարժումների ժամանակ 
առաջացնում է ճոճման ախտանշան: Անկշռելիության պայմաններում շար-
ժումների համաձայնեցումը գլխավորապես իրականանում է տեսողական և 
շարժազգայական վերլուծիչներով: 

 

9.11. Քիմիաընկալչական զգայական համակարգեր 
 

Քիմիաընկալչությունը զգայության ամենահին տեսակներից է: Քիմիա-
ընկալիչները կարևոր դեր ունեն մարդու կյանքում, քանի որ նրան են հասց-
նում կենսական անհրաժեշտ տեղեկատվություն շրջապատող միջավայրի, 
սննդի որակի, թունավոր նյութերի առկայության մասին: Հոտառական ազ-
դակները որոշակիորեն ազդում են նաև մարդու հույզերի վրա և ձևափո-
խում նրա վարքագիծը: 

Քիմիական զգայությունը բաժանվում է երեք հիմնական խմբերի` հո-
տառություն, ճաշակելիք և ընդհանուր քիմիական զգայություն: Մեծ զգայունութ-
յամբ և յուրահատկությամբ օժտված քիմիաընկալիչները, որոնք կարող են 
դրդվել նյութի նույնիսկ մի քանի մոլեկուլների հետ շփվելիս, հեռազգաց հո-
տառական ընկալիչներն են: Միջին զգայունությամբ օժտված քիմիաընկա-
լիչները, որոնք կարող են դրդվել լուծված նյութերի համեմատաբար չնչին 
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քանակներով, համի կամ ճաշակելիքի ընկալիչներն են: Փոքր զգայունութ-
յամբ և ոչ լրիվ յուրահատկությամբ օժտված ընկալչական վերջույթները, ո-
րոնց գրգռումն առաջացնում է պաշտպանական ռեակցիաներ, քիմիական 
ընդհանուր զգայունության ընկալիչներն են: 

 
9.11.1. Համի վերլուծիչ 

 
Բերանի խոռոչում տեղակայված համի վերլուծիչի միջոցով իրակա-

նացվում է նյութերի որակավորումը: Համի ընկալիչները, ի տարբերություն 
հոտառականի, հպումային ընկալիչներ են: Համային զգայություններն ազ-
դում են ինչպես մարսողական գործընթացների, այնպես էլ ընդհանուր հոգե-
կան վիճակի և վարքի վրա: Համը բազմաբնույթ զգայություն է, քանի որ 
համային զգայությունն ընկալվում է բերանի խոռոչ անցած նյութերի հոտով, 
ջերմաստիճանով և ճնշման զգայություններով:  

 
9.11.1.1. Ճաշակելիքի օրգանի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները 
 

Համի կամ ճաշակելիքի վերլուծիչի ծայրամասային բաժինը կազմում 
են համային կոճղեզները, որոնք հիմնականում տեղակայված են լեզվի վրա 
առկա պատնեշավոր, սնկաձև և տերևանման պտկիկների կողմնային պատերի 
էպիթելում (նկ. 9.26), թելանման ու սնկաձև պտկիկների գլխիկներում:  

 
Նկար 9.26. Համային կոճղեզների տեղակայվածությունը համային պտկիկում: 

 
Քիչ քանակով համային կոճղեզներ կան նաև քիմքի, մակկոկորդի և ըմ-
պանի հետին պատում: Դրանց ընդհանուր քանակը մոտավորապես 2000 է: 

Պատնեշավոր պտիկիկները հարևան հյուսվածքից բաժանված են 
ակոսով, որի հիմքում բացվում են շճային գեղձերի ծորանները: Սնկաձև 
պտկիկները հիմնականում տեղակայված են լեզվի առջևի 1/3 մասում: 
Տերևանման պտկիկները լորձաթաղանթի զուգահեռ ծալքեր են, որոնց 
կողմնային մակերեսը պարունակում է բազմաթիվ կոճղեզներ:  

Լեզուն ճաշակելիքի կամ համի գլխավոր օրգանն է, որի շնորհիվ մար-
դիկ կարողանում են զանազանել ընդունած սննդի և ջրի որակները: 

Համային կոճղեզներ: Սրանք մասնագիտացված նյարդաէպիթելային 
ձվաձև մարմնիկներ են, որոնք զբաղեցնում են պտկիկների էպիթելային 
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շերտի ողջ հաստությունը (նկ. 9.27): Կոճղեզի ծայրային բաժինը (գագաթը) 
լեզվի մակերեսի հետ հաղորդակցվում է բացվածքի` համային անցքի 
միջոցով: Վերջինս ոչ մեծ խորությամբ ձգվում է համային փոսի մեջ, որը 
կազմված է համազգաց բջիջների գագաթային մասերից: Կոճղեզի ստորին 
մասը հիմքային թաղանթով սահմանակցվում է շարակցական հյուսվածքին: 
Մարդու կոճղեզների երկարությունն ու լայնությունը մոտավորապես 70մկմ 
է: Յուրաքանչյուր կոճղեզի մեջ մտնում է մոտավորապես 50 նյարդաթել: 

 
Նկար 9.27. Համային կոճղեզի կառուցվածքը: 

 
Յուրաքանչյուր կոճղեզ կազմված է 40-60 բջիջներից, որոնցում կան 

են մի քանի տեսակի բջիջներ` համային (2-6 հատ), հենարանային և հիմքա-
յին: 

Համային էպիթելոցիտները միմյանցից բաժանվում են հենարանային է-
պիթելոցիտներով և ունեն համային անցքն ուղղված 30-40 բարակ միկրո-
մազիկներ: Վերջիններս կարևոր դեր են կատարում համային զգացողութ-
յան առաջացման գործում: Համազգաց բջիջների կյանքի տևողությունը 10 
օր է, որից հետո հիմքային բջիջներից ձևավորվում են նոր ընկալչական 
բջիջներ: 

Կան չորս տեսակի համազգաց ընկալիչներ, որոնք առաջացնում են 
քաղցր, թթու, աղի և դառը զգայություններ: Համային ընկալիչներն անհա-
վասարաչափ են բաշխված լեզվի տարբեր հատվածներում: Քաղցրի նկատ-
մամբ ամենամեծ զգայությամբ օժտված է լեզվի ծայրը, դառնության հան-
դեպ` լեզվի հիմքը, թթվության` լեզվի կողմնային մակերևույթի ստորին մա-
սը, իսկ աղի համն ընկալում են լեզվի ծայրն ու կողմնային մակերեսները: 

 
9.11.1.2. Համային վերլուծիչի հաղորդող ուղիները և կենտրոնները 

 

Համի վերլուծիչի կենտրոնաձիգ առաջին նեյրոնների ծայրամասային 
վերջույթները սկսվում են համի կոճղեզների ընկալչական բջիջներից և ազ-
դակները ԿՆՀ են հասնում դիմային (լեզվի առջևի մասի 2/3-ից), լեզվաըմ-
պանային (լեզվի հետին մասի 1/3-ից) և մասամբ թափառող (ըմպանից և 
մակկոկորդից) նյարդերով: 

Եռվորյակ նյարդը ազդակներ է հաղորդում ոչ միայն համի, այլև լեզվի 
առջևի մասում տեղակայված ցավազգաց և ջերմազգաց ընկալիչներից: Հա-
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մի մեկ բջջի հետ սինապսային կապի մեջ կարող են մտնել մոտավորապես 
30 նյարդաթելեր:  

Համի կենտրոնաձիգ նյարդաթելերի կենտրոնական ճյուղերը երկարա-
վուն ուղեղում սինապսներ են առաջացնում երկրորդ կարգի նեյրոնների 
հետ: Վերջիններիս աքսոնները մասամբ խաչվում են ՑԳ-ում և հասնում տե-
սաթմբի համապատասխան կորիզ ու միանում երրորդ կարգի նեյրոններին: 
Երկրորդ կարգի նեյրոնների աքսոնների մի մասն ուղղվում է դեպի կամրջի 
թիկնային շրջանի նեյրոններ, որոնց աքսոններն ուղղվում են դեպի կողմնա-
յին ենթատեսաթմբի և նշահամալիրի կենտրոնական կորիզի նեյրոններ: Մի-
ջանկյալ ուղեղից համային ուղին հասնում է մեծ կիսագնդերի կեղև: 

Կեղևային կենտրոնի նեյրոնների հիմնական մասը բազմաբնույթ է: 
Դրանք պատասխանում են ոչ միայն համային, այլև լեզվի ջերմային և մե-
խանիկական գրգիռներին: Ենթադրվում է, որ միջանկյալ ուղեղ-կեղևային 
համակարգն ապահովում է համային զանազանումը, իսկ լիմբիական համա-
կարգի հետ ունեցած կապը` սննդային վարքագիծը: 

 
9.11.1.3. Համային գրգռիչների վերլուծությունը և համադրությունը 

 
Համային զգայություն առաջացնելու համար գրգռիչը պետք է լուծված 

վիճակում լինի: Քաղցր և դառը համերով նյութերը, լուծվելով թքի մեջ, ներ-
թափանցում են համային կոճղեզի անցքով, փոխազդում միկրոմազիկների 
գլիկոկալիքսի հետ և կլանվում նրանց բջջաթաղանթի վրա: Վերջինիս վրա 
կան «քաղցրազգաց» կամ «դառնազգաց» ընկալչական սպիտակուցներ: 
Աղի կամ թթու նյութերի ազդեցության ժամանակ համային ընկալիչի շուրջը 
փոխվում է էլեկտրոլիտների խտությունը: Բոլոր դեպքերում էլ միկրոմազիկ-
ների բջջաթաղանթի թափանցելիությունը մեծանում է Na+-ի իոնների 
նկատմամբ, և բջջաթաղանթն ապաբևեռանում է: 

Մարդն օժտված է չորս հիմնական համային զգայությամբ` քաղցրազ-
գայությամբ, դառնազգայությամբ, թթվազգայությամբ և աղազգայությամբ: 
Մարդը զգում է նաև հիմնային, օճառային և մետաղական համեր: Բազմա-
տեսակ համային զգայությունները ցավային, շոշափական, ջերմային և հո-
տառական ընկալիչների գրգռման փոխազդեցության արդյունք են: Օրինակ` 
տաք և սառը մսի տարբեր համերը պայմանավորված են ջերմազգաց, 
սառած ճարպինը` շոշափական ընկալիչների վրա ունեցած ազդեցությամբ: 
Որոշ սննդամթերքների սուր համը բացատրվում է ցավային ընկալիչների 
գրգռմամբ: Հոտառության ժամանակավոր կորուստը (օրինակ` հարբուխի 
դեպքում) կտրուկ խանգարում է համային զգայությունները, և շատ կերակ-
րատեսակներ անհամ են թվում: 

Տարբեր համային որակների զգայական շեմքերը տարբեր են: Դառը 
զգայություն առաջացնող նյութերն ունեն առավել ցածր շեմք, իսկ քաղցրը` 
բարձր: Թթու և աղի զգայություն առաջացնող նյութերի գրգռման շեմքերը 
գրեթե մոտենում են շաքարների գրգռման շեմքին: 

Օրգանիզմի հուզական և ֆունկցիոնալ վիճակն էապես ազդում է հա-
մային զգայությունների վրա: Օրինակ` օրգանիզմում աղի պակաս ունեցող 
մարդու համար շատ աղի կերակուրը թվում է բնականոն: Թթու և դառը 
նյութերի համար բացահայտված է մի շատ կարևոր օրինաչափություն, որի 
համաձայն` որքան մեծ է նյութերի մոլեկուլային զանգվածը, այնքան դրանք 
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ավելի ուժգին են գրգռում ընկալիչները: 
Տարբերություն կա նաև համի համար պատասխանատու նյարդերի 

միջև: Այսպես` գանգուղեղային IX նյարդի թելիկներն առավել ուժգին 
գրգռվում են դառը, իսկ VII նյարդի թելիկները` աղի, քաղցր և թթու նյութերի 
ազդեցությամբ: Նյարդաթելիկների գրգռման աստիճանը պայմանավորված 
է նաև գրգռիչի խտաստիճանով:  

Տարբեր մարդկանց համային զգացողության շեմքերն էապես տար-
բերվում են իրարից: Օրինակ` կան մարդիկ, որոնք խիստ զգայուն են դառը 
սննդի նկատմամբ, մինչդեռ մյուսները մեծ բավականությամբ կարող են ու-
տել նույնիսկ շատ դառը սնունդ: Տարիքի մեծանալուն զուգընթաց համային 
զգացողությունը սովորաբար նվազում է:  

Համային զգայության ուժգնությունը պայմանավորված է քիմիական 
նյութի խտությամբ, գրգռիչի ազդեցության տևողությամբ և ջերմաստիճա-
նով:  

Համային գրգռիչի երկարատև ազդեցության ժամանակ առաջանում է 
հարմարում: Հարմարումն ավելի արագ է կատարվում քաղցր և աղի համերի 
դեպքում, իսկ թթու և հատկապես դառը համերի նկատմամբ այն համեմա-
տաբար դանդաղ է ընթանում: Հարմարվելու հետևանքով երկու միատեսակ 
աղիություն կամ քաղցրություն ունեցող նյութեր ընդունելիս միշտ երկրորդ 
սննդատեսակը պակաս աղի կամ քաղցր է թվում, քան առաջինը: Բոլորին է 
քաջ հայտնի այն իրավիճակը, երբ քաղցր խաղող ուտելուց հետո նույնքան 
քաղցր ձմերուկն ավելի անհամ է թվում:  

Տարբեր գործոնների ազդեցությամբ հնարավոր են համային ընկալ-
ման խանգարումներ՝ համազրկություն (ագեզիա), թերհամազգայություն (հիպոա-
գեզիա) գերհամազգայություն (հիպերագեզիա), համային զգայության աղավաղում 
(պարագեզիա), համային նյութերի վերլուծության խանգարում (դիսգեզիա), համային 
ցնորքներ, համային անճանաչողություն (ագնոզիա): 

9.11.2. Հոտառական վերլուծիչ 
 

Հոտառական վերլուծիչն արտաքին միջավայրի քիմիական նյութերի 
ընկալման համար է: Հոտառական վերլուծիչի միջոցով մարդիկ որոշում են 
շրջապատող միջավայրի օդի բաղադրությունը և որակը, վերլուծում են 
սննդի և ջրի պիտանելիությունը, պայմանական ռեֆլեքսային մեխանիզմով 
մարսողական համակարգը նախապատրաստում են սնունդ ընդունելուն և 
ապահովում օրգանիզմի պաշտպանական վարքը` խուսափելով վնասակար 
նյութեր ընդունելուց: Հոտառական համակարգում կարևոր նշանակություն 
ունեն ֆերոմոնները, որոնք ազդում են մարդու վարքի վրա:  

 
9.11.2.1. Հոտառական վերլուծիչի կառուցվածքային  

առանձնահատկությունները 
 

Հոտառական էպիթելը գտնվում է քթի խոռոչի հոտառական շրջանի` 
քթի վերին խեցու և միջնապատի համապատասխան մասի լորձաթաղան-
թում: Մարդու հոտառական էպիթելի մակերեսը 10 սմ2 է: Այստեղ կան մո-
տավորապես 10 մլն հոտառական բջիջներ, որոնք դրդվում են իրենց հպվող 
քիմիական նյութերով: Հոտառական էպիթելը կազմված է երեք տեսակի 
էպիթելոցիտներից` ընկալչական, հենարանային և հիմքային: 
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Ընկալչական հոտառական բջիջներն առաջնազգայական բջիջներ են, 
ունեն 5-10 մկմ տրամագիծ և դասավորված են հենարանային էպիթելոցիտ-
ների միջև: Դրանք ձևափոխված նյարդաբջիջներ են, որոնք գրգիռներն 
ընդունում են միկրոմազիկների ձևափոխված դենդրիտներով (նկ. 9.28): 
Յուրաքանչյուր մազիկ պարունակում է թելիկներ, որոնցից մեկ զույգը տե-
ղակայված է կենտրոնում և շրջապատված է 9 այլ զույգ մազիկներով: Հո-
տառական մազիկներն ընկղմված են գեղձերի կողմից արտադրված հեղու-
կում, էապես մեծացնում են հոտառական մակերեսն ու մոտավորապես 10 
անգամ մեծացնում հոտավետ նյութերը զգալու հավանականությունը: Հո-
տառական մազիկները շարժուն են և ունեն հոտավետ նյութերի մոլեկուլ-
ների ընկալման յուրահատուկ ընկալիչներ: 

Հոտառական բջիջների համար գրգռիչներ են օդում պարունակվող 
հոտավետ նյութերի մոլեկուլները: Հոտառական բջիջները գրգռվում են այն 
ժամանակ, երբ ներշնչված օդի հետ քթի թափանցած հոտավետ նյութերի 
մոլեկուլները հպվում են այդ հոտառական բջիջներին: Օդի շարժումն այս 
դեպքում անհրաժեշտ պայման է, այդ պատճառով սովորական շնչառութ-
յունն առաջացնում է միայն թույլ գրգիռ, իսկ կարճ և հաճախակի հոտոտելը` 
ուժգին:  

 Հոտառական օրգանի վրա հոտավետ նյութերի երկարատև ներգոր-
ծությունն առաջացնում է հոտառական զգայության աստիճանական թուլա-
ցում: Հենց այս հանգամանքով է պայմանավորված այն, որ մարդը սկզբում 
բավականին ուժգին է զգում իր վրա ցանած օծանելիքի հոտը, իսկ որոշ 
ժամանակ անց այդ զգացողությունը գրեթե վերանում է: Ընդ որում, հոտա-
վետ նյութի ազդեցությունից դուրս գալուց հետո հոտառական բջիջների 
զգայունությունն անմիջապես վերականգնվում է: Հոտառական վերլուծիչի 

Նկար 9.28. Հոտառական զգայարանի ծայրամասային բաժնի կառուցվածքը: 
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հարմարումը համեմատաբար դանդաղ, մի քանի տասնյակ վայրկյաններ 
կամ րոպեներ տևող գործընթաց է և պայմանավորված է օդի հոսքի արա-
գությամբ ու հոտավետ նյութի խտությամբ: 

Հոտառական ընկալիչների գրգռումն ազդում է նաև մյուս օրգանների, 
մասնավորապես սիրտ-անոթային, մարսողության, շնչառության համակար-
գերի գործունեության և անգամ մկանների դրդելիության վրա: Այն կարելի է 
հիմնավորել տարբեր փաստարկներով: Օրինակ` հոտառական ընկալիչների 
դրդմամբ կարելի է առաջացնել սննդի նկատմամբ պայմանական ռեֆլեքս, 
ու միայն սննդի հոտն զգալով` մարդու օրգանիզմում կառաջանա մարսողա-
կան որոշ գեղձերի ակտիվացում:  

 
9.11.2.2. Հոտառական վերլուծիչի հաղորդող ուղիները և 

կենտրոնները 
 

Միայն հոտառական կենտրոնաձիգ տեղեկատվությունն է, որ չի անց-
նում տեսաթմբով: Հոտառական զգացողությունն ամենահին զգացողութ-
յուններից է, որի վառ վկայությունը ցածրակարգ ողնաշարավորների ուղե-
ղում առկա հոտառական տեղեկատվության վերլուծության համար նախա-
տեսված բավականին զարգացած բաժինն է:  

Հոտառական տեղեկատվությունը զգացող բջիջների նյարդաթելերից 
կազմված խրձերով մաղոսկրի ծակոտկեն թիթեղի անցքերով թափանցում է 
գանգի խոռոչ և առաջին գանգուղեղային նյարդով հոտառական կոճղեզնե-
րով հասնում կեղև: Գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի կեղևը հոտառական 
համակարգի առաջնային կենտրոնական բաժինն է, որտեղ կատարվում է 
զգայական տեղեկատվության առաջնային վերլուծությունը:  

Առաջնային հոտառական կեղևից նյարդաթելերն ուղղվում են նաև 
տեսաթումբ, որի նյարդաթելերն իրենց հերթին ուղղվում են նոր կեղևի 
ճակատակողմնային շրջան` հոտառական վերլուծիչի բարձրագույն ամբող-
ջականացնող կենտրոն: 
 

9.11.2.3. Հոտառական գրգռիչների վերլուծությունը և 
համադրությունը 

 
Մարդն ունակ է հոտերի միջոցով տարբերակելու առարկաները: 

Նշենք, որ քիմիական կառուցվածքով մոտ նյութերը շատ հաճախ կարող են 
ունենալ տարբեր հոտեր, իսկ նույն հոտն ունեցող նյութերը հաճախ քիմիա-
կան կառուցվածքով միմյանցից խիստ տարբերվում են: 

Հոտերի դասակարգումը դժվարանում է հոտավետ նյութերի և դրանց 
առաջացրած հոտային զգայությունների խիստ բազմազանությամբ: Որոշ 
հոտեր (օրինակ` վանիլինի հոտը) առաջացնում են միայն հոտային զգայութ-
յուն, մինչդեռ այլ հոտեր կարող են առաջացնել նաև համային, ջերմային և 
նույնիսկ ցավային զգայություններ: Օրինակ` քլորոֆորմն իրեն բնորոշ հոտի 
հետ միասին առաջացնում է քաղցրի, իսկ մենթոլը` սառնության զգայու-
թյուն: 

Մարդու հոտառական զգայարանի զգայությունը մեծ է: Մեկ հոտառա-
կան ընկալիչ կարող է դրդվել նույնիսկ մեկ մոլեկուլ հոտավետ նյութով, իսկ 
ոչ մեծ քանակով ընկալիչների դրդումն առաջացնում է հոտի զգայություն:  
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Քանի որ հոտառական վերլուծիչը կապված է լիմբիական համակարգի 
հետ, հոտերն առաջացնում են նաև հուզական վիճակի փոփոխություններ: 
Օրինակ` հոտը կարող է առաջացնել հաճույքի կամ զզվանքի զգացում: 

Տարբերում են հոտառության տարբեր խանգարումներ՝ թերհոտառութ-
յուն (հիպոօսմիա)` հոտառության նվազում, անհոտազգայություն (անօսմիա)` 
հոտառության բացակայություն, գերհոտազգայություն` հոտառության 
ուժգնացում, պարօսմիա` հոտերի սխալ ընկալում, հոտերի տարբերակման խան-
գարում, հոտառական ցնորքներ` հոտառական զգայությունների առաջացում 
հոտերի բացակայության դեպքում, որոնք գլխավորապես դրսևորվում են 
շիզոֆրենիայի դեպքում, հոտառական ագնոզիա` հոտը զգում է, բայց չի 
ճանաչում: 

 

9.12. Մարմնազգայական վերլուծիչ 
 

Մարդու արտաքին ծածկույթը` մաշկն ու լորձաթաղանթները, ոչ միայն 
օրգանիզմը սահմանազատում են արտաքին միջավայրից, այլև ապահովում 
նրանց միջև կապը: Մարմնի ծածկույթներն իրականացնում են պաշտպա-
նական, արտազատական, փոխանակային, շնչառական և այլ ֆունկցիա-
ներ, որոնցից մեկն էլ զգայականն է: Արտաքին ծածկույթի միջոցով մարդը 
տեղեկատվություն է ստանում արտաքին միջավայրի ֆիզիկական փոփո-
խությունների մասին:  

Մարմնազգայական համակարգը ներառում է այն բոլոր նյարդային 
մեխանիզմները, որոնք ամբողջ մարմնից հավաքում են զգայական տեղե-
կատվություն: Այն հարկավոր է տարբերել հատուկ զգայությունից, որն իրակա-
նացվում է տեսողական, լսողական, հոտառական, համի և հավասա-
րակշռության զգայական համակարգերով:  

Մաշկում կան տարբեր ընկալիչներ, որոնք բաժանվում են երեք հիմ-
նական խմբերի` ցավային, ջերմային և մեխանիկական (շփման, ճնշման): Սրանք 
գտնվում են վերնամաշկում, բուն մաշկում և ենթամաշկային շերտում, իսկ 
նրանց գործունեության համար պատասխանատու կենտրոնական բաժինը 
գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի կեղևի մարմնազգայական գոտում է (տե՛ս 
6.2.7.3): Մաշկում ավելի շատ են շոշափական և ցավի ընկալիչները և ավելի 
քիչ սառի և տաքության ընկալիչները:  

 
9.12.1. Մաշկի մեխանաընկալիչներ 

 
Չնայած հպումը, ճնշումն ու թրթռումը (վիբրացիա) տարբեր զգայութ-

յուններ են, այնուամենայնիվ դրանք ընկալվում են նույն տեսակի ընկալիչնե-
րով: Վերոհիշյալ զգայությունների միջև կան երեք հիմնական տարբե-
րություններ.  

1. Հպման զգացողությունը սովորաբար առաջանում է մաշկում կամ 
անմիջապես դրա տակ տեղակայված շոշափական ընկալիչներով։  

2. Ճնշման զգացողությունն առաջանում է առավել խոր հյուսվածք-
ների փոփոխման դեպքում։  

3. Թրթռման զգացողությունն իրականացվում է արագ կրկնվող ազ-
դակների ազդեցությամբ:  

 

Այս ընկալիչները հանդես են գալիս ինչպես ազատ, այնպես էլ պարկու-
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ճավորված նյարդային վերջույթներով: Մեխանիկական ազդակները մաս-
նագիտացված ընկալիչներով հաղորդվում են Aβ, իսկ ազատ նյարդային 
վերջույթներից` հիմնականում Aδ կամ C տեսակի նյարդաթելերով: 

Հպման ընկալիչներ: Հայտնի են հպման (շոշափելիքի) վեց հիմնա-
կան ընկալիչներ (նկ. 9.29). 

1. Ազատ նյարդային վերջույթները տարածված են մաշկում և այլ օրգան-
ներում, զգայուն են հպման և ճնշման նկատմամբ: Օրինակ` աչքի եղջերա-
թաղանթի նույնիսկ թեթևակի շփումն առաջացնում է շփման ու ճնշման 
զգացողություն, իսկ այստեղ առկա են միայն ազատ նյարդային վերջույթ-
ներ: 

2. Մեյսների մարմնիկները երկար պարկուճավորված նյարդային վեր-

ջույթներ են (Aβ տեսակի նյարդի): Մեյսների մարմնիկները հիմնականում 
տեղակայված են մաշկի մազազուրկ մասերում, առավել շատ` մատների 
ծայրերում, շրթունքներում և այն մասերում, որոնք մարդու դեպքում առավել 
զգայուն են: Այս մարմնիկները շատ արագ են հարմարվում, այդ պատճառով 
առավել զգայուն են մաշկի վրայով առարկաների շարժման, ինչպես նաև 
ցածր հաճախականությամբ թրթռման նկատմամբ:  

3. Մերկելի սկավառակները Մեյսների մարմնիկներից տարբերվում են 
հարմարման բնույթով. սկզբում սրանցում առաջանում է ուժգին, մասնակի 
հարմարում, իսկ հետո տևական ժամանակով ձևավորվում է առավել թույլ, 
դանդաղ հարմարում: Այսպիսով, սրանք պատասխանատու են կայուն 
ազդակները հաղորդելու համար և հնարավորություն են տալիս զգալու 
մաշկի հետ անընդհատ շփվող գրգռիչը: Մերկելի սկավառակները հաճախ 
խմբավորվում են իրար հետ և առաջացնում ընկալչական օրգան` Իգոյի 
գմբեթ: Այն ընկալիչների հատվածում էպիթելի արտափքված գմբեթանման 
հատված է: Նշենք, որ Մերկելի սկավառակների խումբը նյարդավորվում է 
մեկ նեյրոնի Aβ նյարդաթելով: Մերկելի սկավառակներն ու Մեյսների 
մարմնիկները մեծ դեր են կատարում շոշափական գրգիռների տեղակայ-
ման և գրգռող մարմնի մակերեսային կառուցվածքը որոշելու հարցում: 

4. Մյուս տեսակի ընկալիչները, որոնք պատասխանատու են ցանկա-

Նկար 9.29. Մաշկի տարբեր տեսակի ընկալիչները: 



282 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

ցած մազի շարժումն ընկալելու համար, կոչվում են մազային ընկալիչներ: Մա-
զը շարժվելու դեպքում դրդվում են մազարմատի պարկուճի բջիջների շուրջ 
տեղակայված նյարդային վերջույթները, այդ պատճառով յուրաքանչյուր մազ 
և նրա հիմքում առկա նյարդային վերջույթը կարող են համարվել շոշափա-
կան ընկալիչներ: Այս ընկալիչներն արագ են հարմարվում:  

5. Ռուֆֆինիի ընկալիչները պարկուճավորված և խիստ ճյուղավորված 
նյարդային վերջույթներ են: Սրանք առավել շատ են մաշկի խոր շերտերում 
և ներքին օրգաններում: Այս ընկալիչները դանդաղ հարմարվող են, այդ 
պատճառով մեծ դեր են կատարում գրգռիչների անընդհատ ազդումն ընկալ-
ելու ժամանակ: Հոդապարկերը նույնպես ունեն Ռուֆֆինիի ընկալիչներ, ո-
րոնց շնորհիվ ընկալվում է հոդերի պտտման աստիճանը:  

6. Պաչինիի մարմնիկները տեղակայված են մաշկում և փակեղներում: 
Սրանք արագ հարմարվող ընկալիչներ են և զգայուն են ճնշման ու թրթռման 
նկատմամբ:  
 

Մարդու մաշկային զգայնության ընկալչական մակերեսը 1.4-2.1 մ2 է: 
Ընդ որում, ընկալիչները մարդու մաշկում անհավասարաչափ են բաշխված, 
այդ իսկ պատճառով մարմնի մի հատված աչքի է ընկնում բարձր զգայնութ-
յամբ, իսկ մյուսը` ընդհակառակը: Օրինակ` մատների ծայրերն ու շրթունք-
ներն ավելի զգայուն են, քանի որ այստեղ նյարդային վերջույթների խտութ-
յունը մեծ է: Բացի դրանից, մաշկի տարբեր հատվածներում տարբեր է նաև 
ընկալիչների դրդման շեմքը: Օրինակ` մատների ծայրերին շոշափական 
զգայության շեմքն ավելի ցածր է, քան ձեռքի այլ մասերում: Տարբեր է նաև 
տարածական տարբերակման շեմքը, այսինքն` այն նվազագույն տարա-
ծությունը, որի դեպքում մարդն առանձին կարող է զգալ մաշկի վրա տեղա-
կայված երկու գրգիռները: Այսպես` լեզվի ծայրի, շրթունքների և մատների 
տարածական տարբերակման շեմքը 1-3 մմ է:  

Թրթռման ընկալումը: Հպման բոլոր ընկալիչները կարող են զգալ 
թրթռումը, սակայն տարբեր ընկալիչներ զգում են թրթռման տարբեր հաճա-
խականություններ: Օրինակ` Պաչինիի մարմնիկները կարող են արձանագ-
րել վայրկյանում 30-800, իսկ Մեյսների մարմնիկները` 2-80 հաճախակա-
նությամբ թրթռումը: Նշենք, որ մարմնազգայական որոշ ընկալիչներ պա-
տասխանատու են քորի և խուտուտի առաջացման համար:  

 
9.12.2. Մաշկի ջերմաընկալիչներ 

 
Մարդու մարմնի ջերմաստիճանի հարաբերական կայունությունը 

պահպանելու գործում մեծ նշանակություն ունեն մարմնի ջերմաընկալիչնե-
րը, որոնք տեղեկատվություն են հաղորդում արտաքին միջավայրի ջերմաս-
տիճանի փոփոխման մասին: Ջերմաընկալիչներ կան մաշկում և ներքին 
օրգաններում, աչքի եղջերաթաղանթում, լորձաթաղանթներում և ԿՆՀ-ում: 
Դրանք լինում են տաքազգաց և սառնազգաց: Ընդ որում, դրանց գործու-
նեությունը բնութագրվում է արտաքին միջավայրի և մարմնի ջերմաստիճա-
նի համեմատությամբ: Այն ջերմաստիճանը, որը ցածր է մարմնի ջերմաստի-
ճանից, դիտվում է որպես սառը, իսկ բարձրը` տաք:  

Տաքազգաց ընկալիչները «լռում» են մինչև +37 oC ջերմաստիճանը, 
դրանից բարձրի դեպքում սրանց ակտիվությունը մեծանում է, իսկ 43 oC 
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ջերմաստիճանում ցուցաբերում են առավելագույն ակտիվություն: +37 oC 
ջերմաստիճանից ցածրի դեպքում ակտիվանում են սառնազգաց ընկալիչնե-
րը: Մարդու մաշկում կան մոտավորապես 250000 սառնազգաց և 3000 տա-
քազգաց կետեր: Դրանց տեղակայվածությունն անհավասարաչափ է բաշխ-
ված: Այսպես` ճակատի 1սմ2 մակերեսում կան սառնազգաց 8, տաքազգաց 
0.6 կետեր, քթի ծայրում համապատասխանաբար` 13 և 1:  

Սառնազգաց ընկալիչներն ազդակները հաղորդում են Aδ, իսկ տա-
քազգացները` C նյարդաթելերով: Կան ջերմաընկալիչներ, որոնք կարող են 
դրդվել նաև այլ ազդակներով: Մարդու այտի ջերմաընկալիչներն ավելի զգա-
յուն են և կարող են զգալ ջերմաստիճանի 0.2-0.4, իսկ մեջքի հատվածինը` 
0.9-1.2 oC տատանումը:  
 

9.12.3. Մարմնազգայական վերլուծիչի հաղորդող ուղիները  
և կենտրոնները 

 
Մաշկի ընկալիչներից ազդակահոսքը գլխուղեղ է հաղորդվում երկու 

ուղիով` ողնուղեղ-տեսաթմբային և միջային ժապավենով (լեմնիսկային): 
Առաջին ուղին ֆիլոգենետիկորեն հնագույն է: Այն կազմված է ողնուղեղային 
հանգույցներում տեղակայված առաջին կարգի նեյրոններից, որոնց միելի-
նազուրկ նյարդաթելերով ազդակները հաղորդվում են ողնուղեղի գորշ 
նյութի տարբեր կորիզներին: Երկրորդ կարգի նեյրոնները տեղակայված են 
ողնուղեղի գորշ նյութի հետին եղջյուրներում: Նրանց աքսոններն անցնում 
են հակառակ կեսը և առաջացնում ողնուղեղի սպիտակ նյութի ստորին 
կողմնային ուղին, որը ողնուղեղով և ուղեղաբնով հասնում է տեսաթմբի 
յուրահատուկ փորհիմքային կորիզային համալիրին, միջային ծնկաձև մար-
մնին, ուղեղաբնի կորիզներին և ենթատեսաթմբին: Նշված կորիզներում տե-
ղակայված երրորդ կարգի նեյրոնների աքսոնները մասնակիորեն ուր-
վագծվում են կեղևի մարմնազգայական գոտում: Այս ուղին հիմնականում 
հաղորդում է ցավային և ջերմային, մասամբ նաև շոշափական նյարդային 
ազդակներ 30մ/վրկ արագությամբ: Ճնշման, ջերմաստիճանի և ցավի ազ-
դակները հաղորդող զգայական թելիներն առաջակողմնային խրձի սահմա-
նում ողնուղեղ-տեսաթմբային և ողնուղեղ-ՑԳ-տեսաթմբային ուղիով հաս-
նում են նաև տեսաթմբի ոչ յուրահատուկ կորիզներին, իսկ հետո սփռված` 
կեղևի տարբեր շրջաններին:  

Լեմնիսկային ուղին ողնուղեղ-տեսաթմբային ուղու համեմատ էվոլյու-
ցիոն զարգացման ավելի ուշ փուլերում է առաջացել: Այն գրգիռներ է հա-
ղորդում հպման և ճնշման մասին: Այն կազմված է միելինապատ նյարդա-
թելերից, որոնք ողնուղեղի հետին պարանիկով հասնում են երկարավուն 
ուղեղի Գոլի և Բուրդախի կորիզներին: Դրանց նեյրոններից սկսվող նյար-
դաթելերը խաչվում են օլիվի կորիզների սահմանում և առաջացնում միջա-
յին ժապավենը, որն ավարտվում է տեսաթմբում: Այստեղ տեղակայված են 
երրորդ կարգի նեյրոնները, որոնց աքսոններն ավարտվում են կեղևի 
մարմնազգայական գոտում:  

Լեմնիսկային ուղին հաղորդման բոլոր մակարդակներում (ողնուղեղ, 
երկարավուն ուղեղ, տեսաթումբ, կեղևային շրջաններ) ունի մարմնատեղա-
կայման ուրվագծում:  

Կա նաև Մորինիի կողմնային ուղի, որի առաջին կարգի նեյրոնները 
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տեղակայված են ողնուղեղի հետին եղջյուրներում, երկրորդ կարգի նեյրոն-
ները` երկարավուն ուղեղում և պարանոցային կորիզում: Երկրորդ կարգի 
նեյրոնների աքսոնները խաչվում են և միաձուլվում լեմնիսկային ուղուն: 
Մորինի ուղին ազդակներ է հաղորդում մաշկի խիստ ձևախախտման մա-
սին:  

Պրիմատների, այդ թվում նաև մարդու մաշկային համակարգը 
զբաղեցնում է կեղևի հետկենտրոնական գալարը, որտեղ ավարտվում են 
տեսաթմբի փորմիջային համալիրի նեյրոնների աքսոնները (տե՛ս 6.2.7.3):  

 

9.13. Կմախքամկանային վերլուծիչ 
 
Անշուշտ, բոլորին հետաքրքրած կլինի, թե ինչպես է մարդն աչքերը 

փակած վիճակում կարողանում ճիշտ ուղղությամբ շարժել ձեռքն ու հպվել 
քթին, կամ նույն վիճակում ինչպես է մարդը հասկանում իր մարմնի դիրքը` 
կանգնա՞ծ է, թե՞ պառկած կամ ի՞նչ դիրքով է պառկած: Այս գործընթացներն 
իրականացվում են շարժողական համակարգում, մասնավորապես կմախ-
քային մկաններում, հոդերում առկա յուրահատուկ ընկալիչներով, որոնք 
ցանկացած ժամանակ ԿՆՀ-ին ազդանշանում են մկանների վիճակի և 
դիրքի վերաբերյալ: Այս ընկալիչներն են մկանային իլիկներն ու Գոլջիի 
օրգանները: 

 
9.13.1. Մկանային իլիկներ 

 
Մկանային իլիկները մկանի զգայական ընկալիչներ են, որոնք մկանի 

հատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն են հաղորդում ԿՆՀ-ին: 
Դրանք 3-10 մմ երկարությամբ իլիկանման ընկալիչներ են, որոնք տեղակայ-
ված են մկանների խորքում` արտաիլիկային մկանաթելերին զուգահեռ: 
Իլիկների արտաքին շարակցահյուսվածքային թաղանթի ծայրերը սովորա-
կան մկանաթելերի պերիմիզիումին ամրանում են 0.5-1 մմ երկարությամբ 
շարակցահյուսվածքային թելերով: Դրանց քանակը տարբեր մկաններում 
տարբեր է (մի քանի տասնյակից մինչև մի քանի հարյուր) և պայմանավոր-
ված է մկանի մեծությամբ ու ֆունկցիայով: Մկանային իլիկների քանակը 
հատկապես շատ է նուրբ շարժումներ կատարող (աչքի, պարանոցի, դաս-
տակի և այլն) մկաններում: Օրինակ` աչքի ստորին ուղիղ մկանի 1գ-ում կան 
մոտ 130, եռագլուխ մկանի նույն զանգվածում` 1.4, իսկ ավելի խոշոր 
մկաններում նույնիսկ 0.36 մկանային իլիկներ:  

Մկանային իլիկները շրջապատված են շարակցահյուսվածքային պա-
տիճով, որի ներսում կծկվելու ունակությամբ 3-12 յուրահատուկ 
մկանաթելեր կան, սակայն դրանք իրենց ֆունկցիայով և կառուցվածքով 
տարբերվում են սովորական (արտաիլիկային, էքստրաֆուզալ) 
մկանաթելերից: Իլիկների ներսում տեղակայված մկանաթելերը կոչվում են 
ներիլիկային (ինտրաֆուզալ) մկանաթելեր: Վեջիններս տարբերվում են ինչպես 
իրենց կառուցվածքով, այնպես էլ ֆունկցիաներով: Մկանային իլիկը մեկ 
համալիր ընկալիչ է, մինչդեռ ներիլիկային մկանաթելերի տեսակներն 
առանձին, յուրահատուկ զգայական ընկալիչներ են:  

Տարբերում են ներիլիկային մկանաթելերի երկու հիմնական տեսակ-
ներ. 

 Պարկակորիզային մկանաթելեր. կենտրոնական հաստացված մասում 
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ունեն մոտավորապես 100 կորիզներ, մեկ իլիկում դրանց քանակը 2-4 հատ 
է (նկ. 9.30): 

 Շղթայակորիզային մկանաթելեր. կորիզները դասավորված են ներիլի-
կային մկանաթելի երկարությամբ, մեկ իլիկում 3-9 հատ են, իսկ դրանց որոշ 
տեսակների երկարությունն ու լայնությունը համարյա երկու անգամ փոքր է 
պարկակորիզային մկանաթելերից (նկ. 9.30):  

Ներիլիկային մկանաթելերը արտաիլիկայինների նման կարող են 
կծկվել, քանի որ իրենց ծայրերում ունեն ակտին և միոզին, իսկ կենտրոնա-
կան մասերը զուրկ են կծկողական տարրերից: Մկանային իլիկների կենտ-
րոնական մասից անցնում են նյարդաթելերն ու արյունատար անոթները: 
Հետաքրքիր է, որ նյարդազրկումից հետո շղթայակորիզային թելերն ապա-
ճում են, իսկ պարկակորիզայինները` ոչ:  

 
Նկար 9.30. Մկանային իլիկների տարբեր մկանաթելերն ու դրանց աֆերենտ  

և էֆերենտ նյարդավորումը: 
 
Իլիկներն ունեն աֆերենտ և էֆերենտ նյարդավորում:  
Իլիկների աֆերենտ նյարդավորումն իրականացվում է Ia և II տեսակի 

նյարդաթելերով: Յուրաքանչյուր մկանային իլիկ նյարդավորվում է մեկ Ia 
նյարդաթելով, որը, մտնելով իլիկից ներս, ճյուղավորվում է և զսպանակաձև 
շրջապատում ներիլիկային բոլոր մկանաթելերի կենտրոնական հատվածը 
(սա կաչվում է առաջնային վերջույթ):  

Մեկ իլիկը կարող է ստանալ մեկ կամ ավելի II տեսակի նյարդաթելեր, 
որոնք նյարդավորում են ներիլիկային բոլոր մկանաթելերը, բայց հիմնակա-
նում` շղթայակորիզավորները: Նյարդաթելերի ճյուղավորումների ծայրերն 
ավարտվում են ներիլիկային մկանաթելերի ծայրային հատվածներում (սա 
կոչվում է երկրորդային վերջույթ):  

Ի տարբերություն Ia տեսակի նյարդաթելերի՝ II տեսակի մեկ նյարդա-
թելը կարող է նյարդավորել մի քանի իլիկներ: Առաջնային վերջույթները 
դրդվում են մկանը ձգվելիս, ուստի տեղեկատվություն են հաղորդում մկանի 
առավելագույն ձգման և երկարացման արագության մասին, իսկ երկրորդա-
յին վերջույթները հիմնականում դրդվում են մկանի կայուն ձգման ժամա-
նակ: 

Մկանային իլիկների էֆերենտ նյարդավորումն իրականացվում է 
ողնուղեղի Aγ շարժանեյրոններով, որոնք, հասնելով մկանին, ճյուղավորվում 
են և նյարդավորում մի քանի իլիկներ: Որոշ աքսոններ ավարտվում են ների-
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լիկային թելիկներում` γ-թիթեղիկներով, իսկ մյուսներն առաջացնում են ողկու-
զաձև սփռուն թելիկներ և կոչվում են թփանման:  

Կան տվյալներ, որ մկանային իլիկների մոտավորապես 1/3-ի կծկողա-
կան տարրերի պարկակորիզային մկանաթելերը նյարդավորվում են Aβ 
նյարդաթելերով: Իլիկների զգայական նյարդաթելերը կարող են դրդվել երկու 
պայմաններից` 1) մկանի երկարում և 2) ներիլիկային մկանաթելերի կծկում: 
Մկանային իլիկների գործունեությունը մանրամասնորեն ներկայացված է 
6.2.1.4 բաժնում:  

 

9.13.2. Գոլջիի օրգաններ 
 

Գոլջիի ջլային օրգանները (նյարդաջլային իլիկներ, Գոլջիի ջլային 
ընկալիչներ) ձգման ընկալիչներ են, որոնք տեղակայված են ջլերի կոլագե-
նային խրձերի և մկանաթելերի կպչման հատվածում (նկ. 9.31): Դրանք 

նույնպես շրջապատված են շարակցահյուսվածքային պատիճով, ունեն 1մմ 
երկարություն և 100 մկմ լայնություն, իսկ աֆերենտ նյարդավորումն իրա-
կանացվում է Ib նյարդաթելերով:  

Գոլջիի օրգանը զգայական ընկալիչ է, որի ներսով անցնում են մկանա-
յին ջլերը: Սովորաբար մեկ Գոլջիի օրգանը կապված է 10-15 մկանաթելերի 
հետ:  

Գոլջիի օրգանն ակտիվանում է մկանը կծկվելիս կամ թուլանալիս, 
սակայն մկանի կծկումն ավելի ուժգին խթանիչ է նրա համար: Եթե մկանա-
յին իլիկները կարգավորում են մկանի երկարությունն ու երկարության փո-
փոխությունը, ապա ջլային ընկալիչները կարգավորում են մկանի լարվա-
ծությունը: Սրանց աշխատանքի մեխանիզմը հետևյալն է. մկանը կծկվելիս 
ջիլը ձգվում է և դրդում զգացող նյարդաթելերի վերջույթները: Վերջինով 
ազդակները հաղորդվում են ողնուղեղ և դրդում այն արգելակիչ նեյրոնները, 
որոնք արգելակում են համապատասխան շարժանեյրոններն ու կանխում 
մկանի չափից ավելի կծկումը (տե՛ս 6.2.1.4):  

Նշենք, որ ընդհանուր կմախքամկանային զգացողությանը մասնակ-

Նկար 9.31. Գոլջիի օրգանի կառուցվածքն ու տեղադրությունը։ 
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ցում են նաև հոդապարկերում տեղակայված Ռուֆֆինիի, Պաչինիի մարմ-
նիկները, ինչպես նաև միելինազուրկ ազատ նյարդային վերջույթները: 
Դրանք տեղեկատվություն են հաղորդում հոդերի դիրքի, վերջույթների 
շարժման արագության և ուղղության մասին:  

Շարժազգայությանը մասնակցող ընկալիչները դանդաղ հարմարվող 
են. նույնիսկ մարմնի անշարժ դիրքի դեպքում դրանք նյարդային ազդակներ 
են հաղորդում ԿՆՀ:  

 
9.13.3. Շարժողական վերլուծիչի հաղորդող ուղիները և կենտրոննե-

րը 
 
Շարժողական վերլուծիչի ընկալիչներից ազդակները ողնուղեղում 

մասնակիորեն փոխանցվում են շարժանեյրոններին, իսկ մի մասն էլ վերել 
ուղիներով հաղորդվում է գլխուղեղի համապատասխան բաժիններ: Դրան-
ցից են Գոլի և Բուրդախի խրձերը, միջային ժապավենը, որոնք ավարտվում են 
տեսաթմբի հետին փորային կորիզներում, որտեղ տեղակայված երրորդ 
կարգի նեյրոնների աքսոններն ավարտվում են մեծ կիսագնդերի կեղևի 
մարմնազգայական և մասնակիորեն շարժողական գոտում: 

Մկանային իլիկներից ազդակները գլխուղեղ են հաղորդվում նաև ող-
նուղեղ-ուղեղիկային ուղիով: Ողնուղեղ-ուղեղիկային հետին ուղին (Ֆլեքսինգի 
խուրձ) ազդակներ է հաղորդում վերջույթների մկանների, ջլերի և կապաննե-
րի ընկալիչներից: Ողնուղեղ-ուղեղիկային առաջային ուղին (Գովերսի խուրձ) ազ-
դակներ է հաղորդում ջլերից: Նշված ուղիները մասնակցում են մկանների 
լարվածությանը, դիրքի ապահովմանը, նուրբ և համաձայնեցված շարժում-
ների կատարմանը: 

Մարմնի կեցվածքը տարածության մեջ պահպանվում է տեսողական, 
մաշկային և շարժողական վերլուծիչների մասնակցությամբ: Կենտրոնաձիգ 
ազդակները անջատելու ժամանակ նկատվում է ատաքսիա` համաձայնեց-
ված շարժումների խանգարում: 

Հայտնի է, որ մկանների սեփական ընկալիչներից հաղորդվող ազդակ-
ները ռեֆլեքսային ուղիով փոխում են նաև ներքին օրգանների` արյան 
շրջանառության, շնչառության, մարսողության, արտազատության համա-
կարգերի գործունեությունը: 

 

9.14. Ցավային զգայության ֆիզիոլոգիա 
9.14.1. Ցավի բնութագրումը 

 

Ցավը ֆիզիոլոգիական երևույթ է, որն ունի նախազգուշացնող և 
պաշտպանական նշանակություն: Այն բնութագրելու համար կան տարբեր 
բնորոշումներ: Ներկայումս ցավի ամենատարածված բնորոշումը Ցավի ու-
սումնասիրման միջազգային ասոցիացիայի (International Association for the 
Study of Pain, IASP) կողմից տրված սահմանումն է. «Ցավը տհաճ զգայական և 
հոգեհուզական վերապրում/զգացողություն է, որն առաջանում է հյուսվածքների իրա-
կան կամ հնարավոր վնասման դեպքում կամ նկարագրվում/բնութագրվում է նման 
վնասվածքը նկարագրող եզրույթներով: 

Մյուս զգայությունների համեմատությամբ ցավն առավել քիչ տեղե-
կատվություն է հաղորդում, սակայն այն ունի հզոր պաշտպանական նշա-
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նակություն, քանի որ օրգանիզմին տեղեկացնում է վնասվածքի առկայութ-
յան կամ դրա առաջացման մասին: Բացի այդ, ցավն անհատին մղում է խու-
սափելու կամ համապատասխանաբար արձագանքելու ցավային գրգռիչին:  

Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչքան վտանգավոր ու խոցելի է այն սա-
կավաթիվ մարդկանց կյանքը, որոնք տարբեր պատճառներով ցավ չեն 
զգում։ Ժամանակակից բժշկությանը հայտնի են նման դեպքեր, որոնք, 
ցավոք, հիմնականում վաղաժամ մահվան պատճառ են դառնում, քանի որ 
նման մարդիկ (հատկապես մանկական տարիքում) առանց վախենալու 
կարող են ծանր առարկաներով հարվածել իրենց մարմնին, հետաքրքրութ-
յան համար ձեռքը պահել կրակի վրա կամ ընկնելիս և վնասվածքներ ստա-
նալիս չիմանալ այդ մասին, մինչև վնասվածքն ակնառու չդառնա։  

Ցավն անհրաժեշտ է տարբերել ցավային ընկալչությունից կամ նոցիցեպ-
ցիայից: Վերջինս նեյրոֆիզիոլոգիական հասկացողություն է, որը ներառում է 
ցավի ազդակների ընկալման, հաղորդման և կենտրոնական մշակման գոր-
ծընթացների ամբողջությունը: Նոցիցեպցիան չի ներառում ցավի ընկալման 
հոգեհուզական բաղադրիչը: 

Ցավը կարող է լինել ոչ միայն տհաճ, այլև անտանելի ու առաջանալ ոչ 
միայն հյուսվածքների վնասման, այլև որոշ ֆունկցիաների խանգարման 
հետևանքով: Ցավի զգացողության շեմքը պայմանավորված է տարբեր գոր-
ծոններով՝ ներառյալ օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական և հոգեկան վիճակը, 
ազգային պատկանելիությունը, սեռը, ժառանգականությունը:  

Ցավի հիմնական բնութագրիչներն են. 
1. Ցավը ոչ հաճելի սուբյեկտիվ զգացողություն է: Ցավի զգացողությունը 

պայմանավորված է օրգանիզմի առանձնահատկություններով: Նույն ուժի 
ցավային գրգիռը մի մարդու դեպքում կարող է խիստ ցավոտ լինել, մյուսի 
դեպքում՝ անտարբեր կամ թույլ:  

2. Ցավն ուղեկցվում է անհատի հուզական վիճակի փոփոխմամբ և անհարմա-
րավետության զգացողությամբ: Ցավի տեղակայմամբ և ուժգնությամբ պայմա-
նավորված` կարող է առաջանալ թեթև անհանգստությունից մինչև մահվան 
նկատմամբ վախ (օրինակ՝ սրտամկանի ինֆարկտի դեպքում): Թույլ ցավը 
տանելի է, իսկ ուժգին ցավի դեպքում մարդը կարող է կորցնել գիտակցութ-
յունը, կարող է առաջանալ շոկ և այլն:  

3. Ցավն առաջացնում է վնասակար գործոնից խույս տալու ռեակցիա: Հնա-
րավորության դեպքում անհատը խուսափում է ցավի գրգռիչի ներգործող 
ազդեցությունից: Դրանով պայմանավորված է նրա պաշտպանական նշա-
նակությունը: 

4. Ցավի դեպքում առաջանում են ոչ յուրահատուկ ռեակցիաներ, որոնք ուղղ-
ված են օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացմանը: Այսպես` ցավի դեպ-
քում շատանում են հակամարմինները, ուժգնանում է ֆագոցիտոզը, ակտի-
վանում է որոշ հորմոնների արտադրությունը, փոխվում են վեգետատիվ 
ֆունկցիաները (արյան ճնշման բարձրացում, մկանների լարվածության 
ուժգնացում, միզարձակման պակասում, արյան մեջ գլյուկոզի քանակի ավե-
լացում, արյան մակարդման արագացում և այլն): 

 
9.14.2. Ցավի տեսակները 

 
Կան ցավի դասակարգման մի քանի սկզբունքներ:  
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 Ըստ առաջացման բնույթի` ցավը լինում է մարմնական (սոմատիկ) և 
ընդերային (վիսցերալ): Մարմնական ցավը լինում է մակերեսային (առաջանում 
է մաշկի, լորձաթաղանթների և ենթամաշկային ճարպային բջջանքի էքստե-
րոռեցեպտորների դրդմամբ) և խորանիստ (առաջանում է ոսկրերի, մկաննե-
րի, ջլերի և հոդերի պրոպրիոցեպտորների դրդմամբ): Մակերեսային մարմ-
նական ցավը հիմնականում տեղայնացված է և սուր, իսկ խորանիստը՝ տա-
րածված և բութ: Ընդերային ցավն առաջանում է ներքին օրգանների ախ-
տահարման դեպքում: Այն հիմնականում տարածված է, չունի հստակ տե-
ղակայում և բութ է:  

 Ըստ ընկալիչների տեսակի` ցավը լինում է ներընկալչական (ինտերո-
ցեպտիվային), արտաընկալչական (էքստերոցեպտիվային) և սեփական ընկալչական 
(պրոպրիոցեպտիվային): 

 Ըստ կլինիկական բնույթի` ցավը լինում է նոցիգենային, նեյրոգենային և 
պսիխոգենային (հոգեծին): Նոցիգենային ցավն առաջանում է նոցիցեպտորնե-
րի դրդման դեպքում, կարգավորվում է մորֆինով և մորֆինանման նյութե-
րով:  

Նեյրոգենային (նյարդածին, նեյրոպաթիկ) ցավն առաջանում է կենտ-
րոնական կամ ծայրամասային նյարդային համակարգի վնասման դեպքում 
և պայմանավորված չէ ցավի գրգռիչներով նոցիցեպտորների դրդմամբ: Ցա-
վի այս տեսակն ունի որոշ առանձնահատկություններ. հիմնականում բութ 
է, զարկային, ընթանում է վեգետատիվ ֆունկցիաների խանգարմամբ, 
նկատվում է զգացողության մասնակի կորուստ, զգայուն չէ մորֆինի բնա-
կանոն ցավազրկող չափաքանակների նկատմամբ, որը վկայում է նեյրոգե-
նային ցավի այլ մեխանիզմի մասին: Շատ դեպքերում (նևրալգիա, տեսաթմ-
բային համախտանիշ, ուռուցքներ, շաքարային դիաբետ) նոցիգենային և 
նեյրոգենային ցավերը միաժամանակ են դրսևորվում օրգանիզմում:  

Պսիխոգենային ցավն անմիջական կապ չունի օրգանների ախտա-
հարման հետ և հիմնականում դրսևորվում է ընկճախտի, անհանգստութ-
յան, ֆոբիաների և այլնի դեպքում: Ընդ որում, պսիխոգենային ցավն էապես 
ազդում է ցավի մյուս տեսակների զգացողության վրա: Մասնավորապես 
անհանգստությունն ու լարված վիճակն ուժգնացնում են ցավը: 

 Ըստ ցավային զգացողության տեղակայման` ցավը լինում է տեղային 
(առաջանում է վնասող գործոնի ազդման տեղում) և ճառագայթող (առաջա-
նում է ախտահարված օջախից հեռու տեղում): Ներքին օրգաններում առա-
ջացող ցավը շատ դեպքերում զգացվում է նրանցից հեռու` մարմնի արտա-
քին մակերեսին (նկ. 9.32): Ճառագայթող (արտացոլված) ցավի առաջացման 
պատճառն այն է, որ ներքին օրգաններից սկիզբ առնող ցավային նյարդա-
թելերը համամիտվում են այն նեյրոնների վրա, որտեղ ավարտվում են նաև 
մաշկի մակերեսից սկսվող նյարդաթելերը: Երբ ցավն առաջանում է ընդե-
րային ընկալիչներում, ուղեղը «չի կարողանում» դրանք տարբերակել մարմ-
նական ընկալիչներից ընթացող ազդակներից: Արդյունքում զգացվում է, որ 
ցավը տարածվում է նաև մարմնական հատվածներից: Ամենահայտնի օրի-
նակներից է սրտի ցավի դեպքում ձախ բազկաթիակային հատվածում 
զգացվող ցավը: 
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 Ըստ տարածման արագության` ցավը լինում է արագ և դանդաղ: Արագ 
ցավը սուր է, տեղակայված, գաղտնի շրջանը մոտավորապես 0.1վրկ է, 
արագ վերանում է, հիմնականում պայմանավորված է A-դելտա նյարդաթե-
լերի դրդմամբ, ունի նախազգուշացնող նշանակություն, նախորդում է դան-
դաղ ցավին: Արագ ցավը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն արագ գնա-
հատելու վնասաբեր գործոնի ազդեցությունը, այլև պարզելու ցավի տեղա-
կայումը, որի պատճառով այն հաճախ կոչվում է նաև նախազգուշացնող կամ 
առաջնային ցավ: Դանդաղ ցավը պայմանավորված է C նյարդաթելերի 
դրդմամբ: Այն վատ է տեղայնացված, մորմոքող է, բութ բնույթի, գաղտնի 
շրջանը 0.5-1 վրկ է, հաջորդում է առաջնային ցավին, օրգանիզմին անընդ-
հատ հիշեցնում է առկա վնասվածքի մասին, որի պատճառով կոչվում է 
նաև հիշեցնող ցավ:  

 Ըստ երկարատևության` ցավը լինում է սուր և քրոնիկական: Սուր ցա-
վը կարճատև է, բռնկումներով, իսկ քրոնիկականը` երկարատև: 

 Ըստ ընթացքի` լինում են կայծակնային, մշտական, երկարատև և այլ տե-
սակի ցավեր:  

 Ըստ օրգանի կամ մարմնի մասի` տարբերում են գլխացավ, ատամի, 
սրտի, աչքի, մկանային և այլ տեսակի ցավեր: 

 
9.14.3. Ցավի ընկալիչներ 

 
Նախկինում կարծում էին, որ ցավն առաջանում է տարբեր տեսակի 

ընկալիչների գերդրդման հետևանքով: Ներկայումս արդեն բացահայտված 
է, որ ցավի առաջացումը պայմանավորված է օրգանիզմում առկա յուրահա-
տուկ ընկալիչներով: 

Ցավի ընկալիչները՝ նոցիցեպտորները (լատ. nocere - քայքայել), զգացող 
նյարդաթելերի ազատ վերջույթներ են (տե՛ս 6.1.2): Նոցիցեպտորները շեմ-

Նկար 9.32. Ճառագայթող ցավի առաջացման մեխանիզմն ու մարմնահատվածները, որոնք 
կապված են ներքին օրգաններում առաջացող ցավի հետ 
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քային ընկալիչներ են, գրեթե չեն հարմարվում և շարունակում են պատաս-
խանել նույնիսկ երկարատև գրգռման դեպքում: Նոցիցեպտորները ողջ օր-
գանիզմում են՝ բացառությամբ գլխուղեղի: Դրանք հատկապես շատ են տա-
րածված մաշկում և քիչ` ներքին օրգաններում: Մաշկի 1սմ2 մակերեսի վրա 
կա մոտավորապես 100-200 ցավի ընկալիչ:  

Քանի որ նոցիցեպտորները նյարդաթելերի չմասնագիտացված ազատ 
վերջույթներ են, ուստի ընդունված է նոցիցեպտորները դասակարգել ըստ 
աքսոնների տեսակների: Նոցիցեպտորներից ազդակները հաղորդվում են 
միելինապատ, 2-5մկմ տրամագծով A-դելտա (մինչև 20 մ/վ արագությամբ) և 
միելինազուրկ, 0.4-1.2 մկմ տրամագծով C նյարդաթելերով (0.5-2 մ/վ արա-
գությամբ):  

Դրդման եղանակով պայմանավորված՝ նոցիցեպտորները լինում են 
մեխանանոցիցեպտորներ և քիմիանոցիցեպտորներ:  

A-դելտա նոցիցեպտորները գերազանցապես դրդվում են մեխանիկա-
կան գրգռիչներից, տարածված են մաշկում, լորձաթաղանթներում, մկաննե-
րում և հոդերում: A-դելտա նոցիցեպտորների 20-25 %-ը զգայուն է նաև ջեր-
մային գրգռիչների (45 0C-ից բարձր կամ 5 0C-ից ցածր) նկատմամբ. դրանք 
մեխանաջերմային ընկալիչներ են:  

C նոցիցեպտորները հիմնականում դրդվում են քիմիական գրգռիչնե-
րով, տարածված են մաշկում, ենթամաշկային ճարպային հյուսվածքում, 
ներքին օրգաններում, մկաններում, անոթների արտաքին պատում: Դրանք 
որոշ չափով զգայուն են նաև մեխանիկական և ջերմային գրգռիչների 
նկատմամբ, այդ պատճառով համարվում են բազմաբնույթ ընկալիչներ: C 
նյարդաթելի ընկալչական դաշտն ավելի մեծ է, քան A-դելտա նյարդաթելինը, 
այդ պատճառով վերջիններս առավել հստակ են տեղեկացնում ցավային օ-
ջախի տեղակայման մասին: 

Որպեսզի հասկանանք այս երկու ընկալիչների և նյարդաթելերի ունե-
ցած դերը ցավի առաջացման գործում, քննարկենք մեկ օրինակ: Վնասված-
քի դեպքում սկզբում առաջանում է արագ և սուր ցավ, որը պայմանավոր-
ված է A-դելտա նյարդաթելերով: Սրան 0.5-1 վրկ գաղտնի շրջանից հետո 
հաջորդում է տևական, դանդաղ ցավը՝ պայմանավորված C նյարդաթելե-
րով: Արագ ցավն օրգանիզմին տեղեկացնում է վտանգի մասին և հետևա-
բար մեծ դեր է կատարում մարդու առաջնային ռեակցիայի ձևավորման 
գործում՝ վտանգից խույս տալու նպատակով: Իսկ դանդաղ ցավն անընդ-
հատ հիշեցնում է առկա վնասվածքի մասին:  

Նոցիցեպտորների դրդման շեմքը խիստ տարբեր է: Օրգանիզմում 
կան նաև «քնած» կամ «լռող» նոցիցեպտորներ, որոնք սովորաբար պատաս-
խան չեն տալիս ցավի ազդակներին: Դրանք «արթնանում» են բորբոքային 
ռեակցիաների և հյուսվածքների վնասման դեպքում, որի պատճառը նրանց 
շարունակական դրդումն է և դրդման շեմքի նվազումը: «Քնած» նոցիցեպ-
տորները մասնակցում են գերցավազգայության, կենտրոնական սենսիտի-
զացիայի, ալլոդինիայի առաջացմանը։  

 
9.14.4. Նոցիցեպտորների դրդումը 

 
Ցավն առաջանում է մեխանիկական (վնասվածք), ֆիզիկական (ջեր-

մություն, ճնշում) և քիմիական գրգռիչների ազդեցությամբ:  
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Ցավ առաջացնող քիմիական նյութերը կոչվում են ցավածին նյութեր (ալ-
գոգեններ) կամ ցավի յուրահատուկ գրգռիչներ: Ալգոգենները լինում են` 

  հյուսվածքային` ացետիլխոլին, սերոտոնին, հիստամին, արախիդո-
նաթթու, պրոստագլանդիններ, Na+-ի, K+-ի և H+-ի իոններ,  

  պլազմային` բրադիկինին, սոմատոստատին, 
  նեյրոպեպտիդային` P նյութ, կալցիտոնին գեն կախյալ պեպտիդ:  

 

Հյուսվածքային ալգոգեններն անմիջականորեն ակտիվացնում են 
ազատ նյարդային վերջույթները, իսկ պլազմայինները հիմնականում մեծաց-
նում են նոցիցեպտորների զգայնությունը: Ալգոգենների մեջ յուրահատուկ 
դեր ունի P նյութը: Ալգոգենների ազդման բնույթը տարբեր է: Օրինակ` 
վնասված բջիջներից ազատված իոններն ապաբևեռացնում են նոցիցեպ-
տորների թաղանթը և նպաստում նրանցում կենտրոնաձիգ ցավի ազդակնե-
րի առաջացմանը: Անջատված պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների և պլազմայի 
գլոբուլինների փոխազդեցությամբ առաջանում է բրադիկինին, որն անմի-
ջականորեն դրդում է A-դելտա և C նյարդաթելերը, հիստամինի հետ հան-
գեցնում բորբոքման առաջացմանը, ինչպես նաև խթանում մոտակա բջիջ-
ներից պրոստագլանդինների սինթեզն ու արտազատումը: Ընդ որում, բրա-
դիկինինն ու հիստամինը նոցիցեպտորիներին դրդում են G-սպիտակուցի 
միջոցով, նպաստում ցԱՄՖ-ի ներբջջային քանակի շատացմանն ու դրդման 
առաջացմանը (նկ. 9.33): Վնասման հետևանքով բջջաթաղանթից անջատ 
վող ֆոսֆոլիպիդները ֆոսֆոլիպազի ազդեցությամբ ճեղքվում են մինչև ա-
րախիդոնաթթվի, որից ցիկլոօքսիգենազի և լիպոօքսիգենազի մասնակցութ-
յամբ առաջացնում են պրոստագլանդիններ և լեյկոտրիեններ: Վերջիններս 
մեծացնում են բրադիկինինի և հիստամինի ազդեցությունը:  
 

 
Նկար 9.33. Նոցիցեպտորների դրդումը վնասվածքի դեպքում. 
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Հյուսվածքների վնասվածքի դեպքում արտադրվում են բրադիկինին և պրոստագլանդիններ, որոնք 
ակտիվացնում են նոցիցեպտորները: Վերջիններս իրենց հերթին արտադրում են P նյութ և կալցիտոնին 
գեն-կախյալ պեպտիդ (ԿԳԿՊ): P նյութն ազդում է պարատ բջիջների վրա, հարուցում վերջիններիս 

հատիկների անջատում ու հիստամինի ազատում, որն իր հերթին ակտիվացնում է նոցիցեպտորները: P 
նյութն ու ԿԳԿՊ-ն մեծացնում են անոթների թափանցելիությունը, որի հետևանքով առաջանում է 
այտուց: Թրոմբոցիտներից անջատված սերոտոնինն իր հերթին ակտիվացնում է նոցիցեպտորները: 
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Պրոստագլանդիններն իրենց հերթին դրդում են բոլոր տեսակի նոցի-
ցեպտորներին: Ասպիրինն ու ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղամի-
ջոցները ցիկլոօքսիգենազի արգելակման միջոցով ընկճում են արախիդո-
նաթթվից պրոստագլանդինների սինթեզը, որը սրանց ցավազրկող և հակա-
բորբոքային ազդեցության արդյունքն է: Սերոտոնինը, հիստամինն ու պրոս-
տագլանդիններն ակտիվացնում են նոցիցեպտորների իոնային անցուղինե-
րը կամ էլ ակտիվացնում երկրորդային միջնորդները:  

Նոցիցեպտորների դրդման հետևանքով ծագող նյարդային ազդակը ոչ 
միայն տարածվում է նեյրոնի մարմնով դեպի կենտրոն, այլև աքսոն-ռեֆլեք-
սի միջոցով նույն նեյրոնի մյուս վերջույթներից ազատում է այնպիսի նյութեր 
(P-նյութ, նեյրոկինին A, կալցիտոնին գեն կախյալ պեպտիդ), որոնք նույնպես 
ընդգրկվում են ցավի հաղորդման գործընթացում: Վերոհիշյալ պեպտիդներն 
իրենց հերթին դրդում են նոցիցեպտորները, պարակրինային եղանակով լայ-
նացնում մոտակա արյունատար անոթներն ու մեծացնում դրանց թափան-
ցելիությունը, որն ուժգնացնում է բջիջների վնասման հետևանքով անջատ-
վող մյուս նյութերի ազդեցությունն ու նպաստում բորբոքման առաջացմանը: 
Այսպիսով, ցավի առաջացման հիմքում առկա են վնասակար ազդակի ազ-
դեցությամբ վնասված բջիջներից դուրս եկող, ինչպես նաև վնասման ըն-
թացքում տվյալ հատվածում առաջացող քիմիական նյութերի և իոնների 
ազդեցությունը ցավի ընկալիչների վրա և վերջիններիս դրդումը։  

Ցավի զգացողությունն ընդգրկում է չորս հիմնական ֆիզիոլոգիական 
բաղադրիչներ՝ 
 տրանսդուկցիա (ձևափոխում). նոցիցեպտորներում վնասող գրգռիչի է-

ներգիան ձևափոխվում է էլեկտրական գրգիռի,  
 տրանսմիսիա (փոխանցում). գրգիռը որպես նյարդային ազդակ հաղորդ-

վում է ցավի հաղորդող ուղիներով, 
 մոդուլյացիա (փոխակերպում). նոցիցեպտիվ տեղեկատվությունը փո-

փոխվում է տարբեր գործոնների ազդեցությունից, 
 պերցեպցիա (զգացում). վնասող գործոնից ստացված ազդակները, փո-

խազդելով անհատի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների 
հետ, ստեղծում են ցավի սուբյեկտիվ զգացողություն: 

 

Ցավի մոդուլյացիան ընթանում է նոցիցեպտորներում և կարող է առա-
ջացնել ցավի զգացողության պաշարում կամ ուժգնացում: Կա մոդուլյացիա-
յի երկու տեսակ՝ ծայրամասային և կենտրոնական: Ծայրամասային մոդուլյա-
ցիան դրսևորվում է վնասված հատվածում, իսկ կենտրոնականը՝ ԿՆՀ-ում 
տեղակայված ցավի հաղորդող ուղիներում (տե՛ս 9․7)։  

 



295 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

9.14.5. Ցավի վերլուծիչի հաղորդող ուղիներն ու կենտրոնները 
 

Ցավի զգացողության կարգավորման ուղիները երկուսն են՝ վերել և 
վայրէջ: Եթե վերել ուղիները պատասխանատու են ցավի ընկալման համար, 
ապա վայրէջները գերազանցապես պատասխանատու են ցավի թուլացման 
կամ արգելակման, այսինքն՝ հակացավային արդյունքի համար: ԿՆՀ ընթա-
ցող ցավի ազդակները նպաստում են ցավի ընկալմանը, նրա տեղակայումը 
որոշելուն, օրգանիզմի վարքագծային և հուզական վիճակի համապատաս-
խանեցմանն ու հակացավային համակարգի ակտիվացմանը:  

Ցավի վերել հաղորդող ուղին հիմնականում եռնեյրոնային է և 
կազմված է առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի նեյրոններից: 

Պարանոցից, իրանից և վերջույթներից ցավի ազդակները ԿՆՀ են 
մտնում ողնուղեղային նյարդերով, որոնց մարմինները տեղակայված են 
ողնուղեղային հանգույցներում: Երկրորդ կարգի նեյրոնների մարմինները 
տեղակայված են ողնուղեղի հետին եղջյուրների գորշ նյութում, իսկ երրորդ 
կարգի նեյրոններինը` տեսաթմբում (նկ. 9.34):  

Գլխի հատվածից ցավի ազդակները հիմնականում հաղորդվում են 
եռվորյակ նյարդով, որի մարմինները տեղակայված են եռվորյակ նյարդի 

Նկար 9.34. Ցավի հաղորդման եռնեյրոնային ուղին 
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հանգույցում և ընդհատվում են հետին ուղեղի եռվորյակ նյարդի կորիզում: 
Այստեղից սկիզբ առնող երկրորդ կարգի նեյրոններն ավարտվում են տե-
սաթմբում` երրորդ կարգի նեյրոնների վրա: 

Ներքին օրգաններից ցավի ազդակները հաղորդվում են վեգետատիվ 
նյարդային համակարգի աֆերենտ նյարդաթելերով: Գանգուղեղային նյար-
դերի (թափառող, լեզվաըմպանային, դիմային) դեպքում նեյրոնների մար-
մինները տեղակայված են համապատասխան հանգույցներում, իսկ մյուս 
դեպքերում` ողնուղեղային հանգույցներում: 

Նոցիցեպտորների նյարդաթելերը ողնուղեղ են մտնում ողնուղեղի 
հետին արմատիկներով: Սակայն C նյարդաթելերի մոտավորապես 30%-ը 
ողնուղեղային հանգույցներից դուրս գալուց հետո վերադառնում է զգացող 
և շարժողական արմատիկների համատեղ մուտք գործելու տեղը և ողնու-
ղեղ է մտնում առջևի արմատիկներով:  

Ողնուղեղով ցավի ազդակները հաղորդվում են երկու հիմնական ուղի-
ներով` նեոսպինոթալամիկ և պալեոսպինոթալամիկ:  

Նեոսպինոթալամիկ (ողնուղեղ-տեսաթմբային, առաջակողմնային) ուղին ֆի-
լոգենետիկ առումով ավելի նոր է: Այս ուղիով հաղորդվելու դեպքում նոցի-
ցեպտորների աքսոնները մտնում են ողնուղեղ, մեկ-երկու հատված բարձ-
րանում կամ իջնում, հետո մտնում են գորշ նյութի մեջքային եղջյուրներ և 
սինապսներ առաջացնում երկրորդ կարգի ներդիր նեյրոնների հետ, որոնց 
աքսոններն անցնում են ողնուղեղի հակառակ կողմը: Երկրորդ կարգի նեյ-
րոնների աքսոնները նեոսպինոթալամիկ ուղիով հասնում են տեսաթումբ և 
սինապսներ ձևավորում նրա տարբեր (փորային հետին-կողմնային, փորա-
յին հետին-միջային և այլն) կորիզների յուրահատուկ նեյրոնների հետ: Վեր-
ջիններիս աքսոններն ուղղվում են կեղևի մարմնազգայական առաջնային և 
երկրորդային գոտիներ: Այս ուղին պատասխանատու է ցավը տարբերակ-
ելու, տեղակայումը հասկանալու, գրգռիչի ուժգնությունը որոշելու համար, և 
դրանով հիմնականում հաղորդվում են A-դելտա նոցիցեպտորներում ծա-
գած ազդակները:  
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Մյուս՝ պալեոսպինոթալամիկ ուղին ֆիլոգենետիկ առումով ավելի հին է: 
Այն ավելի տարածական ազդեցություն ունի, քանի որ նեյրոնների միայն մի 
մասն է հասնում տեսաթումբ, իսկ մեծ մասն ավարտվում է միջին ուղեղի և 
կամրջի ցանցանման գոյացությունում, ենթատեսաթմբում և լիմբիական 
համակարգում, որոնք պատասխանատու են ցավի ժամանակ անհատի 
վարքի, հույզերի, ինչպես նաև վեգետատիվ ֆունկցիաների և հորմոնային 
մակարդակի փոփոխման համար: Միաժամանակ ազդակներն ուղղվում են 
նաև միջին ուղեղի հարջրածորանային գորշ նյութ, որը մեծ դեր է կատարում 

հակացավային զգացողության կարգավորման գործում (նկ. 9.35): Այս ու-
ղիով հիմնականում հաղորդվում են C նոցիցեպտորներում ծագած ազդակ-
ները: Նշենք, որ ի տարբերություն նեոսպինոթալամիկ ուղու, որտեղ երկ-
րորդ կարգի նեյրոնների աքսոնները պարտադիր հատում էին ողնղուղեղի 
միջագիծն ու անցնում հակառակ կողմ, պալեոսպինաթալամիկ ուղիում ցա-
վի հաղորդումը երկկողմանի է, քանի որ վերել աքսոնների մի մասը նույն 
կողմով է բարձրանում: 

Գլխի ցավի ընկալիչներով ազդակները հիմնականում հաղորդվում են 
եռվորյակ նյարդով (քիչ քանակով՝ դիմային, թափառող և լեզվաըմպանային 
նյարդերով) և ավարտվում երկարավուն ուղեղի եռվորյակ նյարդի կորիզում: 
Այստեղից երկրորդ կարգի նեյրոնները հասնում են տեսաթումբ, ցանցա-
նման գոյացություն և կարի կորիզ: Տեսաթմբից սկսվող երրորդ կարգի 
նեյրոնները ցավի ազդակները հասցնում են կեղևի մարմնազգայական 
գոտի: Դժվար չէ նկատել, որ թե՛ ողնուղեղային, թե՛ եռվորյակ նյարդային 
ցավի ուղիների հիմնական թիրախը տեսաթումբն է:  

Նոցիցոպտորներով դրդման հաղորդումը կատարվում է գլյուտամատով, 
P նյութով, սոմատոստատինով, ասպարտատով, ուղեղային նեյրոտրոֆիկ գործոնով 
(BDNF), կալցիտոնին գեն կախյալ պեպտիդով և այլ միջնորդանյութերով: A-դել-
տա նյարդաթելերի վերջույթներում հիմնականում արտադրվում է գլյուտա-
մատ միջնորդանյութը, իսկ C նյարդաթելերի վերջույթներում՝ գլյուտամատ 

Նկար 9.35. Ցավի հաղոդող ուղիների և ուղեղի տարբեր կառույցների միջև առկա 
կապը։ 
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և P նյութ: Ընդ որում, գլյուտամատն առավել շուտ է առաջանում և ազդում, 
իսկ P նյութը՝ առավել ուշ և դանդաղ:  

Տեսաթումբն ու գլխուղեղի կեղևի մարմնազգայական գոտին ցավի 
բարձրագույն կենտրոններն են: Տեսաթումբը պատասխանատու է ցավի ըն-
կալման համար, սակայն չի կարող տարբերակել ցավը: Ցավի տարբերակու-
մը կատարվում է, երբ ազդակները հասնում են կեղև:  

 
9.14.6. Ցավի զգացողության կարգավորումը 

 
Ցավի զգացողության կառավարումն ու կարգավորումը կատարվում է 

ցավի և հակացավային համակարգերով և իրագործվում է նյարդային ու հումո-
րալ մեխանիզմներով:  

Նկար 9.36. Ցավային և հակացավային համակարգերի փոխհամագործակցությունը 
(բացատրությունը` տեքստում): 
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Ցավի կառավարման համակարգում կարևոր նշանակություն ունի հակացա-
վային համակարգը, որը նյարդային կենտրոնների, հաղորդող ուղիների, միջ-
նորդանյութերի և ընկալիչների ամբողջություն է: Օրգանիզմի հակացավա-
յին համակարգի կենտրոնական օղակը հարջրածորանային գորշ նյութն է (կենտ-
րոնական գորշ նյութ), որը շրջապատում է միջին ուղեղի սիլվիյան ջրածորանը 
(նկ. 9.36): Հակացավային կենտրոններ են նաև կարի կորիզը, կապույտ բիծը, 
ողնուղեղի հետին եղջյուրները: Ողնուղեղի մակար դակով ցավի թուլացումը 
կատարվում է առաջին կարգի նեյրոնների նախասինապսային և երկրորդ 
կարգի նեյրոնների հետսինապսային արգելակմամբ: Այս արգելակումները 
կարող են իրականացվել ինչպես անմիջապես գլխուղեղից եկող 
նեյրոններով, այնպես էլ միջնորդավորված` ողնուղեղում տեղակայված 
միջադիր արգելակիչ նեյրոնների դրդմամբ:  

Միջին և երկարավուն ուղեղի հակացավային կենտրոններից ազդակ-
ները ցանցանման գոյացություն-ողնուղեղ վայրէջ ուղիներով հաղորդվում 
են ողնուղեղի հետին եղջյուրներ, ինչպես նաև եռվորյակ նյարդի կորիզ և 
արգելակում կամ թուլացնում են զգացող նյարդաթելերով ընթացող ցավի 
ազդակահոսքը: Հակացավային կենտրոններն ակտիվանում են նյարդային 
և հումորալ տարբեր ուղիներով՝ 

 գլխուղեղի հակացավային կենտրոններ ընթացող ցավային ազդակնե-
րով, 

 սթրեսածին գործոններով գլխուղեղի առավել վերադիր բաժինների 
դրդմամբ (առաջանում է սթրեսով հարուցված ցավազրկում), 

 հակաբորբոքային ցիտոկիններով: 
Ցավի զգացողության կարգավորման հումորալ գործոնները լինում են 

ալգոգենային և հակացավային բնույթի: Ալգոգենային նյութերն են բրադիկի-
նինը, հիստամինը, սերոտոնինը (պայմանավորված չափաքանակով), P նյութը: Հա-
կացավային ազդեցությամբ օժտված են ներծին մորֆինանման նյութերը, սերո-
տոնինը, նորադրենալինը, ԳԱԿԹ-ը, գլիցինը և այլն:  

Հարջրածորանային գորշ նյութի գրգռումը հարուցում է երկարատև 
ցավազրկում: Այն կարգավորում է կարի կորիզի ու կապույտ բծի գործու-
նեությունը, որտեղից սկիզբ են առնում սերոտոնինէրգիական, ադրենէր-
գիական և օպիատային վայրէջ ուղիները: Հարջրածորանային գորշ նյութն 
իր հերթին ենթատեսաթմբի կամարաձև կորիզի ազդեցության ներքո է, ո-
րում արտադրվող էնդորֆինների արտադրությունը խթանվում է նորադրե-
նալինով, ադրենալինով, սերոտոնինով, հիստամինով և արգելակվում դոֆա-
մինով: Կամարաձև կորիզում արտադրվող էնդորֆիններն ակտիվացնում են 
հարջրածորանային գորշ նյութի և արգելակում ողնուղեղի հետին եղջյուրի 
նեյրոնները: Հարջրածորանային գորշ նյութից և հարփորոքային կորիզնե-
րից սկսվող նեյրոններն էնկեֆալինէրգիական են և ավարտվում են կարի 
կորիզի վրա: Կարի կորիզի սերոտոնինէրգիական նեյրոններն ուղղվում են 
դեպի ողնուղեղի հետին եղջյուրների ներդիր նեյրոններ: Վերջիններս էնկե-
ֆալինէրգիական են և սինապսներ են առաջացնում A-դելտա և C նյարդա-
թելերի հետ: Էնկեֆալինն արգելակում է կալցիումի իոնների ներհոսքը, որն 
անհրաժեշտ է միջնորդանյութերի արտազատման համար, և առաջացնում 
նախասինապսային արգելակում:  

Ցավազրկման և հակացավային նեյրոնների ակտիվացման գործում ա-
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ռավել մեծ նշանակություն ունեն օպիատային, սերոտոնինային և նորադրենալի-
նային համակարգերը:  

 
9.14.7. Օպիատային համակարգ 

 
Օրգանիզմում սինթեզվում են ցավազրկող (անալգետիկ) ազդեցութ-

յամբ ներծին մորֆինանման նյութեր կամ օպիատներ: Դրանք են էնդորֆինները, 
էնկեֆալինները, դինորֆինը: Կան α-, β- և γ-էնդորֆիններ, մեթիոնին- էնկեֆա-
լիններ ու լեյցին-էնկեֆալիններ: Դրանց առաջացման հիմնական տեղը են-
թատեսաթումբն է, լիմբիական համակարգը, հարջրածորանային գորշ նյու-
թը: ԿՆՀ-ի տարբեր բաժիններ տարբեր զգայություն ունեն այս նյութերի 
նկատմամբ: Ներծին մորֆինանման նյութերն արգելափակում են ցավի զգա-
ցողությունը ցավի հաղորդման համակարգի բոլոր օղակներում, վնասվածքի 
օջախում նվազեցնում են բրադիկինինի և P նյութի քանակը, արգելափա-
կում են պրոստագլանդինների ալգոգենային ազդեցությունը:  

Օպիատային ընկալիչները կապվում են նաև մորֆինի հետ, այդ պատ-
ճառով օրգանիզմում սինթեզվող և նրանց հետ կապվող նյութերը կոչվում 
են ներծին մորֆինանման նյութեր: Կան օպիատային մյու (), դելտա (), կապ-
պա (), սիգմա (σ) և էպսիլոն (ε) ընկալիչներ: Դրանք մետաբոտրոպ ընկա-
լիչներ են: Ողնուղեղի հետին եղջյուրներում տեղակայված օպիատային ըն-
կալիչների 90 %-ը նախասինապսային ընկալիչներ են, որոնք հիմնականում 
աֆերենտ նյարդաթելերի ծայրային հատվածներում են: Մնացածը հետսի-
նապսային ընկալիչներ են և գտնվում են երկրորդ կարգի նեյրոնների դենդ-
րիտների կամ մարմնի վրա:  

Օպիատային պեպտիդները հիմնականում ազդում են նախասինապ-
սային և հետսինապսային արգելակման միջոցով։ Նախասինապսային 
ընկալիչների ակտիվացման հետևանքով թուլանում է Ca2+-ի իոնների ներ-
հոսքը, որի հետևանքով պակասում կամ արգելակվում է նոցիցեպտորով 
ցավային միջնորդանյութերի արտազատումը: Մյու-ընկալիչներով պայմա-
նավորված հետսինապսային արգելակումն իրականացվում է երկրորդ կար-
գի նեյրոնների մարմնի կամ դենդրիտների գերբևեռացմամբ` կալիումի իոն-
ների թափանցելիության մեծացման մեխանիզմով (նկ. 9.37): Հարկ է հիշել, 
որ օպիատներ երկարատև օգտագործելու դեպքում առաջանում է օպիա-
տային հարմարում, և ցավազգացողությունը մեծանում է:  
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9.14.8. Սերոտոնինէրգիական համակարգ 
 

Սերոտոնինը կարող է ունենալ ցավային և հակացավային ազդեցութ-
յուն, որը պայմանավորված է նրա չափաքանակով, ներմուծման եղանակով 
և այլնով: Այն ողնուղեղի հետին եղջյուրների նեյրոնների վրա ունի արգելա-
կիչ և դրդող ազդեցություն:  

Սերոտոնինէրգիական նեյրոնների մարմինները գերազանցապես տե-
ղակայված են կարի կորիզում, իսկ աքսոններն ավարտվում են ողնուղեղի 
գորշ նյութում: Ընկալիչների տեսակով պայմանավորված` սերոտոնինը 
կարող է փակել կամ բացել K-ական անցուղիները, մեծացնել թաղանթի թա-
փանցելիությունը Na+, K+, Ca2+ իոնների նկատմամբ: Ընդ որում, սերոտոնի-
նի հակացավային ազդեցությունը կարող է իրագործվել ինչպես անմիջակա-
նորեն՝ նոցիցեպտորների նախասինապսային և երկրորդ կարգի նեյրոնների 
հետսինապսային արգելակմամբ, այնպես էլ միջնորդավորված` արգելակիչ 
էնկեֆալինէրգիական նեյրոններով:  

 
9.14.9. Նորադրենէրգիական համակարգ 

 
Հայտնի է, որ վիրավորված զինվորներն ու մարզիկները հաճախ ցավ 

չեն զգում, մինչև որ մարտը կամ մրցույթը չի ավարտվում: Սա սթրեսով 
հարուցվող ցավազրկման օրինակ է: Այն պայմանավորված է կապույտ բծում և 
նշիկում տեղակայված ադրենէրգիական նեյրոնների ակտիվացմամբ, որոնց 
աքսոններն ավարտվում են ողնուղեղի հետին եղջյուրներում: Նորադրենա-
լինի ցավազրկող ազդեցությունը կարող է իրագործվել անմիջականորեն՝ նո-
ցիցեպտորների նախասինապսային և երկրորդ կարգի նեյրոնների հետսի-
նապսային արգելակմամբ (α2-ադրենաընկալիչներով), ինչպես նաև ողնուղե-
ղային էնկեֆալիներգիական արգելակիչ ինտերնեյրոնների դրդմամբ (α1-ադ-
րենաընկալիչներով): Նշենք, որ ներծին օպիատները նույնպես մասնակցում 
են սթրեսով հարուցվող ցավազրկմանը։ 

9.14.10. Ներծին կաննաբինոիդներ 
 

Կաննաբինոիդները կանեփազգիներում առկա նյութեր են, որոնք հա-
շիշի և մարիխուանայի ազդող նյութերն են: Ներծին կաննաբինոիդները 
(անանդամիդ, 2-արախիդոնոիլգլիցերոլ) օրգանիզմում սինթեզվող արախի-

Նկար 9.37. Նախասինապսային արգելակման մեխանիզմով ցավի զգացողության 
արգելափակումը էնկեֆալինէրգիական նեյրոններով: 
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դոնաթթվի ածանցյալներ են, որոնք կապվում են կաննաբինոիդային CB1 
ընկալիչներին: Սրանք նույնպես մասնակցում են սթրեսով հարուցված 
ցավազրկման ռեակցիաներին: Կաննաբինոիդների ընկալիչներ կան ողնու-
ղեղի հետին եղջյուրներում, կարի կորիզում, նշիկում, տեսաթմբում, կեղևում 
և այլ օրգաններում: Դրանք մետաբոտրոպ ընկալիչներ են, որոնց ակտի-
վացումից փակվում են Ca2+-ական անցուղիները, ու ակտիվանում են K+-
ականները: Սրանք արգելակում են հյուսվածքներում, ողնուղեղի հետին 
եղջյուրում և գլխուղեղում ալգոգենների արտադրությունն ու ցավի հաղոր-
դումը:  

 

9.14.11. ԳԱԿԹ և գլիցին 
 

Այս երկու միջնորդանյութերը կարգավորում են տեղեկատվության 
մշակումը ԿՆՀ-ի բոլոր մակարդակներում, ինչպես նաև մասնակցում են 
ցավի թուլացմանը: ԳԱԿԹ-ն հիմնականում GABAB ընկալիչներով իրակա-
նացվող նախասինապսային արգելակման միջոցով արգելակում է նոցիցեպ-
տորներով միջնորդանյութերի արտազատումը, իսկ GABAA ընկալիչներով 
իրականացվող հետսինապսային արգելակմամբ գերբևեռացնում է ողնու-
ղեղի հետին եղջյուրների երկրորդ կարգի նեյրոնները:  

 
9.14.12. Ցավի դարպասային ղեկավարումը 

 

Օրգանիզմում դրսևորվում է հակացավային մի մեխանիզմ, որը կոչ-
վում է «ցավի դարպասային ղեկավարում»: Այն ողնուղեղային մակարդակով 
ցավի կարգավորման մեխանիզմներից է և կատարվում է ողնուղեղի այն 
հատվածում, որտեղ ցավային զգացող նեյրոնը միանում է երկրորդ կարգի 
նեյրոնին:  

Ողնուղեղի գորշ նյութում կան լարումային ակտիվությամբ օժտված 
արգելակիչ նեյրոններ, որոնք բնականոն պայմաններում նախասինապ-
սային և հետսինապսային արգելակման միջոցով խանգարում են նոցիցեպ-
տորից երկրորդ կարգի նեյրոնին ազդակներ հաղորդելուն: Սրանց ազդե-
ցությունն իրագործվում է ԳԱԿԹ-ով և օպիոիդներով: Արգելակիչ նեյրոնների 
վրա ավարտվում են A-դելտա և C ցավազգաց նյարդաթելերի կողմնային 
ճյուղերը: Նրանցով ընթացող աֆերենտ ազդակները դրդում են երկրորդ 
կարգի նեյրոնները և միաժամանակ արգելակում արգելակիչները: Դա «բա-
ցում» է դարպասները` ցավի վերել հաղորդումն ապահովելու համար (նկ. 
9.38): 
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ԿՆՀ-ի բարձրադիր բաժիններից եկող ազդակներից բացի, ողնուղե-
ղային մակարդակով ցավի հաղորդումը կարող է արգելակվել նաև շոշափե-
լիքի նյարդաթելերով ընթացող կենտրոնաձիգ ազդակներով:  

Բոլորին է հայտնի, որ մաշկի որոշակի հատվածների շփումը փոքր-ինչ 
մեղմացնում է ցավը: Պատճառն այն է, որ շոշափելիքի Aβ նյարդաթելերով 
ընթացող ազդակները դրդում են արգելակիչ նեյրոններին (փակում են դար-
պասները) և թուլացնում ցավը: Ուստի, խորանիստ օրգաններում առաջա-
ցող ցավը հնարավոր է թուլացնել` մաշկի մակերեսի էլեկտրական հոսանքով 
կամ քսուքներով գրգռելով: Այս հատկությունն ունի բուժիչ նշանակություն 
(նկ. 9.38): 

Ցավի կարգավորումը կարող է իրագործվել նաև գլխուղեղի կեղևի մա-
կարդակով: Դրա վառ օրինակներից է պլացեբոյի (լատ. placebo - դուր կգամ) 
արդյունքը: Պլացեբոյի արդյունքը ֆիզիոլոգիական պատասխան է դեղաբա-
նական չեզոք նյութի նկատմամբ: Հայտնի է, որ ցավի զգայությունը մեծա-
պես պայմանավորված է նաև մարդու հոգեվիճակով, նախատրամադրվա-
ծությամբ, ներշնչանքով: Օրինակ` հետվիրահատական ցավերի դեպքում, ե-
թե հիվանդին ներարկում են չեզոք լուծույթ, սակայն նրան հավատացնում 
են, թե ցավազրկող են ներարկել, հիվանդների 75 %-ից ավելին նշում է, որ 
ցավը մեղմացել է: Հայտնի է նաև, որ ցավը կարող է մեղմանալ նաև հիպնո-
սի կամ հոգեբանական սեանսից հետո:  

 
9.14.13. Զգայունացում և գերցավազգացողություն 

 
Հայտնի փաստ է, որ ընկալիչների մեծ մասը երկարատև դրդման 

պատճառով պակաս զգայուն է դառնում այդ ազդակների նկատմամբ: Ի 

Նկար 9.38. Ցավի մեղմացման «դարպասային» մեխանիզմը։ 
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տարբերություն դրանց` վնասումից հետո նոցիցեպտորների զգայությունը 
հետագա գրգռիչների նկատմամբ կարող է մեծանալ։ Այս երևույթը կոչվում է 
զգայունացում (սենսիտիզացիա): Դրա արդյունքում նախկինում ենթաշեմքային 
ոչ ցավային գրգռիչը կարող է առաջացնել ցավի զգացողություն: Զգայու-
նացման հիմնական պատճառը բջիջների վնասման հետևանքով անջատ-
վող ալգոգեններն են, որոնք դրդում են ցավի ընկալիչների ազատ վերջույթ-
ները կամ մեծացնում դրանց դրդունակությունը, ինչպես նաև դրդման շեմ-
քի նվազումը, գաղտնի շրջանի կրճատումը: Նշենք, որ ցավի զգացողության 
նկատմամբ նոցիցեպտորների զգայության մեծացումը կարող է լինել թե՛ 
ծայրամասում՝ նյարդային ազատ վերջույթներում (ծայրամասային զգայու-
նացում), թե՛ կենտրոնական բաժնում՝ ԿՆՀ-ում (կենտրոնական զգայունա-
ցում)։ 

Զգայունացումը գերցավազգացողության (հիպերալգեզիայի) առաջացման 
պատճառն է: Գերցավազգացողությունը լինում է առաջնային և կենտրոնական: 
Նոցիցեպտորների զգայնության մեծացմամբ պայմանավորված գերցավազ-
գացողությունը կոչվում է առաջնային: Գերցավազգացողության դասական օ-
րինակ է այրվածքը: Այս հատվածի նույնիսկ թեթև շփումը կարող է խիստ 
ցավոտ լինել: Կենտրոնական գերցավազգացողությունը երկրորդ կարգի նեյրոն-
ների գերդրդման հետևանք է, որը երկարատև վնասման դեպքում առաջա-
նում է C նյարդաթելերով ստացվող ազդակների պատճառով: 

Հարկավոր է գերցավազգացողությունը տարբերել ալլոդինիայից։ Վեր-
ջինս այն ցավն է, որն առաջանում է բնականոն պայմաններում ցավ չառա-
ջացնող ազդակների ազդեցությամբ։  
 

9.14.14. Ընդերային ցավի առանձնահատկությունները 
 

Կրծքախոռոչի կամ որովայնի խոռոչի օրգանների ցավն այն գործոննե-
րից մեկն է, որը կլինիկայում օգտագործվում է ներքին օրգանների ախտա-
հարումներն ախտորոշելու համար: Ընդերային ցավի առաջացման պատ-
ճառ կարող է դառնալ ցանկացած գրգռիչ, որը գրգռում է ներքին օրգաննե-
րի ցավային վերջույթները: Նման գրգռիչներից են իշեմիան, հարթ մկաննե-
րի կծկանքը, խոռոչային օրգանների գերձգումը և այլն:  

Իշեմիայի դեպքում ցավի առաջացման պատճառը նույնն է, ինչ մյուս 
հյուսվածքներում և գլխավորապես պայմանավորված է նյութափոխանա-
կության կամ հյուսվածքային ձևախախտման հետևանքով թթվային արգա-
սիքների առաջացմամբ (բրադիկինին, պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներ և այլն):  

Խոռոչային օրգանների (աղիքներ, լեղապարկ, միզածորան և այլն) 
կծկանքի հետևանքով առաջացող ցավի պատճառը նյարդային վերջույթնե-
րի մեխանիկական գրգռումն է: Կծկանքը նվազեցնում է նաև տվյալ հատվա-
ծի արյունամատակարարումն ու նպաստում արգասիքների կուտակմանը: 

Օրգանների գերձգման ժամանակ առաջացող ցավը պայմանավորված 
է մեխանաընկալիչների դրդմամբ, ինչպես նաև այդ հատվածում արյունա-
տար անոթների նեղացման հետևանքով առաջացող իշեմիայով:  

Որոշ ներքին օրգաններ գրեթե անզգայունակ են ցավի նկատմամբ, 
օրինակ` լյարդը, թոքաբշտերը: Սակայն լյարդի պատիճը, լեղածորանները, 
բրոնխները, թոքամզի ընդերային թերթիկը խիստ զգայուն են ցավի նկատ-
մամբ: Հավելենք, որ ընդերային ցավը սովորաբար վատ է տեղակայված, 
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քանի որ այնտեղ նոցիցեպտորների միջև եղած տարածությունը կարող է 
հասնել մի քանի միլիմետրից մինչև մի քանի սանտիմետրի, ինչպես նաև 
այն, որ դա ուղեկցվում է ճառագայթող ցավերով:  
 

9.14.15. Ֆանտոմային ցավ 
 

Ֆանտոմային ցավը ամենաքիչ բացահայտված երևույթներից մեկն է: 
Սա այն ցավն է, որը զգացվում է անդամահատված վերջույթներից: Այն 
կարող է վիրահատությունից հետո տարիներ տևել: Ֆանտոմային ցավի 
առաջացման պատճառները բացահայտված չեն: Տարածված պարզաբա-
նումներից մեկի համաձայն` ֆանտոմային ցավն առաջանում է այն զգացող 
ուղիների դրդմամբ, որոնք պայմանավորված են եղել անդամահատված վեր-
ջույթով: Կարծում են, որ անդամահատված վերջույթից սկսվող նյարդերի 
զգայությունը մեծանում է, և դրանք սկսում են դրդվել անգամ թույլ գրգռիչ-
ներից:  

Մյուս տեսությունն այն է, որ երկրորդ կարգի նեյրոնները դառնում են 
գերակտիվ, և նրանցում առաջանում են ինքնածին ազդակներ, որոնք 
հաղորդվում են կեղևին:  
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10.1. Ներզատական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը 

 
Մարդու օրգանիզմի միլիարդավոր բջիջներ, լինելով տարբեր օրգան-

համակարգերի, օրգանների և հյուսվածքների կազմում, աշխատում են 
խիստ համաձայնեցված ներդաշնակությամբ: Դա ոչ միայն ապահովում է 
օրգանների անխափան աշխատանքը, այլև հնարավորություն է տալիս օր-
գանիզմին արագ հարմարվելու արտաքին ու ներքին միջավայրերի փոփո-
խություններին: Օրգանիզմի ֆունկցիաների կարգավորման հիմքում առկա 
են նյարդահումորալ մեխանիզմները: Ընդ որում, հումորալ կարգավորումն 
էվոլյուցիայի ընթացքում ավելի վաղ է առաջացել, քան նյարդայինը: Այն 
իրականացվում է կենսաբանական ակտիվ նյութերով, որոնք ազդում են այս 
կամ այն հյուսվածքի վրա՝ փոխելով նրա նյութափոխանակությունը կամ 
ֆունկցիան: Հումորալ կարգավորման մեխանիզմներն ուսումնասիրող 
գիտությունը կոչվում է էնդոկրինոլոգիա: Հումորալ կարգավորումն իրակա-
նանում է ներզատական համակարգի միջոցով, որն ընդգրկում է բոլոր ներ-
զատական գեղձերը՝ մակուղեղը (հիպոֆիզ), վերին մակուղեղը (էպիֆիզ), 
վահանագեղձը, հարվահանագեղձերը, մակերիկամները, նյարդաներզատա-
կան գեղձ համարվող ենթատեսաթումբը (հիպոթալամուս), խառը գեղձերը՝ 
ենթաստամոքսային, սեռական գեղձերը, ուրցագեղձը (թիմուս), ինչպես նաև 
ժամանակավոր ներզատական ֆունկցիա իրականացնող դեղին մարմինը 
(վերարտադրողական տարիքի կանանց օրգանիզմում) և ընկերքը (հղիների 
օրգանիզմում) (նկ. 10.1):  

ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 10 
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Նկար 10.1. Ներզատական գեղձերի տեղակայումը: 

 
Բացի նշված գեղձերից, ներզատական ֆունկցիա իրականացնող 

բջիջներ կան օրգանիզմի գրեթե բոլոր օրգան-համակարգերում, որոնք կազ-
մում են սփռուն ներզատական համակարգը: Այսպիսով, մարսողական, շնչառա-
կան, արտազատական, սիրտ-անոթային համակարգերում ևս սինթեզվում 
են կենսաբանական ակտիվ նյութեր: Սփռուն ներզատական համակարգի 
զգալի մասը կազմում է APUD (Aminoacide precursore uptake and 
decarboxilation` ամինաթթուների նախանյութերի կլանում և ապակարբօք-
սիլացում) համակարգը (տե՛ս 10.10): 

 Ներզատական գեղձերն ունեն մի քանի ընդհանրություններ. 
1. Չափերով շատ փոքր են. այսպես՝ ամենամեծ ներզատական գեղձը 

վահանագեղձն է, որը կշռում է 20-30 գրամ, ամենափոքրը՝ մակուղեղը, որի 
զանգվածն ընդամենը 0.5-1 գրամ է: 

2. Զուրկ են ծորաններից. ի տարբերություն արտազատական գեղձերի, 
որոնք իրենց սինթեզած նյութերը ծորաններով արտազատում են դեպի խո-
ռոչավոր օրգաններ (օրինակ՝ թքագեղձերում սինթեզված թուքը թքածորան-
ներով լցվում է բերանի խոռոչ) կամ արտաքին միջավայր (օրինակ՝ քրտնա-
գեղձերում սինթեզված քրտինքը քրտնածորաններով դուրս է բերվում մաշ-
կի արտաքին մակերես), ներզատական գեղձերի սինթեզած կենսաակտիվ 
նյութերը բջիջներից անմիջապես անցնում են արյան մեջ:  

3. Ունեն առատ արյունամատակարարում. ներզատական գեղձերը շրջա-
պատված են մազանոթային ստվար ցանցով, որն անհրաժեշտ պայման է 
բջիջներից հորմոնների արյան մեջ անցումն ապահովելու համար: 
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 Հումորալ գործոնները քիմիական նյութեր են, որոնք կարող են ազդել 
այս կամ այն հյուսվածքի բջիջների վրա՝ փոխելով նրանց կենսական ակտի-
վությունը: Դրանք կարելի է խմբավորել հետևյալ կերպ. 

1. Նյարդամիջնորդանյութեր (նեյրոմեդիատորներ): Այն նյութերն են, որոնք 
կուտակվում են քիմիական սինապսների նախասինապսային վերջույթնե-
րում և ապահովում են ազդակի հաղորդումը հետսինապսային բջջին: Օրի-
նակ՝ վեգետատիվ նյարդային համակարգի պարասիմպաթիկ նյարդավոր-
ման սինապսներում գործողության պոտենցիալի հաղորդումն իրականա-
նում է ացետիլխոլինի միջոցով: 

2. Պարակրիններ: Սրանք սինթեզվում են բջիջներում և անցնելով միջ-
բջջային հեղուկի մեջ՝ ազդում են անմիջապես հարևան բջիջների վրա: Օրի-
նակ՝ ենթաստամոքսային գեղձի բջիջներից սինթեզվող սոմատոստատինն 
ազդում է հարևան բջիջների ակտիվության վրա՝ ընկճելով այլ հորմոնների՝ 
գլյուկագոնի և ինսուլինի սինթեզը: 

3. Աուտոկրիններ: Սրանք, սինթեզվելով բջջում, դուրս են գալիս նրանից 
և կապվում սեփական թաղանթի վրա տեղակայված ընկալիչների հետ, այ-
սինքն՝ կարգավորում են սեփական բջջի ֆունկցիաները: Օրինակ՝ հարթ 
մկանների բջիջներում սինթեզվող որոշ պրոստագլանդիններ ազդում են 
նույն մկանների վրա՝ հանգեցնելով վերջիններիս կծկմանը: 

4. Ցիտոկիններ: Այս նյութերը հիմնականում սինթեզվում են իմունային 
բջիջներում և կարգավորում հարակից բջիջների ակտիվության աստիճանը, 
մասնագիտացումը, ինչպես նաև որոշում նրանց կյանքի տևողությունը՝ ակ-
տիվացնելով ապոպտոզը: Օրինակ՝ T-լիմֆոցիտներում սինթեզվող լիմֆո-
կիններն ազդում են B-լիմֆոցիտների վրա՝ նրանց վերածելով պլազմատիկ 
բջիջների: 

5. Հորմոններ: Դրանք կենսաբանական ակտիվ նյութեր են, որոնք ար-
տադրվում են ներզատական համակարգի բջիջներում, հյութազատվում են 
արյան մեջ, հասնում իրենց թիրախային բջիջներին ու ազդում վերջիններիս 
վրա:  

 

10.1.1. Հորմոնների ընդհանուր բնութագիրը 
 

Հորմոնների ազդեցության սահմանները լայն և ընդգրկուն են: Դրանք 
կարգավորում են օրգանիզմի աճն ու ֆիզիկական, մտավոր զարգացումը, 
ապահովում են հոմեոստազը, կարգավորում են նյութափոխանակությունը 
և էներգիայի փոխանակությունը, ապահովում են օրգանիզմի հարմարումը 
փոփոխվող միջավայրին, ինչպես նաև սթրեսային իրավիճակներում նրա 
մոբիլիզացիան, կարգավորում են տարիքային առանձնահատկություններով 
պայմանավորված հիմնական փոփոխությունները՝ սեռական հասունա-
ցումը, վերարտադրողական ֆունկցիան, կլիմաքսը:  

Հորմոնները կարևոր են նաև մարդու սոցիալական կյանքի համար, 
քանի որ անմիջականորեն ազդում են տրամադրության, հույզերի վրա, մաս-
նակցում են քաղցի և հագեցման զգացողությունների առաջացմանը, ապա-
հովում են սեռական ցանկությունը: Ի տարբերություն նյարդային կարգա-
վորման՝ հումորալ կարգավորումն առավել դանդաղ է ու տևական: 

 Ըստ մոլեկուլային կառուցվածքի՝ հորմոնները լինում են 3 տեսակ (աղ. 
1). 
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Աղյուսակ 1.  
Հորմոնների կառուցվածքային դասակարգումը. 

 
 սպիտակուցներ 

պեպտիդներ
ամինաթթվային 
ածանցյալներ

ստերոիդային 
հորմոններ 

սինթեզման վայրը հորմոնի անվանումը 
ենթատեսաթումբ լիբերիններ

ստատիններ
 

մակուղեղ գլանդոտրոպներ և 
էֆեկտորներ

վերին մակուղեղ  մելատոնին
վահանագեղձ թիրեոկալցիտոնին թիրոքսին

տրիյոդթիրոնին
հարվահանագեղձ պարաթհորմոն
ուրցագեղձ թիմոզին

թիմոպոետին
մակերիկամների կեղև  ալդոստերոն 

կորտիզոլ 
սեռական 
հորմոններ 

մակերիկամների միջուկ ադրենալին
նորադրենալին 

դոֆամին

 

ենթաստամոքսային գեղձ ինսուլին
գլյուկագոն

սերմնարաններ  անդրոգեններ 
ձվարաններ  էստրոգեններ 

գեստագեններ ընկերք քորիոնային
գոնադոտրոպին

սիրտ նատրիումուրետիկ 
հորմոն 

 

երիկամներ էրիթրոպոետին կալցիտրիոլ 
ստամոքս գաստրին  
12-մատնյա աղիք սեկրետին

խոլեցիստոկինին 

1. Պեպտիդային և սպիտակուցային հորմոններ, որտեղ համախմբված 
են ենթատեսաթմբի, մակուղեղի, հարվահանագեղձերի, ենթաստամոքսային 
գեղձի բոլոր հորմոնները, վահանագեղձի հորմոններից՝ թիրեոկալցիտոնի-
նը: 

2. Ամինաթթվային ածանցյալներ, որոնցից են մակերիկամի միջուկի, 
վահանագեղձի յոդ պարունակող և վերին մակուղեղի հորմոնները: 

3. Ստերոիդային հորմոններ, որոնցից են մակերիկամի կեղևի և սե-
ռական հորմոնները, երիկամներում սինթեզվող կալցիտրիոլը: 

Հորմոններն ունեն մի շարք ընդհանուր առանձնահատկություններ. 
1. Դրանք խիստ յուրահատուկ են: Որևէ հորմոն չի կարող փոխարինել 

մեկ այլ հորմոնի կամ լրիվ փոխհատուցել նրա բացակայությունը: Օրգա-
նիզմի կենսաբանական հուսալիությունը փոքր-ինչ մեծացնելու համար, որ-
պեսզի այս կամ այն ներզատական գեղձի վնասման պատճառով օրգանիզ-
մում լիովին չվերանան հորմոնի կարգավորիչ ֆունկցիաները, շատ հորմոն-
ներ փոքր քանակներով, բացի իրենց հիմնական գեղձերից, սինթեզվում են 
նաև այլ օրգաններում: Օրինակ՝ ինսուլինը, բացի ենթաստամոքսային գեղ-
ձից, քիչ քանակներով սինթեզվում է նաև հարականջային թքագեղձերում, 
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սեռական հորմոնները, բացի սեռական գեղձերից, սինթեզվում են նաև 
մակերիկամների կեղևում և այլն: 

2. Հորմոններն ունեն կենսաբանական մեծ ակտիվություն, և արյան 
մեջ դրանց քանակներն արտահայտվում են մկգ/լ-ներով, հաճախ նաև նգ/լ-
ներով: Այսպես, օրինակ՝ 1 գ ադրենալինը կարող է արագացնել 100 միլիոն 
գորտի սրտի աշխատանք: 

3. Հորմոնների կյանքի տևողությունն արտահայտվում է նրանց կիսա-
տրոհման արագությամբ՝ T/2-ով: Որքան հորմոնն ակտիվ է, այնքան ավելի 
կարճ է նրա կյանքի տևողությունը, որն առավել նպատակահարմար է ար-
տահայտել ոչ թե կյանքի ողջ տևողությամբ, այլ դրա կեսով: Բանն այն է, որ 
որոշ դեպքերում արյան մեջ կարող են երկար ժամանակ պահպանվել այս 
կամ այն հորմոնի չնչին քանակի մոլեկուլներ, որոնք հնարավոր է հայտնա-
բերել կենսաքիմիական լաբորատորիաներում, սակայն այդ քանակները 
զուրկ են ֆիզիոլոգիական ազդեցությունից: Այս պատճառով հորմոնի 
կյանքի տևողությունը բնութագրվում է նրա կիսատրոհման արագությամբ: 
Օրինակ՝ ադրենալինի T/2-ը 10-20 վրկ է, ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոնինը՝ 
15-25 րոպե, տրիյոդթրիոնինինը՝ 24-48 ժամ, թիրոքսինինը՝ 6-7 օր:  

4. Հորմոնները ներզատական գեղձից իրենց թիրախ բջիջներին են 
հասնում գերազանցապես արյան հոսքով: Կան հորմոններ, որոնք արյան 
կազմում ազատ վիճակում են, ինչպես սպիտակուցային հորմոնների մեծ 
մասը, իսկ ստերոիդայինները և ամինաթթվային ածանցյալները հիմնակա-
նում շրջում են արյան փոխադրիչ սպիտակուցներին կապված: Դա հորմոնը 
պաշտպանում է քայքայումից, հյուսվածքները՝ հորմոնի գերազդեցությու-
նից, ինչպես նաև չափերով փոքր հորմոնները զերծ է պահում երիկամային 
ֆիլտրումից: Հորմոնի կապված տեսակը արյան մեջ պահեստ է նրա ակտիվ 
տեսակի համար, ուստի հորմոնի ակտիվությունը պայմանավորված է տվյալ 
պահին նրա ազատ ու կապված տեսակների հարաբերությամբ:  

5. Հորմոններն ունեն տարածական ազդեցություն: Արտադրվելով ներ-
զատական համակարգի համապատասխան բաժնում, նրանք ազդում են բո-
լորովին այլ տեղակայությամբ հյուսվածքի բջիջների վրա: 

6. Հորմոնները սինթեզվում են ներզատական բջիջներում: Սպիտա-
կուցապեպտիդային հորմոններն արտադրվում են պոլիսոմներում, ապա 
անցնում են Գոլջիի ապարատ, որտեղ պահեստավորվում են: Ստերոիդային 
հորմոններն առաջանում են ցիտոպլազմայում և միտոքոնդրիումներում: 
Հորմոնները հյութազատվում են արյան մեջ՝ առանց բջիջը վնասելու, հիմ-
նականում ակտիվ մեխանիզմով: 

7. Սպիտակուցային հորմոններն ունեն տեսակային յուրահատկութ-
յուններ. սովորաբար էվոլյուցիոն սանղակում ավելի վեր կանգնած տեսակի 
հորմոններն ազդում են իրենցից ստորադաս տեսակների վրա: 

 
10.1.2. Հորմոնների ազդման մեխանիզմները 

 
Հորմոններն արյան կազմում շրջում են ողջ օրգանիզմում, սակայն 

ազդում են միայն որոշակի հյուսվածքների վրա: Բանն այն է, որ հորմոնը, 
որպեսզի կարողանա ազդել հյուսվածքի վրա, այնտեղ պետք է ունենա հա-
մապատասխան ընկալիչներ: Այն բջիջները, հյուսվածքները կամ օրգան-
ները, որոնք կրում են հորմոնի ընկալիչներ, կոչվում են տվյալ հորմոնի 
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թիրախային բջիջներ, հյուսվածքներ կամ օրգաններ: Ընդ որում, միևնույն 
բջիջը միաժամանակ կարող է մի քանի հորմոնների ընկալիչներ ունենալ, և 
պայմանավորված նրանով, թե որ հորմոնի ազդեցությունը տվյալ պահին 
կգերակայի, բջիջը կենթարկվի հենց այդ ազդեցությանը: Ընկալիչների քա-
նակը թիրախ բջջում էապես պայմանավորված է համապատասխան հոր-
մոնի խտությամբ: Հորմոնի գերարտադրությունների ժամանակ ընկալիչ-
ները քայքայվում են՝ բջիջները պաշտպանելով հորմոնի գերազդեցութ-
յունից, իսկ թերարտադրության ժամանակ, ընդհակառակը, ընկալիչների 
քանակն ավելանում է: Բացի քանակական փոփոխություններից, կարևոր է 
նաև ընկալիչ-հորմոն խնամակցությունը, որը տարբեր գործոնների ազդե-
ցությամբ կարող է մեծանալ կամ փոքրանալ:  

Մի բան ակնհայտ է. որպեսզի հորմոնն ազդի իր թիրախային հյուս-
վածքի վրա, այն պետք է միանա իր համապատասխան ընկալիչին: Հաճախ 
այս փոխազդեցության մեջ հորմոնը կոչվում է լիգանդ կամ առաջնային մե-
սենջեր: Պայմանավորված նրանով, թե հորմոնի ընկալիչը թիրախային բջջի 
որ հատվածում է կապվում հորմոնի հետ, տարբերում են հորմոնների ազդե-
ցության 3 մեխանիզմներ (նկ. 10.2): 

1. Թաղանթային մեխանիզմ: Բոլոր սպիտակուցային, պեպտիդային 
հորմոնների, ինչպես նաև կատեխոլամինների (ադրենալին, նորադրենալին, 
դոֆամին) ընկալիչները տեղակայված են իրենց թիրախ բջիջների թաղան-
թի վրա: Բանն այն է, որ այս հորմոններն անլուծելի են բջջի ֆոսֆոլիպիդա-
յին թաղանթում, իսկ սպիտակուցապեպտիդային հորմոնների համար խո-
չընդոտ է նաև նրանց չափերով մեծ լինելը: Այս պատճառով նշված հորմոն-
ները չեն կարող թափանցել բջջի ցիտոպլազմա, ուստի կապվում են իրենց 
համապատասխան ընկալիչների հետ՝ մնալով բջջաթաղանթի արտաքին 
մակերեսին: Գործընթացը շարունակվում է կասկադային ռեակցիաների 
շարքով: Հորմոն-ընկալիչ համալիրի ստեղծումը փոխում է ընկալիչի տարա-
ծական կառուցվածքը՝ ակտիվացնելով G սպիտակուցը: Վերջինս կարգավո-
րում է թաղանթային ֆերմենտի ակտիվությունը, որի գործունեության ար-
գասիքը երկրորդային մեսենջերների առաջացումն է: Այսպես՝ երբ հորմոն-
ընկալիչ համալիրը ակտիվացնում է Gs սպիտակուցը, խթանվում է ադենի-
լատցիկլազան, որը բջջի ԱԵՖ-ի մոլեկուլները փոխակերպում է 3.5–ցիկլիկ-ա-
դենոզին մոնոֆոսֆատ (cAMP) երկրորդային մեսենջերի (բնորոշ է ադրենոկոր-
տիկոտրոպ, թիրեոտրոպ, հակամիզամուղ, լյուտեինացնող, գլյուկագոն հոր-
մոններին, կատեխոլամիններին β1 և β2 ընկալիչներին միանալիս): Ընդ 
որում, cAMP-ն շատ կարճատև է գործում, քանի որ անմիջապես քայքայվում 
է ցիտոպլազմայում մշտապես առկա ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտով: Երբ 
հորմոն-ընկալիչ համալիրն ակտիվացնում է Gi սպիտակուցը, ընդհակառա-
կը, արգելակվում է cAMP-ի առաջացումը, քանի որ ընկճվում է ադենիլատ-
ցիկլազի ակտիվությունը (բնորոշ է սոմատոստատին, մելատոնին հորմոննե-
րին): Եթե ակտիվանում է գուանիլատցիկլազը, ապա գուանոզին եռֆոսֆա-
տից առաջանում է ցիկլիկ գուանոզին մոնոֆոսֆատ (cGMP) երկրորդային մե-
սենջերը (բնորոշ է օքսիտոցին, կալցիտոնին, նատրիումուրետիկ հորմոննե-
րին, կատեխոլամիններին՝ α ընկալիչներին միանալիս), սակայն այս դեպ-
քում մասնակցում են նաև Ca2+ իոնները, որոնք նույնպես երկրորդային մե-
սենջերներ են և գործում են թե՛ առանձին, թե՛ կալմոդուլին սպիտակուցին 
միանալու մեխանիզմներով: Երբ հորմոն-ընկալիչը ակտիվացնում է Gq սպի-
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տակուցը, խթանվում է C-ֆոսֆոլիպազան, որի ազդեցությամբ հիդրոլիզ-
վում են բջջաթաղանթի ֆոսֆոլիպիդները, և առաջանում են դիացիլգլիցերոլ 
(DAG) և ինոզիտոլեռֆոսֆատ (IP3) երկրորդային մեսենջերները: IP3-ի ազդե-
ցությունը ևս միջնորդավորված է կալցիումի իոններով, քանի որ այն կալ-
ցիումը բջջի պահեստներից մղում է դեպի ցիտոպլազմա: Նշված երկրորդա-
յին մեսենջերները շարունակում են իրենց բնորոշ շղթայական ռեակցիանե-
րը, որոնք հանգեցնում են տարբեր ֆերմենտների ֆոսֆորիլացման, ԴՆԹ-ի 
հատվածների ակտիվացման, և արդյունքում սինթեզվում են տվյալ հորմոնի 
ազդեցությունն ապահովող ֆերմենտներ (նկ. 10.2.ա): Այսպիսի միջնորդա-
վորված կասկադային ռեակցիաները հնարավորություն են տալիս տասնյակ 
հազարավոր անգամ ուժգնացնելու հորմոնի ազդեցությունը, քանի որ 1 մո-
լեկուլ հորմոն-ընկալիչ համալիրից առաջանում են հարյուրավոր երկրորդա-
յին մեսենջերներ, որոնցից յուրաքանչյուրի ազդեցությունը ևս հետագա օ-

ղակներում հարյուրապատկվում է: 
2. Ցիտոպլազմային մեխանիզմ: Ճարպալույծ և չափերով առավել 

փոքր ստերոիդային հորմոնները հեշտությամբ անցնում են բջջի թաղանթով 
դեպի ցիտոպլազմա: Այստեղ են նրանց համապատասխան ընկալիչները, 
որոնց միանալով՝ ստերոիդային հորմոններն առաջացնում են հորմոն-ընկա-
լիչ համալիր: Սովորաբար առաջացած համալիրը թափանցում է կորիզի մեջ 
և ակտիվացնում որոշակի գեներ: Խթանվում է ԴՆԹ-ի համապատասխան 
հատվածի տրանսկրիպցիան՝ ինֆորմացիոն ՌՆԹ-ի առաջացմամբ: Վեր-
ջինս էլ, թափանցելով ցիտոպլազմա, մասնակցում է տրանսլյացիայի գոր-
ծընթացին: Սինթեզվում է անհրաժեշտ սպիտակուցը (նկ. 10.2.բ): 

3. Կորիզային մեխանիզմ: Հորմոնների ազդելու կորիզային մեխա-
նիզմը ցիտոպլազմայինից առանձնացվել է համեմատաբար վերջին ժամա-
նակաշրջանում: Հայտնի է, որ տրիյոդթիրոնին հորմոնը, անցնելով բջջաթա-
ղանթով, միանգամից՝ առանց ցիտոպլազմային ընկալիչների հետ միանալու, 
թափանցում է կորիզ: Այստեղ նոր միանում է քրոմոսոմների վրա տեղակայ-
ված ընկալիչին՝ ազդելով թիրախ գեների վրա (նկ. 10.2.գ): Այն չի սահմանա-
փակվում միայն կորիզային գործընթացների կարգավորմամբ, այլ կարող է 

Նկար 10.2. Հորմոնների ազդեցության թաղանթային (ա), ցիտոպլազմային (բ) և կորիզային  
(գ) մեխանիզմները: 
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նաև ուղղորդվել դեպի միտոքոնդրիումներ՝ խթանելով նյութափոխանակա-
յին էներգետիկ գործընթացները: 

 
10.1.3. Հյուսվածքների վրա հորմոնների ազդեցության տեսակ-

ները 
 
Առանձնացնում են հորմոնների ազդեցության 2 հիմնական ուղղվա-

ծություն ՝ ֆունկցիոնալ և մորֆոգենետիկ:  
Ֆունկցիոնալ ազդեցությունն իր հերթին լինում է. 
1. Մետաբոլիկ, երբ հորմոնն արագացնում կամ դանդաղեցնում է իր 

թիրախ բջիջների նյութափոխանակային գործընթացները: Ամենաուժեղ 
մետաբոլիկ ազդեցություններով օժտված հորմոններից են վահանագեղձի 
յոդ պարունակող հորմոնները և ադրենալինը: 

2. Շտկող, երբ հորմոնը հյուսվածքի կամ օրգանի վրա թողնում է առկա 
ֆունկցիան խթանող կամ արգելակող ազդեցություն: Օրինակ՝ սրտի վրա 
խթանիչ ազդեցություն ունի ադրենալին հորմոնը: 

3. Կինետիկ, երբ հորմոնը հարուցում է թիրախ հյուսվածքի կամ օրգա-
նի տվյալ ֆունկցիան: Օրինակ՝ օքսիտոցին հորմոնի ազդեցությամբ կծկվում 
են արգանդի պատերի հարթ մկանները: Ի տարբերություն շտկող ազդե-
ցության՝ կինետիկի դեպքում հորմոնի բացակայության պայմաններում բա-
ցակայում է նաև ֆունկցիան: Այսինքն՝ արգանդի հարթ մկանները սկսում 
են կծկվել միայն օքսիտոցինի առկայությամբ, մինչդեռ սրտամկանը կծկվում 
է նաև առանց ադրենալինի:  

4. Ռեակտոգեն, երբ մի հորմոն մեծացնում կամ փոքրացնում է հյուս-
վածքի զգայունությունը մեկ այլ հորմոնի նկատմամբ: Օրինակ՝ թիրոքսինը 
մեծացնում է ադրենաընկալիչների խնամակցությունը ադրենալինի նկատ-
մամբ: Այդ պատճառով թիրոքսինի առկայությամբ ադրենալինն առավել ար-
տահայտված ազդեցություն ունի իր թիրախ օրգանների վրա: Ռեակտոգեն 
հակառակ ազդեցության օրինակ է պրոգեստերոնի ներգործությունը օքսի-
տոցինի ընկալիչների վրա: Պրոգեստերոնը փոքրացնում է օքսիտոցինի 
խնամակցությունն իր ընկալիչների նկատմամբ (տե՛ս 10.11):  

Մորֆոգենետիկ ազդեցություն: Երբ հորմոնն ազդում է հյուսվածքի 
տարբերակման, ձևավորման և աճի վրա, նման ազդեցության տեսակը կոչ-
վում է մորֆոգենետիկ: Օրինակ՝ կմախքի և մկանների նորմալ ձևավորման 
համար սաղմնային զարգացման և հասունացման շրջաններում անհրա-
ժեշտ է աճի հորմոնի բավարար քանակություն, նյարդային հյուսվածքի 
տարբերակման և զարգացման համար անփոխարինելի է թիրոքսինը և 
այլն: 

Հարկ է նշել, որ միևնույն հորմոնը թիրախ հյուսվածքների և օրգաննե-
րի վրա միաժամանակ կարող է ունենալ մի քանի տեսակի ազդեցություն-
ներ, ինչպես, օրինակ՝ թիրոքսինին բնորոշ են թե՛ մետաբոլիկ, թե՛ ռեակտո-
գեն, թե՛ շտկող, թե՛ մորֆոգենետիկ ազդեցությունները: 

 
10.2. Ենթատեսաթումբ 

 
Ենթատեսաթումբը (հիպոթալամուս)՝ որպես նյարդային համակարգի 
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անքակտելի մաս, քննարկվել է համապատասխան բաժնում: Այն նաև հան-
գուցային դեր ունի ներզատական համակարգի կարգավորման համար: 
Ենթատեսաթումբը մի կողմից վեգետատիվ նյարդային համակարգի կար-
գավորման բարձրագույն կենտրոնն է, մյուս կողմից՝ հարուստ է ներզատա-
կան համակարգի գործունեության արդյունքում ծայրամասային արյան մեջ 
պարբերաբար փոփոխվող քիմիական տարբեր նյութերի ընկալիչներով: 
Ստացվում է, որ այն նյարդային և հումորալ ազդակների ընկալման, 
հետևաբար նաև կարգավորման խաչմերուկն է: Այստեղ հասած ազդակնե-
րը փոխարկվում են հումորալ գործոնների, որոնք ազդում են ներզատական 
համակարգի անհրաժեշտ օղակի վրա: Այդ ազդեցության հիմնական մասը 
միջնորդավորված է մակուղեղով, որի հետ ենթատեսաթմբի ունեցած կա-
ռուցվածքային ու ֆունկցիոնալ սերտ կապերը հնարավորություն են տալիս 
առանձնացնելու 2 համակարգեր՝ ենթատեսաթումբ-նյարդային մակուղեղա-
յին և ենթատեսաթումբ-գեղձային մակուղեղային, որոնց կառուցվածքը և 
աշխատանքը մանրամասնված են հաջորդ ենթագլխում:  

Ենթատեսաթմբում առկա է նաև ենթատեսաթումբ-արտամակուղեղա-
յին համակարգը, որը կոչվում է նաև կարգավորիչ նյարդապեպտիդների համա-
կարգ: Այն կազմված է նյարդաներզատական բջիջներից, որոնց աքսոնները 
հպվում են գլխուղեղի այլ կառույցներին՝ երկարավուն ուղեղի, տեսաթմբի, 
մակուղեղի նեյրոններին՝ վերահսկելով դրանց աշխատանքը: Այս համակար-
գում սինթեզվում են մի շարք նյարդապեպտիդներ, ինչպիսիք են անոթաակ-
տիվ աղիքային պեպտիդը, P նյութը, սոմատոստատինը, որոնք բոլորը սին-
թեզվում են նաև ներզատական այլ գեղձերում և սփռուն ներզատական հա-
մակարգում: Օրգանիզմում ցավի կարգավորման հարցում կարևոր դեր են 
կատարում ենթատեսաթումբ-արտամակուղեղային համակարգում սինթեզ-
վող էնդորֆինները՝ իրենց ածանցյալներով՝ էնկեֆալիններով ու դինորֆին-
ներով, ինչպես նաև P նյութը: Էնդորֆիններն ու իրենց ածանցյալները կապ-
վում են նյարդային համակարգի այն ընկալիչներին, որոնց հետ կապվում է 
արտածին մորֆիումը: Այդ պատճառով էլ այս նյութերը կոչվում են ներծին օ-
պիատներ: Դրանք ունեն ցավազրկող, սթրեսը սահմանափակող, հակաշո-
կային ազդեցություն, մեծացնում են աշխատունակությունը, նվազեցնում 
տագնապի զգացողությունը: Ծննդաբերության ժամանակ խիստ մեծանում 
է ինչպես մոր, այնպես էլ երեխայի էնդորֆինների քանակը: Էնդորֆինների 
ազդեցությունները շրջափակվում են մորֆինի անտագոնիստներով, ինչպի-
սին է նալոքսոնը: P նյութը, ընդհակառակը, ցավի միջնորդանյութ է՝ ալգո-
գեն նյութ: Այն ազդում է ցավի ընկալիչների՝ նոցիցեպտորների վրա՝ առա-
ջացնելով դրանց թաղանթների ապաբևեռացում, որն իր հերթին ուժգնաց-
նում է ընկալիչների զգայահոսքը և ցավի զգացողությունը:  
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10.3. Մակուղեղ 
 

Մակուղեղը (հիպոֆիզ) մարդու օրգանիզմի ամենափոքր գեղձն է. այն 
համեմատում են ոլոռի հատիկի հետ: Մակուղեղը կշռում է 0.5-1գ, ունի 
մինչև 1սմ տրամագիծ, սակայն միևնույն ժամանակ օրգանիզմի ղեկավար 
գեղձն է: Այն տեղակայված է գանգի հիմքում առկա ակոսում, որը կոչվում է 
թուրքական թամբ: Մակուղեղը ձագարաձև նեղանում է վերին մասում և 
ձագարիկով կապվում ենթատեսաթմբին: Գեղձը կազմված է կառուցվածքա-
յին, հյուսվածքաբանական և ֆունկցիոնալ տեսակետներից իրարից տար-
բերվող 2 բաժիններից՝ գեղձային մակուղեղից (ադենոհիպոֆիզ), որն ընդգրկում 

է գեղձային էպիթելից կազմված առաջային բիլթը, և նյարդային մակուղեղից 
(նեյրոհիպոֆիզից), որն ընդգրկում է հետին բիլթը և ունի նյարդային ծագում 
(նկ. 10.3): 

Երկու բլթերի արանքում մարդու օրգանիզմում գրեթե աննկատ է մի-
ջին բիլթը, որն առավել արտահայտված է կենդանիների դեպքում: Մարդու 
դեպքում այն գեղձային մակուղեղի կազմում է:  

Մակուղեղը, շնորհիվ ենթատեսաթմբի հետ ունեցած իր սերտ անա-
տոմիական ու առավելապես ֆունկցիոնալ կապերի, հաճախ դիտարկվում է 
ենթատեսաթումբ-մակուղեղային համակարգի կազմում: Այստեղ առանձ-
նացվում են ենթատեսաթումբ-նյարդային մակուղեղային և ենթատեսա-
թումբ-գեղձային մակուղեղային համակարգերը: 

 
 

10.3.1. Նյարդային մակուղեղ 
 

Ինչպես նշվեց, նյարդային մակուղեղը ընդգրկում է մակուղեղի հետին 
բիլթը: Այն սաղմնային զարգացման ընթացքում գլխուղեղից առանձնացող 
մաս է, հետևաբար կազմված է նյարդաթելերից ու գլիա հիշեցնող բջիջ-
ներից՝ պիտուիցիտներից: Նյարդային մակուղեղում հորմոններ չեն սինթեզ-
վում, փոխարենը այստեղ պահեստավորվում և անհրաժեշտության դեպ-
քում հյութազատվում են ենթատեսաթմբում սինթեզվող 2 հորմոններ, որոնք 
պատրաստի վիճակում աքսոնային փոխադրմամբ ենթատեսաթմբից անց-
նում են մակուղեղ:  

Ենթատեսաթումբ-նյարդային մակուղեղային համակարգ: 

Նկար 10.3. Ենթատեսաթումբ-մակուղեղային համակարգ: 
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Նկար 10.4. Ենթատեսաթումբ- 
նյարդային մակուղեղային 

համակարգ: 

Նյարդային մակուղեղը կապված է առաջային ենթատեսաթմբի 2 
կորիզների՝ վերտեսողականի և հարփորոքայինի հետ: Դրանք ունեն 
նյարդաներզատական խոշոր բջիջներ, որոնք միաժամանակ ունեն թե՛ 
նյարդային, թե՛ գեղձային ֆունկցիա: Վերտեսողական կորիզում սինթեզվող 
հիմնական հորմոնը հակամիզամուղային հորմոնն է, իսկ հարփորոքային 
կորիզում սինթեզվող հիմնական հորմոնը՝ օքսիտոցինը: Այս երկու 
հորմոնները, սինթեզվելով համա-
պատասխան կորիզների նյարդաներզա-
տական բջիջների մարմիններում, նույն 
բջիջների աքսոնների ցիտոպլազմայով 
շարժվում են դեպի հետին մակուղեղ (նկ. 
10.4):  

Աքսոնները, լայնանալով իրենց ծայ-
րամասերում, ստեղծում են Հերինգի մար-
միններ, որոնք արդեն կառուցվածքային 
տեսակետից ընդգրկված են մակուղեղի 
կազմում: Հորմոնները կուտակվում են Հե-
րինգի մարմիններում, իսկ նրանց ներզա-
տումը Հերինգի մարմինները սերտորեն 
շրջապատող մազանոթային ցանցի արյան 
մեջ աքսովազալ սինապսներով կատար-
վում է այն ժամանակ, երբ ենթատեսա-
թումբն իր աքսոններով նյարդային ազ-
դակներ է ուղարկում: Ստացվում է, որ ենթատեսաթումբ-նյարդային մա-կու-
ղեղային կապում առավել ակտիվ և «որոշող» հատվածը ենթատեսաթումբն 
է, իսկ մակուղեղը կատարում է միայն օքսիտոցին և հակամիզամուղային 
հորմոնների պահեստարանի դեր: 

Օքսիտոցին ու հակամիզամուղային հորմոնները կառուցվածքային 
մեծ նմանություն ունեն: Սրանք ինը ամինաթթվային հաջորդականությունից 
կազմված պեպտիդներ են, և տարբերվում են միայն 2 ամինաթթուներով: 
Սակայն այս կառուցվածքային փոքր տարբերությունը հանգեցնում է իրա-
րից լիովին տարբերվող ֆունկցիոնալ ազդեցությունների: 

Հակամիզամուղային հորմոն: Հակամիզամուղային (ՀՄՀ, անտի-
դիուրետիկ) հորմոնի անվանումն արդեն իսկ վկայում է այս հորմոնի ֆունկ-
ցիայի մասին: Հորմոնի հիմնական թիրախը երիկամների հեռադիր ոլորուն 
և հավաքող խողովակներն են, որտեղից այն մեծացնում է ջրի հետներծ-
ծումն ու քչացնում վերջնական մեզի քանակը: ՀՄՀ-ն պատասխանատու է 
առաջնային մեզից հետ ներծծվող ջրի մոտ 14 %-ի համար: Սակայն այն ան-
փոխարինելի է ջրի հավասարակշռությունը պահպանելու համար:  

ՀՄՀ-ն երիկամներում խթանում է ջրի հետներծծումը՝ առանց Na+ կամ 
այլ իոնների համակցված հետներծծման կամ հյութազատման: Հորմոնն ակ-
տիվացնում է ջրի փոխադրման համար բջջաթաղանթում առկա հատուկ 
անցուղիներ, որոնք կոչվում են ակվապորին-2: ՀՄՀ հորմոնի V2 ընկալիչնե-
րը տեղակայված են նեֆրոնի հեռադիր և հավաքող խողովակների հիմքա-
կողմնային (բազոլատերալ) թաղանթին և միացած են Gs սպիտակուցին: 
Միանալով այդ ընկալիչներին՝ հորմոն-ընկալիչ համալիրը՝ Gs սպիտակուցով 
միջնորդավորված, ակտիվացնում է ադենիլատցիկլազը, որը հանգեցնում է 
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c-AMP-ի սինթեզին, որն էլ իր հերթին ակտիվացնում է պրոտեինկինազ-A 
ֆերմենտը: Վերջինիս ազդեցությամբ կատարվում է նեֆրոնի խողովակի 
պատի էպիթելային բջիջների ցիտոպլազմայում առկա ակվապորին-2 սպի-
տակուցների ֆոսֆորիլացում: Ակտիվացած ակվապորինները էկզոցիտոզի 
եղանակով ներկառուցվում են բջջի գագաթային (ապիկալ) թաղանթում՝ 
ստեղծելով ջրի անցուղիներ, որոնք հնարավորություն չեն տալիս անցնելու 
լիցքավորված մասնիկներին: Ստեղծված ակվապորին-2 ջրային անցուղինե-
րով ջուրը նեֆրոնի հեռադիր ու հավաքող խողովակներից օսմոսային գրա-
դիենտով պասիվ եղանակով սկզբում բջջի գագաթային թաղանթով անց-
նում է էպիթելային բջիջների միկրոտուբուլյար համալիր, ապա հակադիր՝ 
հիմքակողմնային թաղանթում տեղակայված մյուս տեսակի՝ ակվապորին-3 
և ակվապորին-4 կոչվող մշտապես առկա ջրային անցուղիներով անցնում է 
միջբջջային հեղուկ, այնտեղից՝ արյուն (նկ. 10.5): 

 

 
Նկար 10.5. Հակամիզամուղ հորմոնի ազդման մեխանիզմը V2 ընկալիչին միանալիս: 

 

Այսպիսով, ՀՄՀ-կախյալ են միայն ակվապորին-2 տեսակի անցուղինե-
րը, մինչդեռ մյուս տեսակները գործում են անկախ հորմոնից: Բացի նշված 
ազդեցությունից, ՀՄՀ-ն զուգահեռ խթանում է նաև բջջի կորիզում ակվա-
պորինի սինթեզի համար պատասխանատու գեների էքսպրեսիան, ուստի 
նպաստում է այս անցուղիների շատացմանը: Հորմոնի բացակայության 
դեպքում ակվապորին-2 անցուղիները ենթարկվում են էնդոցիտոզի, ապա 
կա՛մ քայքայվում են բջջի ցիտոպլազմայում, կա՛մ պահվում են հատուկ 
բշտիկներում՝ հորմոնի հետագա ազդելու դեպքում նորից թաղանթում ներ-
կառուցվելու համար: Բացի երիկամներից, ՀՄՀ-ն ջրի հետներծծումը խթա-
նում է նաև արտազատական գեղձերում և լեղապարկում:  

Միզամուղ դեղերի շարքում կան ՀՄՀ-ի անտագոնիստներ. դրանք կի-
րառվում են հիպերտենզիայի և այտուցների՝ հյուսվածքներում ավելորդ 
հեղուկի կուտակումների բուժման համար, որոնք հաճախ դիտվում են 
սիրտ-անոթային անբավարությամբ տառապող մարդկանց շրջանում: 
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Նկար 10.6. Հակամիզամուղ հորմոնի ազդման 
մեխանիզմը V1 ընկալիչին միանալիս: 

ՀՄՀ-ի ֆարմակոլոգիական չափաբաժինը կոչվում է վազոպրեսին: 
Թեև վազոպրեսինի մոլեկուլները բացառապես նույնն են, խտության 
կտրուկ ավելացումը հանգեցնում է այդ նույն մոլեկուլների նոր ֆունկցիայի 
ի հայտ գալուն, որի հետևանքով էլ մեծ խտություններով ՀՄՀ-ն կոչվում է 
վազոպրեսին: Դարձյալ հորմոնի անվան մեջ նշված է նրա ազդեցությունը՝ 
անոթների սեղմում՝ նեղացում: Մեծ խտությունների դեպքում այս հորմոնը 
կապվում է անոթների պատերի էպիթելային և հարթմկանային բջիջների 
թաղանթներին տեղակայված V1 ընկալիչներին, ապա ինոզիտոլեռֆոս-
ֆատով միջնորդված ակտիվացնում կալցիում-կալմոդուլին համակարգը, 
որը հանգեցնում է զարկերակիկների հարթ մկանների կծկմանը, ուստի և` 
զարկերակային ճնշման բարձրացմանը (նկ. 10.6): Քանի որ ՀՄՀ-ի 
խնամակցությունը V1 ընկալիչների նկատմամբ բավականին թույլ է, ուստի 
այս մեխանիզմը գործում է բացառիկ դեպքերում, օրինակ՝ մեծ քանակութ-
յամբ արյան կորստի դեպ-
քում վազոպրեսինն 
անփոխարինելի դեր է 
կատարում, քանի որ մի 
կողմից այն երիկամներից 
հետ է բերում ջուրը՝ 
փորձելով լուծել 
առաջացած հիպո-
վոլեմիայի խնդիրը, մյուս 
կողմից անոթասեղմիչ 
ազդեցության 
մեխանիզմով բարձ-
րացնում է արյան կորստի 
հետևանքով իջած 
զարկերակային ճնշումը: 

ՀՄՀ-ի երրորդ 
ազդման մեխանիզմն իրականանում է V3 ընկալիչներով, որոնք հայտնաբեր-
ված են գլխուղեղում և համեմատաբար ավելի քիչ են ուսումնասիրված: 
Հայտնի է, որ հորմոնը գլխուղեղում հիմնականում գործում է որպես նեյրո-
մեդիատոր: Մասնավորապես V3 ընկալիչներ կան գեղձային մակուղեղում, 
որտեղ ՀՄՀ-ն խթանում է ադրենոկորտիկոտրոպ և պրոլակտին հորմոնների 
սինթեզը: 

 ՀՄՀ-ն ազդում է ծարավի կենտրոնի վրա, հիշողության ձևավորման 
վրա, պատասխանատու է մի շարք վարքագծային ռեֆլեքսների համար, 
մասնակցում է ջերմակարգավորմանը:  

ՀՄՀ-ի մետաբոլիկ ազդեցությունը դրսևորվում է լյարդում գլիկոգենոլի-
զի խթանումով, արյան թրոմբոցիտների ակտիվացմամբ, ինչպես նաև ար-
յան մակարդմանը մասնակցող մի շարք նյութերի սինթեզով և արտազատ-
մամբ, ինչպիսիք են հակահեմոֆիլային գլոբուլին A-ն, պլազմինը:  

Կարգավորումը: ՀՄՀ-ի հյութազատումն արյան մեջ վերահըսկվում է են-
թատեսաթըմբով: Ենթատեսաթմբում առկա են մեծ քանակությամբ օսմոըն-
կալիչներ, որոնք տեղակայված են հատուկ վակուոլներով բջիջների թա-
ղանթներին՝ շատ մոտ ՀՄՀ սինթեզող բջիջներին: Երբ օրգանիզմի հեղուկ 
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միջավայրում աղերի խտությունը մեծանում է (առատ քրտնարտադրության, 
փորլուծի դեպքում կամ երկար ժամանակ ջուր չխմելիս), վակուոլներում 
պարունակվող հեղուկը ցիտոպլազմայի և հյուսվածքային հեղուկի նկատ-
մամբ դառնում է հիպոտոնիկ: Օսմոսի հետևանքով հեղուկը դուրս է գալիս 
այդ վակուոլներից, որոնց թաղանթի կնճռոտվելը օսմոզգայուն բջիջների 
թաղանթներում գործողության պոտենցիալ է առաջացնում: ԳՊ-ն փոխանց-
վում է նեյրոսեկրետոր բջիջներին, որոնց աքսոններով ազդակները հասնում 
են նյարդային մակուղեղի Հերինգի մարմիններին: Վերջիններս կարծես ի-
րենց շրջապատող արյունատար մազանոթների համար նախասինապսային 
հաստուկ լինեն, որտեղ հորմոնը պահվում է սինապսային բշտերում: Ազ-
դակների պատճառով Հերինգի մարմիններում մեծանում է Ca2+ իոնների 
թափանցելիությունը, որը հանգեցնում է սինապսային բշտերի ակտիվաց-
մանը, որոնք բացվում են, և ՀՄՀ-ն անցնում է արյան մեջ: Հասնելով երի-
կամներին՝ ՀՄՀ-ն ակտիվացնում է ջրի հետներծծումը, որը հանգեցնում է 
արյան և հյուսվածքային հեղուկի օսմոսային ճնշման իջեցմանը: Հակառակ 
դեպքում, երբ ջրի ավելորդ կուտակման միտում է նկատվում, այս մեխանիզ-
մը չի ակտիվանում, ՀՄՀ-ի քանակը նվազում է, և երիկամներով ավելի շատ 
ջուր է հեռացվում:  

ՀՄՀ-ի հյութազատումը խթանվում է նաև ցավի ազդակներից, զարկե-
րակային ճնշման անկումից, ինչպես նաև մի շարք դեղանյութերից, ինչպի-
սիք են նիկոտինը, մորֆինը, բարբիտուրաթթուները: Ալկոհոլային խմիչքնե-
րի գործածումը, ընդհակառակը, արգելակում է ՀՄՀ-ի հյութազատումը, որը 
հանգեցնում է վերջնական մեզի քանակի մեծացմանը, որի հետևանքով էլ ի 
հայտ են գալիս բերանի չորության և անհագ ծարավի զգացողություններ: 

Գերարտադրությունը: ՀՄՀ-ի ավելցուկ կարող է նկատվել ենթատե-
սաթմբի կամ մակուղեղի նորագոյացությունների, երբեմն նաև որոշ անզգա-
յացնող նյութեր կիրառելու, մենինգիտի դեպքում և այլն: Այս դեպքում տար-
բեր հյուսվածքներում կուտակվում են հեղուկի մեծ քանակներ և ճնշում այդ 
հյուսվածքների նորմալ աշխատանքը, ինչպես նաև էապես նվազեցնում ար-
յան օսմոսային ճնշումը, որը հոմեոստատիկ կարևորագույն հաստատուն է: 
Առաջանում են ուժգին գլխացավեր, գիտակցության մթագնում, քաշի արագ 
ավելացում: Նման խնդրով մարդիկ պետք է խիստ նվազեցնեն հեղուկների 
ընդունումը, գործածեն միզամուղ դեղանյութեր և արյան իոնային կազմը, 
հատկապես՝ Na+ և K+ իոնների խտությունները պահեն հսկողության տակ՝ 
մինչև առկա հիվանդության վիրահատական կամ դեղորայքային լիարժեք 
բուժումը: 

Թերարտադրությունը: ՀՄՀ-ի անբավարար սինթեզի դեպքում զարգա-
նում է անշաքար միզահյուծություն: Բանն այն է, որ շաքարախտի դեպքում ևս 
մեծանում է վերջնական մեզի քանակը, ուստի շատամիզության պատճառը 
որոշելու համար մեզում պետք է որոշել գլյուկոզի քանակը: Վերջինիս բացա-
կայությունը մեզում վկայում է ՀՄՀ-ի պակասի մասին, իսկ առկայությունը՝ 
օրգանիզմում մեկ այլ հորմոնի՝ ինսուլինի քանակի նվազման մասին (տե՛ս 
10.7.1): Անշաքար միզահյուծության պատճառ կարող են լինել գլխի շրջա-
նում ուժեղ հարվածներն ու վնասվածքները, որոնց դեպքում վնասվում է են-
թատեսաթմբի վերտեսողական կորիզը կամ հետին մակուղեղը: Նման իրա-
վիճակը մահացու չէ գիտակից մարդկանց համար, եթե վնասված չէ նաև 
ծարավի կենտրոնը: Անընդհատ մեծ քանակությամբ ջուր խմելով՝ կարելի է 
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խուսափել հորմոնի թերֆունկցիայի բարդություններից: Այլ իրավիճակ է 
ստեղծվում այն հիվանդների դեպքում, ովքեր գլխի հարվածներից հետո 
հայտնվում են անգիտակից վիճակում: Նրանք կարող են կարճ ժամանա-
կում ջրազրկումից մահանալ: Դա է պատճառը, որ մարմնական տարբեր 
վնասվածքների դեպքում պարտադիր ռենտգեն կամ մագնիսառեզոնանսա-
յին շերտագրության միջոցով հետազոտվում է ենթատեսաթումբ-մակուղե-
ղային համակարգը: 

Օքսիտոցին: Օքսիտոցինն իր անունը ստացել է այն պատճառով, որ 
նրա ամենաբարձր խտությունները արյան մեջ հայտնաբերվում են ծննդա-
բերող կանանց շրջանում (օքսի՝ արագ, հանկարծակի, տոցիա՝ երեխայի 
ծնունդ): Հղիության ընթացքում, հատկապես վերջին եռամսյակում արգան-
դի վրա հորմոնի ընկալիչները մի քանի անգամ շատանում են, որի հետևան-
քով արգանդն ավելի զգայուն է դառնում օքսիտոցինի նկատմամբ: Մյուս 
կողմից, երեխայի ծննդին նախորդող շրջանում պտղի սեղմելու հետևանքով 
դրդվում են արգանդի պատերում և վզիկում տեղակայված ձգման ընկալիչ-
ները: Աֆերենտ ուղիներով այդ ազդակները հասնում են ենթատեսաթմբի 
հարփորոքային կորիզ և դրդում վերջինիս: Առաջացող ազդակները ենթա-
տեսաթմբի նյարդահյութազատական բջիջների աքսոններով հասնում են 
մակուղեղի Հերինգի մարմիններ, և հետին մակուղեղից հյութազատվում է 
օքսիտոցինը: Հորմոնն արյան միջոցով հասնում է արգանդի պատերում առ-
կա համապատասխան ընկալիչներին և առաջացնում արգանդի հարթ 
մկանների ուժգին կծկումներ, որն էլ հարուցում է ծննդաբերությունը: Այս-
տեղ գործում է դրական հետադարձ կապ. հարթ մկանների կծկման հետ-
ևանքով ձգման ընկալիչների դրդման ուժգնացումը հարուցում է օքսիտոցի-
նի արտադրման ուժգնացում, որն էլ իր հերթին ավելի է ուժգնացնում ար-
գանդի կծկումները մինչև վերջնական ծննդալուծումը: Օքսիտոցինի խնա-
մակցությունն ընկալիչների նկատմամբ մեծացնում են էստրոգենները, ո-
րոնց քանակը ևս ամենաբարձրը հղիության վերջին շրջանում է: 

Օքսիտոցինի մյուս կարևորագույն ֆունկցիան կաթնածորանների 
միոէպիթելային բջիջների կծկման ապահովումն ու կաթի արտազատումն է 
կրծքով կերակրելու ժամանակ: Այս մեխանիզմը ևս ինքնաուժեղացմամբ է 
ընթանում: Ընդ որում, ենթատեսաթումբն այս դեպքում ազդակները ստա-
նում է պտուկների շրջանում տեղակայված մեխանաընկալիչներից, որոնք 
դրդվում են երեխայի՝ կրծքով կերակրվելու ժամանակ (նկ. 10.7):  
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Նկար 10.7. Օքսիտոցինի սինթեզի կարգավորումը կրծքով կերակրելիս: 

 
Հարկ է նշել, որ օքսիտոցինը որևէ ազդեցություն չունի կաթի սինթեզի 

վրա: Կրծքագեղձերում կաթի սինթեզը խթանվում է մեկ այլ հորմոնով՝ պրո-
լակտինով, իսկ օքսիտոցինն ապահովում է միայն կաթի արտազատումը: Ի 
դեպ, կրծքով կերակրելու ժամանակ առաջացած օքսիտոցինը որոշ չափով 
խթանում է նաև հետծննդաբերական շրջանում կնոջ արգանդի կրճատու-
մը: Ուստի կրծքով կերակրելը ոչ միայն անփոխարինելի է նորածնի, այլև 
կնոջ համար, քանի որ նպաստում է նրա լիարժեք ու արագ ապաքինմանն 
ու արգանդի նախկին չափերի վերականգնմանը, ինչպես նաև հնարավոր 
արյունահոսությունների կանխարգելմանը:  

Օքսիտոցինը՝ որպես դեղորայքային միջոց, օգտագործվում է գինեկո-
լոգիայում և մանկաբարձության մեջ՝ դանդաղ ընթացող ծննդաբերությունը 
արագացնելու կամ որոշ դեպքերում ծննդաբերություն հարուցելու նպատա-
կով: Այն գործածվում է նաև հղիության բնական կամ արհեստական վիժում-
ներից հետո՝ արգանդը լիարժեք դատարկելուն նպաստելու համար: 

Օքսիտոցինը կարևոր է սեռական հարաբերության, օրգազմի համար, 
քանի որ կանանց օրգանիզմում, բացի արգանդի պատերի կծկումից, 
առաջացնում է նաև հեշտոցի պատերի կծկումներ, իսկ տղամարդկանց 
դեպքում խթանում է սերմնաժայթքումը՝ հարուցելով սերմնածորանների 
կծկումներ: Փաստեր կան, որ օքսիտոցինը փոխում է զույգի փոխադարձ 
վերաբերմունքը միմյանց նկատմամբ՝ նպաստելով փոխադարձ վստահու-
թյան, հոգատարության և ձգողության մեծացմանը:  

Օքսիտոցինը մասնակցում է նաև ջերմակարգավորման գործընթա-
ցին: Կանխելով օրգանիզմի ներծին պիրոգենների արտադրությունը՝ այն 
կանխում է մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը:  

 
10.3.2. Գեղձային մակուղեղ 

 
Գեղձային մակուղեղը կազմված է էպիթելային բջիջներից, որոնց 60%-
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ը գունավախ են 
(քրոմոֆոբ), իսկ 40 %-ը՝ 
գունասեր (քրոմոֆիլ): 
Վերջիններս բաժանվում են 
ացիդոֆիլների՝ թթվային 
ներկերով ներկվող 
բջիջների (30%) և 
բազոֆիլների` հիմնային 
ներկերով ներկվող 
բջիջների (10%): 
Հորմոնները սինթեզվում են 
քրոմոֆիլ բջիջներում: 
Ացիդոֆիլ բջիջներում 
առաջացող հորմոններն 
անմիջապես ազդում են 
տարբեր հյուսվածքներում 
առկա թիրախ բջիջների 
վրա: Ուստի դրանք կոչվում 
են էֆեկտոր հորմոններ: 
Բազոֆիլ բջիջներում 
սինթեզվում են հորմոններ, 
որոնք խթանում են մեկ այլ 
ներզատական գեղձի 
աշխատանքը, ուստի 
կոչվում են գլանդոտրոպ հոր-
մոններ: Գեղձային մակուղեղի կողմից սինթեզվող բոլոր հորմոնները 
ենթատեսաթմբում առաջացող հորմոնների անմիջական հսկողության տակ 
են (նկ. 10.8): 

Ենթատեսաթումբ-գեղձային մակուղեղային համակարգ: Այս 
համակարգը ենթատեսաթմբի հիպոֆիզոտրոպ գոտիների (կամարակորիզ, 
փորամիջային կորիզ և այլն) նյարդաներզատական բջիջներում ար-
տադրվող հորմոններով կարգավորում է գեղձային մակուղեղի հորմոնների 
սինթեզը: 
Ընդ որում, էֆեկտոր հորմոնների վրա ենթատեսաթումբն ազդում է երկու 
տարբեր հորմոններով՝ լիբերիններով (ռիլիզինգ գործոններ), որոնք խթանում 
են մակուղեղային հորմոնների սինթեզը, և ստատիններով, որոնք արգելակում 
են համապատասխան մակուղեղային հորմոնի սինթեզը:  

Գլանդոտրոպ հորմոնների սինթեզը ևս խթանվում է ենթատե-
սաթմբում սինթեզվող համապատասխան լիբերիններով, սակայն այս հոր-
մոնները, ի տարբերություն էֆեկտորների, չունեն իրենց համապատասխան 
ստատինները (աղ. 2): 

Աղյուսակ 2.  
Ենթատեսաթումբ-գեղձային մակուղեղային համակարգի հորմոնները 

 

գեղձային մակուղեղի հորմոններ ենթատեսաթմբի հորմոններ 

Նկար 10.8. Ենթատեսաթումբ-գեղձային մակուղեղային 
համակարգ: 
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էֆեկտորներ գլանդոտրոպներ խթանողներ արգելակողներ 

աճի հորմոն 

 
 

սոմատոլիբերին սոմատոստատին 

պրոլակտին պրոլակտոլիբերին պրոլակտոստատին 

մելանոցիտ 
խթանող 
հորմոն 

մելանոլիբերին 
 

մելանոստատին 
 

 ադրենոկորտիկոտրոպ կորտիկոլիբերին  

թիրեոտրոպ թիրեոլիբերին 

ֆոլիկուլոխթանիչ 
գոնադոլիբերին 

լյուտեինացնող 
 

Ենթատեսաթմբում լիբերիններն ու ստատինները սինթեզվելուց հետո 
նյարդաներզատական բջիջների աքսոններով հասնում են ենթատեսաթմբի 
միջնաթմբի շրջան, որտեղ մակուղեղային վերին զարկերակի ճյուղերով 
կազմված առաջնային մազանոթային ցանցի հետ առաջացնում են աքսո-
վազալ սինապսներ: Այստեղ նրանք անցնում են արյան մեջ և ենթատեսա-
թումբ-մակուղեղային դռներակային համակարգով մտնում մակուղեղի երկ-
րորդային մազանոթային ցանց, որտեղից հասնում են հորմոն արտադրող 
բջիջներին:  

Գեղձային մակուղեղի էֆեկտոր հորմոններն են սոմատոտրոպինը, 
պրոլակտինը և մելանոցիտ խթանող հորմոնը: 

 
10.3.2.1. Գեղձային մակուղեղի էֆեկտոր հորմոնները 

 
Սոմատոտրոպին: Սոմատոտրոպինը կոչվում է նաև աճի հորմոն, քա-

նի որ ապահովում է օրգանիզմի համաչափ և նորմալ աճը: Այն ունի ինչպես 
մորֆոգենետիկ, այնպես էլ նյութափոխանակային ազդեցություններ: Աճի 
հորմոնը մեծացնում է բջիջների թաղանթների թափանցելիությունն ամի-
նաթթուների նկատմամբ, որի հետևանքով բջիջներում խթանվում է սպի-
տակուցի սինթեզը, իսկ արյան մեջ նվազում է ամինաթթուների քանակը: 
Այն անմիջապես ազդում է ճարպային պահեստների վրա և ճեղքում լիպիդ-
ները: Արդյունքում արյան պլազմայում ավելանում է ազատ ճարպաթթունե-
րի քանակը, որը ծառայում է որպես էներգիայի աղբյուր: Դրան զուգահեռ՝ 
սոմատոտրոպինը, ակտիվացնելով գլյուկագոնի սինթեզը, լյարդում խթա-
նում է գլիկոգենի ճեղքումը, որի արդյունքում արյան մեջ ավելանում է գլյու-
կոզի քանակը: Գլյուկոզի քանակն արյան մեջ ավելացնելու հատկությունը 
հնարավորություն է տալիս հորմոնն անվանելու հիպերգլիկեմիկ կամ հա-
կաինսուլինային: Սոմատոտրոպինի երկարատև ազդեցությունը հանգեց-
նում է հիպոֆիզային գերշաքարարյունության առաջացմանը:  

Սոմատոտրոպինի շատ ազդեցություններ թիրախ բջիջների վրա միջ-
նորդավորված են լյարդում, մկաններում, ոսկրերում և այլուր սինթեզվող 
աճի ինսուլինանման գործոններով (սոմատոմեդիններ): Լյարդում սինթեզված սո-
մատոմեդիններն առավել կարևոր են, քանի որ նրանք արյան մեջ են անց-
նում և տարածվում օրգանիզմում՝ խթանելով սոմատոտրոպինի ազդեցութ-
յունը իր բոլոր թիրախ բջիջների վրա, մինչդեռ այլ հյուսվածքներում սինթեզ-
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ված սոմատոմեդինները դուրս չեն գալիս այդ հյուսվածքներից և գործում են 
որպես պարակրիններ: 

Թեև աճի հորմոնը խթանում է բոլոր բջիջների աճն ու միտոտիկ ակ-
տիվությունը, այնուամենայնիվ այն առավելապես ազդում է մկանային և 
ոսկրային համակարգերի վրա: Նպաստելով սննդանյութերի՝ դեպի ոսկ-
րահյուսվածք թափանցմանը, ինչպես նաև ակտիվացնելով ոսկրերի էպի-
ֆիզների աճառային բջիջների ԴՆԹ-ն՝ այս հորմոնը հանգեցնում է խողովա-
կաձև ոսկրերի աճին: Դրա հետևանքով մեծանում է նրանց միացված մկան-
ների լարվածությունը, որն իր հերթին խթանում է մկանների աճն ու մկանա-
յին զանգվածի մեծացումը: Հետաքրքիր է, որ անգամ ամինաթթուների պա-
կասի դեպքում խթանվում է սպիտակուցների սինթեզը, քանի որ աճի հոր-
մոնն անմիջական ակտիվացնող ազդեցություն ունի սպիտակուցի սինթեզի 
գրեթե բոլոր փուլերի վրա. խթանում է թե՛ տրանսկրիպցիան, որն ընթանում 
է կորիզում, թե՛ տրանսլյացիան, որն ընթանում է ցիտոպլազմայում: 

Կարգավորումը: Սոմատոտրոպինի սինթեզը հիմնականում կարգավոր-
վում է ենթատեսաթմբային երկու հորմոններով: Սոմատոլիբերինը խթանում 
է, իսկ նրա անտագոնիստ սոմատոստատինն արգելակում է աճի հորմոնի 
սինթեզը: Ի դեպ, սոմատոստատին սինթեզվում է նաև գլխուղեղի և ողնու-
ղեղի այլ կառույցներում, մարսողական խողովակում և այլն: Բացի աճի հոր-
մոնի վրա արգելակիչ ազդեցությունից, այն արգելակում է նաև գաստրինի, 
սեկրետինի, մոթիլինի, ինչպես նաև թիրեոտրոպ հորմոնի, ինսուլինի և ռե-
նինի սինթեզը: Սոմատոտրոպինի արտադրությունը հետադարձ բացասա-
կան կապի սկզբունքով կարգավորվում է ըստ արյան մեջ հորմոնի և այլ 
քիմիական նյութերի մակարդակի: Այսպես՝ արյան գլյուկոզի և ճարպաթթու-
ների մակարդակի նվազումը ենթատեսաթմբի գլյուկոզընկալիչների միջոցով 
կարող է խթանել հորմոնի սինթեզը: Վերջերս հայտնաբերված «քաղցի հոր-
մոնը»՝ գրելինը, որը սինթեզվում է ստամոքսում, խթանում է սոմատոտրո-
պինի սինթեզը:  

Սոմատատրոպինի սինթեզը կատարվում է ողջ օրվա ընթացքում, սա-
կայն նրա քանակն առավելագույնի է հասնում գիշերային քնի ժամանակ: 
Այդ պատճառով գիշերային հանգիստ քունը կարևոր է երեխաների նորմալ 
զարգացման և աճի համար: Հորմոնի քանակը պայմանավորված է նաև 
տարիքով: Աճի հորմոնի առավելագույն քանակը դեռահասների շրջանում է, 
իսկ հասուն տարիքում և ծերության ընթացքում նրա քանակը նվազում է:  

Աճի հորմոնի թեր- և գերֆունկցիաները վտանգավոր են: Դրանք տար-
բեր կերպ են դրսևորվում տարիքային տարբեր խմբերում:  

Գերարտադրությունը: Երեխաների շրջանում հորմոնի ավելցուկը հան-
գեցնում է գիգանտիզմ (հսկայություն) հիվանդության զարգացմանը: Նման 
մարդիկ ունենում են անսովոր բարձր հասակ (մինչև 2.2-2.5 մետր)՝ համե-
մատաբար համաչափ զարգացած մարմնի մասերով: Արդեն հասկանալի 
պատճառով նրանք տառապում են շաքարախտով: Եթե հորմոնի գերար-
տադրությունը կատարվում է այն տարիքում, երբ խողովակաձև ոսկրերի 
էպիֆիզներն արդեն ոսկրացած են, զարգանում է ակրոմեգալիա հիվանդութ-
յունը: Այս դեպքում կմախքում աճում են կռճիկային հյուսվածքները՝ մատնե-
րի ֆալանգները, ականջների խեցիները, քթոսկրի աճառային հյուսվածքը, 
որի հետևանքով կմախքը դառնում է անհամաչափ, ինչպես նաև մեծանում 
են ներքին օրգանները, որը կոչվում է սպլանխոմեգալիա: Չափահասների 
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շրջանում աճի հորմոնի գերարտադրության պատճառներից առաջին տե-
ղում է մակուղեղի չարորակ ուռուցքը, որը բուժվում է վիրահատական եղա-
նակով, սակայն ուռուցքը հեռացնելուց հետո չեն վերանում այն բոլոր անհա-
մաչափությունները, որոնք առաջացել են մինչ վիրահատությունը: 

Թերարտադրությունը: Աճի հորմոնի թերֆունկցիան մանուկների օրգա-
նիզմում աճի գործընթացների դանդաղեցման հետևանքով հանգեցնում է 
մակուղեղային թզուկության՝ նանիզմի: Նման մարդիկ ունեն առավելագույնը 
1.2 մ հասակ, սակայն մարմնի մասերի համաչափությունը կրկին պահպան-
վում է: Չափահասների շրջանում հորմոնի թերֆունկցիան տեսանելի փո-
փոխություններ չի առաջացնում, սակայն հայտնի է, որ սոմատոտրոպինն 
ունի խթանիչ ազդեցություն մակուղեղով կարգավորվող բոլոր գեղձերի վրա, 
ուստի հորմոնի բացակայությունը կամ քանակի անբավարարությունը կա-
րող է ընկճել այդ գեղձերի (վահանագեղձ, մակերիկամների կեղև, սեռական 
գեղձեր) ակտիվությունը: Այդ վիճակը կոչվում է պանհիպոպիտուիտարիզմ: 

Պրոլակտին: Պրոլակտինը մայրական կաթի սինթեզի համար պա-
տասխանատու հորմոնն է: Հղիության ընթացքում այն նպաստում է կաթնա-
գեղձերի աճին և զարգացմանը, իսկ հետծննդաբերական շրջանում` կաթի 
սինթեզին, այդ պատճառով կոչվում է նաև լակտոտրոպ հորմոն: Կաթի սին-
թեզի հարուցումը պայմանավորված է նրանով, որ պրոլակտինը խթանում է 
գլյուկոզի, ամինաթթուների և ճարպաթթուների մուտքը դեպի կաթնագեղ-
ձեր: Սակայն միևնույն ժամանակ ընկճում է այդ նյութերի, հատկապես գլյու-
կոզի տեղափոխությունը այլ հյուսվածքներ: Հորմոնն ակտիվացնում է կաթի 
սպիտակուցների (կազեին, α-լակտալբումին) սինթեզը:  

Հետաքրքիր փորձ է կատարվել կենդանիների վրա. արու առնետներին 
ներարկել են մեծ քանակությամբ պրոլակտին, որից հետո նրանցում առա-
ջացել է սերնդի նկատմամբ խնամքի և ուշադրության դրսևորման միտում: 
Փաստորեն, պրոլակտինը կարևոր դեր ունի մայրական բնազդի ձևավոր-
ման գործում, այս հարցում ևս մայրական կաթով նորածնին կերակրելը 
կարևորվում է:  

Պրոլակտինն արգելակիչ ազդեցություն ունի ֆոլիկուլախթանիչ հորմո-
նի սինթեզի վրա: Այդ պատճառով պրոլակտինի քանակն ավելանալու դեպ-
քում, մասնավորապես՝ կրծքով կերակրող մայրերի շրջանում, ֆոլիկու-
լախթանիչ հորմոնի ընկճումը իր հերթին ընկճում է ձվարաններում հերթա-
կան ֆոլիկուլի զարգացումը, որի հետևանքով սովորաբար բացակայում է 
կանոնավոր կերակրող մայրերի դաշտանային ցիկլը: Պրոլակտինը դեղին 
մարմնում խթանում է պրոգեստերոնի սինթեզը: Այն ունի դեղին մարմնի 
գործունեությունը պահպանող հատկություն, այդ պատճառով կոչվում է 
նաև լուտեոտրոպ հորմոն: 

Տղամարդկանց շրջանում պրոլակտինն ազդում է Լեյդիգի բջիջների 
վրա՝ խթանելով անդրոգենների սինթեզը, նպաստում է սպերմատոզոիդնե-
րի շարժունությանը: Մեծացնում է անդրոգենների ազդեցությունը շագանա-
կագեղձում ու սերմնաբշտերում: 

Հայտնի են նաև պրոլակտինի՝ թոքերում սուրֆակտանտի սինթեզը 
խթանող, ինչպես նաև հակասթրեսային ազդեցությունները: 

Պրոլակտինի քանակը վերարտադրողական տարիքի կանանց շրջա-
նում տատանվում է 4.5-30 նգ/մլ սահմաններում, ընդ որում, առավելագույնի 
է հասնում օվուլյացիայի օրերին: Հղիության ընթացքում հորմոնի քանակն 
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աստիճանաբար ավելանում է՝ հասնելով 350 նգ/մլ-ի: Կրծքով կերակրելու 
ընթացքում այն կարող է հասնել 400 նգ/մլ-ի: Տղամարդկանց արյան պրոլակ-
տինը 2.5-15 նգ/մլ է: 

Կարգավորումը: Պրոլակտինի սինթեզը կարգավորվում է հետադարձ 
կապի սկզբունքով՝ ենթատեսաթմբով: Թեև ենթատեսաթմբում առաջանում 
են պրոլակտինին համապատասխան թե՛ լիբերին, թե՛ ստատին, կարգավո-
րումն առավելապես պայմանավորված է ստատինով, որը դոֆամինն է: 
Կրծքով կերակրելու ժամանակ պտուկի ընկալիչների գրգռումը ենթատե-
սաթմբում արգելակում է դոֆամինի սինթեզը, որը հանգեցնում է գեղձային 
մակուղեղում մեծ քանակով պրոլակտինի արտադրմանը (նկ. 10.7): Հորմոնի 
սինթեզը խթանում են սերոտոնինը, թիրեոտրոպ հորմոնը, էստրոգենները, 
սպիտակուցով գերհագեցած սննդի անընդհատ ընդունումը, սթրեսային 
իրավիճակները: 

Գերարտադրությունը: Պրոլակտինի ավելցուկը ոչ հղի կանանց շրջանում 
կարող է հանգեցնել դաշտանային ցիկլի խանգարումների, ընդհուպ դաշ-
տանի բացակայությունը, որը կարող է դառնալ անպտղության պատճառ: 
Կարող է դիտվել կաթի արտադրություն: Տղամարդկանց շրջանում հորմոնի 
գերարտադրությունը ևս հանգեցնում է անպտղության, ճարպակալման, 
կրծքագեղձերի մեծացման, սեռանկարողության, սեռական ցանկության 
նվազեցման: Երկարատև պրոլակտինի ավելցուկը հանգեցնում է տեսողութ-
յան անկման, պարբերական սուր գլխացավերի առաջացման: 

Թերարտադրությունը: Պրոլակտինի անբավարար քանակը կանանց 
շրջանում կարող է հանգեցնել հղիության անցանկալի ընդհատման, կերակ-
րող մայրերի դեպքում՝ կաթի անբավարարության կամ բացակայության: Վե-
րարտադրողական տարիքի կանանց շրջանում հնարավոր է անպտղության 
զարգացում, մազակալում: Տղամարդկանց շրջանում պրոլակտինի անբա-
վարարությունը հանգեցնում է ճարպակալման, մաշկի վրա ցանավորման 
առաջացման, անպտղության: 

Մելանոցիտ խթանող հորմոն (ՄՑԽՀ, ինտերմեդին): Այս հորմոնը 
սինթեզվում է գեղձային մակուղեղի միջային բլթում, որը մարդկանց 
շրջանում գրեթե բացակայում է, ուստի հորմոնի քանակը և նրա ֆունկցիան 
ևս մարդու համար զգալի չեն, թեև անփոխարինելի պաշտպանական, հար-
մարվողական ռեակցիաներ են կարգավորում կենդանիների դեպքում, ինչ-
պես օրինակ՝ սեզոնային կամ իրավիճակային գունափոխությունը: ՄՑԽՀ-ն, 
ինչպես նաև մի շարք այլ մակուղեղային հորմոններ, ինչպիսիք են ԱԿՏՀ-ն, 
β-լիպոտրոպինը, β-էնդորֆինը, սկզբում սինթեզվում են որպես պրոօպիոմե-
լանոկորտին նախահորմոն: Այնուհետև այս նախանյութը, պայմանավորված 
նրանով, թե ադենոհիպոֆիզի որ բջիջներում կենթարկվի հետագա ֆերմեն-
տային մշակման, սկիզբ է տալիս նշված հորմոններից որևէ մեկին: ՄՑԽՀ-ի 
հիմնական թիրախ են մելանոցիտները՝ մելանին սինթեզող և կուտակող 
բջիջները, որոնք առկա են մաշկում և աչքի ցանցաթաղանթում: Խթանելով 
մելանոֆորների ակտիվությունը՝ ՄՑԽՀ-ն ակտիվացնում է մելանին սև գու-
նանյութի սինթեզը և նրա հատիկների համաչափ վերաբաշխումը մաշկում 
և աչքի ցանցաթաղանթում:  

Քանի որ ԱԿՏՀ-ն կառուցվածքով շատ նման է ՄՑԽՀ-ին, ուստի մար-
դու օրգանիզմում այն ևս ազդում է մելանոցիտների վրա: Մելանոցիտները 
խթանող ազդեցություն ունեն նաև ընկերքային մի քանի պեպտիդներ: Դա է 
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պատճառը, որ կանանց օրգանիզմում մելանինի առատ սինթեզի հետևան-
քով հղիության ընթացքում մաշկի վրա կարող են առաջանալ բծեր, նոր խա-
լեր, ինչպես նաև ավելի մուգ գունավորում ստանան պտուկներն ու ամոթա-
շուրթերը: 

Ապացուցված է, որ ՄՑԽՀ-ն մասնակցում է հիշողության ձևավորմա-
նը և հարմարվողական մի շարք ռեակցիաների իրականացմանը: 

Կարգավորումը: ՄՑԽՀ-ի սինթեզը կարգավորվում է ենթատեսաթմբի 
մելանոլիբերինի և մելանոստատինի միջոցով: Ընդ որում, մելանոլիբերինի 
սինթեզը խթանվում է առավելապես ցերեկային լույսի տակ՝ ուլտրամանու-
շակագույն ճառագայթների ներքո, այդ պատճառով էլ արևի ուղիղ ճառա-
գայթների ազդեցությամբ մաշկն արագ մգանում է մեծ քանակությամբ մելա-
նինի սինթեզի պատճառով:  

 
10.3.2.2. Գեղձային մակուղեղի գլանդոտրոպ հորմոնները 

 
Գլանդոտրոպ հորմոնները սինթեզվում են գեղձային մակուղեղի բազո-

ֆիլ բջիջներում: Դրանք են ադրենոկորտիկոտրոպ (խթանում է մակերիկամ-
ների կեղևի ֆունկցիան), թիրեոտրոպ (խթանում է վահանգեղձի ֆոլիկուլա-
յին հյուսվածքի ակտիվությունը), ֆոլիկուլախթանիչ (իգական և արական 
սեռական օրգաններում խթանում է սեռական բջիջների զարգացումը) և լ-
յուտեինացնող (կանանց շրջանում ապահովում է ձվազատումն ու դեղին 
մարմնի առաջացումը, իսկ տղամարդկանց շրջանում ակտիվացնում է Լեյ-
դիգի բջիջները) հորմոնները, որոնց ֆունկցիաները կքննարկենք համապա-
տասխան գեղձի կարգավորման ենթաբաժիններում: Հարկ է նշել, որ գլան-
դոտրոպ հորմոնների սինթեզը ևս ենթարկվում է ենթատեսաթմբի անմիջա-
կան ազդեցությանը, սակայն ավելի քիչ, քան էֆեկտորներինը: Բանն այն է, 
որ ենթատեսաթմբում սինթեզվում են մակուղեղային գլանդոտրոպ հորմոն-
ների առաջացումը միայն խթանող՝ ռիլիզինգ գործոններ: Այսպես՝ ադրենո-
կորտիկոտրոպ հորմոնի սինթեզը խթանվում է կորտիկոլիբերինով, թիրեոտ-
րոպ հորմոնի սինթեզը՝ թիրեոլիբերինով, իսկ ֆոլիկուլախթանիչ և լյուտեի-
նացնող հորմոնների կարգավորման համար ենթատեսաթմբում սինթեզվում 
է գոնադոլիբերին հորմոնը: 

  

10.4. Վահանագեղձ 
 

Վահանագեղձը մարդու ամենախոշոր ներզատական գեղձն է, կշռում է 
20-25 գ: Այն թիթեռաձև է, տեղակայված է անմիջապես կոկորդի ստորին 
մասում, զբաղեցնում է պարանոցային 5-րդ ողից մինչև կրծքային 1-ին ողն 
ընկած հատվածը և շնչափողի առաջային ու կողմնային մակերեսների վրա 
է (նկ. 10.9): Ունի աջ ու ձախ բլթեր, որոնք իրար միանում են նեղուցով 
(իսմուս) և արտաքուստ շոշափելի է: Գեղձը կազմված է 100-300 մկմ տրա-
մագծով բազմաթիվ ֆոլիկուլներից, որոնց պատը եզրափակված է միաշերտ 
խորանարդաձև էպիթելով, իսկ միջուկը կազմված է կոլոիդ զանգվածից՝ 
լցված թիրեոգլոբուլինի մոլեկուլներով: Ֆոլիկուլը վահանագեղձի կառուց-
վածքային միավորն է: 
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Վահանագեղձն ունի առատ արյունամատակարարում (5-6 մլ արյուն  
1 գ հյուսվածքին 1 րոպեում). մազանոթները սերտորեն շրջապատում են 
ֆոլիկուլները: Այս հանգամանքը զգալիորեն բարդացնում է գեղձի վիրահա-
տական միջամտությունները: 

Վահանագեղձի ֆոլիկուլները կազմված են A տեսակի գեղձային բջիջ-
ներից, որոնք ունակ են կլանելու արյան յոդը և սինթեզելու յոդ պարունակող 
հորմոններ: Հարֆոլիկուլային հյուսվածքում ևս կա գեղձային էպիթել (C տե-
սակի բջիջներ). այստեղ սինթեզվում է կալցիում-կարգավորիչ համակարգի 
հիմնական հորմոններից մեկը՝ կալցիտոնինը: Գեղձը նյարդավորվում է սիմ-
պաթիկ նյարդերով, որոնց հետհանգուցային նյարդաթելերը սկսվում են պա-
րանոցային հանգույցից, և թափառող նյարդի պարասիմպաթիկ ճյուղերով: 

  
10.4.1. Յոդ պարունակող հորմոններ 

 
T3 և T4 հորմոնների սինթեզը: Ֆոլիկուլների բջիջները՝ թիրեոցիտները, ի-

րենց հիմային մակերեսով հպվում են գեղձը մատակարարող արյունատար 
մազանոթներին, իսկ գագաթային մակերեսով ուղղված են դեպի ֆոլիկուլի 
խոռոչ: Այս բջիջների թաղանթներն ունեն յոդային պոմպեր, որոնք կապ են 
ստեղծում մազանոթների և թիրեոցիտների ցիտոպլազմայի միջև: Դրանք 
աշխատում են էներգիայի ծախսով՝ յոդի խտության գրադիենտին հակառակ 
և արյան մեջ առկա յոդիդները փոխադրում են թիրեոցիտներ: Վերջիննե-
րում յոդի իոններն օքսիդանում են՝ վերածվելով ատոմների, որից հետո ա-

տոմային յոդն անցնում է ֆոլիկուլի լուսանցք: Հանգիստ պայմաններում ֆո-
լիկուլներում յոդի խտությունը մոտ 30 անգամ գերազանցում է արյան մեջ 
նրա խտությանը, իսկ գեղձի գերակտիվ վիճակում այդ տարբերությունը կա-
րող է հասնել 200-ապատիկի: 

Արյունից յոդի կլանմանը զուգահեռ թիրեոցիտները կլանում են նաև 
թիրոզին ամինաթթուն, որից էնդոպլազմային ցանցում և Գոլջիի համալի-
րում անընդհատ սինթեզվում են թիրեոգլոբուլինի մոլեկուլներ: Թիրեոգլոբու-
լինը 335000 հարաբերական մոլեկուլային զանգվածով հսկայական գլիկոպ-
րոտեիդ է, որի յուրաքանչյուր մոլեկուլի մակերեսին տեղակայված են թիրո-

Նկար 10.9. Վահանագեղձի դիրքը 
(ձախից) և ֆոլիկուլային հյուսվածքի 

տեսքը (աջից): 
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զին ամինաթթվի 70 մնացորդներ: Սինթեզված թիրեոգլոբուլինները թիրեո-
ցիտների գագաթային թաղանթով էկզոցիտոզի են ենթարկվում դեպի ֆոլի-
կուլ և կազմում ֆոլիկուլի պարունակության կոլոիդ զանգվածի հիմնական 
նյութը: Թիրեոգլոբուլինի կազմում առկա յուրաքանչյուր թիրոզին կարող է 
միացնել 1 կամ 2 ատոմ յոդ և համապատասխանաբար վերածվել մոնոյոդ-
թիրոնինի և դիյոդթիրոնինի, որոնք դեռևս ոչ ակտիվ նյութեր են: Այնուհետև 
երկու դիյոդթիրոնինների միացումից առաջանում է թիրոքսին հորմոնը 
(տետրայոդթիրոնին, T4), իսկ մոնոյոդթիրոնինի և դիյոդթիրոնինի 
միացումից առաջանում է տրիյոդթիրոնին (T3): Հատկանշական է, որ 
սինթեզված հորմոններն անմիջապես չեն անցնում արյան մեջ, այլ երկար 
ժամանակ կարող են թիրեոգլոբուլինին միացված մնալ ֆոլիկուլներում (նկ. 
10.10): Ընդ որում, հորմոնները ֆոլիկուլներում պահեստավորվում են բա-
վականին մեծ քանակներով: Այդ պատճառով, երբ դադարում է T3 և T4 հոր-
մոնների սինթեզը, օրգանիզմում հորմոնների «քաղց» նկատվում է միայն ա-
միսներ անց, այսինքն՝ պահեստավորված հորմոնները կարող են բավարա-
րել օրգանիզմի պահանջը մի քանի ամիս շարունակ: 

 
Նկար 10.10. T3 և T4 հորմոնների սինթեզի գծապատկերը: 

 
T3 և T4 հորմոնների համեմատությունը 
 Վահանագեղձից արյուն անցնող յոդ պարունակող հորմոնների 90-

93%-ը թիրոքսինն է, և միայն 7-10%-ը՝ տրիյոդթիրոնինը:  
 Արյուն անցած հորմոնների մեծ մասը կապվում է փոխադրող սպի-

տակուցներին: Ընդ որում, T4-ի խնամակցությունը սպիտակուցների նկատ-
մամբ ավելի մեծ է, և նրա 99,97%-ը արյան մեջ շրջում է սպիտակուցներին 
կապված: Այդ սպիտակուցներն են թիրոքսին կապող գլոբուլինինը, թիրոք-
սին կապող նախաալբումինը և սովորական ալբումինը, որոնք համապա-
տասխանաբար կապում են արյան թիրոքսինի 60%-ը, 30%-ը և 10%-ը: Նույն 
փոխադրիչներին կապվում է նաև T3-ի մոտ 99,7%-ը, սակայն նրա առաջաց-
րած կապերն ավելի թույլ են:  

 T3 հորմոնի ազդեցության գաղտնի շրջանը 12 ժամ է, իսկ թիրոքսի-
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նինը՝ 24 ժամ: Դա պայմանավորված է նրանով, որ արյան մեջ T3-ի 0,3 %-ն է 
ազատ, մինչդեռ T4-ի ընդամենը 0,03 %-ը: Մյուս կողմից, T3-ի կապը փոխադ-
րող սպիտակուցների հետ ավելի թույլ է, քան T4-ինը:  

 T3 հորմոնի ակտիվությունը մոտ 4 անգամ գերազանցում է T4-ի ակ-
տիվությանը: 

 T3-ի կիսաքայքայման շրջանը 24-48 ժամ է, T4-ինը՝ 6-7 օր:  
 Հյուսվածքներում հիմնական գործող հորմոնը T3-ն է, որի մեծ մասն 

առաջանում է անմիջապես ծայրամասային հյուսվածքներում՝ T4-ի ապայո-
դացումից: Ստացվում է, որ T4-ը հիմնականում առավել ակտիվ հորմոնի՝ T3-
ի պահեստանյութն է կամ նախահորմոնը: 

 Չափահաս մարդուն օրական անհրաժեշտ է 50-150 մկգ T3 կամ 100-
300 մկգ T4: 

Ֆունկցիաները 
Վահանագեղձի՝ յոդ պարունակող հորմոններն անփոխարինելի են օր-

գանիզմի նյութափոխանակության բոլոր օղակներում, քանի որ սրանց թի-
րախ են օրգանիզմի բոլոր կենդանի բջիջները: Այս հորմոնները հյուսվածք-
ներում ունեն ինչպես անմիջական ազդեցություն, այնպես էլ միջնորդավոր-
ված, երբ ազդում են ոչ թե թիրախ բջջի վրա, այլ կարգավորում են մեկ այլ 
հորմոնի կամ նյարդամիջնորդանյութի ակտիվությունը: Փորձենք ներկայաց-
նել հորմոնների հիմնական ֆունկցիաները. 

1. Կորիզային մեխանիզմով ազդելով բջիջների ԴՆԹ-ի վրա՝ ակտի-
վացնում են հյուսվածքների հիմնական նյութափոխանակության համար 
անհրաժեշտ ֆերմենտների գեները՝ խթանելով համապատասխան սպիտա-
կուցների սինթեզը, որը հանգեցնում է օրգանիզմի հիմնական նյութափո-
խանակության արագության կարգավորմանը (մետաբոլիկ ազդեցություն): 
T3 և T4 հորմոնների լրիվ բացակայությունը կարող է հիմնական նյութափո-
խանակությունը նվազեցնել 30-50 %-ով, իսկ գերարտադրությունը՝ մեծաց-
նել այն մինչև 100 %-ով:  

2. Հյուսվածքներում մեծացնում է թթվածնի յուրացման աստիճանը: 
Բանն այն է, որ օրգանիզմի գրեթե բոլոր բջիջներում հորմոնները ակտի-
վացնում են միտոքոնդրիումներն ու մեծացնում դրանց ակտիվ գործող մա-
կերեսը, որով պայմանավորված բջիջներում ավելանում է թթվածնի ծախսը:  

3. Խթանում են սպիտակուցի սինթեզը՝ հյուսվածքներում ամինաթ-
թուների նկատմամբ բջջաթաղանթի թափանցելիությունը մեծացնելու և կո-
րիզում գեների տրանսկրիպցիան ակտիվացնելու միջոցով: Դրան զուգահեռ, 
սպիտալույծ ֆերմենտների ակտիվացման շնորհիվ խթանվում է նաև հակա-
ռակ գործընթացը՝ սպիտակուցների քայքայումը: Գումարային տեսքով 
ստացվում է, որ T3 և T4 հորմոնների կարճատև ազդեցությունները սպիտա-
կուցի սինթեզը խթանող են, երկարատևը՝ քայքայող:  

4. Հյուսվածքներում խթանում են գլյուկոզի յուրացումը, որը հանգեց-
նում է լյարդում ու մկաններում գլիկոգենի ճեղքմանը, ինչպես նաև աղիքնե-
րում գլյուկոզի ներծծման արագացմանը:  

5. Խթանում են ճարպերի քայքայումը, որը միջնորդավորված է ադի-
պոզ հյուսվածքի վրա ադրենալինի ճեղքող ազդեցության մեծացումով: 
Արյան մեջ ավելանում են ազատ ճարպաթթուները: 

6. Մեծացնելով Na+ իոնների նկատմամբ բջջաթաղանթի թափանցե-
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լիությունը՝ մի շարք հյուսվածքներում ակտիվացնում են Na+-K+- ական պոմ-
պերը: 

7. Կենտրոնական դեր ունեն ջերմագոյացման հումորալ մեխանիզ-
մում: Դրան նպաստում են 1-6-րդ կետերում թվարկված բոլոր նյութափոխա-
նակային ազդեցությունները: Բացի այդ, թիրեոիդ հորմոններն արգելակում 
են ԱԵՖ-ի սինթեզը, որը հանգեցնում է նյութափոխանակային ռեակցիանե-
րից անջատվող ազատ ջերմային էներգիայի մեծացմանը: Մարդուն 1 մգ T4 
ներմուծելու դեպքում օրական ջերմագոյացումը մեծանում է 800-1000 կկալ-
ով (կալորիգեն ազդեցություն): 

8. Սիրտ-անոթային համակարգի վրա ազդում են մի քանի մեխանիզմ-
ներով: Արագացնելով նյութափոխանակությունը՝ հորմոններն արյան մեջ 
մեծացնում են հյուսվածքներից եկող նյութափոխանակային արգասիքների 
քանակը, որն ունի անոթալայնիչ ազդեցություն: Հատկապես լայնանում են 
մաշկի անոթները, որը կարևորվում է ջերմատվության համար: Անոթների 
լայնացումը հանգեցնում է սրտի աշխատանքի խթանմանը. կծկումներն 
ուժգնանում են և հաճախանում: Մեծանում է արյան րոպեական ծավալը: 
Դրան նպաստում է նաև թիրեոիդ հորմոնների ազդեցությամբ սրտամկան 
ավելի մեծ քանակով թթվածնի մուտքը, ինչպես նաև կարդիոմիոցիտներում 
Ca2+ իոնների քանակի ավելացումն ի հաշիվ սարկոպլազմատիկ ցանցի 
Ca2+-ական անցուղիների շատացման և Na+-Ca2+-ական պոմպի արգելակ-
ման: Կրճատվում է դիաստոլի տևողությունը: Սիստոլիկ ճնշումը բարձրա-
նում է, միաժամանակ ընկնում է դիաստոլիկ ճնշումը: Արդյունքում մեծա-
նում է զարկային ճնշումը, որն իր հերթին մեծացնում է սրտից անոթներ ար-
տամղվող արյան ծավալը:  

9. Հորմոնները ռեակտոգեն՝ պերմիսիվ ազդեցություն ունեն կատեխո-
լամինների վրա: Դրանց առկայությամբ ավելանում են β-ադրենաընկալիչնե-
րը, որի արդյունքում սրտի վրա ադրենալինի դրական տրոպ ազդեցություն-
ներն ավելի են ընգծվում: Դրան նպաստում է նաև T3 և T4 հորմոնների քայ-
քայիչ ազդեցությունը նորադրենալինը տրոհող ֆերմենտի՝ մոնոամինօքսի-
դազի նկատմամբ:  

10. Խթանում են շնչառական համակարգի աշխատանքը: Օրգանիզ-
մում ավելացած թթվածնածախսը հանգեցնում է ածխաթթու գազի կուտակ-
մանը: Դա խթանում է շնչառական կենտրոնը, որը հանգեցնում է շնչառութ-
յան հաճախացմանը և խորացմանը:  

11. Խթանում են էրիթրոպոետինների սինթեզը, հեմոգլոբինի սին-
թեզը, մարսողական համակարգում արագացնում ֆոլաթթվի ու B12 վիտա-
մինի ներծծումը: Այս ամենը մեծացնում է արյան թթվածնային տարողությու-
նը: 

12. Խթանում են մկանային և ոսկրային համակարգի աճն ու 
զարգացումը (մորֆոգենետիկ ազդեցություն) ինչպես պտղի, երեխայի, այն-
պես էլ չափահաս մարդկանց օրգանիզմում: Աճի վրա խթանիչ ազդեցությու-
նը պայմանավորված է ոսկրերում սպիտակուցների սինթեզի, ինչպես նաև 
էպիֆիզի ու դիաֆիզի միջև ներաճառային ոսկրացման ակտիվացումով: 
Այդ դեպքում թիրեոիդ հորմոնները փոխազդում են սոմատոտրոպինի հետ: 

13. Կարգավորում են նյարդային համակարգի ձևավորումը սաղմ-
նային զարգացման ընթացքում և մանկության շրջանում (մորֆոգենետիկ 
ազդեցություն), ինչպես նաև մեծացնում կենտրոնական նյարդային համա-



332 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

կարգի դրդելիությունը չափահասների շրջանում (շտկող ազդեցություն): Ա-
րագացնում են ծայրամասային ռեֆլեքսները, նպաստում ուսանելուն, հիշո-
ղության ամրապնդմանը, օգնում սթրեսին հարմարվելուն:  

14. Ուղղակի կամ անուղղակի ազդում են օրգանիզմի գրեթե բո-
լոր մյուս հորմոնների վրա: Այսպես՝ մակուղեղում խթանում են աճի հորմոնի 
սինթեզը, մինչդեռ պրոլակտինի արտադրությունն ընկճում են: Մակերիկամ-
ներում խթանում են կորտիզոլի սինթեզը: Գլյուկոզի քանակն ավելացնելու 
հետևանքով երկրորդաբար խթանվում է ինսուլինի սինթեզը և այլն: 

15. Խթանում են մարսողությունը՝ մեծացնելով ստամոքս-աղիքա-
յին համակարգի պատերի լարվածությունը և ուժգնացնելով մարսողական 
հյութերի սինթեզը ողջ մարսողական խողովակում: 

16. Մեծացնում են երիկամների արյունամատակարարումը, ինչպես 
նաև մալպիգյան կծիկներում ֆիլտրման և միզագոյացման արագություն-
ները: 

17. Պտղի դեպքում խթանում են սեռական համակարգի զարգա-
ցումը, իսկ չափահաս կանանց շրջանում կարգավորում են դաշտանային 
ցիկլը: 

18. Մեծացնում են մաշկի հիդրատացման աստիճանը և կարգավո-
րում նրա արտազատական ֆունկցիան, խթանում քրտնարտադրությունը: 

Կարգավորումը: Երբ արյան մեջ նվազում է թիրեոիդ հորմոնների քա-
նակը, ենթատեսաթմբում սինթեզվում է թիրեոլիբերին, որի ազդեցությամբ 
գեղձային մակուղեղում մեծանում է թիրեոտրոպ հորմոնի արտադրությունը: 
Վերջինս, հասնելով վահանագեղձ, կապվում է ֆոլիկուլների հիմային թա-
ղանթներին առկա ընկալիչներին, դա ակտիվացնում է թաղանթի ադենի-
լատցիկլազը, որը հանգեցնում է ֆոլիկուլային բջիջներում cAMP-ի առաջաց-
մանը: Վերջինս՝ որպես երկրորդային մեսենջեր, ակտիվացնում է պրոտեին-
կինազները՝ խթանելով բոլոր գործընթացները, որոնք հանգեցնում են վա-
հանագեղձի յոդ պարունակող հորմոնների առաջացմանն ու հյութազատմա-
նը՝ 

 ակտիվանում են յոդային պոմպերը, 
 խթանվում է թիրեոգլոբուլինին կապված թիրոզինների յոդացումը և 

T3 և T4 հորմոնների ձևավորումը, 
 ակտիվանում են թիրեոգլոբուլին հորմոն համալիրը ճեղքող 

ֆերմենտները՝ հանգեցնելով հորմոնների հյութազատմանը, 
 չափերով մեծանում ու քանակապես ավելանում են վահանագեղձի 

ֆոլիկուլային բջիջները:  
Թիրեոտրոպ հորմոնի ազդման ամենաարագ օղակը թիրեոգլոբուլինի 

ճեղքումն է, որից հետո ազատված T3 և T4 հորմոնները պինոցիտոզով անց-
նում են արյուն: Դա տևում է մոտ 30 րոպե, այն դեպքում, երբ թվարկված 
մյուս ազդեցությունները տեսանելի են դառնում ժամեր և օրեր անց:  
 Մակուղեղի թիրետրոպ հորմոնն իր հերթին ենթարկվում է ենթատե-
սաթմբի համապատասխան ռիլիզինգ գործոնին՝ թիրեոլիբերին հորմոնին: 
T3 և T4 հորմոնների քանակի նվազումը ենթատեսաթմբում խթանում է թի-
րեոլիբերինի սինթեզը, որը ենթատեսաթումբ-գեղձային մակուղեղ կապի 
դռներակային համակարգի երակներով մտնում է մակուղեղի երկրորդային 
մազանոթային ցանց, որտեղից հասնում հորմոն արտադրող բջիջների 
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ընկալիչներին: Արդյունքում սինթեզվում ու արյուն են անցնում թիրեոտրոպ 
հորմոնի մոլեկուլները: Երբ ենթատեսաթումբ-մակուղեղային կապի դռներա-
կային համակարգը մեկուսացվում է, ի պատասխան T3-ի և T4-ի քանակի 
նվազման սինթեզվող թիրեոտրոպ հորմոնի քանակը էապես նվազում է, սա-
կայն լրիվ չի դադարում: Դա նշանակում է, որ մակուղեղը ևս զգայուն է T3 և 
T4 հորմոնների նկատմամբ:  
 Երբ թիրեոիդ հորմոնների քանակը սկսում է ավելանալ, նվազում է 
թիրեոտրոպ հորմոնի առաջացումը, իսկ երբ T3-ի և T4-ի քանակը գերազան-
ցում է նորման 1,75 անգամ, թիրեոտրոպին այլևս չի սինթեզվում: Ընդ ո-
րում, կարգավորման այս հետադարձ բացասական կապն իրականանում է 
առանց ենթատեսաթմբի միջնորդության. T3 և T4 հորմոններն ազդում են 
անմիջապես մակուղեղի առաջային բլթի բջիջների վրա: 
 Ցուրտը խթանում է թիրեոիդ հորմոնների սինթեզը: Սառնազգաց ըն-
կալիչներից ազդակները հասնում են ենթատեսաթմբի ջերմակարգավորման 
կենտրոն, որից խթանվում է թիրեոլիբերինի սինթեզը: Մնացած շղթան 
կրկնվում է նկարագրվածի պես: Սակայն այս դեպքում ենթատեսաթմբի 
մեկուսացումը մակուղեղից հանգեցնում է այս կարգավորիչ մեխանիզմի 
իսպառ վերացմանը: Սթրեսային իրավիճակներում ևս ենթատեսաթմբով 
միջնորդավորված թիրեոիդ հորմոնների քանակն ավելանում է: 

Հորմոնն ունի նաև ինքնակարգավորման տեղային մեխանիզմ. ֆոլի-
կուլներում T3-ի և T4-ի քանակի նվազումը խթանում է հորմոնների սինթեզը: 

Գերարտադրությունը: T3 և T4 հորմոնների գերարտադրությունը կոչվում 
է հիպերթիրեոզ, որի հետևանքով օրգանիզմում զարգանում է թիրեոտոքսի-
կոզ կամ բազեդովյան հիվանդություն (Գրեյվսի հիվանդություն): Ախտահարման 
թիրախային ժամանակահատվածը 20-50 տարեկանն է: Կանանց շրջանում 
հիվանդությունը 10 անգամ հաճախ է զարգանում տղամարդկանց համե-
մատ:  

Գրեյվսի հիվանդությունն աուտոիմունային ռեակցիա է, երբ իմունի-
տետի սխալի պատճառով օրգանիզմում սկսում են առաջանալ թիրեոտրոպ 
հորմոնի ընկալիչներին կապվող հակամարմիններ: Դրանք խթանում են T3 և 
T4 հորմոնների արտադրությունն ու հյութազատումը, սակայն ի տարբե-
րություն թիրեոտրոպ հորմոնի, չեն արգելակվում հետադարձ բացասական 
կապի մեխանիզմով, ուստի T3 և T4 հորմոնների արտադրությունը անընդ-
հատ շարունակվում է, որը հանգեցնում է օրգանիզմում թիրեոիդ հորմոննե-
րի ավելցուկին և թիրեոտոքսիկոզի զարգացմանը: Առաջանում է գեղձի գե-
րաճ՝ խպիպ: Նման պատկեր ստեղծվում է նաև վահանագեղձի չարորակ ու-
ռուցքների դեպքում:  

Թիրեոտոքսիկոզի հիմնական ախտանշաններն են մարմնի ջերմաս-
տիճանի բարձրացումը, դյուրագրգիռ լինելը, առատ քրտնարտադրությունը, 
քաշի կորստով ուղեկցվող շատակերությունը, աչքերի արտանկումը՝ էկզօֆ-
թալմը, գերշաքարարյունությունը, սիմպաթիկ ազդեցությունների գերակա-
յումը, որը հանգեցնում է հաճախասրտության, քրտնարտադրության ավե-
լացման, զարկերակային ճնշման բարձրացման և այլն:  

Թերարտադրությունը: T3 և T4 հորմոնների թերարտադրությունը կոչ-
վում է հիպոթիրեոզ: Առաջացման պատճառ կարող են լինել ինչպես գեղձի` 
ժառանգական գործոններով պայմանավորված թերզարգացումը, տարբեր 
ախտահարումները, մեխանիկական վնասվածքները, ենթատեսաթումբ-
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մակուղեղային համակարգի անբավարարությունը, այնպես էլ արյան մեջ յո-
դի քանակի պակասը: Եթե հիպոթիրեոզն առաջանում է մանկական տարի-
քում, ապա զարգանում է կրետինիզմ հիվանդությունը: Այս դեպքում խան-
գարվում են կմախքի և օրգանների նորմալ աճն ու զարգացումը, առաջա-
նում է անհամաչափ գաճաճություն, որն ուղեկցվում է մտավոր և սեռական 
թերզարգացվածությամբ: Չափահասների շրջանում ի հայտ եկող հիպոթի-
րեոզն առաջացնում է օրգանիզմի նյութափոխանակության դանդաղում, հի-
վանդները լինում են մրսկան, քանի որ նվազում է ջերմագոյացումը, դիտ-
վում են թերշաքարարյունություն, դանդաղասրտություն, հիշողության վա-
տացում, զարգանում է լորձայտուց (միքսեդեմա): Վերջինիս պատճառը 
սպիտակուցային նյութափոխանակության խանգարումն է, որի հետևանքով 
միջբջջային հեղուկում կուտակվում են մեծ քանակությամբ ալբումիններ և 
մուցին, որը հանգեցնում է հյուսվածքներում ավելորդ հեղուկի կուտակմա-
նը: Հորմոնի անբավարարության պատճառ կարող է լինել յոդի պակասը, ո-
րի հետևանքով զարգանում է էնդեմիկ խպիպ (զոբ):  

Արյան մեջ հորմոնների քանակի նվազումը հետադարձ կապի սկզբուն-
քով խթանում է ենթատեսաթմբում թիրեոլիբերինի սինթեզը, իսկ սա իր հեր-
թին՝ մակուղեղի թիրեոտրոպ հորմոնի սինթեզը: Վերջինիս ազդեցությամբ 
վահանագեղձի ֆոլիկուլները շատանում են, չափերով մեծանում, և ավելա-
նում է յոդային պոմպերի քանակը: Դրանով գեղձը փորձում է արյան մեջ առ-
կա յոդի անբավարար քանակներից վերցնել հնարավոր առավելագույնը: 
Գեղձը մեծանում է չափերով և կարող է տեսանելի դառնալ արտաքուստ:  

Յոդը օվկիանոսային տարր է, ուստի լեռնային գոտիներում, ինչպիսին 
Հայաստանն է, հողն աղքատ է յոդով: Հետևաբար մեր երկրի մթերքներում 
ու ջրում յոդի քանակն անբավարար է: Այդ իսկ պատճառով սննդում օգտա-
գործվող աղը յոդացվում է՝ տեղային խպիպը կանխարգելելու նպատակով: 

 
10.4.2. Կալցիտոնին 

 

Վահանագեղձի հարֆոլիկուլային հյուսվածքում տեղակայված C բջիջ-
ներից, որոնք կազմում են գեղձի բջիջների ընդամենը 0.1%-ը, սինթեզվում է 
օրգանիզմի կալցիում-կարգավորիչ հորմոններից մեկը՝ կալցիտոնինը: Քիչ 
քանակությամբ կալիցիտոնին սինթեզվում է նաև հարվահանագեղձերում, 
ուրցագեղձում և թոքերում: 

Այն պեպտիդային հորմոն է, կազմված է 32 ամինաթթվային մնացորդ-
ներից, հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը 3400 է: Կալցիտոնինի հիմ-
նական թիրախ օրգաններն են ոսկրերը, երիկամները և աղիքները: Այն հի-
պոկալցիեմիա առաջացնող հորմոն է, քանի որ արյան պլազմայում նվազեց-
նում է իոնային կալցիումի քանակը: 

 Ֆունկցիաները 
1. Ճնշում է ոսկրանյութը քայքայող օստեոկլաստների ակտիվությունն 

ու միաժամանակ ակտիվացնում ոսկրանյութի աճն ապահովող օստեո-
բլաստները: Արդյունքում արյան պլազմայից կալցիումն անցնում է ոսկրեր: 

2. Աղիքներում ընկճում է կալցիումի ներծծումը, իսկ երիկամներում՝ 
հետներծծումը: Այս մեխանիզմները ևս հանգեցնում են արյան կալցիումի 
նվազեցմանը: 

3. Խթանում է ոսկրերի օրգանական հիմքի՝ կոլագենի սինթեզը և այն 
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պաշտպանում քայքայումից: 
4. Արգելակում է ֆոսֆատների հետներծծումը երիկամներում և ներծ-

ծումը աղիքներում, որը հանգեցնում է արյան անօրգանական ֆոսֆորի 
նվազեցմանը:  

5. Ունի թույլ արտահայտված նատրիում-միզամուղային ազդեցութ-
յուն. նպաստում է Na+ իոնների՝ երիկամներով կորստին: 

6. Ընկճում է գաստրինի և աղաթթվի արտադրությունը ստամոքսում՝ 
հանգեցնելով ստամոքսահյութի թթվայնության նվազման: 

 Կարգավորումը: Ի տարբերություն յոդ պարունակող հորմոնների՝ կալ-
ցիտոնինն ուղղակիորեն չի ենթարկվում ենթատեսաթումբ-մակուղեղային 
համալիրի ազդեցությանը: Նրա սինթեզի կարգավորման հիմնական գործո-
նը արյան պլազմայի իոնացված կալցիումի քանակն է, որի մեծացումը հե-

տադարձ կապի սկզբունքով 
խթանում է հորմոնի սինթե-
զը (նկ. 10.22): Կալցիտոնինի 
արտադրությունը խթանվում 
է նաև ստամոքսում առաջա-
ցող գաստրին հորմոնով: 
Կալցիտոնինը, ընդհակառա-
կը, ընկճում է գաստրինի 
սինթեզը: 

Կալցիտոնինը, երկա-
րատև ճնշելով օստեոկլաստ-
ների ակտիվությունը, հան-
գեցնում է նաև օստեոբ-
լաստների ապաակտիվաց-
մանը: Այսինքն՝ այս հորմոնը 
երկարատև ազդելիս սկսում 

է կորցնել իր ուժը: Փոխարենը նրա անտագոնիստի՝ պարաթիրեոիդ հորմո-
նի դերը Ca2+ իոնների կարգավորման հարցում շատ ավելի կարևոր է: 

10.5. Հարվահանագեղձեր 
 

Երկու զույգ հարվահանագեղձերը տեղակայված են վահանագեղձի հե-
տին մակերեսի վրա (նկ.10.11): Դրանք փոքր օվալաձև գոյացություններ են, 
յուրաքանչյուրը մոտ 6 մմ երկարությամբ և 3 մմ հաստությամբ: Հարվահա-
նագեղձերը կազմված են գլխավոր և օքսիֆիլ բջիջներից: Գլխավորներում 
սինթեզվում է պարաթիրեոիդ կամ պարաթհորմոնը, որն օրգանիզմի կալ-
ցիում-կարգավորիչ հորմոններից հիմնականն է: Օքսիֆիլ բջիջները հորմոն 
սինթեզելու ունակությունը կորցրած ծերացած գլխավոր բջիջներն են: 

Պարաթհորմոնը պեպտիդային հորմոն է: Նրա նախորդող պեպտիդնե-
րը սինթեզվում են ռիբոսոմների վրա, իսկ հետագայում էնդոպլազմային 
ցանցում ու Գոլջիի համալիրում վերածվում են հորմոնի վերջնական ակտիվ 
տեսակի: Հորմոնը կուտակվում է բջջի ցիտոպլազմայում՝ հյութազատիչ հա-
տիկներում: Այն ունի 84 ամինաթթվային մնացորդներ, 9500 հարաբերական 
մոլեկուլային զանգված, 22 րոպե կիսաքայքայման շրջան: Արյան մեջ պա-
րաթհորմոնի խտությունը 0.1-0.5 նգ/մլ է: Հորմոնի հիմնական թիրախային 
օրգանները ոսկրերը, երիկամներն ու աղիքներն են: Պարաթհորմոնն արյան 

Նկար 10.11. Հարվահանագեղձերի տեղակայումը: 
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մեջ բարձրացնում է Ca2+ իոնների մակարդակը և նվազեցնում ֆոսֆատնե-
րի քանակը: Ca2+ իոնների քանակն արյան պլազմայում 9-11 մգ% է (2.2-2.8 
մմոլ/լ), որի օրական տատանումները չպետք է գերազանցեն 3 %-ը: 
Ֆունկցիաները 
1. Պարաթիրեոիդ հորմոնը ոսկրերում ակտիվացնում է օստեոկ-

լաստները, որի հետևանքով քայքայվում է ոսկրային հյուսվածքը, և 
այնտեղ պահվող Ca2+ իոններն անցնում են արյուն: Ընդ որում, Ca2+ ի 
հետ արյուն են անցնում նաև ֆոսֆատները: Ոսկրերի ապահանքայ-
նացումը կատարվում է հորմոնի նյութափոխանակային ազդեցութ-
յուններով. այն ոսկրային հյուսվածքում ակտիվացնում է Կրեպսի ցիկ-
լը՝ գլիկոլիզի ուժգնացումով: Դա հանգեցնում է մեծ քանակությամբ 
կիտրոնաթթվի ու կաթնաթթվի կուտակմանը ոսկրային հյուսված-
քում: 
Նվազած pH-ի պայմաններում արգելակվում է հիմնային ֆոսֆատազա ֆեր-
մենտը, որի հետևանքով ոսկրերում խիստ դանդաղում է հիմնական հանքա-
յին բաղադրիչի՝ ֆոսֆորաթթվային կալցիումի սինթեզը: Փոխարենն առա-
ջանում և արյան մեջ են անցնում կալցիումի՝ ջրում հեշտ լուծվող կաթնաթթ-
վային ու կիտրոնաթթվային աղերը, որը հանգեցնում է ոսկրերի ապահան-
քայնացմանը: 

1. Երիկամների մերձադիր խողովակներում պարաթհորմոնն արգելա-
կում է ֆոսֆատների հետներծծումը, որի հետևանքով դրանց մեծ մասը մե-
զով հեռացվում է օրգանիզմից: Միաժամանակ նեֆրոնի հեռադիր և հավա-
քող խողովակներում հորմոնը խթանում է Ca2+ իոնների հետներծծումը, որն 
ուղեկցվում է Mg2+ ու H+ իոնների հետներծծումով և Na+ ու K+ իոնների 
կորստով:  

2. Առաջացող նատրիումամիզությունը նպաստում է երիկամներով հե-
ռացվող ջրի ավելացմանը, մեծանում է միզարտադրությունը: 

3. Հորմոնը երիկամների մերձադիր խողովակներում արգելակում է ա-
մինաթթուների հետներծծումը: 

4. Պարաթհորմոնը կարևոր դեր է կատարում երիկամներում D վիտա-
մինի փոխակերպման հարցում: Նրա անմիջական ազդեցությամբ երիկամ-
ներում առաջանում է D3 վիտամինի հորմոնային տեսակը՝ 1,25 դիհիդրօքսի-
խոլեկալցիֆերոլը: 

5. Աղիքներում պարաթհորմոնը, D3 վիտամինով միջնորդավորված, 
խթանում է Ca2+ իոնների և ֆոսֆատների ներծծումը: 

6. Երիկամների խողովակիկներում թուլացնում է հակամիզամուղային 
հորմոնի ազդեցությունը: 

7. Ստամոքսում խթանում է աղաթթվի և պեպսինի սինթեզը: 
Այսպիսով, հորմոնը բոլոր մեխանիզմներով նպաստում է արյան պլազ-

մայում Ca2+ իոնների ավելացմանը: Թեև ոսկրերից և աղիքներից որոշ չափի 
անօրգանական ֆոսֆոր անցնում է արյուն, այնուամենայնիվ ֆոսֆատ իոն-
ների երիկամներով կորուստն այնքան մեծ է, որ պարաթհորմոնի ազդման 
գումարային ազդեցությունը հանգեցնում է արյան մեջ ֆոսֆատների քանա-
կի նվազման: Այսպիսով, պարաթիրեոիդ հորմոնը Ca2+-ի կարգավորման 
հարցում կալցիտոնինի անտագոնիստն է, մինչդեռ ֆոսֆատների կարգա-
վորման հարցում՝ սիներգիստը: 
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Պարաթիրեոիդ հորմոնի ազդեցությունը Ca2+-ի փոխանակության վրա 
սերտ կապված է D վիտամինի ու նրա հորմոնային տեսակի ազդեցություն-
ների հետ, որը կքննարկենք սփռուն ներզատական համակարգի համապա-
տասխան բաժնում (տե՛ս 10.10.2): 

Կարգավորումը: Պարաթհորմոնի սինթեզը կարգավորվում է բացասա-
կան հետադարձ կապի սկզբունքով՝ անմիջապես Ca2+ իոնների ազդեցութ-
յամբ (նկ. 10.22): Պլազմայում դրանց ավելացումն արգելակում է հորմոնի 
սինթեզը, նվազումը՝ խթանում: Հայտնի է, որ պարաթհորմոնի քանակը 
կտրուկ ավելանում է հղիության և կրծքով կերակրելու ընթացքում՝ պտղի և 
երեխայի նորմալ ոսկրագոյացման համար արյան մեջ անհրաժեշտ քանա-
կությամբ Ca2+ ապահովելու նպատակով: Չափազանց կարևոր է, որ այս 
շրջանում կանայք ամեն օր սննդի հետ ընդունեն անհրաժեշտ քանակութ-
յամբ Ca2+ իոններ, որպեսզի ոսկրերը չհանքայնազրկվեն: Երբ Ca2+ իոնների 
քանակը պլազմայում և հյուսվածքային հեղուկում էապես ավելանում է, պա-
րաթհորմոնի քանակը զգալի նվազում է, հարվահանագեղձերը չափերով 
փոքրանում են: Նման իրավիճակ օրգանիզմում կարող է զարգանալ չափից 
ավելի կալցիումային սննդակարգ գործածելիս, ակտիվ կենսակերպից ավելի 
պասիվի անցնելիս (այս դեպքում ոսկրային հյուսվածքը սկսում է ապահան-
քայնացվել՝ լարվածությունը կտրուկ նվազելու հետևանքով), վիտամին D 
կամ կալցիումական դեղամիջոցներ գործածելու դեպքում և այլն: 

Գերարտադրությունը: Պարաթհորմոնի գերֆունկցիան հազվադեպ 
երևույթ է, և դրա պատճառը հիմնականում գեղձի չարորակ գոյացություն-
ներն են: Այս դեպքում զարգանում է հիպերպարաթիրեոիդիզմ, և ոսկրերն ա-
պահանքայնանում են: Ոսկրերի խտությունը որոշող ժամանակակից հետա-
զոտության՝ դենսիտոմետրիայի պատկերում ոսկրանյութը նոսրացված է, 
ծակոտկեն դարձած: Արդյունքում կորչում է ոսկրերի ամրությունը, և նրանք 
առանց լուրջ պատճառի, թեթևակի հարվածից կամ անգամ մի փոքր անզ-
գույշ քայլվածքից կարող են կոտրվել: Զարգանում է օստեոպորոզ, որն առա-
վել բնորոշ է կանանց (նկ. 10.12): 

 

 
Նկար 10.12. Օստեոպորոզ հիվանդության ընդհանուր պատկերը: 

 
Բանն այն է, որ վերարտադրողական տարիքում հղիության ընթաց-

քում և երեխային կրծքով կերակրելիս կանանց ոսկրերն անհրաժեշտ քանա-
կությամբ կալցիում չընդունելու դեպքում արդեն իսկ կալցիումազրկվելու 
վտանգ ունեն, և հարվահանագեղձերը զգալիորեն մեծանում են. այդ գերա-
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ճի հետևանքով կարող է առաջանալ գեղձային հյուսվածքի չարորակացում: 
Օստեոպորոզի առաջացմանը նպաստող գործոն է նաև դաշտանադադարը, 
երբ օրգանիզմում կտրուկ նվազում են կանանց սեռական հորմոնները, որն 
իր հերթին խթանում է ոսկրերի հետագա հանքայնազրկումը: Մյուս կողմից՝ 
արյան պլազմայում Ca2+ իոնների քանակի խիստ ավելացումը հանգեցնում է 
տարբեր հյուսվածքներում կալցիֆիկացիայի զարգացմանը: Հատկապես 
վտանգվում են երիկամները, որտեղ առաջանում են կալցիումական քարեր, 
ինչպես նաև արյունատար անոթների պատերը, որոնք կարծրանում են կալ-
ցիումական անլուծելի աղերի նստվածքների առաջացման հետևանքով: Ա-
ղաթթվի և մարսողական ֆերմենտների գերարտադրության հետևանքով 
կարող է առաջանալ ստամոքսի խոց: 

Թերարտադրությունը: Պարաթհորմոնի անբավարար քանակությունն 
օրգանիզմում առաջացնում է հիպոպարաթիրեոիդիզմ: Այն ևս վտանգավոր 
վիճակ է, քանի որ արյան մեջ առաջանում է Ca2+ իոնների անբավարարութ-
յուն, խտությունը պլազմայում նվազում է մինչև 6-7 մգ/դլ: Դա հանգեցնում է 
դրդունակ հյուսվածքներում Na+ իոնների թափանցելիության կտրուկ մե-
ծացմանը, որի հետևանքով մեծ քանակությամբ ինքնաբուխ ԳՊ-ի պար-
պումներ են ծագում, որը հանգեցնում է կմախքային մկանների տետանիկ 
կծկումների: Այս վիճակը կոչվում է հիպոպարաթիրեոպրիվ տետանիա: Ս-
տոծանու տետանիկ կծկումները հանգեցնում են շնչառության արգելակման 
և բժշկական միջամտության բացակայության դեպքում արագ կարող են 
հանգեցնել մահվան:  

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի 
ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Դ.Ն. Խուդավերդյանի ղե-
կավարությամբ տասնամյակներ շարունակ ուսումնասիրվում են կալցիում-
կարգավորիչ համակարգի հիմնախնդիրները տարբեր իրավիճակներում՝ 
հղիության ընթացքում, սրտային անբավարարությունների, սթրեսի ազդ-
ման դեպքում և այլն: Ամբիոնում բացահայտվել են պարաթիրեոիդ հորմոնի 
ազդման մի շարք մեխանիզմներ տարբեր թիրախների՝ նյարդային համա-
կարգի, քոնդրիոցիտների, հարթ մկանների, սրտամկանի և այլ հյուսվածք-
ների վրա: 

10.6. Մակերիկամներ 
 

Մակերիկամները երիկամների գագաթներին տեղակայված բրգաձև 
զույգ գեղձեր են, որոնցից յուրաքանչյուրը կշռում է մոտ 4 գ: Մակերիկամնե-
րը տեղեկայված են շարակցական հյուսվածքից կազմված պատիճում (նկ. 
10.13): 
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Նկար 10.13. Մակերիկամների տեղակայումն ու կառուցվածքը: 

 
Նրանք կարծես ներառում են հյուսվածքաբանական տարբեր ծագում 

ունեցող երկու իրարից անկախ ներզատական գեղձեր՝ տեղակայված 
կեղևային և միջուկային բաժնում: Մակերիկամների կեղևը սաղմնային 
զարգացման ընթացքում ծագում է մեզոդերմից, և այստեղ սինթեզվում են 
ստերոիդային հորմոններ: Մինչդեռ միջուկը կազմված է քրոմաֆինային 
նյութից: Այն սաղմնային զարգացման ընթացքում առաջանում է նյարդային 
հյուսվածքից, ավելի կոնկրետ՝ առանձնանում է վեգետատիվ նյարդային հա-
մակարգի սիմպաթիկ բաժնից: Հաճախ մակերիկամների միջուկը դիտարկ-
վում է որպես սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ձևափոխված հանգույց, 
քանի որ այստեղ սինթեզվում են այն նույն կատեխոլամինները, որոնք սին-
թեզվում են սիմպաթիկ հետհանգուցային նեյրոններում: 
 

10.6.1. Մակերիկամների կեղևային հորմոններ 
 
Մակերիկամների կեղևը զբաղեցնում է ամբողջ գեղձի մոտ 80 %-ը: Այն 

կազմված է 3 գոտիներից. արտաքին՝ կծիկային, որտեղ սինթեզվում են հան-
քակորտիկոստերոիդները, միջին՝ խրձային, որտեղ սինթեզվում են գլյուկո-
կորտիկոիդները, և ներքին՝ ցանցային, որտեղ սինթեզվում են սեռական 
հորմոնները (հիմնականում՝ անդրոգեններ): Բոլոր ստերոիդային հորմոննե-
րը սինթեզվում են խոլեստերինից, ընդ որում, որպես հորմոնների հումք գոր-
ծածվող խոլեստերինի մոտ 80 %-ը գեղձը վերցնում է արյան պլազմայից, իսկ 
մոտ 20 %-ը սինթեզվում է հենց կեղևում: Ֆունկցիան իրականացնելուց հե-
տո կորտիկոստերոիդները քայքայվում են լյարդում: Հորմոնները գլյուկուրո-
նաթթվի հետ ստեղծում են ջրալույծ համալիրներ, որոնք հիդրոլիզվում են 
գլյուկուրոնիդազ ֆերմենտով և անցնելով արյան մեջ՝ հեռացվում երիկամ-
ներով:  
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10.6.1.1. Հանքակորտիկոստերոիդներ 
 
Հանքակորտիկոստերոիդ հորմոններն այսպես են կոչվել, քանի որ 

կարևորագույն դեր ունեն հյուսվածքներում հանքային նյութերի, հատկա-
պես նատրիումի և կալիումի քանակները կարգավորելու համար: Մարդու 
օրգանիզմում հանքակորտիկոիդներից լիարժեք հորմոնային ակտիվություն 
ունի միայն ալդոստերոնը: Նրա միջին քանակն արյան մեջ 6 նգ % է, իսկ մա-
կերիկամներում օրական արտադրվում է մոտ 150 մկգ հորմոն: Հորմոնը ար-
յան պլազմայում հիմնականում սպիտակուցներին կապված է։ Ալդոստերոնի 
կիսաքայքայման արագությունը միջինը 20 րոպե է:  

Ֆունկցիաները 
1. Ալդոստերոնի հիմնական ֆունկցիան երիկամներում նեֆրոնի՝ Հեն-

լեի կանթի վերընթաց հատվածում, հեռադիր և մասամբ հավաքող խողո-
վակներում Na+ իոնների հետներծծման խթանումն է և զուգահեռ ընթացող 
K+ իոնների հյութազատումը: Այսինքն՝ ալդոստերոնի ազդեցությամբ Na+-ը 
պահվում է օրգանիզմում, իսկ K+-ը` հեռացվում մեզով: Ընդ որում, Na+ իոն-
ների հետներծծումն ուղեկցվում է մի շարք այլ կատիոնների և անիոնների 
հետներծծմամբ կամ հյութազատմամբ: Հատկապես կարևոր է H+ իոնների 
հյութազատությունը, որի արդյունքում արյան թթվահիմնային հաշվեկշիռը 
թեքվում է դեպի հիմնային, և ալդոստերոնի գերարտադրության ժամանակ 
կարող է դիտվել արյան ալկալոզ, այսինքն՝ ալդոստերոնն արյան պլազմայի 
կարևորագույն հանքային նյութերի հոմեոստազի կարգավորիչ է: Հարկ է 
նշել, որ ալդոստերոնի քանակական տատանումներն առավել արտահայտ-
վում են կալիումի, ոչ թե նատրիումի խտության վրա: Դա բացատրվում է 
նրանով, որ նատրիումի հետներծծումն ուղեկցվում է քլորի և հատկապես 
ջրի պասիվ հետներծծմամբ, որի արդյունքում մեծանում է արյան ծավալը, և 
նատրիումի խտությունը հարաբերականորեն մնում է նույնը:  

2. Ալդոստերոնի թիրախային բջիջներ կան նաև քրտնագեղձերում, որ-
տեղից ևս հորմոնը վերադարձնում է Na+ իոնները դեպի արյան պլազմա: 
Քրտնագեղձերում հորմոնի ազդեցությամբ Na+-ի հետներծծումը հատկա-
պես կարևոր է շոգ եղանակին, որ քրտինքի հետ օրգանիզմը շատ Na+ 

չկորցնի:  
3. Հորմոնով միջնորդավորված Na+ իոնների հետներծծումը բնորոշ է 

հաստ աղիքին, որի հետևանքով խթանվող ջրի հետներծծումը նպաստում է 
վերջնական կղանքի ձևավորմանը: Հորմոնի անբավարարության դեպքում 
ջուրը մնում է հաստ աղիքում, և զարգանում է փորլուծություն:  

4. Թքագեղձերում ալդոստերոնով ապահովվող Na+ իոնների հետ-
ներծծումը հատկապես կարևոր է խթանված թքազատության ժամանակ, 
որը կանխում է թքի հետ Na+-ի թափանցումը ստամոքս-աղիքային խողովակ 
և հնարավոր հեռացումը կղանքի հետ:  

5. Ալդոստերոնն ազդում է նաև մազանոթների վրա: Այն մեծացնում է 
մազանոթների թափանցելիությունը ջրի նկատմամբ և նպաստում միջբջջա-
յին տարածությունում մեծ քանակությամբ հեղուկի կուտակմանն ու այտուց-
ների առաջացմանը: Սա ենթադրում է նախաբորբոքային վիճակ:  
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Ալդոստերոնը, լինելով ստերոիդային հորմոն, թիրախ բջիջների վրա 
ազդում է ցիտոպլազմային մեխանիզմով: Այն ճարպալույծ է, հեշտությամբ 
անցնում է երիկամի նեֆրոնի հեռադիր խողովակների պատի էպիթելային 
բջիջների մեջ, որոնց ցիտոպլազմայում միանում է իր ընկալիչի հետ: 
Ընկալիչ-հորմոն համալիրը թափանցում է բջջի կորիզ, որտեղ ակտիվաց-
նում է մի քանի գեներ: Սինթեզված Ի-ՌՆԹ-ները, դուրս գալով կորիզից, ռի-
բոսոմների վրա սկսում են սինթեզել սպիտակուցներ: Վերջիններս 
ապահովում են 2 գործընթաց. մի մասը ներկառուցվում է նեֆրոնի էպի-
թելային բջջի գագաթային թաղանթի մեջ՝ ստեղծելով Na+ իոնների անցու-
ղիներ, որոնցով Na+-ը մեզից անցնում է բջիջ, իսկ մյուս մասն ակտիվացնում 
է հիմային մակերեսին առկա Na-K-ական պոմպի աշխատանքը, որը 
էներգիայի ծախսով, հակառակ խտության գրադիենտի, Na+ իոնները 
էպիթելային բջիջներից փոխադրում է դեպի միջբջջային տարածություն, 
որից իոններն անցնում են արյան կազմ: Հակառակ ուղղությամբ միաժամա-
նակ շարժվում են K+ իոնները (նկ. 10.14):  

Քանի որ սինթեզվող անցուղիները և ֆերմենտները սպիտակուցի 
հսկայական մոլեկուլներ են, և գեների ակտիվացումից մինչև պատրաստի 
սպիտակուցների առաջացումը տևում է մեկ և ավելի ժամ, ուստի ալդոստե-
րոնի ազդման առավելագույն ակտիվությունը նկատվում է նրա սինթեզից 
մի քանի ժամ անց:  

Կարգավորումը: Ալդոստերոնի սինթեզը կարգավորելու համար 

կարևորվում են 2 հիմնական մեխանիզմներ՝ K+ իոնների քանակն արյան 
մեջ և ռենին-անգիոթենզին-ալդոստերոնային համակարգը: K+ իոնների քա-
նակի ավելացումն արյան պլազմայում հետադարձ կապի սկզբունքով 
խթանում է մակերիկամների կծիկային գոտու բջիջները, որոնք սկսում են 
ավելի մեծ քանակությամբ ալդոստերոն սինթեզել, որի արդյունքում կարգա-
վորվում է K+ իոնների քանակը: Na+ իոնների քանակի նվազման նկատմամբ 

Նկար 10.14. Ալդոստերոնի ազդման մեխանիզմը: 
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գեղձային բջիջների զգայունությունն անհամեմատ ավելի թույլ է, ուստի 
հորմոնի կարգավորման համար առավել կարևոր է արյան պլազմայի 
հիպերկալիեմիան, քան հիպոնատրիեմիան: 

Ալդոստերոնի կարգավորման կարևոր պայման է ռենինի սինթեզը (նկ. 
10.15): Ռենինը հորմոն չէ, քանի որ չունի սեփական ընկալիչներ և թիրախ 
բջիջներ: Այս ֆերմենտը հիմնականում սինթեզվում է երիկամների հար-
կըծիկային հատվածի գեղձային բջիջներից: Ռենինի սինթեզը հրահրող գոր-
ծոնները հիպովոլեմիան և դրանով պայմանավորված արյան զարկերա-
կային ցածր ճնշումը, ինչպես նաև արյան պլազմայում Na+ իոնների ցածր 
մակարդակն են: Ռենինը, անցնելով արյան մեջ, ակտիվացնում է լյարդում 
սինթեզված α2 գլոբուլին անգիոթենզինոգենը և վերածում անգիոթենզին I-ի: 
Պլազմայում, իսկ առավելապես թոքային հյուսվածքի անոթներում առկա 
անգիոթենզին-կոնվերտազ՝ անգիոթենզին-վերածող (դիպեպտիդկարբօքսի-
պեպտիդազ) ֆերմենտը շարունակում է փոխակերպումը. անգիոթենզին I-ի 
մոլեկուլները վերածում է առավել ակտիվ տեսակի՝ անգիոթենզին II-ի: 
Ազդելով մակերիկամների վրա՝ անգիոթենզին II-ը խթանում է ալդոստերոնի 
սինթեզը, որը Na+-իոնների հետներծծման մեծացմամբ կարգավորում է 
դրանց քանակը պլազմայում, իսկ ջրի հետներծծմամբ վերականգնվում են 
արյան ծավալը և զարկերակային ճնշումը: Մյուս կողմից անգիոթենզին II-ն 
առաջացնում է զարկերակիկների կծկում, որը ևս նպաստում է զարկերա-
կային ճնշման կարգավորմանը: 

Մակուղեղում արտադրվող ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոնը հանգիստ 

պայմաններում էական դեր չի կատարում մակերիկամների կծիկային գոտու 
ակտիվության կարգավորման հարցում, սակայն սթրեսային իրավիճակնե-
րում ԱԿՏՀ-ի ավելացումը փոքր-ինչ խթանում է ալդոստերոնի սինթեզը: 
Դրա կենսաբանական նշանակությունը զարկերակային արյան ճնշման 
բարձրացման և արյան ծավալի ավելացման շնորհիվ գազա- և նյութափո-
խանակությունն արագացնելու հարցում օրգանիզմին օգնելն է: Բացի ալ-

Նկար 10.15. Ռենին-անգիոթենզին-ալդոստերոնային համակարգի 
գործարկման գծապատկերը: 
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դոստերոնից, հանքակորտիկոիդային թույլ արտահայտված ակտիվություն 
ունի նաև մակերիկամների խրձային գոտում սինթեզվող կորտիզոլը: Թեև 
նրա հանքակորտիկոիդային ֆունկցիան մի քանի հազար անգամ ավելի 
թույլ է արտահայտված, քան ալդոստերոնինը, այնուամենայնիվ սթրեսային 
իրավիճակներում այն ևս կարևորվում է: Բանն այն է, որ կորտիզոլի քա-
նակն արյան մեջ սթրեսային պայմաններում 2000 անգամ գերազանցում է 
ալդոստերոնի քանակը, և իր թույլ հանքակորտիկոիդային հատկություննե-
րը քանակի առավելության հաշվին սկսում են շոշափելի դառնալ:  

Ալդոստերոնի սինթեզի վրա ազդում է նաև սրտում սինթեզվող ատ-
րիոպեպտիդ կամ նատրիումուրետիկ հորմոնը, որը ալդոստերոնի անտագո-
նիստն է, քանի որ երիկամներում կանխում է Na+-իոնների հետներծծումն ու 
նպաստում մեզով դրանց հեռացմանը: Այն կծիկային գոտու բջիջների վրա 
ունի թույլ արտահայտված արգելակիչ ազդեցություն: 

Գերարտադրությունը: Հորմոնի գերարտադրության ժամանակ արյան 
պլազմայում Na+ իոնների խտությունը աննշան է ավելանում, մինչդեռ երի-
կամներով հեռացվում է գրեթե ողջ K+-ը: Դա հանգեցնում է դրդունակ հյուս-
վածքներում հանգստի պոտենցիալի և դրդունակության խանգարման: 
Նատրիումի ու ջրի կապումը, ինչպես նաև մազանոթների թափանցելիութ-
յան մեծացումը ջրի նկատմամբ հանգեցնում են հյուսվածքների այտուցման, 
զարկերակային ճնշումը բարձրանում է: Ուժգնանում են բորբոքային գոր-
ծընթացները, որով պայմանավորված՝ ալդոստերոնը կոչվում է նախաբորբո-
քային հորմոն: H+ իոնների մեծաքանակ կորուստը հանգեցնում է արյան ալ-
կալոզի:  

Թերարտադրությունը: Ալդոստերոնի անբավարար սինթեզը հանգեցնում 
է արյան հիպոնատրիեմիայի և առավել ընդգծված հիպերկալիեմիայի: Երբ 
ալդոստերոնը բացակայում է, պլազմայում Na+-ի քանակը պակասում է 10-
20%-ով, մինչդեռ K+-ը գրեթե ամբողջությամբ պահպանվում է արյան պլազ-
մայում՝ չհեռացվելով երիկամներով: NaCl-ի կորուստը ուղեկցվում է ջրի 
կորստով, հետևաբար սուր արտահայտված հիպովոլեմիայով: Պակասում է 
ոչ միայն արյան ծավալը, այլև հյուսվածքային հեղուկը: Զարգանում է կյան-
քին անհամատեղելի ջրազրկում: Մյուս կողմից՝ զարգացած հիպերկալիե-
միայի պատճառով խանգարվում է սրտամկանի նորմալ գործունեությունը, 
առաջանում են առիթմիա, կարդիոտոքսիկոզ, որը երկարատև լինելու դեպ-
քում հանգեցնում է սրտային անբավարարության: Եթե ինչ-ինչ պատճառնե-
րով օրգանիզմում դադարի ալդոստերոնի սինթեզը, ապա առանց բժշկա-
կան միջամտության մի քանի օրում օրգանիզմը կմահանա: 

 
10.6.1.2. Գլյուկոկորտիկոիդներ 

 

Հորմոնների անվանումը բխում է նրանց՝ արյան պլազմայի գլյուկոզի 
քանակը կարգավորելու ունակությունից: Այս հորմոնների ազդեցությամբ 
արյան գլյուկոզի քանակը կտրուկ ավելանում է: Մարդու օրգանիզմում 
կարևորագույն գլյուկոկորտիկոիդը կորտիզոլն է: Սինթեզվում է նաև կորտի-
կոստերոն, որի քանակը մոտ 10 անգամ քիչ է կորտիզոլից: Կորտիզոլի 90-95 
%-ն արյան պլազմայում փոխադրվում է տրանսկորտին յուրահատուկ փո-
խադրիչ սպիտակուցի միջոցով, մյուս մասը կապվում է ալբումինների հետ: 
Սրա հետևանքով կորտիզոլի կիսատրոհման ժամանակը բավականին եր-
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կար է՝ 60-90 ր: Հորմոնի նորմալ խտությունը պլազմայում 12 մկգ % է, իսկ օ-
րական սինթեզը հասնում է 15-20 մգ-ի: Հորմոնի առավելագույն քանակն օր-
գանիզմում գրանցվում է առավոտյան ժամերին՝ արթնանալուց անմիջապես 
հետո, նվազագույնը՝ երեկոյան և գիշերային ժամերին, հատկապես՝ քնած 
ժամանակ:  

Ֆունկցիաները 
1. Կորտիզոլի կարևորագույն մետաբոլիկ և կինետիկ ազդեցությունը 

լյարդում գլյուկոնեոգենեզի խթանումն է, որի ընթացքում ամինաթթուներից 
և ճարպաթթուներից սինթեզվում է գլյուկոզ: Կորտիզոլ-ընկալիչ համալիրը, 
մտնելով լյարդի բջիջների կորիզ, ակտիվացնում է ամինաթթուներից գլյու-
կոզ սինթեզող ֆերմենտների համար պատասխանատու գեները, որն էլ 
հանգեցնում է գլյուկոնեոգենեզի խթանմանը: Լյարդում խթանվում է նաև 
գլիկոգենի սինթեզը:  

2. Կորտիզոլը կատաբոլիկ հորմոն է օրգանիզմի գրեթե բոլոր սպիտա-
կուցների համար: Այն ճեղքում է հիմնականում մկանների և ավշային հան-
գույցների սպիտակուցները՝ արյան պլազմայում ավելացնելով ազատ ամի-
նաթթուների քանակը: Դրան հակառակ՝ լյարդի բջիջներում կորտիզոլը 
խթանում է սպիտակուցների, հիմնականում՝ ալբումինների և ֆերմենտնե-
րի սինթեզը: 

3. Ճարպերի վրա ևս կորտիզոլն ունի ճեղքող ազդեցություն: Այն քայ-
քայում է ճարպի պահեստարանները՝ արյան պլազմայում ավելացնելով ա-
զատ ճարպաթթուների քանակը, նպաստում է ճարպաթթուների օքսիդաց-
մանը, որի շնորհիվ ճարպաթթուները ծառայում են որպես էներգիայի արագ 
աղբյուր: Այս մեխանիզմը սթրեսային իրավիճակներում ծառայում է որպես 
լրացուցիչ էներգիայի աղբյուր անգամ երկարատև քաղցի պայմաններում: 
Ճարպերի և սպիտակուցների քայքայումը կորտիզոլով գլյուկոնեոգենեզի 
համար ազատ ամինաթթուներ ու ճարպեր մատակարարող մեխանիզմ է:  

4. Կորտիզոլն ինսուլինի վրա ունի ռեակտոգեն ազդեցություն. այն 
փոքրացնում է ինսուլինի խնամակցությունն իր ընկալիչների նկատմամբ, ո-
րի հետևանքով նվազում է գլյուկոզի յուրացումը հատկապես մկանային 
հյուսվածքում: Նկատենք, որ ազդեցության այս լծակով ևս կորտիզոլն ավե-
լացնում է արյան գլյուկոզի քանակը: Փաստացի, կորտիզոլի երկարատև ազ-
դեցությունից զարգանում է գլյուկոզի փոխանակման խանգարում, առաջա-
նում է ստերոիդային շաքարախտ, որը, ի տարբերություն ենթաստամոքսա-
յին շաքարախտի, էապես չի ենթարկվում ինսուլինաթերապիային, քանի որ 
կորտիզոլը նվազեցնում է ինսուլինի ազդման արդյունավետությունը: Այս 
հատկությունների շնորհիվ գլյուկոկորտիկոիդները հակաինսուլինային հոր-
մոնների շարքում են: 

5. Կորտիզոլն ունի ընդգծված հակաբորբոքային ազդեցություն: Լիզո-
սոմների թաղանթների կայունացման միջոցով այն կանխում է բորբոքման 
նախնական գործընթացները: Սրա հետևանքով հյուսվածքները վնասվելու 
դեպքում լիզոսոմներում առկա և բորբոքմանը մասնակցող շատ սպիտա-
լույծ ֆերմենտեր չեն անցնում հյուսվածքներ: Միաժամանակ բորբոքումների 
դեպքում անոթների թափանցելիությունը մեծացնող հիստամինի և բրադի-
կինինի սինթեզի ընկճման միջոցով փոքրացնում է անոթների թափանցե-
լիությունը, որի հետևանքով նվազում է հեղուկների անցումը հյուսվածքներ: 
Գլյուկոկորտիկոիդների հիմքով դեղերն այս հատկության շնորհիվ օգտա-
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գործում են ալերգիկ ռեակցիաներում անաֆիլաքսիան կանխելու համար, 
ինչպես նաև բորբոքային գործընթացների բուժման սխեմաներում: 

6. Կորտիզոլը խթանում է նեյտրոֆիլների սինթեզը, սակայն ընկճում է 
նրանց ֆագոցիտային ակտիվությունը, քանի որ անոթների թափանցելիութ-
յան փոքրանալու պատճառով նեյտրոֆիլները չեն կարողանում արյունից 
անցնել վնասված հյուսվածք: 

7. Կորտիզոլն ունի ընդգծված իմունոսուպրեսոր ազդեցություն: Բացի 
արդեն նշված նեյտրոֆիլների ակտիվության ընկճումից, գլյուկոկորտիկոիդ-
ներն ընկճում են լիմֆոցիտների և էոզինոֆիլների սինթեզը: Այդ պատճառով 
այս լեյկոցիտների պակասն արյան մեջ կարող է վկայել մակերիկամների 
կեղևի գերակտիվության մասին: Ավելին՝ մեծ քանակությամբ կորտիզոլը 
քայքայիչ ազդեցություն է թողնում ուրցագեղձի վրա, որի հետևանքով պա-
կասում են T-լիմֆոցիտներն ու հակամարմինները: Արդյունքում իմունի-
տետն ընկճվում է գրեթե բոլոր հակածինների նկատմամբ: Սա կարող է 
վտանգավոր լինել, քանի որ գլյուկոկորտիկոիդներով երկարատև բուժումը 
կարող է ծանր ընթացքով վարակներով հիվանդանալու պատճառ դառնալ, 
ինչպես նաև նպաստել ուռուցքային հիվանդությունների զարգացմանը: Սա-
կայն այս նույն հատկությունը կիրառվում է օրգանների փոխպատվաստում-
ների դեպքում իմունիտետը ճնշելու համար, որպեսզի վերջինս չպայքարի 
փոխպատվաստված օրգանի դեմ:  

8. Գլյուկոկորտիկոիդներն ունեն ջերմիջեցնող հատկություն, քանի որ 
կանխում են ջերմագոյացնող նյութերի՝ ինտերլեյկին-1-ի և պրոստագլան-
դինների սինթեզը: 

9. Գլյուկոկորտիկոիդները թոքերում խթանում են սուրֆակտանտի 
սինթեզը: Այս հատկությունը հնարավորություն է տալիս գլյուկոկորտիկոի-
դային դեղերը կիրառելու թե՛ չափահասների դեպքում, եթե առկա է թոքային 
անբավարարություն, թե՛ ժամանակից շուտ ծնված նորածինների դեպքում, 
երբ դեռ չի հասցրել բավարար քանակությամբ սուրֆակտանտ սինթեզվել՝ 
նորմալ շնչառությունն ապահովելու համար, թե՛ վաղ ծննդաբերության ռիս-
կով կանանց դեպքում՝ զարգացող պտղի սուրֆակտանտի սինթեզը խթա-
նելու նպատակով: 

10. Կորտիզոլն ունի ռեակտոգեն ազդեցություն կատեխոլամինների 
նկատմամբ. այն մեծացնում է սիմպաթիկ նյարդային համակարգի անոթա-
սեղմիչ ազդեցությունն օրգանիզմում: Սրա հետևանքով բարձրացնում է ար-
յան զարկերակային ճնշումը և մեծացնում է արյան շրջանառության արդյու-
նավետությունը, որը կարևոր է սթրեսային իրավիճակում հյուսվածքներին 
ավելի մեծ քանակությամբ թթվածին և սննդանյութեր մատակարարելու տե-
սակետից: 

11. Կորտիզոլի քանակն արյան մեջ կտրուկ ավելանում է սթրեսա-
յին իրավիճակներում, քանի որ գլյուկոկորտիկոիդները, մեծացնելով արյան 
գլյուկոզի քանակը, էապես նպաստում են գլխուղեղի սնուցման լավացմանը. 
իսկ սթրեսային իրավիճակում, ինչպես հայտնի է, առաջին ռեակցիան ճիշտ 
կողմնորոշվելն է՝ «փախչե՞լ, թե՞ կռվել» որոշման կայացումը: Այս պատճա-
ռով կորտիզոլը սթրես-հորմոն է: 

12. Ստամոքսում կորտիզոլը խթանում է աղաթթվի ու պեպսինի 
սինթեզը: 

13. Նյարդային համակարգի վրա գլյուկոկորտիկոիդներն ունեն 
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դրդող ազդեցություն: Բարձրացնում են զգայարանների զգայունությունը, 
նյարդային համակարգի դրդունակությունը, տեղեկատվություն մշակելու ու-
նակությունը:  

14. Մեծ քանակությամբ կորտիզոլը կատարում է նաև հանքա-
կորտիկոիդների ֆունկցիաներ (տե՛ս 10.6.1.1): 

Կարգավորումը։ Կորտիզոլի սինթեզը հիմնականում կարգավորվում է 
հետադարձ բացասական կապի սկզբունքով: Երբ հորմոնի քանակն արյան 
մեջ ավելանում է, այն, ինչպես անմիջապես մակուղեղի վրա ազդելով, այն-
պես էլ ենթատեսաթմբում կորտիկոլիբերինի արտադրությունն արգելակե-
լով, նվազեցնում է մակուղեղի ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոնի (ԱԿՏՀ) քա-
նակը: Արդյունքում այլևս չի խթանվում մակերիկամների կեղևի խրձային 
գոտու աշխատանքը, և գլյուկոկորտիկոիդների քանակը նվազում է: 

Գլյուկոկորտիկոիդների սինթեզը կորտիկոլիբերին-ԱԿՏՀ ուղիով ար-
գելակվում է նաև արյան կազմում գլյուկոզի, ճարպաթթուների և ամի-
նաթթուների քանակի կտրուկ ավելացումով, որոնք գոյանում են հենց գլյու-
կոկորտիկոիդների ազդեցությամբ: Սթրեսային իրավիճակներում ևս խթան-
վում է կորտիզոլի սինթեզը: Այս դեպքում ծայրամասային ընկալիչներից ազ-
դակները հասնում են ենթատեսաթումբ, որտեղ սկսվում է արագանալ կոր-
տիկոլիբերինի արտադրությունը: Ֆիզիկական և մտավոր գերլարվածության 
ազդման հետևանքով մի քանի րոպեում արյան կորտիզոլի քանակը կարող է 
մինչև 20 անգամ ավելանալ:  

Կորտիկոլիբերինի, ԱԿՏՀ-ի և կորտիզոլի արտադրությունը կարելի է 
շրջափակել գամմա-ամինակարագաթթվով (ԳԱԿԹ), մելատոնինով, ներծին 
օպիատային նյութերով: Գլյուկոկորտիկոիդների սինթեզը խթանում են ացե-
տիլխոլինը, սերոտոնինը: 

Գերարտադրությունը: Գլյուկոկորտիկոիդների գերարտադրության դեպ-
քում զարգանում է Իցենկո-Քուշինգի համախտանիշ, որի դեպքում առաջանում 
են մկանային ապաճ և թուլություն, ստերոիդային շաքարախտ, հիպերտեն-
զիա, այտուցներ, ճարպի կուտակում պարանոցի և որովայնի շրջաններում, 
իմունիտետի կտրուկ անկում: Կարող է առաջանալ ստամոքսի խոց: Այս հա-
մախտանիշի զարգացման պատճառ կարող են դառնալ ինչպես մակերի-
կամների կեղևային շերտի գերաճը, այնպես էլ գլյուկոկորտիկոիդային դե-
ղանյութերով երկարատև բուժումը: Նույն երևույթները դիտվում են նաև Ի-
ցենկո-Քուշինգի հիվանդության դեպքում, երբ գլյուկոկորտիկոիդների գե-
րարտադրության պատճառը հիպոֆիզի ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոնի՝ 
նորմայից ավելի սինթեզն է (օրինակ՝ մակուղեղի քաղցկեղի առկայության 
դեպքում գեղձի գերխթանման հետևանքով): 

Հետաքրքիր է, որ թեև կորտիզոլը խթանում է ճարպերի քայքայումը, 
այնուամենայնիվ նրա գերազդեցությունների ժամանակ դիտվում է մարմնի 
վերին հատվածների, պարանոցի և դեմքի ճարպակալում: Սրա բացատ-
րություններից մեկն այն է, որ սթրեսային իրավիճակներում էապես մեծա-
նում է մարդկանց ուտելու պահանջը, և ընդունած սննդանյութերը կուտակ-
վում են նշված հյուսվածքներում, որովհետև այստեղ նյութափոխանակութ-
յունը ավելի դանդաղ է: Տեղային ճարպակալման հետևանքով փոխվում է 
պարանոցի և դեմքի ձևը, առաջանում են «ցլի սապատ» (տորսո բուֆալո) (նկ. 
10.16) և լուսնային կլոր դեմք:  
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Թերարտադրությունը: Գլյուկոկորտիկոիդների թերարտադրության դեպ-
քում զարգանում է Ադիսոնի հի-
վանդություն, որն ուղեկցվում է 
զարկերակային ճնշման անկու-
մով (հիպոթենզիա), արյան 
պլազմայում կալիումի կուտակ-
մամբ (հիպերկալիեմիա) և 
նատրիումի նվազմամբ (հիպո-
նատրիեմիա), օրգանիզմի 
ջրազրկմամբ, այսինքն՝ այս ախ-
տանշանները համընդհանուր 
են կորտիզոլի և ալդոստերոնի 
թերֆունցիաների տեսանկյու-
նից: Արյան մեջ գլյուկոզի քանա-
կի կտրուկ նվազումը հանգեց-

նում է հիվանդների հյուծվածության: Թուլանում է նաև մկանային համա-
կարգը:  

Ադիսոնի հիվանդության դեպքում մաշկի և լորձաթաղանթների վրա 
առաջանում են պիգմենտային բծեր: Պատճառն այն է, որ կորտիզոլի անբա-
վարար քանակի դեպքում չի գործում կորտիզոլ-ԱԿՏՀ հետադարձ արգելակ-
ման մեխանիզմը, ուստի մակուղեղում սինթեզվում է մեծ քանակությամբ 
ԱԿՏՀ: ԱԿՏՀ-ն ինչպես անմիջական ազդեցությամբ, այնպես էլ մելանոցիտ 
խթանող հորմոնի արտադրությունն ակտիվացնելու միջոցով մաշկի մելանո-
ցիտներում խթանում է մեծ քանակությամբ մելանինի սինթեզ: Վերջինս չի 
հասցնում համաչափ բաշխվել և առաջացնում է կուտակումներ: Ադիսոնի 
հիվանդությունն առանց բժշկական միջամտության հաշված օրերի ընթաց-
քում հանգեցնում է մահվան: 
 

10.6.1.3. Մակերիկամների սեռական հորմոններ 
 
Մակերիկամների կեղևի ներքին՝ ցանցային գոտում սինթեզվում են 

սեռական հորմոններ՝ անդրոգեններ և էստրոգեններ: Մակերիկամների կող-
մից արտադրվող սեռական հորմոնները կարևոր են մինչ սեռահասուն տա-
րիքը և ծերության տարիներին, երբ սեռական հորմոններ արտադրող հիմ-
նական օրգանները՝ ձվարաններն ու սերմնարանները, լիարժեք չեն գոր-
ծում: Հատկանշական է, որ մակերիկամներում գերակշռում է անդրոգեննե-
րի քանակը նույնիսկ կանանց շրջանում: Այս հանգամանքը խիստ կարևոր է 
սաղմնային զարգացման շրջանում, քանի որ զարգացող պտղի անդրոգեն-
ները դիմակայում են հղի կնոջ էստրոգեններին արական սեռական օրգան-
ների բնականոն զարգացման համար:  

Մինչ սեռահասունացման տարիքի մարդկանց օրգանիզմում մակերի-
կամների սեռական հորմոնները մասնակցում են առաջնային և երկրորդա-
յին սեռական հատկանիշների զարգացմանը: Տղամարդկանց վերարտադրո-
ղունակ տարիքում մակերիկամային անդրոգենները գրեթե չեն սինթեզվում: 
Կանանց օրգանիզմում քիչ քանակությամբ անդրոգեններ սինթեզվում են 
նաև վերարտադրողական տարիքում: Այս հորմոնների սինթեզն ալիքաձև է. 
ավելանում է դաշտանային ցիկլի ֆոլիկուլային, նվազում լյուտեինային փու-

Նկար 10.16. Իցենկո-Քուշինգի 
հիվանդության հետևանքով առաջացած «ցլի 

սապատ» (տորսո բուֆալո): 
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լում: 
Դաշտանադադարից հետո կրկին մեծանում է մակերիկամների սեռա-

կան հորմոնների դերը, սակայն կանանց օրգանիզմում անդրոգենների գե-
րակշռման պատճառով դրանք երբեմն հանգեցնում են անցանկալի 
հետևանքների: Սա է պատճառը, որ ծերության տարիներին կանանց 
մաշկին սկսում են անցանկալի մազեր ի հայտ գալ, հատկապես դեմքի շրջա-
նում, ձայնը կոշտանում է՝ առավել տղամարդկային դիապազոնին մոտենա-
լով և այլն:  

Մանկության շրջանում մակերիկամների կեղևի ցանցային գոտու գե-
րակտիվությունը հանգեցնում է արագ սեռահասունացման: Այս գոտին 
չնչին քանակությամբ է ենթարկվում մակուղեղի ադրենոկորտիկոտրոպ հոր-
մոնի ազդեցությանը:  

 
10.6.2. Մակերիկամների միջուկային հորմոններ 

 
Մակերիկամների միջուկն ունի նյարդային ծագում, քանի որ այն ձևա-

փոխված սիմպաթիկ հանգույց է՝ կազմված քրոմաֆինային բջիջներից 
(հյուսվածքն իր անունը ստացել է քրոմի միացություններով ներկվելու հատ-
կության պատճառով): Քրոմաֆինային բջիջներ կան նաև սրտում, երիկամ-
ներում, աորտայում, քնային զարկերակների ճյուղավորման շրջանում և 
սիմպաթիկ հանգույցներում, որոնք մակերիկամների միջուկի հետ մեկտեղ 
կազմում են սիմպաթա-ադրենալային համակարգը: 

Մակերիկամների միջուկում սինթեզվող հիմնական հորմոնները կա-
տեխոլամիններն են՝ ադրենալինը, նորադրենալինը և դոֆամինը, որոնք կա-
ռուցվածքով ամինաթթվային ածանցյալներ են: Դրանք սինթեզվում են թիրո-
զին ամինաթթվից. սկզբում առաջանում է դոֆամին, ապա՝ նորադրենալին 
(նորէպինեֆրին), վերջում՝ ադրենալին (էպինեֆրին): Մակերիկամների մի-
ջուկային շերտում նորադրենալինի 80 %-ը վերածվում է ադրենալինի: Դո-
ֆամինից նորադրենալին սինթեզվում է նաև սիմպաթիկ նյարդային համա-
կարգի նախասինապսային վերջույթներում, սակայն այստեղ նորադրենալի-
նը ադրենալինի վերածող ֆերմենտի բացակայության պատճառով չի վե-
րածվում ադրենալինի: Սա է պատճառը, որ որպես նյարդամիջնորդանյութ՝ 
կատեխոլամիններից առավել մեծ դեր ունի նորադրենալինը, իսկ որպես 
հորմոն՝ ադրենալինը:  

Ադրենալինը սթրեսային իրավիճակներում սինթեզվող հորմոն է, այ-
սինքն՝ հանգիստ պայմաններում այն գրեթե չի հայտնաբերվում օրգանիզ-
մում և առաջանում է ֆիզիկական կամ հոգեկան լարվածությունների ժա-
մանակ: Այդուամենայնիվ, կլինիկայում կան չափորոշիչներ, և ադրենալինի 
քանակն արյան մեջ նորմալ է 0-0,7 մկգ/լ խտության դեպքում, իսկ օրական 
սինթեզը տատանվում է 2-20 մկգ սահմաններում: Հարկ է նշել, որ սթրեսա-
յին իրավիճակներում հաշված րոպեների ընթացքում ադրենալինի քանակը 
կարող է հարյուր անգամ ավելանալ: Հորմոնը արյան մեջ հիմնականում ալ-
բումիններին կապված վիճակում է: Ազատ տեսակի կիսաքայքայման պար-
բերությունը 10-20 վրկ է: Ադրենալինը հիմնականում քայքայվում է կատե-
խոլ-O-մեթիլտրանսֆերազ ֆերմենտի ազդեցությամբ, որն առկա է գրեթե 
բոլոր հյուսվածքներում, սակայն գերակշռում է լյարդում: Քայքայման արգա-
սիքները հիմնականում հեռացվում են մեզով: 
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Ադրենալինն ազդում է օրգանիզմի գրեթե բոլոր օրգանների ու հյուս-
վածքների վրա: Նրա ազդման մեխանիզմը թաղանթային է և խիստ պայմա-
նավորված է թիրախ հյուսվածքի բջիջների թաղանթներում առկա ընկալիչի 
տեսակով: Ինչպես մանրամասն քննարկվել է «Վեգետատիվ նյարդային հա-
մակարգ» բաժնում, ադրենաընկալիչները 5 տեսակի են՝ α1, α2, β1, β2, β3: Ադ-
րենալինի խնամակցությունն ավելի մեծ է β-ընկալիչների նկատմամբ, թեև 
այն կապվում է ինչպես β, այնպես էլ α ընկալիչներին (տե՛ս «Վեգետատիվ 
նյարդային համակարգ» բաժինը): Ադրենալինի հիմնական ֆունկցիաները 
նման են սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ազդեցություններին, սակայն 
դրանք ավելի երկարատև են:  

Ֆունկցիաները 
1. Ադրենալինը կատաբոլիկ հորմոն է: Այն խթանում է լյարդի գլիկոգե-

նի քայքայումը՝ նպաստելով արյան գլյուկոզի ավելացմանը: Մկաններում գլի-
կոգենը ևս ճեղքվում է, կուտակվում է կաթնաթթու: Ճարպային հյուսվածքի 
վրա ազդելով՝ ճեղքում է ճարպերի մոլեկուլները և օքսիդացնում ճարպաթ-
թուները: Ունի նաև սպիտակուցալույծ ազդեցություն, որի հետևանքով ա-
վելանում են արյան ազատ ամինաթթուները: Ակտիվանում է գլյուկոնեո-
գենեզը: Ադրենալինի այս մետաբոլիկ ազդեցությունները, ինչպես նաև ին-
սուլինի հյութազատության ճնշումը հանգեցնում են արյան գլյուկոզի ավե-
լացմանը: Այսպիսով, ադրենալինը հակաինսուլինային հորմոն է:  

2. Հարթ մկանների վրա հորմոնի ազդեցությունը պայմանավորված է 
մկանի բջիջներում ընկալիչների տեսակով: Եթե գերակշռում են α ընկալիչ-
ները, ապա ադրենալինը թողնում է մկանները կծկող ազդեցություն, ինչպես 
առաջացնում է բիբը լայնացնող մկանի կծկում և լայնացնում է բիբը: Եթե 
հորմոնի թիրախ մկանում գերակշռում են β ընկալիչները, ապա առաջանում 
է մկանի թուլացում: Այդպես ադրենալինը թուլացնում է բրոնխների ու բրոն-
խիոլների պատերի հարթ մկանները՝ լայնացնելով բրոնխները, ընկճում է 
մարսողական խողովակի գալարակծկանքը, թուլացնում է միզապարկի պա-
տերը, սակայն փոխարենը կծկող ազդեցություն ունի մարսողական և ար-
տազատական համակարգերի սեղմանների վրա:  

3. Ադրենալինի ազդեցությունը զարկերակների վրա ևս երկակի է՝ 
պայմանավորված ընկալիչներով: β ընկալիչները գերակայում են սրտի պսա-
կաձև անոթներում, որոնք լայնացնելով՝ հորմոնը մեծացնում է սրտամկանի 
արյունամատակարումը, ուստի և ավելի շատ թթվածին ու սննդանյութեր է 
հասցնում ակտիվացած սրտամկանին: Սա շատ կարևոր նախապայման է 
սթրեսային իրավիճակներում սրտի նորմալ գործունեության համար: Բացի 
պսակաձև զարկերակներից, ադրենալինը լայնացնում է նաև աշխատող 
կմախքային մկանները, թոքերն ու գլխուղեղը սնուցող արյունատար անոթ-
ները: Այն զարկերակիկներում, որտեղ գերակշռում են α ընկալիչները, ադրե-
նալինը թողնում է անոթասեղմիչ ազդեցություն մաշկի, լորձաթաղանթների, 
որովայնի օրգանները սնուցող անոթների վրա, սակայն ադրենալինի անո-
թասեղմիչ ազդեցությունը թույլ է արտահայտված: 

4. Ադրենալինը բարձրացնում է զարկերակային ճնշումը հիմնակա-
նում սիստոլիկ ճնշումը բարձրանալու պատճառով: Միաժամանակ այն մե-
ծացնում է զարկային ճնշումը: 

5. Հորմոնը բարձրացնում է ԿՆՀ-ի տարբեր ընկալիչների դրդունակու-
թյունը, առաջացնում է անհանգստության և լարվածության զգացում, մտքի 
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կենտրոնացում: 
6. Մեծացնում է մկանների աշխատունակությունը՝ ուժգնացնելով 

նրանց թթվածնով և սննդանյութերով մատակարարումը:  
7. Ադրենալինն ունի արտահայտված հակաալերգիկ և հակաբորբոքա-

յին ազդեցություն, քանի որ ընկճում է ալերգիա և այտուց առաջացնող 
նյութերի՝ հիստամինի, կինինների, սերոտոնինի արտազատումը հյուսվածք-
ներից: 

8. Ադրենալինը մեծացնում է մակուղեղի թիրեոտրոպ հորմոնի ազդե-
ցությունը վահանագեղձի վրա՝ խթանելով թիրոքսինի սինթեզը: Խթանում է 
նաև ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոնի սինթեզը, որի հետևանքով ավելանում 
են արյան գլյուկոկորտիկոիդները: Այս 2 ազդեցություններն էլ երկկողմանի 
են, քանի որ թիրոքսինն իր հերթին մեծացնում է ադրենալինի խնամակ-
ցությունը ադրենաընկալիչների նկատմամբ, իսկ կորտիզոլը մակերիկամնե-
րի միջուկում խթանում է ադրենալինի սինթեզը:  

9. Ադրենալինի մետաբոլիկ ազդեցությունները հանգեցնում են ջերմա-
գոյացման, որը բարձրացնում է մարմնի ջերմաստիճանը: 

Նորադրենալինի քանակն արյան պլազմայում 0-1,2 մկգ/լ սահմաննե-
րում է, իսկ օրական սինթեզը 8-50 մկգ է: Կիսաքայքայման արագությունը 
մոտ է ադրենալինին: Այս հորմոնների ազդեցությունները հիմնականում 
նույնն են, սակայն նորադրենալինի ազդեցությունն ավելի թույլ է արտա-
հայտված, ինչպես նաև ազդեցության տևողությամբ 5-10 անգամ զիջում է 
ադրենալինին: Հիմնական տարբերությունն այն է, որ նորադրենալինը կապ-
վում է գերազանցապես α ադրենաընկալիչների հետ: Դրանից հետևում է 
նորադրենալինի ուժեղ անոթասեղմիչ ազդեցությունը զարկերակիկների 
վրա: Այս հատկանիշի շնորհիվ նորադրենալինը նեղացնում է կմախքային 
մկանների անոթները, որի հետևանքով զարկերակային ճնշումը բարձրաց-
նում է հիմնականում ի հաշիվ դիաստոլային ճնշման: Նորադրենալինը, ի 
տարբերություն ադրենալինի, գրեթե չի ազդում գլիկոգենի ճեղքման վրա: 

Դոֆամինի քանակն արյան պլազմայում 0,5-2 մկգ/լ սահմաններում է, 
իսկ օրական սինթեզը 80-500 մկգ է: Դոֆամինն իր թիրախ բջիջների թա-
ղանթների վրա ունի հինգ տեսակի ընկալիչներ (D1-D5): Երբ արյան դոֆա-
մինի քանակն ավելանում է, այն կարող է կապվել նաև α- և β-ադրենաընկա-
լիչներին: Վերջիններիս վրա դոֆամինի ազդեցությունն անուղղակի է, քանի 
որ այն նպաստում է նախասինապսային պահեստներից նորադրենալինի 
արտազատմանը: Մեծ է դոֆամինի դերը ԿՆՀ-ում, որտեղ այն սինթեզվում է 
որպես նյարդամիջնորդանյութ, սակայն մակերիկամներում արտադրվող 
հորմոնը հիմնականում չի անցնում արյունաուղեղային պատնեշով, ուստի 
դոֆամինի հորմոնային տեսակը ԿՆՀ-ի վրա գրեթե չի ազդում: 

Դոֆամինը՝ որպես հորմոն, ունի ադրենէրգիական նյութերին հատուկ 
մի շարք ֆիզիոլոգիական հատկություններ: Այն բարձրացնում է արյունա-
տար անոթների ծայրամասային դիմադրությունը, սակայն ավելի թույլ, քան 
նորադրենալինը։ Մեծացնում է զարկերակային արյան ճնշումը, խթանում 
սրտի կծկման ուժն ու հաճախությունը, մեծացնում արյան րոպեական ծա-
վալը: Երիկամներում առկա դոֆամինային ընկալիչների միջոցով այս հորմո-
նը մեծացնում է երիկամային արյունահոսքը և պատիճային քամումը, սա-
կայն մեծ քանակներով դոֆամինը երիկամների վրա թողնում է հակառակ 
ազդեցություն, քանի որ կապվում է ադրենաընկալիչների հետ: Դոֆամինն 
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ընկճում է ալդոստերոնի և ռենինի հյութազատությունը, սակայն խթանում է 
երիկամներից պրոստագլանդինների հյութազատությունը: Այս հորմոնն 
ընկճում է մարսողական ուղու շարժողական ակտիվությունը:  

Կարգավորումը: Մակերիկամների միջուկի հորմոնների սինթեզը 
խթանվում է նյարդային ռեֆլեքսային մեխանիզմով, որի էֆերենտ օղակը 
ընդերային նյարդի նյարդաթելերն են: Ընդերային նյարդի գրգռման դեպքում 
մակերիկամների միջուկն ակտիվանում է, իսկ նյարդի հատումը հան-
գեցնում է կատեխոլամինների արտադրության խիստ նվազելուն: Մակերի-
կամների միջուկի հումորալ խթանիչներ են թերշաքարարյունությունը, գլյու-
կոկորտիկոիդները, ինսուլինը, ացետիլխոլինը: 

Շոկի, վնասվածքների, այրվածքների, արյունահոսությունների, սթրե-
սի, ցավի, վտանգի և վախի դեպքում արյան մեջ կտրուկ ավելանում է կա-
տեխոլամինների քանակը:  

Կատեխոլամինների դերն օրգանիզմում խիստ կարևորվում է սթրեսա-
յին իրավիճակներում «կռվի՛ր կամ փախի՛ր» ռեֆլեքսների իրականացման 
համար:  

Մակերիկամների միջուկի գերֆունկցիան կարող է մի շարք խնդիրներ 
առաջացնել: Այս դեպքում առաջանում են հիպերգլիկեմիա, կայուն բարձր 
զարկերակային ճնշում, առատ քրտնարտադրություն, նյարդային գեր-
լարվածություն: Այսինքն՝ օրգանիզմը կարծես անընդհատ չդադարող 
սթրեսային իրավիճակում է, որն արագորեն կարող է հանգեցնել հյուսվածք-
ների հյուծման: 

Մակերիկամների միջուկի թերֆունկցիան օրգանիզմում ծանր հետևանք-
ներ չի ունենում, քանի որ այն փոխհատուցվում է արտամակերիկամային 
քրոմաֆինային հյուսվածքի գործունեությամբ:  
 

10.7. Ենթաստամոքսային գեղձ 
 

Ենթաստամոքսային գեղձը խառը գեղձ է, այսինքն՝ ունի թե՛ ներզա-
տական, թե՛ արտազատական նշանակություն: Այն՝ որպես արտազատա-
կան գեղձ, սինթեզում և ծորանով 12-մատնյա աղիքի մեջ է մղում 
ենթաստամոքսային մարսողական հյութը, որը սինթեզվում է գեղձի մեծ 
մասը կազմող ացինուսներով: Ենթաստամոքսային գեղձի ներզատական 
մասը կազմված է լանգերհանսյան կղզյակներից (նկ. 10.17), որոնք ընդհա-
նուր գեղձի զանգվածի ընդամենը 2-3 %-ն են և տեղակայված են գեղձի 
պոչային հատվածում, ացինուսների համեմատ ունեն առատ արյունամա-
տակարարում: 
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Լանգերհանսյան կղզյակների թիվը 0.5-1.5 միլիոն է: Դրանցից 
յուրաքանչյուրը մոտ 0.3 մմ տրամագիծ ունի, կազմված է երեք հիմնական 
տեսակի հորմոն արտադրող բջիջներից՝ α, որոնք կղզյակների մոտ 25 %-ն 
են և սինթեզում են գլյուկագոն, β, որոնք զբաղեցնում են կղզյակների 60%-ը 
և կենտրոնական տեղակայում ունեն, սինթեզում են ինսուլին, δ, որոնք մոտ 
10 %-ն են և պատասխանատու են սոմատոստատինի սինթեզի համար: 
Լանգերհանսյան կղզյակների մնացած 5 %-ը կազմված է այլ տեսակի բջիջ-
ներից, ինչպիսիք են F կամ PP բջիջները, որոնցում սինթեզվում է պան-
կրեատիկ պոլիպեպտիդ հորմոնը, իսկ G-բջիջներում քիչ քանակությամբ 
գաստրին է սինթեզվում:  

 
10.7.1. Ինսուլին 

 

Ինսուլինը փոքր պեպտիդային հորմոն է` 5808 մոլեկուլային զանգվա-
ծով: Այն առաջին անգամ ստացվել է Բանտինգի և Բեսթի կողմից 1922թ-ին՝ 
շաքարախտով ծանր հիվանդների ենթաստամոքսային գեղձից։ Ինսուլինը 
սինթեզվում է լանգերհանսյան կղզյակների β-բջիջների էնդոպլազմային 
ցանցին միացած ռիբոսոմների վրա՝ որպես պրեպրոինսուլին (Mr=11500): 
Հետո էնդոպլազմային ցանցում նրանից անջատվում է 23 ամինաթթվային 
մնացորդ պարունակող շղթա, որի արդյունքում առաջանում է պրոինսուլինը 
(Mr=9000): Վերջինս որպես հատիկներ կուտակվում է Գոլջիի ապարատում, 
որտեղ ընթանում է նրա ճեղքումը, պրոինսուլինից առաջանում են ինսուլին 
և C պեպտիդ: Հատիկներում ինսուլինը պահպանվում է պոլիմերիզացված, 
մասնակիորեն նաև ցինկին կապված վիճակում: Պահեստավորված ինսու-
լինն ի վիճակի է օրգանիզմի պահանջը բավարարելու մոտ 10 օր: Նրա հյու-
թազատումը դեպի արյուն կատարվում է հատիկների էկզոցիտոզի ճանա-

պարհով, ընդ որում, միաժամանակ արյուն են անցնում ինսուլինի և C սպի-
տակուցի հավասար քանակություններ: Այս հատկությունը կարևոր դեր ու-
նի β-բջիջների ակտիվությունը որոշելու համար, քանի որ ինսուլինի քանա-
կը պարզելու համար արյան մեջ որոշվում է C սպիտակուցի քանակը: Ին-
սուլինի հյութազատումը Ca-կախյալ գործընթաց է: Արյան մեջ գլյուկոզի քա-
նակն ավելանալու հետևանքով գլյուկոզն անցնում է β բջիջներ և 

Նկար 10.17. Ենթաստամոքսային գեղձի դիրքը (ձախից) և լանգերհանսյան կղզյակի 
կառուցվածքի սխեման (աջից): 
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ֆոսֆորիլացվում։ β բջիջների թաղանթն ապաբևեռանում է, կատարվում է 
Ca2+ իոնների ներհոսք, որի հետևանքով կծկվում է ներբջջային միկրոտու-
բուլյար համակարգը, և հատիկները տեղաշարժվում են դեպի թաղանթ, ո-
րից և անցնում են արյան մեջ: Արյան մեջ ինսուլինը ազատ է շրջանառում: 
Նրա կիսաքայքայման արագությունը մոտ 6 րոպե է, այդ պատճառով հորմո-
նի հյութազատումից 10-15 րոպե անց պլազման գրեթե ամբողջությամբ ա-
զատվում է ինսուլինից: Ինսուլինի քայքայումը հիմնականում իրականանում 
է լյարդում՝ ինսուլինազ ֆերմենտով: Հնարավոր է հորմոնի ճեղքում նաև ե-
րիկամներում և մկաններում: 

Ինսուլինի հիմնական ֆունկցիան արյան գլյուկոզի քանակի կարգավո-
րումն է: Այն պետք է լինի 80-120 մգ % (4,5-6,6 մմոլ/լ) սահմաններում: Գլյու-
կոզը բջիջներ է անցնում հատուկ սպիտակուց-փոխադրիչներով, որոնք կոչ-
վում են գլյուտ (GLUT): Ներկայումս հայտնի 14 տեսակի GLUT-երից միայն 
մեկը՝ GLUT-4-ն է ինսուլինկախյալ (նկ. 10.18): Մյուսներից առավել կարևոր-

ներն են GLUT-1-ը, որը գլյուկոզը արյունից փոխադրում է էրիթրոցիտներ, 
GLUT-2-ը, որը հիմնականում լյարդի բջիջների թաղանթին է և շատ փոքր 
խնամակցություն ունի գլյուկոզի նկատմամբ: Դրա շնորհիվ գլյուկոզն անց-
նում է լյարդի բջիջներ միայն այն ժամանակ, երբ արյան մեջ նրա խտությու-
նը գերազանցում է նորման: Հեպատոցիտներում գլյուկոզը պահեստավոր-
վում է որպես գլիկոգեն: GLUT-2-ով է գլյուկոզն անցնում β բջիջներ։ Նյար-
դային բջիջների հիմնական գլյուկոզ փոխադրիչը GLUT-3 սպիտակուցն է, ո-
րը գործում է գլյուկոզի խտության գրադիենտի ուղղությամբ, անկախ է ին-
սուլինից և արյան գլյուկոզի անգամ նվազ քանակության դեպքում կարողա-
նում է նյարդային հյուսվածքն ապահովել գլյուկոզով, քանի որ շատ մեծ 
խնամակցություն ունի վերջինիս նկատմամբ:  

Ինսուլինի ազդեցությունը բջջի վրա հիմնականում իրականացվում է 
թաղանթային GLUT-4 ընկալիչներով: Հորմոնի միացումն իր ընկալիչներին 
հանգեցնում է գլյուկոզի դարպասների բացվելուն: Ինսուլինը, ընկալիչին 
միանալով, չի բավարարվում միայն ազդման թաղանթային մեխանիզմով, այլ 
ընկալիչ-հորմոն համալիրի մի մասն էնդոցիտոզի եղանակով անցնում է 
բջջի ցիտոպլազմա և հասնում լիզոսոմներին: Այստեղ լիզոսոմների պրո-
տեազների ազդեցությամբ հորմոնն առանձնանում է ընկալիչից: Վերջինս 

Նկար 10.18. Ինսուլինի ազդման սխեման: 
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կա՛մ քայքայվում է, կա՛մ վերադառնում հետ և նորից ներկառուցվում թա-
ղանթի մեջ: Ընկալիչի նման տեղաշարժերը բջջաթաղանթից լիզոսոմներ և 
հակառակ ուղղությամբ կարող են բազում անգամներ կրկնվել և կոչվում են 
ռեցիկլիզացիա: Ռեցիկլիզացիան խիստ կարևոր է ինսուլինային ընկալիչների 
խտությունը կարգավորելու համար, մասնավորապես այն ապահովում է 
հորմոնի և ընկալիչի քանակական փոխադարձ կախվածությունը:  

Այնուամենայնիվ, ինսուլինի մեծ մասը, ընկալիչին միանալով, մնում է 
թաղանթի վրա: Ինսուլինային ընկալիչները 4 ենթամիավորներից կազմված 
հսկա սպիտակուցներ են: Այդ միավորներից 2 α-ները թաղանթի արտաքին 
մակերեսին են, իսկ 2 β-ները, հատելով թաղանթը, անցնում են ցիտոպլազ-
մա: Ինսուլինը կապվում է արտաքին՝ α ենթամիավորներին, որը հանգեց-
նում է ներքին՝ β ենթամիավորների ինքնաֆոսֆորիլացմանը: Արդյունքում 
ակտիվանում է տեղային թիրոզինկինազը, որը թողարկում է ներբջջային 
սպիտակուցների ֆոսֆորիլացման գործընթացը: Ակտիվանում է ֆոսֆոլի-
պազ C-ն, որը հանգեցնում է IP3-ի և DAG-ի սինթեզին: Դա ակտիվացնում է 
ֆոսֆոդիէսթերազան, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է cAMP-ի սինթեզի ար-
գելակմանը: Միաժամանակ մի քանի երկրորդային մեսենջերների ակտիվա-
ցումը բացատրվում է տարբեր հյուսվածքներում հորմոնի մի քանի, իրարից 
տարբեր ազդեցություններով:  

Ֆունկցիաները 
1. Ինսուլինը նվազեցնում է արյան գլյուկոզի քանակը: Այն 20-50 ան-

գամ մեծացնում է մկանային և ճարպային հյուսվածքների թափանցելիութ-
յունը գլյուկոզի նկատմամբ: Գլյուկոզի՝ բջիջներ անցնելու մեխանիզմում գոր-
ծում է խտության գրադիենտով իրականացվող հեշտացված դիֆուզիան: 
Կմախքային մկանների, ճարպային հյուսվածքի և սրտամկանի բջիջների 
թաղանթին առկա գլյուկոզի ինսուլինկախյալ փոխադրիչը՝ GLUT-4-ը, դեպի 
բջիջ գլյուկոզի մոլեկուլները փոխադրում է միայն ինսուլինի առկայության 
դեպքում:  

2. Թեև դեպի լյարդի բջիջներ գլյուկոզի անցումը պայմանավորված է 
ինսուլին ոչ կախյալ GLUT-2 փոխադրիչով, ինսուլինը մասնակցում է հեպա-
տոցիտներ խտության գրադիենտով մտնող գլյուկոզից գլիկոգենի սինթեզին: 
Սնունդ ընդունելուց հետո, երբ արյան գլյուկոզի քանակն ավելանում է, 
խթանվում է ինսուլինի սինթեզը, որը հանգեցնում է լյարդում գլիկոգենի 
սինթեզին: Մինչ հաջորդ սննդի ընդունումը, երբ արյան գլյուկոզի քանակը 
սկսում է նվազել, նվազում է նաև ինսուլինի քանակը, և տեղի է ունենում 
հակառակ գործընթացը: Առաջացած գլյուկոզը նույն՝ GLUT-2 փոխադրիչնե-
րով անցնում է հակառակ ուղղությամբ՝ լյարդից դեպի արյուն: Սա արյան 
գլյուկոզի քանակի կարգավորման կարևորագույն մեխանիզմներից է, քանի 
որ բնականոն պայմաններում սննդի հետ ներմուծվող գլյուկոզի մոտ 60 %-ը 
ժամանակավորապես պահեստավորվում է լյարդում և ծախսվում օրվա ըն-
թացքում՝ ըստ օրգանիզմի էներգիայի պահանջի:  

3. Եթե սննդի հետ ընդունված գլյուկոզի քանակը շատ է, ապա լյար-
դում այն ամբողջությամբ չի կարողանում վերածվել գլիկոգենի, և ավելցուկը 
ինսուլինի ազդեցությամբ վերածվում է ճարպաթթուների, որոնք արյան մի-
ջոցով հասնում են ճարպային հյուսվածք և կուտակվում այնտեղ: Միաժա-
մանակ ինսուլինն ընկճում է ճարպերը քայքայող ֆերմենտների՝ լիպազների 
ակտիվությունը, ինչպես նաև մեծացնում գլյուկոզի թափանցելիությունը 
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ճարպային հյուսվածքում: Այսպիսով, ինսուլինը խթանում է ճարպային 
հյուսվածքի առաջացումն ու պահպանումը: 

4. Ինսուլինը խթանում է կմախքային մկանների աշխատանքը: Ս-
նունդ ընդունելուց հետո, երբ ինսուլինի քանակը բավարար է GLUT-4 փո-
խադրիչները ակտիվացնելու համար, մկանների թափանցելիությունը գլյու-
կոզի նկատմամբ տասնապատիկ ավելանում է, սակայն միշտ չէ, որ մկանա-
յին աշխատանքը կատարվում է արյան մեջ գլյուկոզի և ինսուլինի ամենա-
բարձր խտությունների առկայության դեպքում: Ինսուլինը խթանում է գլիկո-
գենի սինթեզը և կուտակումը նաև կմախքային մկաններում: Կուտակված 
գլիկոգենը էներգիայի աղբյուր է մկանների համար, երբ ինսուլինի քանակն 
արյան մեջ բավարար չէ: Մկանային գլիկոգենի սպառումից առաջ մկաննե-
րում հիմնական էներգիայի աղբյուր են ճարպաթթուները, ապա՝ գլյուկոզը:  

5. Ինսուլինը արգելակում է գլյուկոնեոգենեզը՝ ամինաթթուներից և 
ճարպերից գլյուկոզի սինթեզը: Ակտիվացնում է գլիկոլիզն ու միաժամանակ 
բջիջներում խթանում ֆոսֆորիլացման գործընթացները, որը հանգեցնում է 
ԱԵՖ-ի կուտակմանը: 

6. Ինսուլինը մեծացնում է բջիջների թափանցելիությունը ամինաթ-
թուների նկատմամբ, որի արդյունքում վերջիններս արյունից անցնում են 
հյուսվածքներ, խթանվում է սպիտակուցների սինթեզը, հատկապես լյար-
դում: Սպիտակուցների սինթեզը խթանելով՝ ինսուլինը կարևորվում է երե-
խաների աճի ու զարգացման համար: Այն աճի հորմոնի սիներգիստն է: 

7. Ինսուլինը չի մասնակցում նյարդային հյուսվածքի՝ գլյուկոզով մա-
տակարարման գործընթացին: Չնայած դրան՝ այն շատ կարևոր է գլխուղե-
ղի բարձրագույն նյարդային գործունեության, հատկապես ուսանելու, հիշո-
ղության, զգացմունքների, վարքագծային ռեակցիաների ձևավորման հա-
մար: Բանն այն է, որ ինսուլինը, ազդելով դրդունակ հյուսվածքների բջջա-
թաղանթի վրա, նպաստում է K+-իոնների մեծ խտության պահպանմանը 
բջջի ներսում, որն անհրաժեշտ պայման է հյուսվածքների դրդելիության հա-
մար: 

Կարգավորումը: Տարբերում են ինսուլինի սինթեզի 2 տեսակ՝ հիմային և 
խթանված: Հիմային սինթեզը կատարվում է անընդհատ, անգամ երբ գլյու-
կոզի խտությունն արյան մեջ նորմայից ցածր է: Խթանված հյութազատումը 
կատարվում է արյան մեջ գլյուկոզի քանակի ավելացմանն ի պատասխան: 
Հայտնի է, որ պլազմայում ամինաթթուների և ճարպաթթուների ավելացու-
մը ևս խթանում է β բջիջների ակտիվությունը: Ընդ որում, ինսուլինի քանա-
կը կտրուկ սկսում է ավելանալ սնունդն ընդունելուց րոպեներ անց և առա-
վելագույն արժեքին է հասնում մոտ 2 ժամ հետո: Ինսուլինն իր հերթին նվա-
զեցնում է այս սննդանյութերի քանակն արյան մեջ, որի արդյունքում նրա 
հյութազատումը կրկին նվազում է: Այսինքն՝ գործում է հետադարձ կապով 
կարգավորման մեխանիզմը:  

Հայտնի են ինսուլինի հյութազատման կարգավորման նաև հորմոնա-
յին մեխանիզմներ: Հիպերգլիկեմիկ ազդեցությամբ օժտված աճի հորմոնը, 
կորտիկոտրոպինն ու գլյուկոկորտիկոիդներն արյան մեջ ավելացնում են 
գլյուկոզի քանակը, որը երկրորդաբար հանգեցնում է β բջիջների ակտիվաց-
մանն ու ինսուլինի հյութազատությանը: Թույլ արտահայտված խթանիչ ազ-
դեցություն ունեն նաև աղեստամոքսային համակարգի հորմոնները՝ գաստ-
րինը, սեկրետինը, խոլեցիստոկինինը, ՍԱՊ-ը: Ինսուլինի սինթեզն արգելակ-
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վում է սոմատոստատին, գլյուկագոն, ադրենալին, նորադրենալին, կալցիտո-
նին հորմոններով: 

Ինսուլինի հյութազատումն ունի նաև ինքնակարգավորում: Արյան մեջ 
ինսուլինի անբավարար քանակը խթանում է β բջիջների աշխատանքը՝ 
հանգեցնելով հորմոնի հյութազատմանը, և հակառակը, հորմոնի գերքա-
նակներն արգելակում են β բջիջներին: 

 Պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի դրդումը խթանում է ինսու-
լինի արտադրումը: Դրան հակառակ՝ սիմպաթիկ նյարդային համակարգի 
դրդումը հանգեցնում է ինսուլինի քանակի նվազմանը: Դա օրգանիզմին 
հնարավորություն է տալիս սթրեսային իրավիճակներում, երբ գերիշխող է 
սիմպաթիկ համակարգի ազդեցությունը, գլյուկոզը ծախսելու որպես արագ 
էներգիայի աղբյուր, իսկ հանգիստ պայմաններում, երբ պարասիմպաթիկ 
ճյուղն է գերակայում, գլյուկոզը պաշարելու որպես գլիկոգեն: 

Թերարտադրությունը: Ինսուլինի թերարտադրությունը կամ թերֆունկ-
ցիան օրգանիզմում հանգեցնում է շաքարային դիաբետի՝ շաքարախտի 
զարգացմանը: Եթե ընկճվում է ինսուլինի արտադրությունը, ապա զարգա-
նում է 1-ին տեսակի կամ ինսուլինկախյալ շաքարախտ, իսկ եթե նրա քանա-
կը բավարար է, բայց խախտված է ազդեցության այս կամ այն օղակը, ապա 
զարգանում է 2-րդ տեսակի շաքարախտ (նկ. 10.19):  

Երկու դեպքում էլ արյան պլազմայում գլյուկոզի քանակը մեծանում է, 
անգամ կարող է հասնել 1200 մգ/դլ-ի, առաջանում է հիպերգլիկեմիա: Երբ 
արյան մեջ գլյուկոզի քանակն անցնում է 180 մգ/դլ-ից, այն անցնում է վերջ-
նական մեզ, և առաջանում է շաքարամիզություն՝ գլյուկոզուրիա: Եթե շաքա-
րային դիաբետ ունեցողների արյան գլյուկոզի կոնցենտրացիան լինի 300-
500 մգ/դլ, որը բնորոշ է չբուժվող դիաբետիկներին, օրական մեզի հետ կհե-
ռացվի մոտ 100 գ գլյուկոզ: Գլյուկոզը, անցնելով մեզի մեջ, ստեղծում է օսմո-
սային դիուրեզ, որի հետևանքով զգալի ընկճվում է ջրի հետներծծումը երի-
կամային խողովակներում. արդյունքում մի քանի անգամ ավելանում է հի-
վանդների մեզի քանակը, առաջանում է շատամիզություն՝ պոլիուրիա: Դրան 

Նկար 10.19. I(Ա) և II(Բ) տեսակների շաքարախտի առաջացման սխեման: 

Ա 
  
 
 
  
  
Բ
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նպաստում է նաև գլյուկոզի կուտակումը հյուսվածքային հեղուկում, որը օս-
մոսային գրադիենտ է ստեղծում արդեն բջջի ցիտոպլազմայի և հյուսվածքա-
յին հեղուկի միջև. ընթանում է բջիջների ջրազրկում՝ դեհիդրատացիա: 
Փաստորեն, ջուրը սկզբում հեռանում է բջիջներից, ապա նաև օրգանիզմից: 
Մեզի հետ մեծ քանակությամբ ջրի հեռացումն առաջացնում է պլազմայի 
խտացում, որը դրդում է ենթատեսաթմբի ծարավի կենտրոնը, և դիաբե-
տիկն ունենում է խիստ ծարավի զգացում՝ պոլիդիպսիա: Չնայած արյան 
պլազմայում գլյուկոզի ավելցուկին՝ այն չի յուրացվում հյուսվածքներում, և բ-
ջիջներում առաջացած քաղցը մեծ քանակությամբ սննդի ընդունման՝ պոլի-
ֆագիայի պատճառ է դառնում: Քանի որ ինսուլինի անբավարարության 
դեպքում գլյուկոզը չի մատակարարում բջիջների մեծ մասի էներգետիկ պա-
հանջը, ուստի դա սկսում են անել ճարպերը. արդյունքում արյան կազմում 
ավելանում է ճարպաթթուների քանակը, որը կոչվում է լիպիդեմիա:  

Շաքարախտը անուշադրության մատնելու դեպքում ճարպաթթունե-
րից բացի, արյան մեջ կարող են կուտակվել մեծ քանակությամբ ճարպային 
փոխանակության նյութեր՝ կետոնային մարմիններ, որոնք, լինելով օրգանա-
կան թթուներ, իջեցնում են արյան pH-ը՝ առաջացնելով արյան թթվայնա-
ցում՝ ացիդոզ, որը կոչվում է նաև կետոացիդոզ: Կետոնային մարմինները կա-
րող են անցնել նաև մեզի մեջ՝ առաջացնելով կետոնուրիա: Խիստ արտա-
հայտված կետոացիդոզն անհամատեղելի է կյանքին: Արյան մեջ կուտակվող 
H+ իոնները խթանում են շնչառական կենտրոնի աշխատանքը. արդյունքում 
շնչառությունն արագանում ու խորանում է, որի ֆիզիոլոգիական իմաստը 
ածխաթթվի ավելի շատ դուրսբերման ճանապարհով արյան pH-ի բարձրաց-
նում է: Չբուժվելու դեպքում, երբ արյան pH-ն նվազում է մինչև 7,0 և ցածր, 
կետոացիդոզը հանգեցնում է դրդունակ հյուսվածքների, այդ թվում՝ սրտի և 
նյարդային համակարգի նյութափոխանակության խանգարման, թթվածնա-
քաղցի, որի արդյունքում զարգանում է հիպերգլիկեմիկ կոմա:  

Ճարպային նյութափոխանակության խանգարումն ուղեկցվում է նաև 
լյարդից մեծ քանակությամբ խոլեստերինի անցումով դեպի արյուն, որը 
հանգեցնում է աթերոսկլերոզի: Կետոնային մարմինները կրում են բացասա-
կան լիցք, որի հետևանքով նրանք մեզով հեռանալու ընթացքում իրենց հետ 
տանում են մեծ քանակությամբ Na+ և K+ իոններ, որը առաջացնում է 
սրտխառնոց, որովայնային ցավեր, փսխումներ: Շաքարախտով երկարատև 
հիվանդների շրջանում տարիների ընթացքում սպառվում են հյուսվածքների 
սպիտակուցները, քանի որ դրանք ևս ճարպերի հետ սկսում են դառնալ է-
ներգիայի աղբյուր, որի հետևանքով շատ հյուսվածքներ հյուծվում են: Վեր-
քերի ապաքինումը դժվարանում է: Հաճախ վնասվում են առավել նուրբ է-
պիթելային հյուսվածքները, ինչպիսիք մազանոթների պատերն են: Վատա-
նում է տեսողությունը, անոթային խնդիրները կարող են զարգացնել սրտա-
նոթային հիվանդություններ, ընդհուպ սրտի և ուղեղի կաթված:  

I տեսակի կամ ինսուլինկախյալ շաքարախտը հաճախ աուտոիմունա-
յին հիվանդություն է, երբ իմունիտետը օտար է համարում ենթաստամոք-
սային գեղձի β բջիջները և ոչնչացնում դրանք: Այն ժառանգական հիմք ու-
նի: Հաճախ սկսում է ի հայտ գալ մանկության կամ դեռահասության շրջա-
նում: Այս դեպքում ինսուլինը կա՛մ բացակայում է, կա՛մ սինթեզվում է խիստ 
ցածր քանակներով: II տեսակի կամ ինսուլինանկախ շաքարախտն առավել 
բնորոշ է չափահաս մարդկանց: Նրա առաջացման հիմքում ևս կարևոր են 



358 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

ժառանգական գործոնները, սակայն ռիսկային խմբում են ավելորդ քաշ և 
ճարպակալում ունեցող մարդիկ: Այս հիվանդությունն ի հայտ է գալիս ավելի 
հասուն տարիքում, թեև վերջին տասնամյակներին մարդկանց քիչ շարժուն 
կենսակերպն ու ոչ առողջ սննդի գործածումը հանգեցրել է երիտասարդ-
ների ճարպակալման, հետևաբար նաև II տեսակի շաքարախտի զարգաց-
ման հաճախականության մեծացմանը: Հետաքրքիր է, որ շաքարախտի այս 
տեսակի զարգացման սկզբնական շրջանում, ի տարբերություն I տեսակի, 
արյան մեջ նկատվում է ինսուլինի քանակի ավելցուկ: Բանն այն է, որ հի-
վանդության պատճառը ինսուլինային ընկալիչների զգայունության անկումն 
է ինսուլինի նկատմամբ: Ստացվում է, որ թեև կա ինսուլին, սակայն այն 
արդյունավետ չի գործում գլյուկոզի դարպասները բացելու հարցում, քանի 
որ չի կապվում իր ընկալիչներին: Նման վիճակը կոչվում է օրգանիզմի 
ինսուլին-ռեզիստենտություն, որի հետևանքով կրկին գլյուկոզի քանակը 
պլազմայում շատ է: Դա խթանում է β բջիջների ակտիվությունը, ուստի շատ 
ինսուլին է սինթեզվում: I և II տեսակների շաքարախտերի ախտորոշման 
հիմքում է հենց ինսուլինի քանակի որոշումն արյան մեջ, քանի որ 2 դեպքե-
րում էլ գլյուկոզի քանակը գերազանցում է նորման:  

II տեսակի շաքարախտի դրսևորման երկրորդ փուլն այլ է: Տարիների 
ընթացքում գերծանրաբեռնված աշխատանքի հետևանքով β բջիջները 
հյուծվում են, և ի հայտ է գալիս ինսուլինի անբավարարություն:  

Թեև I և II տեսակների շաքարախտերը հիմնականում նույնանման են 
ընթանում, սակայն նրանց բուժումը կատարվում է իրարից տարբեր սխե-
մաներով: 

Գերարտադրությունը: Ինսուլինի գերֆունկցիան՝ հիպերինսուլինիզմը, 
հանգեցնում է արյան գլյուկոզի նվազմանը՝ հիպոգլիկեմիայի: Երբ արյան գլյու-
կոզի քանակը նվազում է մինչև 50-70 մգ/դլ, առաջանում է նյարդային գեր-
լարում, ագրեսիվություն, անհամապատասխան (ոչ ադեկվատ) վարքագիծ, 
որն ուղեկցվում է առատ քրտնարտադրությամբ, կարող է ի հայտ գալ նաև 
զգայախաբություն (հալյուցինացիա):  

Գլյուկոզի խտության 20-50 մգ/դլ հասնելու դեպքում գլխուղեղում 
արագ զարգացող գլյուկոզի քաղցը հանգեցնում է կողմնորոշման խանգա-
րումների, ջղաձգումների, խորացման դեպքում՝ գիտակցության կորստի՝ հի-
պոգլիկեմիկ կոմայի: Հիպերինսուլինիզմ կարող է զարգանալ ենթաստամոք-
սային գեղձում նորագոյացության առաջացման՝ ինսուլինոմայի դեպքում: 
Սակայն ավելի հաճախ ինսուլինի գերֆունկցիան զարգանում է դիաբետիկ-
ների շրջանում, երբ նրանք անհրաժեշտից շատ քանակությամբ ինսուլին են 
ներարկում: Այս վիճակը կարելի է արագ շտկել՝ շաքար կամ մեղր ուտելով:  

Թե՛ հիպերգլիկեմիկ, թե՛ հիպոգլիկեմիկ կոմաները արագ բժշկական 
օգնության բացակայության դեպքում կարող են հանգեցնել մահվան: Ներ-
կայումս մի շարք երկրներում շաքարախտով հիվանդները կրում են «դիա-
բետ» նշումով վզնոցներ: Դա օգնում է շտապօգնության աշխատակիցներին 
արագ կողմնորոշվելու և համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու հի-
վանդին, եթե զարգացել է կոմա: 

 
10.7.2. Գլյուկագոն 

 
Գլյուկագոնը սինթեզվում է ենթաստամոքսային գեղձի լանգերհանսյան 
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կղզյակների α բջիջներում: Այն ինսուլինի անտագոնիստ հորմոն է, այսինքն` 
բարձրացնում է արյան գլյուկոզի քանակը: Գլյուկագոնը պոլիպեպտիդ է՝ 
կազմված 29 ամինաթթվային մնացորդներից (Mr=3485): Ունի 6-10 րոպե 
կիսաքայքայման պարբերաշրջան: Գլյուկագոնի հիմնական թիրախ օրգանը 
լյարդն է: 

Ֆունկցիաները  
1. Լյարդում խթանում է գլիկոգենոլիզը` գլիկոգենի ճեղքումը, որի արդ-

յունքում առաջանում է գլյուկոզ: Դա կատարվում է հեպատոցիտներում ա-
դենիլատցիկլազի ակտիվացմամբ, որը հանգեցնում է երկրորդային մեսեն-
ջեր cAMP-ի առաջացմանը: Վերջինս իր հերթին հարուցում է սպիտալույծ 
ֆերմենտների ակտիվացման և գործարկման շղթայական ռեակցիաներ. 
արդյունքում գլիկոգենը ճեղքվում է՝ առաջացնելով գլյուկոզո-1-ֆոսֆատի 
մոնոմերներ, որոնք արագ ապաֆոսֆորիլանալով վերածվում են գլյուկոզի և 
լյարդից անցնում են արյուն: Նշված շղթայական ռեակցիաների արդյունքում 
հորմոնի կենսաբանական ազդեցությունը միլիոնապատկվում է, և 1 մոլեկուլ 
գլյուկագոնի ազդեցությամբ լյարդից արյուն են անցնում մինչև 100մլն գլյու-
կոզի մոլեկուլներ: 

2. Խթանում է գլյուկոնեոգենեզը լյարդում, որը հանգեցնում է արյան 
կազմում ամինաթթուների քանակի նվազմանը: Նկատենք, որ ինսուլինը ևս 
նվազեցնում է արյան ամինաթթուների քանակը: Թեև ամինաթթուները այս 
2 անտագոնիստ հորմոնների ազդեցությամբ ծախսվում են բոլորովին տար-
բեր նպատակներով (ինսուլինի ազդեցությամբ դրանցից սինթեզվում են 
սպիտակուցներ, գլյուկագոնի ազդեցությամբ՝ գլյուկոզ), այդուամենայնիվ, 
նրանց ազդեցությունը արյան ամինաթթուների քանակի վրա միանման է: 

3. Գլյուկագոնը, ակտիվացնելով լիպազները, խթանում է ճարպերի 
քայքայումը ճարպային հյուսվածքում: Առաջացած ազատ ճարպաթթուները 
հյուսվածքներում ծառայում են որպես էներգիայի աղբյուր: Դրան նպաստում 
է նաև ճարպերի սինթեզի վրա գլյուկագոնի արգելակող ազդեցությունը, որը 
հնարավորություն է տալիս, որ ճարպաթթուները հասնեն մյուս հյուսվածք-
ներին:  

4. Գլյուկագոնի ազդեցությամբ լյարդում առաջանում են մեծ քանա-
կությամբ կետոնային մարմիններ, քանի որ ընկճվում է դրանց օքսիդա-
ցումը:  

5. Գլյուկագոնը, երկրորդաբար բարձրացնելով արյան գլյուկոզը, խթա-
նում է ինսուլինի սինթեզը և ընկճում ինսուլինազի ակտիվությունը: 

6. cAMP-ի քանակի ավելացման մեխանիզմով գլյուկագոնը սրտամկա-
նի վրա թողնում է դրական ինոտրոպ և քրոնոտրոպ ազդեցություն, որը 
հանգեցնում է զարկերակային ճնշման բարձրացմանը: 

7. Գլյուկագոնը մեծացնում է օրգանիզմի հիմնական փոխանակությու-
նը, ուստի և օրգանիզմում թթվածնի ծախսը: 

Հորմոնի գումարային ազդեցությունը հանգեցնում է արյան պլազմա-
յում գլյուկոզի քանակի ավելացմանը, ուստի գլյուկագոնը կոչվում է հիպեր-
գլիկեմիկ հորմոն: Արյան պլազմայում գլյուկոզի անհրաժեշտ քանակը սնունդ 
ընդունելու ընթացքում, դրանից առաջ ու հետո, ինչպես նաև լարվածության 
պայմաններում անընդհատ ապահովելու համար խիստ կարևոր է գլյուկա-
գոնի և ինսուլինի փոխհամաձայնեցված աշխատանքը, ընդ որում, այս հար-
ցում որոշիչ է նրանց համատեղ ազդեցությունը լյարդի վրա (նկ. 10.20): 
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Կարգավորումը: Գլյուկագոնի սինթեզը կարգավորվում է ենթաստա-
մոքսային գեղձի α բջիջների վրա գլյուկոզի ազդեցությամբ: Արյան գլյուկոզի 
նվազումը դրդում է α բջիջները՝ ակտիվացնելով նրանցում գլյուկագոնի 
առաջացումը, իսկ գլյուկոզի ավելցուկը, ընդհակառակը, արգելակում է այս 
բջիջները: Նման ազդեցությամբ են օժտված նաև ամինաթթուները: Մեծ 
քանակությամբ սպիտակուցային սնունդ (հիմնականում մսեղենով ուտեստ-
ներ) ընդունելու հետևանքով արյան մեջ ամինաթթուների ավելցուկ է դիտ-
վում, որը խթանում է գլյուկագոնի սինթեզը: Գլյուկագոնի հյութազատումը 
խթանվում է նաև ստամոքսաաղիքային համակարգի որոշ հորմոնների 
ազդեցությամբ, որոնք են գաստրինը, բոմբեզինը, P նյութը, խոլեցիստոկի-
նինը, ստամոքս արգելակող պոլիպեպտիդը: Սթրեսային իրավիճակներում 
ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունների դեպքում խթանվում է 
գլյուկագոնի սինթեզը: Այս ազդեցությունները հիմնականում 
միջնորդավորված են սիմպաթիկ նյարդային համակարգով: 

Սեկրետինն ու արյան մեջ կուտակվող ազատ ճարպաթթուներն ընկ-
ճում են գլյուկագոնի սինթեզը: α բջիջներն արգելակվում են նաև ինսուլինով 
և սոմատոստատինով, որոնք սինթեզվում են հարևան բջիջներում: 

 

Նկար 10.20. Ինսուլինի և գլյուկագոնի ազդեցությունը 
արյան գլյուկոզի քանակի կարգավորման վրա: 
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10.7.3. Սոմատոստատին 
 
Սոմատոստատինը սինթեզվում է ենթաստամոքսային գեղձի լանգեր-

հանսյան կղզյակների δ (դելտա) բջիջներում (նկատենք, որ սոմատոստա-
տին սինթեզվում է նաև ենթատեսաթմբում, և ենթատեսաթումբ-մակուղե-
ղային կապերի շնորհիվ այնտեղ սինթեզված սոմատոստատինի հիմնական 
ֆունկցիան մակուղեղում աճի հորմոնի սինթեզի արգելակումն է): Այն պեպ-
տիդային հորմոն է, ունի կառուցվածքային 2 տեսակներ՝ 14 և 28 ամի-
նաթթվային մնացորդներից կազմված: Սոմատոստատինի կիսաքայքայման 
պարբերությունը 3 րոպե է: 

Ֆունկցիաները 
1. Սոմատոստատինն ընկճում է ենթաստամոքսային գեղձի լանգեր-

հանսյան կղզյակների α և β բջիջները՝ արգելակելով ինսուլինի և գլյուկագո-
նի սինթեզը: Ընդ որում, α բջիջները սոմատոստատինի նկատմամբ մոտ 50 
անգամ ավելի զգայուն են β բջիջների համեմատ, բայց փոխարենը սոմա-
տոստատինի արգելակիչ ազդեցությունը շատ ավելի երկարատև է β բջիջ-
ների վրա: Արգելակման մի մասն իրականանում է որպես պարակրինային 
փոխազդեցություն, իսկ հյութազատված սոմատոստատինի հիմնական 
մասն անցնում է արյան մեջ և միայն արյան համակարգային շրջանառութ-
յան 1 պտույտ կատարելուց հետո է հասնում թիրախ բջիջներին, քանի որ 
կղզյակների δ բջիջները արյուն են ստանում միայն α և β բջիջներից հետո:  

2. Սոմատոստատինն արգելակում է նաև իր սինթեզը՝ կապվելով δ 
բջիջների հետ: 

3. Սոմատոստատինը արգելակում է ստամոքսաղիքային համակարգի 
ներզատական բջիջների գործունեությունը՝ նվազեցնելով գաստրինի, խոլե-
ցիստոկինինի, մոթիլինի, սերոտոնինի, անոթակտիվ աղիքային պեպտիդի 
սինթեզը: Դրանով այն երկրորդաբար ընկճում է մարսողական համակարգի 
թե՛ շարժողական, թե՛ հյութազատական և թե՛ ներծծման ֆունկցիաները: 
Էապես նվազում է թքի քանակը: 

4. Ֆարմակալոգիական չափաբաժնով սոմատոստատինը գործնակա-
նորեն լիովին արգելակում է ենթաստամոքսային գեղձի, աղիքների թե՛ ներ-
զատական, թե՛ արտազատական ֆունկցիաները: 

5. Սոմատոստատինն արգելակում է պարաթհորմոնի, կալցիտոնինի, 
թիրեոտրոպ հորմոնի, պրոլակտինի և ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոնների 
սինթեզը:  

Ինչպես տեսնում ենք, սոմատոստատինի բոլոր հայտնի ֆունկցիա-
ներն արգելակիչ են: 

Կարգավորումը: Արյան կազմում գլյուկոզի, ամինաթթուների, ճարպաթ-
թուների ավելացումը խթանում է սոմատոստատինի արտադրությունը:  

 
10.7.4. Պանկրեատիկ պոլիպեպտիդ 

 
Պանկրեատիկ պոլիպեպտիդը սինթեզվում է հիմնականում կղզյաների 

PP բջիջներում: 36 ամինաթթվային մնացորդներից կազմված պեպտիդ է՝ 
4200 Դտ մոլեկուլային զանգվածով: Արյան մեջ նրա քանակը մոտ 80 պգ/մլ է: 
Այն դեռևս լավ ուսումնասիրված հորմոն չէ: Հայտնի են նրա արգելակիչ ազ-
դեցությունները տրիպսինի, լեղու և բիլիռուբինի առաջացման վրա: Այն թու-
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լացնում է լեղապարկի պատերի հարթ մկանները, նվազեցնում է սինթեզվող 
ենթաստամոքսային հյութի քանակը: Պանկրեատիկ պոլիպեպտիդը ենթաս-
տամոքսային հյութի տնտեսողն է, քանի որ թույլ չի տալիս ավելորդ հյութի 
սինթեզ ու ակտիվացում, ինչպես նաև բացառում է առանց անհրաժեշտութ-
յան լեղամղումը՝ լեղու կորուստը: 

 

10.8. Սեռական հորմոններ 
 

Սեռական հորմոնները սինթեզվում են սեռական գեղձերում, որոնք 
խառը գեղձեր են: Դրանք սեռական բջիջների արտազատմամբ պատկա-
նում են արտազատական համակարգին, սեռական հորմոնների առաջաց-
մամբ՝ ներզատական համակարգին: Կանանց սեռական գեղձերը ձվարան-
ներն են, որոնք սինթեզում են իգական սեռական հորմոններ, տղամարդ-
կանցը՝ սերմնարաններն են, որոնք պատասխանատու են արական սեռա-
կան հորմոնների սինթեզի համար: 

 
10.8.1. Արական սեռական հորմոններ 

 
Արական սեռական հորմոնները կոչվում են անդրոգեններ (հունարե-

նից՝ անդրոս՝ տղամարդ): Դրանք ստերոիդ հորմոններ են և սինթեզվում են 
խոլեստերինից ու ացետիլ CoA-ից: Անդրոգեններն են տեստոստերոնը, դի-
հիդրոտեստոստերոնը և անդրոստերոնը: Հիմնական հորմոնը տեստոստե-
րոնն է, որը սինթեզվում է սերմնարանների միջային շերտում՝ սերմնածո-
րանների արանքներում տեղակայված Լեյդիգի բջիջներում, որոնք հասուն 
տղամարդկանց օրգանիզմում կազմում են սերմնարանների զանգվածի մոտ 
20 %-ը: Տեստոստերոնը սերմնարաններում սկսում է սինթեզվել սաղմնային 
զարգացման 17-րդ շաբաթից և շարունակվում է ծնվելուց հետո մինչև 10 
շաբաթական տարիքը, այնուհետև մանկության տարիներին՝ մինչև 10-12 
տարեկան, Լեյդիգի բջիջները սերմնարաններում գրեթե բացակայում են: 
Դրանք նորից սկսում են հայտնվել սեռահասունացման շրջանում և ակտի-
վորեն առաջանում են մինչև 50 տարեկան, որից հետո աստիճանաբար քչա-
նում են:  

Տղամարդկանց արյան տեստոստերոնի քանակը 2,7-8,5 նմոլ/լ է, իսկ օ-
րական սինթեզը միջինը 7 մգ է: 80 տարեկանում սինթեզվում է արդեն 2-4 
անգամ քիչ հորմոն, քան երիտասարդ տարիներին: Տեստոստերոնը, անցնե-
լով ինչպես արյան, այնպես էլ ավշի մեջ, մասամբ վերածվում է դիհիդրոտես-
տոստերոնի, որն ունի կենսաբանական ավելի մեծ ակտիվություն: Արյան 
մեջ տեստոստերոնի և դիհիդրոտեստոստերոնի 98 %-ը փոխադրվում է 
պլազմայի սպիտակուցներին կապված, ընդ որում, ալբումինների հետ 
նրանց կապն ավելի թույլ է, քան β-գլոբուլինների հետ, որոնք կոչվում են սե-
ռական հորմոն փոխադրող գլոբուլիններ և կապվում են նաև էստրոգենների 
հետ: Տեստոստերոնն ակտիվ է 30 րոպեից մինչև մի քանի ժամ, այնուհետև 
քայքայվում է լյարդում, և նրա մնացորդային միացությունները, միանալով 
գլյուկուրոնաթթվի և սուլֆատների հետ, հեռացվում են օրգանիզմից կա՛մ 
կղանքով՝ լեղու կազմում հասնելով աղիքներին, կա՛մ մեզով՝ արյան միջոցով 
հասնելով երիկամներին:  

Տեստոստերոնի 20 անգամ ավելի նվազ քանակություն կա կանանց 
արյան մեջ, սակայն տղամարդկանց օրգանիզմում, բացի հորմոնի ընդհա-
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նուր քանակական առավելությունից, մեծ է նաև ազատ հորմոնի մասնաբա-
ժինը, որն այն դարձնում է ավելի ակտիվ:  

Ֆունկցիաները 
1. Տեստոստերոնի անմիջական ազդեցությամբ են ձևավորվում արա-

կան սեռական օրգանները, այդ թվում՝ սերմնարանները, ամորձիները և առ-
նանդամը: Փորձնական եղանակով պարզվել է, որ եթե կենդանուն հղիութ-
յան ընթացքում տեստոստերոն ներարկվի, ապա գենետիկորեն իգական 
սաղմերը, որոնց բջիջներում առկա են XX քրոմոսոմներ, ևս կծնվեն արա-
կան սեռական օրգաններով: Մեկ այլ փորձով գենետիկորեն XY քրոմոսոմնե-
րով սաղմերի ներարգանդային զարգացման ընթացքում հեռացվել են սերմ-
նարանները: Այդ դեպքում պտղի օրգանիզմում զարգացել են իգական սե-
ռական օրգաններ մոր օրգանիզմի հորմոնների ազդեցությամբ: 

2. Տեստոստերոնն ապահովում է սերմնարանների իջեցումը դեպի ա-
մորձապարկ, որը սովորաբար կատարվում է հղիության վերջին եռամսյակի 
կեսերին: Եթե նորածինը ծնվում է զարգացած, սակայն չիջած սերմնարան-
ներով, ապա երբեմն միայն տեստոստերոնի ներարկումը կարգավորում է 
այդ խնդիրը:  

3. Դեռահասության տարիքում մինչև վերջնական սեռահասունացու-
մը տեստոստերոնն ապահովում է առաջնային սեռական հատկանիշների 
(սեռական օրգաններ) աճը, ինչպես նաև երկրորդային սեռական հատկա-
նիշների (ձայնի տեմբրի փոփոխություն, մազակալում և այլն) ձևավորումը: 
Ձայնի փոփոխությունը սեռահասունացման շրջանում պայմանավորված է 
կոկորդի կառուցվածքի վրա տեստոստերոնի ազդեցությամբ, որի արդյուն-
քում լորձաթաղանթը գերաճում է: Այդ շրջանում ձայնը որոշ ժամանակա-
հատվածում կոտրվում է, որը երբեմն անվանում են ձայնային մուտացիա, 
սակայն տեստոստերոնի քանակի կայունացմանը զուգահեռ այդ երևույթը 
վերանում է, և պատանին ձեռք է բերում տղամարդու ձայն: 

4. Տեստոստերոնը խթանում է մաշկի հաստացումը հատկապես են-
թամաշկային շերտի հաշվին: Արդյունքում ակտիվանում են քրտնագեղձերը 
և ճարպագեղձերը: Սեռահասունացման շրջանում, հորմոնի քանակական 
կտրուկ ավելացմամբ պայմանավորված, մաշկի վրա ի հայտ են գալիս ան-
ցանկալի պզուկներ՝ ակնե, որը ճարպագեղձերի գերակտիվության հետևան-
քով առաջացող բորբոքումն է: Ժամանակի ընթացքում մաշկը սովորաբար 
հարմարվում է աշխատանքի նոր ռիթմին, և այդ երևույթներն անհետանում 
են: 

5. Տեստոստերոնը, լինելով անաբոլիկ հորմոն, էապես նպաստում է 
մկանային սպիտակուցների սինթեզին, որի հետևանքով տղամարդկանց 
մկանային զանգվածը միջինը 1,5 անգամ գերազանցում է կանանց մկանա-
յին զանգվածին: Այս փաստը հիմք է դարձել սպորտում մարզիկների կողմից 
իրենց մկանային զանգվածն ավելացնելու նպատակով սինթետիկ անդրո-
գեններ կիրառելու համար, որը շարունակաբար կրկնվելու դեպքում վնա-
սում է օրգանիզմը, որի պատճառով արգելված է միջազգային սպորտային 
հանձնաժողովների կողմից:  

6. Տեստոստերոնի անաբոլիկ մյուս կարևորագույն ազդեցությունը 
կմախքի վրա է: Հորմոնի ազդեցությամբ խթանվում է ոսկրերի կազմի սպի-
տակուցների սինթեզը, որոնք, ներթափանցելով ոսկրեր, նպաստում են նաև 
այնտեղ կալցիումի կուտակմանը և պահպանմանը, որի արդյունքում ոսկրե-
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րը թե՛ լայնանում են, թե՛ խտանում: Ձևավորվում է առավել ամուր հենա-
րան՝ ձագարաձև, նեղ կոնքի խոռոչ: Տղամարդկանց օրգանիզմում տեստոս-
տերոնի պակասի հետևանքով ձևավորվում է կանացի՝ օվալաձև կոնքի խո-
ռոչ: Տեստոստերոնի այս հատկությունը հնարավորություն է տալիս այն կի-
րառելու տարեց տղամարդկանց շրջանում՝ օստեոպորոզը բուժելու նպա-
տակով:  

7. Տեստոստերոնը խթանում է մակուղեղում աճի հորմոնի սինթեզն ու 
հյութազատումը, որի հետևանքով նրա անաբոլիկ ազդեցությունն օրգանիզ-
մի վրա ավելի է արտահայտվում: 

8. Տեստոստերոնը խթանում է էրիթրոպոեզը ինչպես ուղղակի եղա-
նակով՝ ազդելով էրիթրոպոետինների սինթեզի վրա, այնպես էլ անուղղակի 
եղանակով՝ մեծացնելով հիմնական նյութափոխանակությունը, որի հե-
տևանքով օրգանիզմում մեծանում է թթվածնի պահանջը, որն իր հերթին 
խթանում է էրիթրոպոեզը: Սա է պատճառը, որ տղամարդկանց էրիթրո-
ցիտների քանակը 1 մլ արյան մեջ միջինը 700.000–ով գերազանցում է կա-
նանց ցուցանիշը: 

9. Տեստոստերոնը թափանցում է Սերտոլիի բջիջներ՝ խթանելով սե-
ռական բջիջների առաջացումը, ինչպես նաև ազդում է սերմագոյացման 
կարգավորման կենտրոնական մեխանիզմների վրա: 

10. Այն ապահովում է սեռական ցանկությունը և պոտենցիան:  
11. Կանանց օրգանիզմում անդրոգենները խթանում են ցայլքի և թ-

ևատակերի մազակալումը, խթանում են սեռական հակումը: 
Կարգավորումը: Տեստոստերոնի սինթեզը խթանվում է Լեյդիգի բջիջնե-

րի վրա գեղձային մակուղեղի լյուտեինացնող հորմոնի անմիջական ազդե-
ցությամբ: Լյուտեինացնող հորմոնի սինթեզն իր հերթին խթանվում է ենթա-
տեսաթմբի գոնադոլիբերին հորմոնով: Տեստոստերոնի քանակն ուղիղ հա-
մեմատական է արյան մեջ լյուտեինացնող հորմոնի քանակին: Գործում է 
կարգավորման հետադարձ բացասական կապի սկզբունքը: Տեստոստերո-
նը, մեծ քանակությամբ սինթեզվելով, ենթատեսաթմբում արգելակում է գո-
նադոլիբերինի սինթեզը, որն իր հերթին հանգեցնում է մակուղեղում լյու-
տեինացնող հորմոնի սինթեզի նվազմանը, որն էլ հանգեցնում է տեստոստե-
րոնի արտադրման արգելակմանը: Հարկ է նկատել, որ տեստոստերոնը, են-
թատեսաթմբում ընկճելով գոնադոլիբերինի սինթեզը, հանգեցնում է նաև 
գեղձային մակուղեղի մեկ այլ՝ ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոնի (ՖԽՀ) սինթեզի 
նվազմանը, որը Սերտոլիի բջիջներում ընկճում է սերմագոյացումը: Եթե 
նաև հաշվի առնենք, որ տեստոստերոնն ունի անմիջական ազդեցություն 
Սերտոլիի բջիջներում սեռական բջիջների ձևավորման վրա, ապա պարզ է, 
որ սերմագոյացման կարգավորման համար կարևոր են ինչպես ֆոլիկու-
լոխթանիչ հորմոնը, այնպես էլ տեստոստերոնը: Սերմագոյացման կարգա-
վորմանը մասնակցում է նաև Սերտոլիի բջիջներում սինթեզվող ինհիբին 
հորմոնը, որը գլիկոպրոտեինային դիմեր է: Այն արգելակում է ՖԽՀ-ի սին-
թեզն ու հյութազատումը, որը դանդաղեցնում է սերմագոյացումը: Ինհիբինը 
սերմում սերմնաբջիջների խտության հիմնական կարգավորիչներից մեկն է: 
Երբ սեռական բջիջների քանակը նորմայից (մոտ 45 մլն/մլ) շատանում է, 
մեծ քանակությամբ ինհիբին է սինթեզվում, որը հետադարձ բացասական 
կապի սկզբունքով մակուղեղում ՖԽՀ-ի սինթեզի ընկճմամբ նվազեցնում է 
սեռական բջիջների սինթեզի արագությունը, իսկ երբ սերմնաբջիջների 
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խտությունը նվազում է 20 մլն/մլ-ից, ինհիբինի հյութազատումը գրեթե դա-
դարում է: Սա է պատճառը, որ տղամարդկանց արյան մեջ ինհիբինի քանա-
կը սերմագոյացման և ակտիվ սերմնաբջիջների քանակական գնահատման 
ցուցանիշ է: Սաղմնային զարգացման ընթացքում տեստոստերոնի սինթեզը 
խթանվում է մոր օրգանիզմում սինթեզվող քորիոնային գոնադոտրոպին 
հորմոնի ազդեցությամբ, որը թափանցում է պտղի ամորձիներ և անմիջա-
պես խթանում Լեյդիգի բջիջները: Հասուն տղամարդկանց դեպքում տես-
տոստերոնի քանակի վրա կարող է ազդել նաև հոգեհուզական վիճակը: Բա-
ցասական հույզերը, գերլարված վիճակը ենթատեսաթմբում գոնադոլիբերի-
նի հյութազատման ընկճման ճանապարհով հանգեցնում են տեստոստերո-
նի քանակի նվազմանը: 

Գերարտադրությունը: Հասունացման շրջանում տեստոստերոնի ավել-
ցուկը նախ հանգեցնում է հասակի արագ ավելացմանն ու մկանային զանգ-
վածի մեծացմանը: Սակայն քանի որ տեստոստերոնը խթանում է աճի հոր-
մոնի սինթեզը մակուղեղում, ուստի ժամանակից շուտ փակվում են խողո-
վակաձև ոսկրերի աճման գոտիները: Աճառները արագ են ոսկրանում, որի 
հետևանքով կմախքի աճը երկարությամբ կանգ է առնում, և առաջանում է 
կարճահասակություն: Տեստոստերոնի քանակի ավելացումը սեռահասուն 
շրջանում հանգեցնում է գլխի մազածածկույթի նոսրացմանը: Առաջանում է 
ճաղատություն: 

Թերարտադրությունը: Սաղմնային զարգացման շրջանում ամորձիների 
թերֆունկցիան հանգեցնում է արական սեռական օրգանների սաղմնադր-
ման խանգարումների, ընդհուպ իգական սեռական օրգանների հնարավոր 
ձևավորմանը: Նախասեռահասունացման շրջանում տեստոստերոնի պա-
կասի հետևանքով խանգարվում է ոսկրամկանային համակարգի նորմալ ա-
ճը: Խողովակաձև ոսկրերի էպիֆիզներում աճառային հյուսվածքը չի ոսկ-
րանում, որի հետևանքով ոսկրերի աճը երկարությամբ շարունակվում է եր-
կար ժամանակ: Առաջանում է ներքինիանման հսկայություն, որն ուղեկց-
վում է բարակ ոսկրերի ու թերզարգացած մկանների առաջացումով:  

 
10.8.2. Իգական սեռական հորմոններ 

 
Իգական սեռական հորմոններն են էստրոգենները և գեստագենները, 

որոնք սինթեզվում են ձվարաններում, իսկ հղիության ընթացքում հիմնակա-
նում ընկերքում: Այս հորմոնների սինթեզի նախանյութը խոլեստերոլն է:  

Էստրոգեններ: Հիմնական Էստրոգենները էստրոնն ու էստրադիոլն 
են: Կենսաբանական ամենամեծ ակտիվությամբ օժտված է β էստրադիոլը: 
Էստրադիոլը և էստրոնը ունեն նաև նյութափոխանակային արգասիք՝ 
էստրիոլ, որի ակտիվությունը, սակայն, շատ փոքր է: β էստրադիոլը մոտ 80 
անգամ ավելի ակտիվ է էստրիոլից և 12 անգամ՝ էստրոնից: Էստրոգենները 
սինթեզվում են ձվարաններում: Մինչև նախասեռահասունացման շրջանը 
աղջիկների օրգանիզմում էստրոգենների քանակը չնչին է, հասունացման 
շրջանում այն մի քանի տասնյակ անգամ ավելանում է: Բանն այն է, որ ման-
կության տարիներին ենթատեսաթմբում չի սինթեզվում գոնադոլիբերին, ո-
րի հետևանքով գեղձային մակուղեղում չեն առաջանում գոնադոտրոպ հոր-
մոններ: Նախահասունացման շրջանում ենթատեսաթումբ-մակուղեղ հա-
մալիրի այս օղակը կտրուկ ակտիվանում է, որը հանգեցնում է ձվարաննե-
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րում էստրոգենների սինթեզին ու հյութազատմանը: Վերարտադրողական 
տարիքի կնոջ օրգանիզմում էստրոգենների օրական սինթեզը մոտ 0,5 մգ է: 
Էստրոգենները արյան հետ շրջանառում են հիմնականում գլոբուլիններին 
կապված, քիչ քանակությամբ նաև ալբումիններին միացած: Քիչ քանակութ-
յամբ էստրոգեններ սինթեզվում են աղջիկների օրգանիզմում մակերիկամ-
ների կեղևում: 
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Ֆունկցիաները 
1. Նպաստում են սաղմի սեռային տարբերակմանը, իսկ սեռահասու-

նացման շրջանում կանացի առաջնային սեռական հատկանիշների զար-
գացմանը: Մի քանի անգամ մեծանում են արգանդի, ձվարանների, արգան-
դային (ֆալոպյան) փողերի և հեշտոցի չափերը: Մեծանում են նաև արտա-
քին սեռական օրգանները՝ ամոթաշուրթերը: Նպաստում են ֆալոպյան փո-
ղերի թարթիչավոր էպիթելի հաստացմանը և թարթիչների շարժունակութ-
յան մեծացմանը, որն անհրաժեշտ է դեպի արգանդ ձվաբջջի ապահով 
փոխադրման համար: Հեշտոցի միաշերտ խորանարդաձև էպիթելը դառ-
նում է բազմաշերտ, վարակների և մեխանիկական վնասվածքների նկատ-
մամբ՝ առավել կայուն: Այս պատճառով մանկական տարիքում հեշտոցային 
վարակները բուժելու համար կիրառվում են էստրոգեններ, որոնք մեծաց-
նում են հեշտոցի պատերի դիմադրողականությունը:  

2. Նպաստում են աղջիկների կաթնագեղձերի ձևավորմանը՝ ապահո-
վելով ստրոմայի աճն ու կաթնածորանների առաջացումը, ինչպես նաև 
կրծքագեղձերում ճարպային հյուսվածքի ներդրմանը: Հասուն կնոջ օրգա-
նիզմում ևս էստրոգենները նպաստում են կրծքագեղձերի մեծացմանը: 
Հարկ է նշել, որ էստրոգենները միայն նախապատրաստում են կաթնագեղ-
ձերը իրենց ֆունկցիայի՝ կաթնատվության իրականացմանը, սակայն 
դրանք չեն մասնակցում կաթի առաջացմանն ու արտազատմանը:  

3. Ունեն նյութափոխանակությունը խթանող ազդեցություն, նպաս-
տում են ենթամաշկային ճարպային շերտի առաջացմանը, որի արդյունքում 
ճարպային հյուսվածքը կնոջ օրգանիզմում ընդհանուր քաշի ավելի մեծ տո-
կոսն է կազմում, քան տղամարդկանց դեպքում: Ճարպային հյուսվածքը 
հատկապես կուտակվում է կրծքագեղձերի, հետույքի, ազդրերի շրջանում՝ 
ապահովելով կանացի կազմվածքի առանձնահատկությունները: Դրա 
հետևանքով արյան պլազմայում նվազում է խոլեստերինի քանակը: 

4. Էստրոգենները էապես խթանում են կմախքի աճը՝ ակտիվացնելով 
ոսկրային հյուսվածքի օստեոբլաստները, միաժամանակ ընկճելով օստեոկ-
լաստների ակտիվությունը: Դրան զուգահեռ՝ էստրոգեններն արագացնում 
են խողովակավոր ոսկրերի էպիֆիզային աճառների ոսկրացումն ավելի 
արագ, քան տղաների դեպքում դա անում է տեստոստերոնը: Ստացվում է, 
որ աղջիկները սեռահասունացման շրջանի սկզբում՝ 11-12 տարեկանում, 
շատ ավելի արագ են ավելացնում հասակը, քան տղաները, սակայն փոխա-
րենը աղջիկների աճը կանգնում է 13-15 տարեկանում, մինչդեռ տղաները 
դեռևս շարունակում են հասակ առնել մինչև 15-19 տարեկանը:  

5. Մասնակցում են դաշտանային ցիկլի կարգավորմանը (տե՛ս 10.8.3): 
6. Խթանիչ ազդեցություն ունեն նյարդային համակարգի տարբերակ-

ման, միջկիսագնդային կապերի ապահովման, ուղեղի էլեկտրական ակտի-
վության ձևավորման վրա: 

7. Էստրոգեններն ունեն թույլ արտահայտված ալդոստերոնային ազ-
դեցություն, այսինքն՝ նպաստում են արյան նատրիումի և ջրի ավելացմանը: 
Այս ազդեցությունը կարևորվում է հղիության ընթացքում, երբ էստրոգեննե-
րի քանակը խիստ ավելանում է, սակայն դա երբեմն հանգեցնում է օրգա-
նիզմում մեծ քանակությամբ հեղուկի կուտակմանը և այտուցների առա-
ջացմանը: 

8. Հղիության ընթացքում էստրոգենները խթանում են արգանդի մկա-
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նային շերտի աճը (արգանդի զանգվածը 50 գ-ից դառնում է մոտ 1 կգ), մե-
ծացնում են արգանդ-ընկերքային արյունամատակարարման արդյունավե-
տությունը, պրոլակտինի ու պրոգեստերոնի հետ ապահովում են կաթնա-
գեղձերի աճը:  

9. Էստրոգենների ազդեցությամբ փոխվում է կանանց հոգեհուզական 
աշխարհը, ձևավորվում է կանացի սեռական վարքագիծը:  

Գերարտադրությունը: Էստրոգենների գերարտադրություն կարող է 
նկատվել ձվարանների, մակուղեղի ախտահարումների, որոշ հակաբեղմնա-
վորիչ դեղերի երկարատև օգտագործման ժամանակ, ինչպես նաև հումորալ 
կարգավորման խանգարումների հետևանքով, ինչպես օրինակ՝ պրոգեստե-
րոնի անբավարար քանակի դեպքում: Նախադաշտանային օրերին նկատ-
վում է որովայնի ու կրծքագեղձերի փքվածություն, որը պայմանավորված է 
այդ հատվածներում ավելորդ ջրի կուտակմամբ: Խանգարվում է դաշտանա-
յին ցիկլը, դաշտանը սովորաբար դառնում է ավելի ցավոտ և ուղեկցվում է 
առատ արյունահոսությամբ: Հնարավոր են միջդաշտանային արյունահո-
սություններ: Առաջանում են քնի խանգարումներ, դյուրագրգիռ վիճակ, մա-
զաթափություն, մաշկի բորբոքում: Այս վիճակի անտեսումը կարող է հան-
գեցնել անպտղության, վերարտադրողական օրգաններում և կրծքագեղձե-
րում նորագոյացությունների առաջացմանը:  

Թերարտադրությունը: Էստրոգենների քաղց կանանց օրգանիզմում սո-
վորաբար նկատվում է դաշտանադադարի տարիքում: Դաշտանադադարն 
առաջանում է 45-55 տարեկանում, որի պատճառը ձվարանների սպառումն 
է, երբ այնտեղ գործնականորեն չեն մնում հորմոն սինթեզող ֆոլիկուլներ: 
Այս տարիքում էստրոգենների աղբյուրը դառնում են մակերիկամները: Հոր-
մոնների քանակի կտրուկ նվազումն ուղեկցվում է հոգեհուզական անհավա-
սարակշիռ վիճակով, մաշկի ջերմաստիճանի հանկարծակի թռիչքաձև 
բարձրացման ալիքներով, քրտնարտադրության ավելացումով, պսիխոգեն 
շնչահեղձուկով, ոսկրերի ապահանքայնացմամբ, աշխատունակության ան-
կումով: Մի քանի ամիսների ընթացքում ներզատական համակարգը հար-
մարվում է ստեղծված նոր իրավիճակին և փոխհատուցող տարբեր մեխա-
նիզմներով այս երևույթները սկսում են վերանալ: Եթե էստրոգենների թե-
րարտադրությունը լինում է դեռահասային տարիքում, ապա հետ է ընկնում 
վերարտադրողական օրգանների և կրծքագեղձերի զարգացումը: Նման կա-
նայք ունեն շատ բարձր հասակ, քանի որ խողովակաձև ոսկրերի աճի գոտի-
ները երկար ժամանակ չեն փակվում: Երիտասարդ կանանց շրջանում էստ-
րոգենների թերարտադրությունն ուղեկցվում է դաշտանային ցիկլի խանգա-
րումներով, ընդհուպ դրա բացակայություն (ամենոռեա):  

Գեստագեններ: Գեստագեն նշանակում է հղիություն առաջացնող 
հորմոն (գեստացիա՝ հղիություն): Կնոջ օրգանիզմի հիմնական գեստագենը 
պրոգեստերոնն է: Այն սինթեզվում է դեղին մարմնում, մակերիկամների կեղ-
ևի ցանցանման գոտում, ձվարաններում, իսկ հղիության երկրորդ եռամսյա-
կից սկսած՝ ընկերքում (պլացենտա): Վերարտադրողական տարիքի կնոջ 
օրգանիզմում գեստագենների օրական սինթեզը, պայմանավորված դաշ-
տանային ցիկլի շրջանով, աննշանից հասնում է 15-20 մգ-ի: Հղիության ըն-
թացքում այն հարյուրապատկվում է: Արյան պլազմայում պրոգեստերոնը 
փոխադրվում է հիմնականում տրանսկորտին սպիտակուցին կապված, որը, 
ինչպես նշվել է, փոխադրում է նաև գլյուկոկորտիկոիդների մեծ մասը:  
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Ֆունկցիաները 
1. Արգանդի պատը նախապատրաստում է բեղմնավորված ձվաբջջի 

ներպատվաստվելուն, քանի որ պրոգեստերոնի ազդեցությամբ ակտիվա-
նում են արգանդի պատի գեղձային բջիջները, և դրանցում ուժգնանում է 
գլիկոգենի սինթեզը: 

2. Խթանում է ֆալոպյան փողերի ներքին մակերեսը պատող լորձա-
թաղանթի հաստացումը: 

3. Պրոգեստերոնը ջերմածին հորմոն է: Այն կարող է մարմնի հիմային 
ջերմաստիճանը բարձրացնել մինչև 0,5 աստիճանով, որը կիրառվում է 
ձվազատության ժամկետը որոշելու համար, քանի որ ձվազատման ժամա-
նակ հորմոնի քանակը կտրուկ բարձրանում է: 

4. Նվազեցնում է արգանդի պատի լարվածությունը: Հղիության ըն-
թացքում փոքրացնելով արգանդի ընկալիչների զգայունությունը օքսիտոցի-
նի նկատմամբ՝ կանխում է հղիության ինքնաբուխ ընդհատումն ու վաղա-
ժամ ծննդաբերությունը: 

5. Առաջացնում է կրծքագեղձերի պրոլիֆերացիա և ձևավորում. մաս-
նավորապես խթանում է գեղձային ալվեոլների մեծացումը ու նախապատ-
րաստում նրանց հյութազատումը, սակայն բուն կաթի արտադրությունը 
հնարավոր է միայն պրոլակտին հորմոնի ազդեցությամբ:  

6. Մասնակցում է դաշտանային ցիկլի կարգավորմանը:  
7. Հղիության ընթացքում ընկճում է ձվարաններում ֆոլիկուլների 

զարգացումն ու ձվազատումը: 
Գերարտադրությունը: Հորմոնի գերարտադրությունը հանգեցնում է 

դաշտանային ցիկլի խանգարումների, կրծքագեղձերի գերաճի, ընդհուպ նո-
րագոյացությունների առաջացումը: Կարող է հարուցել նախադաշտանային 
սուր գլխացավեր, կնոջ տրամադրության անկում, նյարդային լարվածութ-
յուն: 

Թերարտադրությունը: Պրոգեստերոնի անբավարար քանակը վտանգա-
վոր է հղիության ընթացքում: Նման իրավիճակը կարող է հանգեցնել 
հղիության անցանկալի ընդհատման, իսկ հաճախ նաև լինել կնոջ 
անպտղության պատճառ:  
 

10.8.3. Դաշտանային ցիկլ 
 

Յուրաքանչյուր ամիս ձվարաններում ձվաբջջի զարգացմանն ու ար-
տազատմանը հանգեցնող գործընթացների շարքը կոչվում է դաշտանային 
ցիկլ: 1 ցիկլի տևողությունը, որն ընդգրկում է կնոջ մի դաշտանի 
(մենստրուացիա) սկզբից մինչև մյուս դաշտանի սկիզբն ընկած ժամանա-
կահատվածը, միջինը 28 օր է, սակայն կարող է տատանվել 21-40 օրերի 
միջև: Առաջին դաշտանը (մենարխե) աղջիկների շրջանում սկսվում է 10-14 
տարեկանում, որից հետո այն պարբերաբար կրկնվում է մինչև կնոջ դաշ-
տանադադարի (մենոպաուզա) շրջանը 45-55 տարեկանում: Դաշտանային 
ցիկլի ֆիզիոլոգիական նշանակությունը կնոջ օրգանիզմը ամեն ամիս 
հղիությանը նախապատրաստելն է: 

 Ըստ ձվարաններում կատարվող փոփոխությունների՝ դաշտանային 
ցիկլը բաժանվում է 2 իրար հաջորդող փուլերի՝ ֆոլիկուլայինի, որը մինչև 
ձվազատումն ընկած ժամանակահատվածն է, և լյուտեինայինի՝ ձվազատու-
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մից մինչև հաջորդ դաշտանի սկիզբը: Եթե ցիկլի տևողությունը 28 օր է, 
ապա յուրաքանչյուր փուլ տևում է 14-ական օր, իսկ ձվազատումը կատար-
վում է 14-րդ օրը: Եթե ցիկլի տևողությունն այլ է, ապա լյուտեինային փուլի 
տևողությունը մեծամասամբ մնում է անփոփոխ՝ 14 օր, իսկ մնացած օրերը 
բաժին են ընկնում ֆոլիկուլայինին: Ուստի ընդունված կարծիքը, որ օվուլյա-
ցիան կատարվում է ցիկլի մեջտեղում, սխալ է. այն կատարվում է սպասվող 
դաշտանից 14 օր առաջ:  

Դաշտանային ցիկլի կարգավորմանը մասնակցում են տասնյակ հոր-
մոններ: Գործընթացը սկսվում է ենթատեսաթմբում գոնադոլիբերինի սին-
թեզի խթանումով: Մինչև սեռահասունացման շրջանի սկիզբը աղջկա մա-
կերիկամներում սինթեզվող քիչ քանակությամբ էստրոգենները ենթատե-
սաթմբում արգելակում են գոնադոլիբերինի սինթեզը: Ըստ ժամանակակից 
պատկերացումների՝ սեռահասունացման տարիքում աղջիկների օրգանիզ-
մում գոնադոլիբերինի սինթեզի առաջին խթանումը կատարվում է լեպտին 
հորմոնի ազդեցությամբ, որի քանակը կտրուկ ավելանում է՝ պայմանավոր-
ված հասունացող օրգանիզմում ճարպային հյուսվածքի կուտակմամբ: Լեպ-
տինը փոքրացնում է ենթատեսաթմբի զգայունությունը էստրոգենների 
նկատմամբ, որի արդյունքում սկսվում է գոնադոլիբերինի սինթեզը: Հայտնի 
է, որ եթե արյան պլազմայում ճարպերի ու լեպտինի քանակն այս տարիքում 
ցածր է նորմայից, ապա առաջին դաշտանը զգալի հետաձգվում է: Մյուս 
կողմից, նախասեռահասունացման շրջանում նկատվում է գոնադոլիբերինի 
սինթեզն արգելակող մելատոնինի քանակի նվազում, որը ևս նպաստում է 
գոնադոլիբերինի սինթեզը հրահրելուն:  

Սինթեզված գոնադոլիբերինը հասնում է գեղձային մակուղեղ, որտեղ 
խթանում է գոնադոտրոպ 2 հորմոնների՝ ֆոլիկուլախթանիչի (ՖԽՀ) և լյու-
տեինացնողի (ԼՀ) սինթեզը: Վերջիններս արյան հոսքով հասնում են ձվա-
րաններ: ՖԽՀ-ն այնտեղ խթանում է 12-20 նախնական (պրիմորդիալ) ֆոլի-
կուլների զարգացումը: Չափերով դեռևս փոքր ֆոլիկուլներում արտադրվող 
էստրոգենների քիչ քանակը հետադարձ բացասական կապի միջոցով ենթա-
տեսաթմբում որոշ չափով արգելակում է գոնադոլիբերինի սինթեզը, ինչպես 
նաև փոքրացնում է մակուղեղի ՖԽՀ և ԼՀ արտադրող բջիջների զգայու-
նությունը գոնադոլիբերինի նկատմամբ: Ֆոլիկուլներից միայն մեկը՝ առավել 
մեծ թվով ՖԽՀ-ի ընկալիչներ ունեցողը դառնում է դոմինանտ, ու նրա մեջ 
առաջնային ձվաբջջից զարգանում է երկրորդային ձվաբջիջը, իսկ մյուսները 
ենթարկվում են ապոպտոզի (ատրեզիա): Ֆոլիկուլի աճին զուգահեռ Էստրո-
գենների ավելացող քանակը ընդհակառակը, հետադարձ դրական կապի մի-
ջոցով խթանում է ՖԽՀ-ի և ԼՀ-ի արտադրությունը: Ցիկլի ֆոլիկուլային փու-
լում կնոջ օրգանիզմում գերակշռում են ՖԽՀ-ն ու էստրոգենները, իսկ օվուլ-
յացիայի նախորդ օրը կտրուկ ավելանում է ԼՀ-ի քանակը, որը պահպան-
վում է ցիկլի լյուտեինային փուլում: ԼՀ-ն ներձվարանային պարակրինների 
հետ համատեղ մեծացնում է ֆոլիկուլը շրջապատող մազանոթների թա-
փանցելիությունը, ակտիվանում են ձվարանի պատը բարակացնող մի շարք 
ֆերմենտներ: Արդյունքում հասունացած ֆոլիկուլը, որը կոչվում է գրաաֆ-
յան բուշտ, պայթում է, և կատարվում է ձվազատումը՝ ձվաբջջի արտազա-
տումը դեպի որովայնային խոռոչ, որտեղից ֆալոպյան փողերը ներկլանում 
են այն և թավիկներով հրելով՝ փոխադրում դեպի արգանդ: Ֆոլիկուլը վե-
րանալու հետևանքով կտրուկ նվազում է էստրոգենների քանակը:  



371 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

Ձվազատման պահից սկսվում է դաշտանային ցիկլի լյուտեինային 
փուլը: Գրաաֆյան բուշտի տեղում մակուղեղի ԼՀ-ի ազդեցությամբ հատի-
կավոր բջիջներն աճում են և տարբերակվում՝ առաջացնելով ժամանակա-
վոր գեղձ՝ դեղին մարմին, որը սինթեզում է մեծ քանակությամբ պրոգեստե-
րոն և քիչ քանակությամբ էստրոգեններ: Այս փուլում գերակշռող հորմոններ 
են դառնում ԼՀ-ն և պրոգեստերոնը: Վերջինս արգելակում է ՖԽՀ-ի սինթե-
զը, որի հետևանքով կանխվում է նոր ֆոլիկուլի զարգացումը: Այս գործըն-
թացին մասնակցում են նաև ձվարանների հատիկավոր շերտում սինթեզ-
վող ինհիբին հորմոնը և նվազած քանակով էստրոգենները:  

Եթե հղիություն չի լինում, ապա դեղին մարմինը 10 օրից սկսում է ա-

պաճել և դադարում է հորմոն սինթեզել. նրա փոխարեն մնում է միայն սպի 
հիշեցնող գոյացություն՝ սպիտակ մարմին: Դեղին մարմնի ապաճելուն (ատ-
րեզիա) մասնակցում են պրոստագլանդինները, որոնց քանակը ցիկլի վեր-
ջում մեծանում է և հանգեցնում է ձվարանների և էնդոմետրիումի զարկե-
րակիկների սեղմման, որի արդյունքում դեղին մարմինը հետ է աճում, իսկ 
արգանդի լորձաթաղանթն անջատվում է: Սկսվում է դաշտանը՝ արյան ու 
լորձաթաղանթի անջատումը, որի ժամանակ արտահոսում է 100-150 մլ ար-
յուն: Պրոգեստերոնի քանակն արյան մեջ նվազում է, նորից սկսում է առա-
ջանալ մեծ քանակությամբ ՖԽՀ, և դաշտանային ցիկլը կրկնվում է (նկ. 
10.21): Ընդ որում, գոնադոլիբերինի, ՖԽՀ-ի և ԼՀ-ի արտադրությունը 
խթանվում է նաև պրոստագլանդիններով:  

Եթե ձվաբջիջը բեղմնավորվում է և ամրանում արգանդի պատին, 
առաջանում է տրոֆոբլաստ, որից սինթեզվում է թավիկային (քորիոնային) 

Նկար 10.21. Դաշտանային ցիկլի ընթացքում պարբերաբար կատարվող  
օրինաչափությունների գծապատկերը։ 
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գոնադոտրոպին հորմոնը: Վերջինս կանխում է դեղին մարմնի քայքայումը, 
և այն շարունակում է պրոգեստերոն սինթեզել մինչև հղիության երկրորդ 
եռամսյակի սկիզբ՝ ընկերքի ձևավորումը: Այս փուլից սկսած՝ պրոգեստերո-
նի սինթեզը հիմնականում կատարվում է ընկերքում, իսկ ձվարանի դեղին 
մարմինը ապաճում է: 

Այսպիսով, էստրոգենների սինթեզի հիմնական խթանիչ հորմոնը 
ՖԽՀ-ն է: Էստրոգենները ենթատեսաթումբ-մակուղեղ-ձվարաններ առանց-
քի վրա ունեն երկակի ազդեցություն. քիչ քանակությամբ այն արգելակում 
են, շատ քանակությամբ՝ ակտիվացնում: Բացի այդ, էստրոգենների ավելա-
ցումը, խթանելով ֆոլիկուլների աճը, նպաստում է դրանցում ավելի շատ 
էստրոգենների սինթեզին: Պրոգեստերոնի ավելացումն արգելակում է ՖԽՀ-
ի արտադրությունը, որը երկրորդաբար հանգեցնում է էստրոգենների քա-
նակի նվազելուն: Պրոգեստերոնի սինթեզի հիմնական խթանիչ հորմոնը ԼՀ-
ն է, իսկ հղիության ընթացքում նաև քորիոնային գոնադոտրոպինը: Պրո-
գեստերոնի արտադրությունը խթանում են նաև պրոլակտինը, կորտիկոտ-
րոպինը, իսկ արգելակում են էստրոգենները և պրոստագլանդինները:  

Դաշտանային ցիկլի ընթացքում արգանդի էնդոմետրիումը ևս են-
թարկվում է պարբերական փոփոխությունների: Ըստ այդմ՝ առանձնացվում 
են դաշտանային ցիկլի արգանդային 4 փուլեր՝ անջատման, վերականգն-
ման, բազմացման և հյութազատության: Արգանդի լորձաթաղանթի անջատ-
ման փուլը տևում է 3-5 օր: Դրա հետ գրեթե միաժամանակ սկսվում է վերա-
կանգնման փուլը, որն ավարտվում է ցիկլի 5-6-րդ օրը: Ապա սկսվում է բազ-
մացման փուլը, որն ուղեկցվում է գեղձային էպիթելի աճով և տևում է մինչև 
ձվազատման՝ 14-րդ օրը: 15-28-րդ օրերը բաժին են ընկնում հյութազա-
տության փուլին: Այդ շրջանում բազմացման ենթարկված գեղձերը սկսում 
են արտադրել գլիկոգենով հարուստ հյութ: Բեղմնավորված ձվաբջջի ներ-
պատվաստման և հետագա զարգացման համար պայմաններ են ստեղծ-
վում: Հղիության բացակայության դեպքում նորից հետևում է լորձաթաղան-
թի անջատումը, և ցիկլը կրկնվում է: Ինչպես կարելի է նկատել, դաշտանա-
յին ցիկլի ձվարանային ֆոլիկուլային փուլին համապատասխանում են ար-
գանդային անջատման, վերականգնման և բազմացման փուլերը, իսկ լյու-
տեինայինին՝ հյութազատության փուլը:  

Հարկ է նշել, որ աղջիկների դեռևս սաղմնային զարգացման ընթաց-
քում առաջանում են առաջնային ձվաբջիջները, որոնք պրիմորդիալ ֆոլի-
կուլներում՝ բշտերում են: Ծնվելուց հետո այդ զարգացումը կանգ է առնում 
մինչև դեռահասության տարիք և նորից վերսկսվում է սեռահասունացման 
ընթացքում: 10-11 տարեկան աղջկա ձվարաններում կան մոտ 300.000 այդ-
պիսի ֆոլիկուլներ, որոնցից կյանքի ընթացքում միայն 400-500-ն են զարգա-
նում և վերածվում հասուն ձվաբջիջների, իսկ մնացածն ապաճում են: Թեև 
ամեն ամիս կատարվում է 1 ձվաբջջի ձվազատում, այնուամենայնիվ ձվաբջ-
ջի հասունացումը տևում է մի քանի ամիս: Այսինքն՝ ձվազատման ժամա-
նակ պատռվում է այն բուշտը, որի հասունացումը դեռևս սկսվել էր 10-12 
դաշտանային ցիկլ առաջ: Ստացվում է, որ ձվարաններում միաժամանակ 
առկա են հասունացման տարբեր շրջաններում գտնվող տասնյակ ֆոլիկուլ-
ներ: Յուրաքանչյուր ցիկլի ֆոլիկուլային փուլի ընթացքում հերթական՝ ամե-
նավաղ իր հասունացումը սկսած ֆոլիկուլի աճի ընդամենը վերջին փուլն է 
կատարվում:  
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Յուրաքանչյուր կնոջ վերարտադրողական ողջ կյանքի ընթացքում 
ցիկլերի 1-2 %-ի դեպքում (7-8 անգամ) միաժամանակ զարգանում են 2 ֆո-
լիկուլներ, ու ձվազատվում են 2 ձվաբջիջներ: Դրանց բեղմնավորվելու դեպ-
քում առաջանում են տարաձվանի երկվորյակներ, որոնք կարող են լինել ինչ-
պես նույն, այնպես էլ տարբեր սեռերի, իսկ նրանց նմանությունը կլինի այն-
քան, որքան ոչ երկվորյակ երեխաներինն է: Միաձվանի երկվորյակներն ա-
ռաջանում են 1 ձվաբջջի բեղմնավորումից, երբ սաղմնային զարգացման 
վաղ շրջանում մի քանի բջիջներից կազմված բլաստուլան տարանջատվում 
է, և յուրաքանչյուր մասից զարգանում է 1-ական սաղմ: Այս դեպքում ծնված 
երկվորյակները պարտադիր նույն սեռն ունեն ու նույն գենետիկական 
ինֆորմացիան, այսինքն՝ շատ նման են իրար:  

 
10.9. Վերին մակուղեղ  

 

Վերին մակուղեղը կոչվում է նաև էպիֆիզ կամ կոնաձև գեղձ: Այն 
նյարդաներզատական գեղձ է, տեղակայված է միջին ուղեղի քառաբլուրնե-
րի վրա, ոտիկով կարծես կախված է երրորդ փորոքից: Նրա կազմի ներզա-
տական բջիջներն ունեն նեյրոգլիալ ծագում և կոչվում են պինեալոցիտներ: 
Վերջիններիս արանքներում առկա կալցիումական աղերով հարուստ կոշտ 
մասնիկների կուտակումները, որոնք կոչվում են ուղեղի ավազ, գեղձը լավ 
տեսանելի են դարձնում ռենտգենային հետազոտությունների ժամանակ: 
Վերին մակուղեղն իր «լուսազգայունությամբ» առանձնանում է բոլոր գեղձե-
րից: Այդ հատկանիշի շնորհիվ գեղձը ստացել է նաև «երրորդ աչք» անվա-
նումը:  

Վերին մակուղեղի արտադրած հիմնական հորմոնը մելատոնինն է: Այն 
սինթեզվում է սննդի հետ օրգանիզմ ներթափանցած տրիպտոֆան ամի-
նաթթվից, որից սկզբում առաջանում է սերոտոնին, ապա՝ մելատոնին: Սե-
րոտոնինը գլխուղեղում նյարդանիջնորդանյութ է, ունի նաև հակամիզա-
մուղ, անոթասեղմիչ, աղիքների գալարակծկանքը խթանող ազդեցություն-
ներ, սակայն այն լիարժեք հորմոն չէ: Մելատոնինը սերոտոնինից սինթեզ-
վում է հիմնականում գիշերային ժամերին: Նրա քանակը արյան պլազմայում 
գիշերը տատանվում է 60-100 նգ/մլ-ի սահմաններում, իսկ ցերեկային ժամե-
րին՝ առավելագույնը 20 նգ/մլ է: Մելատոնինի կիսաքայքայման արագությու-
նը մոտ 10 ր է: Ապաակտիվացումը կատարվում է լյարդում: 

Ֆունկցիաները 
1. Մելատոնինի հիմնական ֆունկցիան գեղձային մակուղեղում ֆոլիկու-

լախթանիչ և լյուտեինացնող հորմոնների սինթեզի ընկճումն է, որը կա-
տարվում է ինչպես անմիջապես գեղձային մակուղեղի վրա հորմոնի ազ-
դեցությամբ, այնպես էլ ենթատեսաթմբում գոնալիբերինի առաջացումն 
ընկճելու եղանակով: Մելատոնինի քանակը կանանց օրգանիզմում ավելի 
շատ է դաշտանի ֆոլիկուլային փուլում, իսկ ձվազատման ժամանակ այն 
ամենաքիչն է: Մելատոնինի արգելակիչ ազդեցությունը մակուղեղի գոնա-
դոտրոպ հորմոնների վրա հատկապես կարևոր է մանկության տարինե-
րին: Այն կանխում է աղջիկների շրջանում՝ ձվարանների, տղաների դեպ-
քում՝ սերմնարանների՝ ժամանակից շուտ հասունացումը: 

2. Մելատոնինն ընկճում է նաև հիպոֆիզի թիրեոտրոպ, կորտիկոտրոպ և 
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սոմատոտրոպ հորմոնների արտադրությունը:  
3. Հայտնի է մելատոնինի «քնաբեր» ազդեցությունը. 0,85 %-անոց մելատո-

նինի մի քանի կաթիլ քթանցքերին կաթեցնելիս առաջանում է 2 ժամ 
տևողությամբ քուն: Սա գիշերային ժամերին մարդկանց առավել քնկոտ 
ու դանդաղկոտ լինելու պատճառներից մեկն է, քանի որ մելատոնինի քա-
նակը գիշերային ժամերին մի քանի անգամ գերազանցում է ցերեկային 
ցուցանիշը:  

4. Մելատոնինը լյարդում խթանում է գլիկոգենի սինթեզը, նպաստում է 
բջիջների կողմից գլյուկոզի յուրացմանը, ԱԵՖ-ի սինթեզին, ունի հակաու-
ռուցքային ազդեցություն:  

5. Մեծ քանակությամբ մելատոնինային ընկալիչներ են հայտնաբերվել ար-
գանդի վրա: Ներկայումս լայնածավալ հետազոտություններ են կատար-
վում հղիության ընթացքում մելատոնինի կարգավորիչ դերի բացահայտ-
ման ուղղությամբ: 

6. Վերին մակուղեղը ենթատեսաթմբի վերխաչվածքային կորիզի հետ մեկ-
տեղ օրգանիզմի կենսաբանական ժամացույցն է: Այն իր «լուսազգայու-
նության» շնորհիվ մասնակցում է ցիրկադային՝ օրական ռիթմի կարգա-
վորմանը:  
Կարգավորումը: Պինեալոցիտների ակտիվության հիմնական կարգավո-

րիչը նորադրենալին միջնորդանյութն է, որը կապվում է այդ բջիջների թա-
ղանթի վրա տեղակայված թե՛ α, թե՛ β ադրենաընկալիչների հետ: Նորադրե-
նալինը վերին պարանոցային սիմպաթիկ հանգույցից սկսվող հետհանգու-
ցային նյարդաթելերով պինեալոցիտներին հասնում է որպես սիմպաթիկ 
նյարդային համակարգի միջնորդանյութ: Լույսի ազդեցությամբ նորադրենա-
լինի սինթեզն ընկճվում է հետևյալ ուղիով. աչքի ցանցաթաղանթի լուսազ-
գաց բջիջներ→ ենթատեսաթմբի վերխաչվածքային կորիզ→ վերին պարա-
նոցային հանգույց, ուստի պինեալոցիտների ակտիվությունը ևս ընկճվում է, 
և նրանցում առաջացող սերոտոնինը, առանց մելատոնինի վերածվելու, 
անցնում է արյան մեջ: Մութ պայմաններում, ընդհակառակը, խթանվում է 
նորադրենալինի սինթեզը, որն իր հերթին հանգեցնում է մելատոնինի սին-
թեզի ակտիվացմանը: Սա է պատճառը, որ մելատոնինի քանակը գիշերային 
ժամերին մի քանի անգամ գերազանցում է իր ցերեկային խտություններին, 
իսկ սերոտոնինի քանակը, հակառակը, գերակայում է ցերեկային ժամերին: 

Եթե մելատոնինի սինթեզի կարգավորման միակ մեխանիզմը լուսայի-
նը լիներ, ապա բևեռային երկրներում, որտեղ տարվա մեջ մի քանի ամիս 
ցերեկ է կամ գիշեր, կառաջանային էնդոկրին լուրջ շեղումներ: Դա չի լինում, 
որովհետև մելատոնինի քանակը հետադարձ բացասական կապի սկզբուն-
քով ենթարկվում է ինքնակարգավորման: Պինեալոցիտների վրա կան մելա-
տոնինի ընկալիչներ, որոնց հետ կապվելով՝ մեծ քանակությամբ սինթեզված 
մելատոնինն արգելակում է իր իսկ սինթեզը: 

Գերարտադրությունը: Մելատոնինի ավելցուկը դեռահասության շրջա-
նում կարող է հանգեցնել սեռական հասունացման թերզարգացմանը, օրգա-
նիզմի ճարպակալմանը: 

Թերարտադրությունը: Մելատոնինի անբավարար քանակը դեռահասնե-
րի շրջանում հանգեցնում է սեռական վաղ հասունացման: 
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 10.10. Սփռուն ներզատական համակարգ 
 

Մի շարք հորմոններ սինթեզվում են ոչ թե ներզատական համակարգի 
մասնագիտացված գեղձերում, այլ այնպիսի օրգաններում, որոնց հիմնական 
ֆունկցիաներն այլ են: Ներկայումս արդեն ներզատական ֆունկցիա իրա-
կանացնող բջիջներ հայտնաբերվել են օրգանիզմի բոլոր օրգաններում՝ 
սրտում, թոքերում, երիկամներում, ստամոքսում, աղիքներում և այլն: Այս 
բջիջները իրարից տարբերվում են թե՛ կառուցվածքով, թե՛ սինթեզած հոր-
մոններով, սակայն ֆունկցիոնալ մեկ ամբողջություն են. հավելում են ներ-
զատական գեղձերի ֆունկցիան, ուստի խմբավորվում են մեկ ֆիզիոլոգիա-
կան համակարգում, որը կոչվում է սփռուն ներզատական համակարգ: Այս 
համակարգի զգալի մասը ապուդոցիտներն են: Բառն առաջացել է անգլերեն 
հապավումից (Aminoacide precursore uptake and decarboxilation` ամինաթ-
թուների նախանյութերի կլանում և ապակարբօքսիլացում): Անվան հապա-
վումը բացահայտում է ապուդոցիտների ֆունկցիան. դրանք կլանում են օր-
գանիզմ ներմուծված ամինաթթուները, կարբօքսիլ խումբը, անջատելով 
նրանց, ապակարբօքսիլացնում են և ամինաթթվային մնացորդներից սին-
թեզում են ցածրամոլեկուլային պեպտիդներ կամ դիմերներ: Ապուդոցիտնե-
րով առաջանում են ինչպես տարբեր գեղձերում արտադրվող հորմոններ, 
որի շնորհիվ մեծանում է օրգանիզմի կենսաբանական հուսալիությունը, 
այնպես էլ տեղային ազդող հորմոնանման նյութեր՝ պարակրիններ: Վերջին-
ներիս միջոցով օրգանիզմը զգալիորեն արագացնում է արտաքին ու ներքին 
ազդակների փոփոխություններին հարմարվելու գործընթացը: Օրինակ՝ 
թթվածնաքաղցի դեպքում թոքերի ապուդոցիտների կողմից արագ հյութա-
զատվող պարակրինները, մի շարք շղթայական ռեակցիաներ խթանելով, 
մեծացնում են գազափոխանակության արագությունը, մինչև կարգավոր-
ման հիմնական նյարդահումորալ մեխանիզմները կակտիվանան: 

Այժմ քննարկենք սփռուն ներզատական համակարգում սինթեզվող ա-
ռավել կարևոր հորմոնները: 

10.10.1. Ստամոքսաղիքային ուղու ներզատական ֆունկցիաները 
 

Սփռուն ներզատական համակարգի ամենամեծ բաժինը մարսողական 
ուղու ներզատական մասն է, որտեղ արտադրվում են մոտ 30 հորմոններ ու 
հորմոնանման նյութեր: Ներզատական բջիջների մեծ մասը տեղակայված է 
ստամոքսում, 12-մատնյա և բարակ աղիքներում, ենթաստամոքսային գեղ-
ձում: Դրանց մի մասն արտադրվում է նաև այլ օրգաններում ու հյուսվածք-
ներում:  

Գաստրին: Արտադրվում է ստամոքսի G և ենթաստամոքսային գեղձի 
D-բջիջներում: Այն՝ 
• ստամոքսում խթանում է աղաթթվի արտազատումը,  
• մասամբ խթանում է նաև պեպսինի և լորձի արտազատումը,  
• ստամոքսի լորձաթաղանթի բջիջներում խթանում է E պրոստագլանդինի 

արտազատումը, որն առաջացնում է ստամոքսի անոթների լայնացում, 
արյունամատակարարման ուժգնացում, ստամոքսի լորձաթաղանթի ֆի-
զիոլոգիական այտուց, լեյկոցիտների գաղթ դեպի լորձաթաղանթ, 

• խթանում է սեկրետինի, խոլեցիստոկինին, սոմատոստատինի հյութազա-
տությունը, նպաստում է սննդանյութերի աղիքային մարսողությանը:  
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Թափառող նյարդով ստամոքսը խթանելու դեպքում գաստրինի սինթե-
զը մեծանում է: Ինսուլինը, հիստամինը, գերկալցիումեմիան, արյան մեջ ա-
զատ ամինաթթուների առկայությունը նույնպես խթանում են այս հորմոնի 
արտազատումը: Դրան հակառակ՝ ստամոքսում առաջացող աղաթթուն, E 
պրոստագլանդինի մեծ քանակը, ինչպես նաև սոմատոստատինը, էնդոր-
ֆիններն ու էնկեֆալինները թուլացնում են գաստրինի սինթեզը: Գաստրինի 
հյութազատությունը թուլացնում են նաև խոլեցիստոկինինը և սեկրետինը, 
որի ֆիզիոլոգիական նշանակությունն այն է, որ մարսողության աղիքային 
փուլում նվազի ստամոքսահյութի առաջացումը:  

Սեկրետին: Արտադրվում է 12-մատնյա աղիքում, ինչպես նաև բա-
րակ աղիքների մյուս բաժիններում տեղակայված S-բջիջներում: Սեկրե-
տինն արտադրվում է ոչ ակտիվ` որպես պրոսեկրետին, որն ակտիվանում է 
ստամոքսահյութի աղաթթվի ազդեցությամբ: Այն աղաթթվի արտադրության 
արգելակող է:  

Արյան մեջ անցած սեկրետինը հասնում է ենթաստամոքսային գեղձ և 
այնտեղ ուժգնացնում ջրի, էլեկտրոլիտների և հատկապես բիկարբոնատնե-
րի հյութազատությունը: Սեկրետինը մեծացնում է ենթաստամոքսային հյու-
թի ծավալը, բայց գրեթե չի ազդում վերոհիշյալ գեղձով հյութազատվող ֆեր-
մենտների ձևավորման վրա: Այսպիսով, սեկրետինի ազդեցությամբ են-
թաստամոքսային գեղձում արտադրվում է բիկարբոնատներով հարուստ 
հյութ: Սեկրետինի հյութազատությունը խթանում են ճարպաթթուները, լե-
ղաթթուներն ու էթանոլը: 

Խոլեցիստոկինին: Այս հորմոնն արտադրվում է 12-մատնյա և ա-
ղիճաղիքների լորձաթաղանթի I-բջիջներում: Դրա որոշակի քանակ ար-
տադրվում է նաև ենթաստամոքսային գեղձի կղզյակներում: Խոլեցիստոկի-
նինի հյութազատությունը խթանվում է սննդի հետ բարակ աղիքներ անցած 
սպիտակուցներով, ճարպերով, ճարպաթթուներով և ալկալոիդներով: Այս 
հորմոնի արգելակիչը սոմատոստատինն է:  

Խոլեցիստոկինինը՝ 
• առաջացնում է լեղապարկի հարթ մկանների կծկում և լեղու արտազա-

տում,  
• թուլացնում է Օդդիի սեղմանը,  
• խթանում է ենթաստամոքսային գեղձի հյութի արտազատումը, սակայն 

ի տարբերություն սեկրետինի՝ այս դեպքում արտադրված ենթաստամոքսա-
յին հյութը հարուստ է ֆերմենտներով, 

• արգելակում է ստամոքսի վերադիր բջիջներից աղաթթվի արտազատու-
մը, 

• կարգավորում է ախորժակը և առաջացնում հագեցվածության զգա-
ցում:  

Գրելին: Դրա նախահորմոնը սինթեզվում է ստամոքսի P/D1 բջիջնե-
րում: Գրելինը հիմնականում արտադրվում է քաղցած ժամանակ: Կարծիք 
կա, որ գրելինը փոխադարձաբար լրացնում է լեպտին հորմոնին, որն 
արտադրվում է ճարպային հյուսվածքում և առաջացնում հագեցման զգա-
ցողություն: Գրելինն արտադրվում է նաև ենթատեսաթմբում, որտեղ խթա-
նում է աճի հորմոնի արտադրությունը:  

Գրելինը խթանում է ստամոքսի շարժողական և հյութազատական 
գործունեությունը: Ազդելով ենթատեսաթմբի վրա՝ «բացում է» ախորժակը: 
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Սաղմի օրգանիզմում գրելինը խթանում է թոքերի աճը:  
Կենդանիների վրա կատարված փորձերը վկայում են, որ գրելինը, 

հասնելով ջրաձիու գալար (հիպոկամպ), ակտիվացնում է սինապսները և ու-
ժեղացնում տեղեկատվության ստացումն ու հիշողությունը: Ուստի չափա-
վոր քաղցած վիճակում սովորելն առավել արդյունավետ է, քանի որ այդ ժա-
մանակ գրելինի քանակն առավելագույնն է: 

Սովորաբար սեկրետինի ու խոլեցիստոկինինի նման ստամոքսի հյու-
թազատումն ու շարժողական ակտիվությունն արգելակում են աղիքներում 
սինթեզվող մյուս հորմոնները ևս, ինչպիսիք են էնտերոգաստրոնը, գլյուկա-
գոնանման պեպտիդ-1-ը, ստամոքսաարգելակող պեպտիդը (ՍԱՊ), կալցի-
տոնինի գեն-կախյալ պեպտիդը: Կան նաև մարսողական համակարգում 
սինթեզվող հորմոններ, որոնք արգելակում են ողջ մարսողական համակար-
գի գործունեությունը, ինչպես օրինակ՝ գալանինը, YY պեպտիդը: Վիլլիկինի-
նը խթանում է աղիքների թավիկների կծկումները, մոթիլինը խթանում է թե՛ 
ստամոքսի, թե՛ բարակ աղիքների շարժողական ակտիվությունն ու հյութա-
զատությունը:  

10.10.2. Երիկամների ներզատական ֆունկցիան 
 

Երիկամներում սինթեզվող տասնյակ կենսաբանորեն ակտիվ նյութե-
րից առավել կարևոր ֆունկցիաներ ունեն Էրիթրոպոետինը, ռենինը և կալ-
ցիտրիոլը: 

Էրիթրոպոետինի թիրախը ոսկրածուծի էրիթրոիդ շարքի բջիջներն 
են, որոնց վրա ազդելով՝ խթանում է հասուն էրիթրոցիտների առաջացումը: 
Էրիթրոպոետինն ուժգնացնում է ոսկրածուծով երկաթի, պղնձի և վիտամին 
B12-ի յուրացումը, որի արդյունքում արյան մեջ վերոհիշյալ նյութերի քանակը 
նվազում է: Էրիթրոպոետինը բարձրացնում է արյան զարկերակային ճնշու-
մը, էրիթրոցիտների քանակի ավելացման հաշվին մեծացնում է արյան մա-
ծուցիկությունը: 

Հորմոնի արտադրությունը կտրուկ ուժգնանում է թերթթվածնարյու-
նության, սակավարյունության ժամանակ: Անդրոգենները, սիմպաթիկ նյար-
դային համակարգը, կատեխոլամինները, կոբալտի աղերը խթանում են է-
րիթրոպոետինի արտադրությունը: Գլյուկոկորտիկոիդները նույնպես ուժգ-
նացնում են էրիթրոպոետինի արտադրությունը, որը սթրեսային իրավիճակ-
ների դեպքում հեմոգլոբինի քանակի ավելացման և արյան թթվածին մատա-
կարարելու ունակության բարձրացման մեխանիզմներից մեկն է: Արտածին 
էրիթրոպոետին ներարկելուց ընդամենը ժամեր անց ծայրամասային արյան 
մեջ զգալիորեն ավելանում է էրիթրոցիտների թիվն ու հեմոգլոբինի քանակը: 
Ի դեպ, սինթետիկ էրիթրոպոետինը օլիմպիական սպորտում ուժեղ դոպինգ 
է, ուստի նրա գործածումն արգելված է մարզիկներին, մինչդեռ այն լայնորեն 
կիրառվում է սակավարյունությունների բուժման սխեմաներում: 

Ռենինը հիմնականում արտադրվում է երիկամների կծիկամերձ 
(յուքստագլոմերուլային) ապարատի առբերիչ զարկերակիկների էպիթելային 
բջիջներում, մասամբ էլ` արյունատար անոթների պատերում, գլխուղեղում 
և թքագեղձերում: Այն ֆերմենտային ակտիվությամբ օժտված գլիկոպրո-
տեին է: Ռենինի հիմնական ֆունկցիան ռենին-անգիոթենզին-ալդոստերո-
նային մեխանիզմի ակտիվացնումն է, որի մասին խոսվել է 10.6.1.1. գլխում:  

Ռենինի հյութազատումը պայմանավորված է մի շարք գործոններով:  
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 Երիկամային կծիկի առբերիչ զարկերակիկում արյան ճնշման նվա-
զումը և զարկերակիկի պատի ձգվածության թուլացումն ուժգնացնում են 
ռենինի արտադրությունը:  

 Նեֆրոնի հեռադիր խողովակիկի մեզի մեջ նատրիումի խտության ա-
վելացումը խթանում է ռենինի արտադրությունը և հակառակը: Վերոհիշյալ 
հատվածում նատրիումի մակարդակն ընկալվում է կծիկամերձ ապարատի 
խիտ բծով, որը ինքնատիպ նատրիումական ընկալիչ է և ազդակները փո-
խանցում է ռենին արտադրող բջիջներին: 

 Կծիկամերձ բջիջների սիմպաթիկ նյարդային վերջույթների ակտի-
վացման ժամանակ արտազատվող նորադրենալինը, կապվելով ռենին ար-
տադրող բջիջների թաղանթի β-ադրենաընկալիչների հետ, ակտիվացնում է 
ռենինի արտադրությունը:  

 Այն նյութերն ու ֆիզիոլոգիական ցուցանիշները (անգիոթենզին, ալ-
դոստերոն, պրոստագլանդիններ, զարկերակային ճնշում, մեզում՝ Na+), ո-
րոնց առաջացումն ու ազդեցությունը պայմանավորված է ռենինով, հետա-
դարձ կապի սկզբունքով ազդում են ռենինի արտադրության վրա:  

  Կալցիտրիոլ: Աղիքներում կալցիումի ներծծման համար խիստ կար-
ևոր է D վիտամինի առկայությունը: Սակայն վիտամինն իր սկզբնական կա-
ռուցվածքով չի կարող մասնակցել կալցիում-ֆոսֆորային փոխանակությա-
նը: Սննդի հետ ընդունված կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
տակ մաշկում սինթեզված D վիտամինը (խոլեկալցիֆերոլ) սկզբում լյարդում 
է ենթարկվում հիդրօքսիլացման, ապա՝ երիկամներում: Այս բոլոր փոխա-
կերպումներից հետո առաջանում է հորմոնային ակտիվությամբ նյութ, որը 
տարբեր անվանումներ ունի՝ D3 վիտամինի հորմոնային տեսակ, 1,25 դիհիդրօք-
սիխոլեկալցիֆերոլ, կալցիտրիոլ: Ստացված վերջնական ստերոիդային հորմո-
նը մոտ 1000 անգամ ավելի մեծ ակտիվություն ունի, քան նրան նախորդող 
նյութերը: Որպես կալցիումի փոխանակմանը մասնակցող հորմոնի՝ կալցիտ-
րիոլի հիմնական թիրախ հյուսվածքներն են ոսկրերը, աղիքները, երիկամնե-
րը: 

 Աղիքներում խթանում է Ca2+ իոնների ներծծումը: Դա կատարվում է՝ 
բարակ աղիքների էպիթելային բջիջներում Ca2+ կապող սպիտակուցի սին-
թեզը խթանելով: Այդ սպիտակուցը Ca2+ իոնները աղիքի խոռոչից փոխադ-
րում է էպիթելիոցիտների ցիտոպլազմա, որտեղից արդեն հիմային թաղան-
թով իոններն անցնում են հեշտացված դիֆուզիայի մեխանիզմով: Ca2+ իոն-
ների ներծծման արագությունը ուղիղ համեմատական է Ca2+ կապող սպի-
տակուցի քանակին:  

 Կալցիտրիոլը աղիքներում խթանում է նաև ֆոսֆատների ներծծու-
մը: 

 Հորմոնը նպաստում է երիկամներում Ca2+-ի և ֆոսֆատների հետ-
ներծծմանը՝ կանխելով մեզի հետ նրանց մեծ քանակների կորուստը, սա-
կայն այս ազդեցությունը թույլ է արտահայտված:Կալցիտրիոլը ոսկրերում 
խթանում է օստեբլաստների աշխատանքն ու նպաստում ոսկրերի հանքայ-
նացմանը:  

Երիկամներում կալցիտրիոլի առաջացումը կատարվում է հարվահա-
նագեղձերում սինթեզվող պարաթհորմոնի անմիջական ազդեցությամբ (նկ. 
10.22): Սա է պատճառը, որ կալցիտրիոլի անբավարարություն է նկատվում 
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ինչպես երիկամային մի շարք 
հիվանդությունների, այնպես էլ 
պարաթհորմոնի թերար-
տադրության դեպքում: 

Կալցիտրիոլի քանակը 
հակադարձ համեմատական է 
արյան պլազմայում Ca2+ իոննե-
րի քանակին: Երիկամային փո-
խակերպման գործընթացը 
որոշակի զգայունություն ունի 
Ca2+ իոնների նկատմամբ: Երբ 
վերջիններիս քանակը պլազ-
մայում ավելանում է, երիկամ-
ներում կալցիտրիոլի սինթեզը 
դանդաղում է, սակայն այս հա-
կադարձ համեմատականութ-
յան մեջ ավելի կարևոր դեր 
ունի պարաթհորմոնը: Երբ 
արյան պլազմայում Ca2+ իոննե-
րի քանակը գերազանցում է  
9-10 մգ/դլ-ը, պարաթհորմոնի 
սինթեզը հարվահանագեղձե-
րում կտրուկ նվազում է, որն իր 
հերթին նվազեցնում է կալցի-
տրիոլի առաջացումը երիկամ-

ներում: Հորմոնի նվազումը դանդաղեցնում է աղիքներում սննդի հետ ըն-
դունված Ca2+-ի ներծծումը, և արյան պլազմայում նվազում է Ca2+ իոնների 
քանակը: 

Հորմոնի թերարտադրությունը մանկական տարիքում առաջացնում է 
ռախիտ հիվանդությունը, երբ ոսկրերը բավարար քանակությամբ չեն հան-
քայնացվում կալցիումի ֆոսֆատներով, որի հետևանքով դրանք հեշտութ-
յամբ կարող են ծռվել ու ձևափոխվել: Մեծահասակների շրջանում հորմոնի 
պակասը հանգեցնում է օստեոմալյացիայի առաջացմանը, երբ ոսկրերը 
ապահանքայնանում են: 

 
10.10.3. Սրտի ներզատական ֆունկցիան 

 

Սրտամկանի, առավելապես աջ նախասրտի բջիջները սինթեզում են 
նատրիումամուղ (ատրիոպեպտիդ, նատրիումուրետիկ) հորմոն: Այս հոր-
մոնը քիչ քանակությամբ սինթեզվում է նաև երիկամներում, մակերիկամնե-
րի միջուկային շերտում և ենթատեսաթմբում: Հորմոնի նկատմամբ յուրա-
հատուկ ընկալիչները տեղակայված են արյունատար անոթներում, սրտում, 
գլխուղեղի կեղևում, մակերիկամների կծիկային շերտում և երիկամներում: 
Հորմոնը՝ որպես հատիկներ, կուտակվում է նախասրտերի կծկվող կարդիո-
միոցիտների սարկոպլազմայում և արյան մեջ է անցնում նախասրտերի 
գերձգման, զարկերակային ճնշման բարձրացման, արյան մեջ նատրիումի և 
վազոպրեսինի քանակի շատացման, սիրտը նյարդավորող սիմպաթիկ 
համակարգի ակտիվացման ժամանակ: 

Նկար 10.22. Արյան մեջ կալցիում իոնների 
քանակի կարգավորման մեխանիզմները: 
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Նատրիումամուղ հորմոնն ունի անոթային և երիկամային ազդեցութ-
յուններ: 

Հորմոնի երիկամային ազդեցություններն են՝ 
• կծիկային քամման մեծացումը, 
• երիկամային խողովակիկներում նատրիումի, քլորի իոնների և ջրի 

հետներծծման խիստ ընկճումը, 
• մեզով նատրիումի և քլորի իոնների արտահանման շատացումը. 

հորմոնն ուժգնացնում է նատրիումի իոնների հյութազատումը 90, իսկ 
քլորինը` մինչև 50 անգամ, 

• հզոր միզամուղային ազդեցությունը, 
• ալդոստերոնի և ռենինի հյութազատության ընկճումը, 
• ջրի նկատմամբ հյուսվածքաարյունային պատնեշի թափանցելիութ-

յան մեծացումը և դեպի միջհյուսվածքային հեղուկ ջրի փոխադրման մեծա-
ցումը: 

Հորմոնի անոթային ազդեցություններն արտահայտվում են անոթների 
հարթ մկանների թուլացմամբ և անոթի լայնացմամբ: Բացի այդ, այս 
հորմոնը թուլացնում է աղիքների հարթ մկանները, իջեցնում է ներակնային 
ճնշումը, ինչպես նաև ուղեղի փորոքների լիկվորի ծավալն ու ճնշումը: 

Նատրիումամուղ հորմոնի նշված ազդեցությունների ամբողջությունը 
կանոնավորում է զարկերակային արյան ճնշումն ու օրգանիզմի ջրաաղային 
հաշվեկշիռը: Այսպիսով, նատրիումամուղ հորմոնն իր ազդեցությամբ ռենին-
անգիոթենզին-ալդոստերոնային համակարգի հակազդիչ է:  

 
10.10.4. Ճարպային հյուսվածքի ներզատական ֆունկցիան 

 
Լեպտինը (հուն. leptos - բարակ, թույլ) արտադրվում է ճարպային հյուս-

վածքի բջիջներում` ադիպոցիտներում: Այս հորմոնը մասնակցում է օրգա-
նիզմի էներգիական փոխանակության և մարմնի զանգվածի կարգավորմա-
նը: Նրա հիմնական ֆունկցիան ախորժակի ընկճումն է: Այդ պատճառով 
հաճախ կոչվում է նաև հագեցման հորմոն: Այն ազդում է ենթատեսաթմբի 
վրա և արգելակում քաղցի զգացում առաջացնող Y-նեյրոպեպտիդի ար-
տադրությունը:  

Լեպտինի բնածին անբավարարությունը մարմնի խիստ ճարպակալ-
ման պատճառ կարող է դառնալ: Արյան կազմում լեպտինի քանակն ուղիղ 
համեմատական է օրգանիզմում պահեստավորված ճարպի քանակին: Որ-
քան շատ է ճարպային հյուսվածքը, այնքան շատ լեպտին է արտադրվում: 
Ինսուլինը, ազդելով ճարպային հյուսվածքի վրա, խթանում է լեպտինի ար-
տադրությունը: Դեռահասային տարիքում լեպտինի քանակությունն արյան 
մեջ մեծանում է, որը խթանում է սեռական հասունացումը: 

Ռեզիզստինը և ադիպոնեկտինը ճարպային հյուսվածքում սինթեզվող 
հորմոններ են, որոնք կարգավորում են ինսուլինի զգայունությունը ընկալիչ-
ների նկատմամբ: Ռեզիստինը փոքրացնում է նշված զգայունությունը, իսկ 
ադիպոնեկտինը՝ մեծացնում:  

Ճարպային հյուսվածքը նաև քիչ քանակությամբ էստրոգեններ է ար-
տադրում: 
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10.10.5. Կմախքի ներզատական ֆունկցիան 
 

Օստեոկալցին հորմոնն արտադրվում է ոսկրերի օստեոբլաստներում: 
Այն խթանում է ենթաստամոքսային գեղձի β-բջիջների կիսումը, որի արդ-
յունքում գեղձն ավելի շատ ինսուլին է արտադրում: Օստեոկալցինը նաև 
արգելակում է ճարպերի կուտակումը, ինչպես նաև խթանում է ադիպոցիտ-
ներում ադիպոնեկտինի սինթեզը:  

 
10.10.6. Ուրցագեղձի ներզատական ֆունկցիան 

 
Ուրցագեղձը (թիմուս) օրգանիզմի ներզատական և իմունային համա-

կարգերի խաչմերուկն է: Այն ապահովում է T-լիմֆոցիտների տարբերակու-
մը, հասունացումն ու արտազատումը: Այս գործընթացն իրականանում է 
ուրցագեղձի էպիթելային բջիջներից արտադրվող պեպտիդային հորմոն-
ների` թիմուլինի, թիմոզինի և թիմոպոետինի մասնակցությամբ: Թեև այս 
նյութերը կոչվում են հորմոններ, նրանց ազդեցությունը տեղային է, ուստի 
առավել ճիշտ է նրանց պարակրին անվանելը: Թիմոզինը փոխազդում է T-
օգնականների և 0-լիմֆոցիտների հետ, այն իմունային ցուցիչ է ախտաբա-
նության դեպքում:  

Ուրցագեղձի հորմոնները կարգավորում են հորմոնային և միջնոր-
դանյութային ընկալիչների սինթեզը, նյարդամկանային սինապսում ացետիլ-
խոլինի քայքայումը, ածխաջրային, սպիտակուցային և կալցիում-ֆոսֆո-
րային նյութափոխանակությունը: Նրանց ազդման մեխանիզմները դեռևս 
հետազոտության փուլում են և հստակեցման կարիք ունեն:  

 
10.10.7. Ընկերքի ներզատական ֆունկցիան 

 
Ընկերքը հղիության երկրորդ եռամսյակից մինչև ծննդալուծում 

գործող բազմաֆունկցիոնալ ժամանակավոր օրգան է: Այստեղ սինթեզվում 
են ստերոիդային և սպիտակուցային հորմոններ: Ստերոիդային հորմոնները 
պրոգեստերոնն ու էստրոգեններն են, որոնց ֆունկցիաների մասին արդեն 
խոսվել է (տե՛ս 10.8.2.): Ընկերքի սպիտակուցային հորմոններն են թավի-
կային գոնադոտրոպինը, ընկերքային լակտոգեն հորմոնը և ռելաքսինը: 

Թավիկային գոնադոտրոպինը սկսում է արտադրվել արդեն իսկ 
ձվաբջջի ներպատվաստումից 24 ժամ անց՝ տրոֆոբլաստում և շարունակ-
վում մինչև հղիության ավարտ՝ առավելագույն քանակին հասնելով հղիութ-
յան 7-12-րդ շաբաթներում: Հորմոնը խթանում է պրոգեստերոնի սինթեզը 
դեղին մարմնում, ինչպես նաև էստրոգենների ստերոիդային նախանյութերի 
առաջացումը պտղի մակերիկամներում: 

Ընկերքային լակտոգեն հորմոնը կոչվում է նաև թավիկային աճի պրո-
լակտին: Այն իր կառուցվածքով մոտ է գեղձային մակուղեղի աճի հորմոնին: 
Հորմոնը հղի կնոջ օրգանիզմում ուժգնացնում է սպիտակուցների և ճարպե-
րի անաբոլիզմը, ինչպես նաև խթանում է կաթնագեղձերի զարգացումը:  

Ռելաքսինի հիմնական ֆունկցիան հղի կնոջ օրգանիզմը ծննդաբե-
րությանը նախապատրաստելն է: Այն հղիության վերջում փափկացնում է 
ցայլային հոդը և բացում արգանդի վզիկի խցանը: 

 
10.11. Ներզատական համակարգի կարգավորումը 
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Յուրաքանչյուր հորմոն քննարկելիս առանձին ուսումնասիրեցինք դրա 
կարգավորման մեխանիզմները, այժմ ի մի բերենք ներզատական համա-
կարգի կարգավորման հիմնական մեխանիզմները: 

Ներզատական համակարգի հիմնական կարգավորիչ հորմոնային օ-
ղակը ենթատեսաթումբ-գեղձային մակուղեղային համակարգն է, որով ա-
նընդհատ և անմիջականորեն վերահսկվում են վահանագեղձի յոդ պարու-
նակող, մակերիկամների կեղևային գոտու, սեռական հորմոնները: Ենթա-
տեսաթումբ-մակուղեղային համակարգը միջնորդավորված մեխանիզմնե-
րով որոշ չափով կարգավորում է նաև մյուս՝ գեղձային մակուղեղի անմիջա-
կան կարգավորող ազդեցությանը չենթարկվող հորմոնների գործունեությու-
նը:  

Մեծ թվով հորմոնների ազդեցության կարգավորումն իրագործվում է 
հետադարձ կապի սկզբունքով: Ընդ որում, այդ կարգավորումը գործում է 
ինչպես ենթատեսաթումբ-գեղձային մակուղեղային համակարգում, այնպես 
էլ հումորալ տարբեր վերջնանյութերի հրահրմամբ: Լինում է դրական, երբ 
որևէ նյութի ավելացումը խթանում է հորմոնի սինթեզը (արյան գլյուկոզի ա-
վելացումը խթանում է ինսուլինի արտադրությունը) և բացասական, երբ 
վերջնանյութի ավելացումը արգելակում է հորմոնի առաջացումը (արյան 
պլազմայում Na+ իոնների քանակի ավելացումը արգելակում է ալդոստերոնի 
սինթեզը): Հորմոնի քանակի ավելացումը կարող է առաջացնել թաղանթա-
յին ընկալիչների քանակի ու զգայունության նվազում և համապատասխա-
նաբար` թիրախ-օրգանի կամ թիրախ-բջջի զգայունության անկում (դեսեն-
սիտիզացիա կամ դեսենսիբիլիզացիա): Հորմոնի մակարդակով բջջում ըն-
կալիչների քանակի ինքնակարգավորման այս մեխանիզմը հայտնի է «down 
կարգավորում» անունով: Եվ հակառակը, հորմոնների քանակի անբավա-
րարության դեպքում բջջային ընկալիչների քանակն ու դրանց զգայունութ-
յունը կարող է մեծանալ (սենսիտիզացիա կամ սենսիբիլիզացիա) տվյալ հոր-
մոնի նկատմամբ, որը հայտնի է որպես «up կարգավորում»: 

Ներզատական համակարգի գործունեության կարգավորման համար 
կարևոր են նաև հորմոն-հորմոն փոխհարաբերությունները: Հայտնի է հոր-
մոնների փոխազդեցության 3 տարբերակ:  

ա) Պերմիսիվություն, երբ մի հորմոնի լիարժեք ազդեցության համար 
անհրաժեշտ է մեկ այլ հորմոնի առկայությունը: Օրինակ՝ թիրոքսինի առկա-
յությամբ ադրենալինի ազդեցությունը հյուսվածքների վրա ավելի է ուժգնա-
նում (ռեակտոգեն ազդեցություն), սեռական օրգանների ձևավորման և սե-
ռական հորմոնների նորմալ գործունեության համար ևս անհրաժեշտ է թի-
րոքսինի առկայությունը:  

բ) Անտագոնիզմ. այս դեպքում 2 տարբեր հորմոններ միևնույն հյուս-
վածքի վրա ունենում են հակառակ ազդեցություն, ինչպես, օրինակ՝ ինսուլի-
նը նվազեցնում է արյան գլյուկոզի քանակը, մինչդեռ գլյուկագոնը ավելաց-
նում է այն: Անտագոնիզմի առաջացման հիմքում կարող է գործել ինչպես 
միևնույն ընկալիչի համար մրցակցությունը, այնպես էլ հակազդող հորմոնի 
ընկալիչների քանակի նվազեցումը: Վերջին մեխանիզմով պրոգեստերոնը 
հղիության ընթացքում քչացնում է արգանդի էստրոգենային ընկալիչները՝ 
դրանով թուլացնելով էստրոգենների ազդեցությունը արգանդի վրա (ռեակ-
տոգեն ազդեցություն):  

գ) Սիներգիզմ, երբ տարբեր հորմոններ նույն հյուսվածքի վրա ունեն 
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միանման ազդեցություն, ինչպես, օրինակ՝ թե՛ ադրենալինը, թե՛ գլյուկագոնը 
ավելացնում են արյան գլյուկոզի քանակը, սակայն նրանց այդ ֆունկցիան 
պայմանավորված չէ մեկը մյուսով: 

Նյարդային կարգավորումը անմիջական ազդեցություն ունի սակավա-
թիվ հորմոնների սինթեզի վրա, ինչպես, օրինակ՝ սթրեսային իրավիճակնե-
րում սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ակտիվացումը խթանում է մակե-
րիկամների միջուկային հորմոնների արտադրությունը:  
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11.1. Արյան համակարգը 
 

Արյունը, ավիշը և միջբջջային հեղուկը կազմում են օրգանիզմի ներքին 
միջավայրը:  

Արյան համակարգը ներառում է արյունը, արյունաստեղծ ու իմունո-
պոեզի օրգանները (կարմիր ոսկրածուծ, ուրցագեղձ՝ թիմուս, փայծաղ, ավ-
շային հանգույցներ, լիմֆոիդ հյուսվածքի կուտակումներ), արյան բջիջները 
քայքայող օրգանները և նյարդահումորալ կարգավորման մեխանիզմները: 
Սա նշանակում է, որ արյան համակարգի տարբեր տարրերի կառուցվածքը, 
գործունեությունը և զարգացումն ուսումնասիրելիս պետք է հաշվի առնել 
ողջ համակարգին բնորոշ օրինաչափությունները: 

Արյան բոլոր բջիջները զարգանում են ընդհանուր ԱՑԲ-ից, (արյու-
նաստեղծ ցողունային բջիջ) պլուրիպոտենտ է (ունակ է տարբերակ-
վելու և զարգանալու արյան բջիջների բոլոր տեսակների ուղղություն-
ներով) և ունի ինքնանորացման բացառիկ ունակություն: Նրա տար-
բերակումը տարբեր բջիջների որոշվում է ինչպես արյունաստեղծ օրգաննե-
րի հյուսվածքով, այնպես էլ յուրահատուկ հեմոպոետինների ազդեցությամբ: 
Հեմոպոետինները արյունաստեղծումը խթանող գործոններ են: 

Արյան բջիջների քայքայումը և նորերի գոյացումը բնականոն պայման-
ներում հաշվեկշռված են, հետևաբար պահպանվում է արյան քանակության 
և բաղադրության անփոփոխությունը:  

Հեմոպոեզի և իմունոպոեզի օրգանների միջև սերտ փոխազդեցութ-
յունն իրականացվում է բջիջների գաղթի, շրջանառության, վերաշրջանա-
ռության, արյունաստեղծման նյարդահումորալ կարգավորման և արյան 
բաշխման ճանապարհներով: 

11.2. Արյան ֆունկցիաները 
 

Արյունն օրգանիզմում կատարում է բազմաթիվ ֆունկցիաներ, որոնք 
են՝ 
1. փոխադրական (շնչառական, սնուցողական` տրոֆիկ, արտազատական, 

ԱՐՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 11 
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հումորալ կարգավորում), 
2. պաշտպանական, 
3. հոմեոստատիկ, 
4. ջերմակարգավորման: 

 

Փոխադրական ֆունկցիան ընգրկում է արյան մեջ առկա բոլոր նյութերի 
փոխադրումը: Օրինակ՝ արյունը սնուցողական ֆունկցիայի դեպքում սննդի 
հետ ստացվող նյութերի մարսողության հետևանքով առաջացած վերջնան-
յութերը տեղափոխում է մարսողական համակարգից դեպի բոլոր օրգաններ 
և հյուսվածքներ: Փոխանակության վերջնանյութերը (արգասիքները) արյան 
միջոցով տեղափոխվում են արտազատական օրգաններ (արտազատական 
ֆունկցիա): Հորմոնների և այլ կենսաբանական ակտիվ նյութերի փոխադ-
րումն ապահովում է արյան հումորալ կարգավորիչի ֆունկցիան: Շնչառական դե-
րը թթվածնի փոխադրումն է թոքերից այլ օրգաններ և այնտեղից ածխաթ-
թու գազի հեռացումը:  

Պաշտպանական դերը հումորալ և բջջային իմունիտետի ապահովումն է, 
ինչպես նաև արյան մակարդումը:  

Արյունը մասնակցում է օրգանիզմի ներքին միջավայրի հաստատու-
նության՝ հոմեոստազի պահպանմանը՝ կարգավորելով ջրաաղային հաշվեկ-
շիռը, օսմոսային ճնշումը, pH-ը: 

Արյան ջերմակարգավորման ֆունկցիան դրսևորվում է օրգանիզմում ջեր-
մության հավասարաչափ բաշխմամբ: Ներքին օրգաններում և մկաններում 
կատարվող ջերմագոյացման շնորհիվ արյան ջերմությունն ավելի բարձր է, 
քան մաշկինը: Տաք արյունը, հոսելով մաշկի մազանոթներով, իր ջերմության 
մի մասը հաղորդում է արտաքին միջավայրին: Սրա շնորհիվ պահպանվում 
է մարմնի հաստատուն ջերմաստիճանը:  

 

11.3. Արյան բաղադրությունը 
 

Արյան ծավալը օրգանիզմում մարմնի զանգվածի 6-8 %-ն է (4.5-6 լ): 70 
կգ կշիռ ունեցող մարդու մարմինը պարունակում է մոտ 5 լ արյուն: Արյան 
ծավալի մեծությունը բնականոն պայմաններում կոչվում է նորմովոլեմիա: Ե-
թե այն նորմայից ավելանում է, կոչվում է հիպերվոլեմիա (մեծ քանակությամբ 
հեղուկներ ընդունելուց հետո), իսկ եթե փոքրանում է` հիպովոլեմիա 
(ջրազրկման կամ արյունահոսությունների հետևանքով):  

Արյունը հեղուկ շարակցական հյուսվածք է, որը կազմված է միջբջջա-
յին նյութից՝ արյան պլազմայից և ձևավոր տարրերից՝ էրիթրոցիտներից, լեյ-
կոցիտներից և թրոմբոցիտներից: Պլազմայի ծավալը արյան ծավալի մոտ 
55-60%-ն է, իսկ ձևավոր տարրերինը՝ 40-45%-ը: Ամբողջական արյան մեջ 
արյան բջիջների գրաված ծավալը կոչվում է հեմատոկրիտ: Առողջ տղամար-
դու հեմատոկրիտը 44-48% է, իսկ կնոջը՝ 41-45%: Արյան բջիջների քանակի 
բնականոն վիճակը կոչվում է նորմոցիտեմիա, ձևավոր տարրերի քանակի ա-
վելացումը` պոլիցիտեմիա, իսկ բոլոր ձևավոր տարրերի նվազումը 
կոչվում է պանցիտոպենիա: 

 

11.4. Արյան պլազմա 
 

Արյան հեղուկ պլազման պարունակում է 90-92% ջուր և 8-10% չոր 
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նյութ, որից 7-8%-ը սպիտակուցներն են, 0.7 %-ը` ճարպերը, 0.1 %-ը` ած-
խաջրերը և 0.9-1%-ը` անօրգանական միացությունները (հիմնականում` 
0.6% NaCl, որն անօրգանական նյութերի 60%-ն է): Արյան պլազմայի հիմնա-
կան սպիտակուցներն են ալբումինները (3.8-5%), α-, β-, γ-գլոբուլինները (2-3%) 
և ֆիբրինոգենը (0.2-0.6%): Արյան պլազմայի բաղադրիչների ֆունկցիաները 
ներկայացված են (աղ.11.1.)։ 

Աղյուսակ. 11.1.  
Արյան պլազմայի անօրգանական աղերի  

և սպիտակուցների ֆունկցիաները. 
 

Անօրգանական աղերի ֆունկցիաները Սպիտակուցների ֆունկցիաները 

Պայմանավորում են օսմոսային ճնշումը։ Ապահովում են պլազմայի օնկոսային 
ճնշումը։ 

Մասնակցում են արյան պլազմայի pH-ի 
կարգավորմանը։ 

Մասնակցում են արյան պլազմայի pH-
ի կարգավորմանը։ 

Մասնակցում են արյան մակարդմանը 
(Ca2+)։ 

Մասնակցում են արյան մակարդմանը 
(ֆիբրինոգեն)։ 

Մասնակցում են CO2–ի փոխադրմանը։ Պայմանավորում են պլազմայի մածու-
ցիկությունը։ 

Ակտիվացնում են զանազան ֆերմենտներ։ Պայմանավորում են ԷՆԱ-ն: 
Մասնակցում են բջիջների հանգստի և 
գործողության պոտենցիալի առաջաց-
մանը։ 

Մասնակցում են ոչ յուրահատուկ 
պաշտպանական ռեակցիաներին։ 

Մասնակցում են բջիջներում տարբեր 
նյութերի սինթեզին: 

Իրականացնում են հումորալ իմունի-
տետը (γ-գլոբուլիններ): 
Փոխադրիչներ են։ 
Պահեստային սննդանյութ են։ 

 

Արյան պլազմայի օսմոսային ճնշումը 7.6 մթն. է, օնկոսային ճնշումը` 
25-30 մմ ս.ս., ջերմաստիճանը` 37 0C, մածուցիկությունը` 1.8-2.5, pH-ը` 
7.35-7.4, հեմատոկրիտը՝ 40-45 %:  

11.5. Արյան հիմնական ֆիզիկաքիմիական հատկությունները 
 

Արյան ֆիզիկաքիմիական հատկություններն են արյան քանակը, տե-
սակարար կշիռը, մածուցիկությունը, օսմոսային և օնկոսային ճնշումները, 
pH-ը, էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը: 

 
11.5.1. Արյան պլազմայի օսմոսային ճնշումը 

 
Օսմոսային ճնշումն այն ուժն է, որն ապահովում է լուծիչի մոլեկուլնե-

րի անցումը կիսաթափանցիկ թաղանթով: Այն պայմանավորված է թաղա-
նթի երկու կողմերում առկա լուծույթների խտությամբ, և քանի որ կիսաթա-
փանցիկ թաղանթով լուծված նյութը չի թափանցում, ուստի դիտվում է լու-
ծիչի մոլեկուլների դիֆուզիա ցածր խտություն ունեցող լուծույթից դեպի 
բարձր խտությամբ լուծույթ: Այսինքն՝ լուծիչը (ջուրը) այն լուծույթից, որտեղ 
այն ավելի շատ է անցնում է միջավայր, որտեղ ջրի քանակն ավելի քիչ է, որ-
պեսզի հավասարեցնի երկու լուծույթների խտությունը:  

Կենդանի բջիջների բոլոր թաղանթները կիսաթափանցիկ են, հնարա-
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վոր են դարձնում ջրի դիֆուզիան երկու ուղղությամբ և սահմանափակում 
լուծված նյութերի թափանցումը: Արյան պլազմայի օսմոսային ճնշումը (7.6 
մթն.) հիմնականում պայմանավորված է անօրգանական նյութերով, որոնցի-
ց գերակշռողը NaCl–ն (60 %) է: Արյան պլազմայի օսմոսային ճնշման նշա-
նակությունը ցույց տալու համար էրիթրոցիտները դնում են NaCl-ի երեք 
տարբեր լուծույթներում` 0.3%-անոց, 0.9%-անոց և 3%-անոց: 0.9 %-անոց 
NaCl-ի լուծույթում էրիթրոցիտները պահպանում են իրենց չափը, ձևը և ֆո-
ւնկցիան, այդ պատճառով այս լուծույթը կոչվում է ֆիզիոլոգիական լուծույթ: Ն-
րա օսմոսային ճնշումը հավասար է արյան պլազմայի օսմոսային ճնշմանը և 
կոչվում է նաև իզոտոնիկ լուծույթ:  

0.3%-անոց NaCl-ի լուծույթում, օսմոսի օրենքի համաձայն, ջուրը լու-
ծույթից թափանցում է էրիթրոցիտների մեջ, նրանք ուռչում են, թաղանթը 
ձգվում է և պատռվում, որը կոչվում է հեմոլիզ: Լուծույթները, որոնց օսմոսա-
յին ճնշումը փոքր է արյան պլազմայի օսմոսային ճնշումից, կոչվում են հիպո-
տոնիկ: 3 %-անոց NaCl-ի լուծույթում ջրի մոլեկուլները էրիթրոցիտներից 
դուրս են գալիս լուծույթ, բջիջները փոքրանում են, թաղանթը` կնճռոտվում: 
Կատարվում է պլազմոլիզ: Այն լուծույթները, որոնց խտությունը և օսմոսային 
ճնշումը արյան պլազմայի օսմոսային ճնշումից մեծ են, կոչվում են հիպերտո-
նիկ (նկ. 11.1):  
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Արյան բջիջների հեմոլիզ կարող է առաջանալ տարբեր պատճառների-
ց, որոնց համաձայն՝ տարբերում են հեմոլիզի հետևյալ տեսակները. 

1.  Օսմոսային հեմոլիզ. առաջանում է օսմոսային ճնշման տարբե-
րության պատճառով: 

2. Կենսաբանական հեմոլիզ. առաջանում է կենսաբանական տարբեր ն-
յութերից (որոշ օձերի թույներից): 

3. Հետփոխներարկման հեմոլիզ. առաջանում է անհամատեղելի արյան 
փոխներարկման դեպքում: 

4. Մեխանիկական հեմոլիզ. առաջանում է մեխանիկական պատճառնե-
րից (հարված կամ թափահարում): 

5. Քիմիական հեմոլիզ. առաջանում է քիմիական նյութերի ազդեցությա-
ն հետևանքով (թթուներ, եթեր, քլորոֆորմ): 

6. Ջերմային հեմոլիզ. սառեցման հետևանքով առաջացած սառույցի 
բյուրեղները վնասում են էրիթրոցիտների բջջաթաղանթը:  

7. Ֆիզիոլոգիական հեմոլիզ. ծերացած էրիթրոցիտները քայքայվում են 
փայծաղում և լյարդում: Էրիթրոցիտների կյանքի տևողությունը միջինը 120 
օր է: 

 

Նշված հեմոլիզի տեսակներից միայն ֆիզիոլոգիականն է կատարվում 
օրգանիզմի բնականոն պայմաններում և սակավարյունության չի հանգեց-
նում, մնացածը կարող են դիտվել որոշակի խանգարումների կամ էլ պահա-
ծոյացված արյան պահպանման պայմանները խախտելու դեպքում:  

 
11.5.2. Արյան պլազմայի օնկոսային ճնշումը 

 

Արյան պլազմայի օսմոսային ճնշման 1/200 մասը, որը պայմանավոր-
ված է պլազմայում լուծված սպիտակուցներով, կոչվում է կոլոիդ-օսմոսային 
կամ օնկոսային ճնշում (Po) և հավասար է 25-30 մմ ս.ս.-ի: Այն պայմանավո-
րում է արյան և հյուսվածքների միջև ջրի փոխանակությունը: Մազանոթնե-
րի պատի կառուցվածքի շնորհիվ արյան սպիտակուցները չեն թափանցում 
միջբջջային տարածություն և լինելով հիդրոֆիլ՝ որոշ քանակի ջուր են պա-
հում մազանոթի լուսանցքում:  

Մազանոթներում արյունը որոշակի ճնշման տակ է, որը կոչվում է հիդ-

Նկար 11.1. Էրիթրոցիտները տարբեր լուծույթներում։ 
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րոստատիկ (Ph) ճնշում և ջրի մոլեկուլները մղում է մազանոթից դուրս: Հիդ-
րոստատիկ ճնշմանը հակազդում է օնկոսայինը, և այս երկու ճնշումների 
տարբերությունից առաջանում է ֆիլտրացիոն ճնշումը (Pֆ), որն անմիջակա-
նորեն պայմանավորում է ջրի փոխանակությունը արյան և հյուսվածքների 
միջև. 

Pֆ= Ph – Po։ 
Մազանոթի զարկերակային բաժնում Ph=40 մմ ս.ս., Pֆ=40-25=15 մմ 

ս.ս.: Այս ճնշման տակ ջուրը քամվում է արյունից դեպի հյուսվածքներ և իր 
հետ տանում սննդարար նյութեր:  

Մազանոթի երակային բաժնում Ph=10 մմ ս.ս., Pֆ=10-25=-15 մմ ս.ս.: 
Այս ճնշման տակ ջուրը հյուսվածքներից վերադառնում է արյուն` իր հետ 
տանելով նյութափոխանակության արգասիքները: Ընդ որում, արյան հոսք 
վերադառնում է մազանոթներից դուրս եկած ջրի 9/10 մասը, իսկ 1/10–ը 
գնում է ավշային անոթներ և առաջացնում ավիշը (նկ. 11.2): 

 
11.5.3. Արյան թթվահիմնային հաշվեկշիռը 

 
Արյան pH-ը թույլ հիմնային է: Զարկերակային արյան pH-ը 7.4 է, երա-

կային արյանը` 7.35 ածխաթթվի ավելի բարձր քանակի պատճառով: Արյան 
pH-ի տատանումներն անգամ 0.1-0.2-ի սահմաններում կարող են մահացու 
լինել, քանի որ բոլոր ֆերմենտային գործընթացներն ընթանում են բնակա-
նոն pH-ի սահմաններում: Այսինքն՝ արյան pH-ը հոմեոստազի խստասահ-
ման ցուցանիշներից մեկն է, որի հաստատուն մակարդակը պահպանվում է 
արյան բուֆերային համակարգերի միջոցով: Բուֆերային համակարգերը 
լինում են` հեմոգլոբինային (HHb, KHb), որն ամենատարողունակը և ամե-
նաակտիվն է, ապահովում է բոլոր բուֆերների գործունեության 75 %-ը, 
կարբոնատային (H2CO3, NaHCO3), ֆոսֆատային (NaH2PO4, Na2HPO4) և սպի-

Նկար 11.2. Նյութերի փոխանակում արյան և հյուսվածքի միջև: 
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տակուցային, որի գործունեությունը պայմանավորված է սպիտակուցների 
ամֆոտեր հատկությամբ (շնորհիվ COOH և NH2 խմբերի): 

Հյուսվածքների pH-ը 7.0-7.25 է, բջիջների pH-ը կարգավորվում է 
սեփական սպիտակուցների և ֆոսֆատային բուֆերների միջոցով: 

 
11.5.4. Էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը 

 
Եթե արյունը խառնեն հակամակարդիչի հետ և թողնեն որոշ ժամա-

նակ, ապա արյան բջիջներն աստիճանաբար կնստեն փորձանոթի ստորին 
հատվածում, իսկ արյան պլազման կգրավի մակերեսային դիրք: Քանի որ 
էրիթրոցիտները գերակշռող բջիջներն են, այս գործընթացը կոչվում է 
էրիթրոցիտների նստեցման արագություն (ԷՆԱ) և չափվում է մեկ ժամվա 
ընթացքում: Առողջ տղամարդու ԷՆԱ-ն 1-10 մմ/ժ է, կնոջը` 2-15 մմ/ժ, նորա-
ծին երեխաներինը` 0.5-1.0 մմ/ժ, իսկ հղի կնոջը` 45-50 մմ/ժ: 

Արյան պլազմայում էրիթրոցիտների կախույթային վիճակը պայմանա-
վորված է նրանց մակերեսին առկա բացասական պոտենցիալով, որը կան-
խում է միևնույն լիցք կրող բջիջների փոխազդումը միմյանց և մյուս բջիջ-
ների հետ: Բացասական պոտենցիալն առաջանում է արտաքին բջջաթա-
ղանթի կազմի մեջ առկա, մասնավորապես սիալաթթվի կարբոքսիլային 
խմբով՝ շնորհիվ սիալացված գլիկոպրոտեինների: Արյան պլազմայի սպիտա-
կուցները կարող են մեծացնել կամ, հակառակը, նվազեցնել էրիթրոցիտների 
մակերեսի բացասական լիցքը, հետևաբար դանդաղեցնել կամ արագացնել 
ԷՆԱ-ն: Այսպիսով, ԷՆԱ-ի արագությունը պայմանավորված է հիմնականում 
արյան պլազմայի հատկություններով` ալբումին/գլոբուլին+ֆիբրինոգեն 
փոխհարաբերությամբ: Ալբումիններն ապահովում են արյան բջիջների կա-
խույթային վիճակը, այսինքն` ինչքան շատ են ալբումինները, այնքան ԷՆԱ-ն 
ավելի փոքր է, քանի որ նրանք նույնպես բացասական լիցք են կրում և նս-
տելով էրիթրոցիտների մակերեսին՝ մեծացնում են բջիջների վանող ուժը: 
Ընդհակառակը, գլոբուլիններն ու ֆիբրինոգենը նվազեցնում են էրիթրո-
ցիտների մակերեսային լիցքը՝ արագացնելով ԷՆԱ-ն: Նման վիճակ դիտվում 
է բորբոքումների, հյուսվածքների քայքայման և մի շարք այլ հիվանդություն-
ների դեպքում: ԷՆԱ-ի արժեքը մեծանում է օլիգոցիտեմիայի, հղիության, 
սակավարյունության, ռևմատոիդ արթրիտի, հյուսվածքների քայքայման, 
նվազում է պոլիցիտեմիայի, մանգաղանման անեմիայի, սրտի անբավարա-
րության դեպքում: Այն ունի կանխորոշիչ նշանակություն: 

 

11.5.5. Արյան մածուցիկությունը և տեսակարար կշիռը 
 
Արյան շարժման ժամանակ նրա մասնիկների միջև առաջացած 

շփման դիմադրությունը կոչվում է մածուցիկություն: Ինչքան բարձր է հեղու-
կի մածուցիկությունը, այնքան դժվար է այն հոսում: Արյան մածուցիկությու-
նը համեմատվում է թորած ջրի հետ՝ վերջինիս մածուցիկությունը ընդունե-
լով 1: Արյան պլազմայի մածուցիկությունը 1.8-2.5 է, ամբողջական արյանը` 
4-5, որը բացատրվում է արյան բջիջների մեծ դիմադրությամբ: Հեմատոկրի-
տի մեծացման դեպքում մեծանում է նաև մածուցիկությունը: 

Արյան պլազմայի տեսակարար կշիռը 1.052- 1.064 է, որը պայմանա-
վորված է պլազմայի բաղադրիչ մասերի, էրիթրոցիտների և հեմոգլոբինի 
քանակով: Պոլիցիտեմիայի դեպքում արյան տեսակարար կշիռը և մածուցի-
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կությունը մեծանում են, իսկ օլիգոցիտեմիայի դեպքում` նվազում:  
 

11.6. Արյան ձևավոր տարրեր 
 

Արյան բոլոր բջիջների զարգացման նախնական փուլերը կատարվում 
են ունենում կարմիր ոսկրածուծում, որը խողովակավոր ոսկորների էպի-
ֆիզներում է և սպունգանման ոսկորների խոռոչներում, իսկ տարբերակված 
ձևերն անցնում են արյան շրջանառություն՝ իրագործելով իրենց հիմնական 
ֆունկցիաները: Հարկ է նշել, որ արյան բջիջների ամբողջ բազմազանութ-
յունն առաջանում է մեկ տեսակի բջիջներից, որոնք կոչվում են պոլիպո-
տենտ ցողունային բջիջներ: Այս բջիջները, անցնելով մի քանի զարգացման 
փուլերով, ի վերջո առաջացնում են արյան բջիջների 3 հիմնական տեսակ-
ներ` էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ և թրոմբոցիտներ:  

 
11.6.1. Էրիթրոցիտներ 

 

Էրիթրոցիտների կամ արյան կարմիր բջիջների հիմնական դերը 
թթվածնի և ածխաթթու գազի փոխադրումն է, որով նրանք մասնակցում են 
շնչառական գործունեությանը: Այս գործունեությունն ապահովվում է հա-
տուկ սպիտակուցով՝ հեմոգլոբինով, որի կազմում կա երկաթ: Էրիթրոցիտ-
ներն իրենց արտաքին թաղանթի վրա տեղափոխում են նաև ամինաթթու-
ներ, հորմոններ, մակրոմոլեկուլներ: Էրիթրոցիտները պայմանավորում են 
արյան խմբի պատկանելությունը: 

Էրիթրոցիտների քանակը տարբեր է տղամարդկանց և կանանց 
դեպքում: Տղամարդկանց դեպքում նորմալ քանակը 4.7-6.1 x1012/լ է, 
իսկ կանանց դեպքում՝ 4.2-5.4x1012/լ: Տղամարդկանց էրիթրոցիտների 
համեմատական բարձր քանակը պայմանավորված է արական սեռական 
հորմոններով, որոնք խթանում են էրիթրոցիտների զարգացմանը նպաստող 
էրիթրոպոետինների առաջացումը: Էրիթրոցիտների քանակը կարող է տա-
տանվել. ավելացումը կոչվում է էրիթրոցիտոզ, իսկ նվազումը` էրիթրոպենիա:  

Էրիթրոցիտոզը օրգանիզմի հիպօքսիկ վիճակի հետևանք է, երբ օրգա-
նիզմը բավական թթվածին չի ստանում և հատուկ հորմոնները (էրիթրո-
պոետինները) ակտիվացնում են էրիթրոցիտների զարգացումը կարմիր ոսկ-
րածուծում: Այս երևույթը կոչվում է բացարձակ էրիթրոցիտոզ և դիտվում է 
թթվածնի ցածր մթնոլորտային ճնշման դեպքում (օրինակ` լեռներում) կամ էլ 
սրտի կամ թոքերի երկարատև հիվանդությունների դեպքում: Այդ ժամանակ 
օրգանիզմը հիպօքսիկ վիճակում է (թթվածնային անբավարարություն), երի-
կամներում մեծանում է էրիթրոպոետինների սինթեզը, սրանք էլ իրենց հեր-
թին ակտիվացնում են էրիթրոպոեզը: Ոսկրածուծում մեծ քանակով էրիթրո-
ցիտներ են առաջանում, որն արտահայտվում է արյան մեջ ռետիկուլոցիտ-
ների` երիտասարդ էրիթրոցիտների ավելացմամբ: 

Էրիթրոցիտոզ կարող է զարգանալ նաև արյան պլազմայի զանգվածի 
փոքրացման դեպքում, երբ օրգանիզմը մեծ քանակով հեղուկ է կորցնում, 
ջրազրկվում (խիստ քրտնարտադրություն, լուծ, փսխում): Այս դեպքում դիտ-
վում է հարաբերական էրիթրոցիտոզ, քանի որ էրիթրոցիտների ամբողջական 
քանակն օրգանիզմում չի փոփոխվում, և էրիթրոցիտոզը դիտվում է որպես 
արյան խտացման հետևանք: Այս դեպքում էրիթրոպոեզը ոսկրածուծում չի 
խթանվում: 
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Էրիթրոպենիան կարող է դիտվել էրիթրոցիտների առաջացման խան-
գարումների (վիտամին B12–ի կամ Fe-ի պակասի դեպքում), նրանց մեծ քա-
նակով քայքայման դեպքում (հեմոլիտիկ սակավարյունություն): Այս դեպքե-
րում օրգանիզմում նվազում է էրիթրոցիտների ամբողջական քանակը, որը 
կոչվում է բացարձակ էրիթրոպենիա: Հարաբերական էրիթրոպենիան դիտվում է 
մեծ քանակությամբ հեղուկներ ընդունելուց հետո: 

Էրիթրոցիտները կորիզազուրկ բջիջներ են, որոնք օնտո- և ֆիլոգե-
նեզի ընթացքում կորցնում են նաև օրգանելների մեծ մասը: Նրանց 1 %-ի 
ցիտոպլազմայում պարունակվում են հատիկացանցային կառուցվածքներ, 
ըստ որոնց՝ էրիթրոցիտների այս երիտասարդ տեսակները կոչվում են ռետի-
կուլոցիտներ: Այս հատիկացանցային կառուցվածքները ՌՆԹ-ի մնացորդ-
ներ են: Ռետիկուլոցիտների քանակը ծայրամասային արյան մեջ 
(նորմալ ցուցանիշը՝ 1-2%) արտացոլում է ոսկրածուծում էրիթրոցիտ-
ների վերարտադրման արագությունը: Հասունանալով 1 օրվա ընթաց-
քում՝ ռետիկուլոցիտները կորցնում են անգամ այդ օրգանոիդների մնացորդ-
ները: Ռետիկուլոցիտների քանակը որոշվում է արյան մեջ սակավարյունութ-
յան դեպքում և դառնում է կարմիր ոսկրածուծի ակտիվության ցուցանիշ: 
Կորիզի և օրգանոիդների բացակայության հետևանքով բջիջները կորցնում 
են ակտիվ սինթեզելու ունակությունը, հետևաբար կրճատվում է թթվածնի 
յուրացումը սեփական էներգիական ծախսերի համար, և էրիթրոցիտներն 
ավելի արդյունավետ են կատարում իրենց հիմնական ֆունկցիան` թթվածնի 
փոխադրումը: Բացի դրանից, կորիզի գրաված տարածությունը լցվում է հե-
մոգլոբինով, որը թթվածնի հիմնական փոխադրիչն է: Էրիթրոցիտների հիմ-
նական էներգիայի աղբյուրը գլյուկոզն է, որն անաերոբ եղանակով քայքայ-
վում է մինչև կաթնաթթու: Քանի որ էրիթրոցիտները զրկված են կորիզից և 
մյուս օրգանոիդներից, որոնք անհրաժեշտ են ակտիվ սինթետիկ գործըն-
թացների համար, ուստի նրանք ունակ չեն հեմոգլոբին սինթեզելու կամ էլ 
վնասված բջջաթաղանթը վերականգնելու:  

Էրիթրոցիտները երկգոգ սկավառակներ են՝ 7.2-7.5 մկմ տրամագծով 
և 2.2 մկմ հաստությամբ: Այս եղանակը հեշտացնում է հեմոգլոբինի հանդի-
պումը թթվածնի մոլեկուլների հետ: Մեկ էրիթրոցիտի մակերեսը մոտ 145 
մկմ2 է, իսկ ծավալը՝ 90 մկմ3: Եթե հաշվենք, որ մարդու արյան միջին ծավալը 
5.0լ է, ապա արյան բոլոր էրիթրոցիտների ընդհանուր մակերեսը մոտ 3000 
մ2 է: Հասուն մարդու շրջանառու արյան էրիթրոցիտների քանակը 25x1012- 
30x1012 է և կոչվում է էրիթրոն:  

Էրիթրոցիտների բջջաթաղանթը կազմված է ֆոսֆոլիպիդների երկ-
շերտով, ունի 20նմ հաստություն: Նրա արտաքին մակերեսին տեղակայված 
են սիալաթթու, հակածիններ, կլանված սպիտակուցներ: Սիալաթթուն պայ-
մանավորում է էրիթրոցիտների ճկունությունը և թաղանթի բացասական 
լիցքը: Էրիթրոցիտների բջջաթաղանթը կիսաթափանցիկ թաղանթ է, 
բնութագրվում է անիոնների (OH-, HCO3-, Cl-) և H+-ի, O2-ի, CO2-ի, H2O-ի 
նկատմամբ մեծ թափանցելիությամբ և անթափանց է կատիոնների հան-
դեպ (Na+, K+), բացառությամբ H+-ի: Բջջաթաղանթի վրա ֆիքսված են մոտ 
300 հակածիններ, որոնց շնորհիվ որոշվում է արյան խումբը: Էրիթրոցիտի 
ներքին պարունակության մոտ 60%-ը ջուր է, իսկ 40%-ը` չոր նյութ: Վերջի-
նիս 95%-ը հեմոգլոբինն է, 5%-ը՝ այլ նյութեր: էրիթրոցիտների ձևը և ճկու-
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նությունը պահպանվում է բջջային կմախքի շնորհիվ, որը պարունակում է 
սպեկտրին և անկիրին սպիտակուցներ: Երիտասարդ բջիջներն ունակ են 
անցնելու շատ ավելի փոքր տրամագիծ ունեցող մազանոթներով, քանի որ 
ճկուն են և հեշտությամբ փոփոխում են իրենց ձևը: 

Էրիթրոցիտները ձևավորվում են կարմիր ոսկրածուծում (էրիթրոպոեզ), 
որի համար անհրաժեշտ են էրիթրոպոետիններ (արտադրվում են հիմնա-
կանում երիկամներում), վիտամիններ C, B12, B6, B2 և Fe2+:  

Էրիթրոպոետինները գլիկոպրոտեիններ են, որոնք հիմնականում ար-
տադրվում են երիկամներում (90%-ը) և լյարդում: Նրանց սինթեզը կտրուկ 
ավելանում է օրգանիզմի հիպօքսիկ վիճակների ժամանակ և նպաստում 
մեծ քանակությամբ պրոէրիթրոբլաստների առաջացմանը՝ արագացնելով 
նրանց հասունացումը կարմիր ոսկրածուծում և հետագայում արյան 
էրիթրոցիտների քանակի ավելացմանը, որը կատարվում է մոտ 5 օրվա ըն-
թացքում: Այսպիսով, էրիթրոցիտների ավելացած քանակը հյուսվածքներին 
մատակարարում է բավական թթվածին՝ չնայած վերջինիս ցածր ճնշման 
պայմաններին: Երիկամների երկարատև հիվանդությունների դեպքում 
էրիթրոպոետինների սինթեզի խանգարման հետևանքով հիվանդների էրիթ-
րոցիտների քանակը նվազում է:  

Վիտամին B12–ը և ֆոլիաթթուն անհրաժեշտ են էրիթրոպոեզի ընթաց-
քում նորմալ ԴՆԹ-ի սինթեզի համար, և նրանց պակասությունն օրգանիզ-
մում հանգեցնում է ԴՆԹ-ի առաջացման, էրիթրոբլաստների կորիզների հա-
սունացման և կիսման խանգարմանը, որի հետևանքով առաջացնում են սո-
վորականից ավելի խոշոր, գնդաձև էրիթրոցիտներ` մակրոցիտներ: Սրանք 
շատ ավելի փխրուն են, քան նորմալ սկավառակաձև էրիթրոցիտները, ու-
նեն կյանքի ավելի կարճ տևողություն (30-60 օր): Վիտամին B12–ի պակասն 
օրգանիզմում հանգեցնում է պերնիցիոզ սակավարյունության, որի հիմնա-
կան պատճառը մարսողական համակարգում B12-ի ներծծման խանգարումն 
է: B12–ի ներծծման համար այն պետք է կապվի ստամոքսի վերադիր բջիջնե-
րով արտադրված ներքին գործոնի հետ: Կապված վիճակում B12–ը, անցնե-
լով բարակ աղիքներ, չի քայքայվում մարսողական ֆերմենտներով, կապ-
վում է էնտերոցիտների մակերեսին առկա հատուկ ընկալիչների հետ, փո-
խադրվում արյուն և կուտակվում լյարդում: Լյարդում B12-ի պաշարները բա-
վական են մոտ 3-4 տարվա համար: Այսպիսով, ներքին գործոնի առկայութ-
յունն անհրաժեշտ է B12–ի նորմալ ներծծման գործընթացի և հետագայում է-
րիթրոցիտների զարգացման համար: Բոլոր այն վիճակները, որոնց հետ-
ևանքով երկարատև վնասվում է ստամոքսի լորձաթաղանթը (օրինակ` ատ-
րոֆիկ գաստրիտ), հանգեցնում են նաև էրիթրոցիտների առաջացման 
խանգարմանը: 

Fe2+-ը նույնպես անհրաժեշտ է հեմոգլոբինի սինթեզի համար, նրա 
պակասի դեպքում առաջացած էրիթրոցիտները պարունակում են հեմոգլո-
բինի քիչ քանակություն, որը կոչվում է հիպոքրոմ սակավարյունություն: 

Էրիթրոցիտների կյանքի տևողությունը 120 օր է: Էրիթրոցիտների ծե-
րացման ժամանակ նկատվում է մի շարք ֆերմենտների ակտիվության ան-
կում, որը հանգեցնում է գլիկոլիզի ռեակցիաների ինտենսիվության նվազ-
մանը: Պակասում է նաև ԱԵՖ-ի, լիպիդների, սիալաթթվի քանակը, որի հետ-
ևանքով մեծանում է էրիթրոցիտների զգայնությունն օսմոսային լուծման (լի-
զիս) և մեխանիկական ներգործությունների նկատմամբ, բջիջները 
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կորցնում են ճկունությունը, դառնում գնդաձև և քայքայվում փայծաղում 
կամ լյարդում: Էրիթրոցիտների քայքայումը հիմնականում կատարվում է 
փայծաղում, որտեղ ծերացած բջիջները չեն կարողանում անցնել կարմիր 
կակղանի (պուլպայի) մազանոթների պատերի անցքերով, և քայքայվում են: 
Վնասված էրիթրոցիտների մասնիկները հետագայում կլանվում են փայծա-
ղի և լյարդի մակրոֆագերով, որոնք քայքայում են հեմոգլոբինը` նրանից ան-
ջատելով Fe2+-ի և պորֆիրինային մասերը, և ապահովում պիգմենտների ու 
Fe2+-ի շրջանառությունն օրգանիզմում: 

 
11.6.2. Հեմոգլոբին 

 
Հեմոգլոբինի հիմնական ֆունկցիան թթվածնի և ածխաթթու գազի 

փոխադրումն է, ինչպես նաև արյան թթվահիմնային հավասարության 
կարգավորումը: Հեմոգլոբնի նորմաները Հայաստանում՝ տղա-
մարդիկ 130գ/լ- 188գ/լ, (կամ 13,0գ/դլ-18,0գ/դլ) կանայք՝ 120գ/լ-
154գ/լ (կամ 12,0 գ/դլ- 15,4 գ/դլ): 

Հեմոգլոբինի իդեալական քանակը 16.7գ%-ն է: Հեմոգլոբինի 1 գ-ը կա-
պում է 1.34 մլ թթվածին: Արյան 100 մլ-ը փոխադրում է մոտավորապես 200 
մլ թթվածին: Որոշ ցածրակարգ կենդանիների հեմոգլոբինն ազատ ձևով առ-
կա է արյան պլազմայում: Եթե դա կատարվեր մարդու դեպքում, ապա հե-
մոգլոբինի 3%-ը կֆիլտրվեր երիկամների կծիկներում կամ էլ հյուսվածքային 
մազանոթների էնդոթելով կանցներ միջբջջային տարածություն, կմեծանար 
արյան օնկոսային ճնշումը, հեմոգլոբինը կքայքայվեր լյարդի բջիջներում:  

Հեմոգլոբինի մոլեկուլը կազմված է Fe2+ պարունակող 4 մոլեկուլ հեմից 
և սպիտակուցային գլոբինից: Բոլոր ողնաշարավորների հեմն ունի նույն 
քիմիական կառուցվածքը, իսկ գլոբինն օժտված է տեսակային յուրահատ-
կությամբ: Այն առաջանում է պոլիպեպտիդային շղթաներով, որոնք կարող 
են լինել մի քանի տեսակի (α, β, γ, ὲ), որով և պայմանավորված է հեմոգլոբի-
նի տեսակը:  

Օնտոգենեզի ընթացքում մարդու օրգանիզմում հաջորդաբար սինթեզ-
վում է 3 տեսակի հեմոգլոբին՝ HbP, HbF (բնորոշ են սաղմին ու պտղին) և 
HbA (բնորոշ է մեծահասակներին): Հեմոգլոբինի տեսակները տարբերվում 
են միմյանցից գլոբինի ամինաթթուների կազմով և թթվածնի նկատմամբ 
խնամակցությամբ: HbP-ն (P- primitive) առաջանում է սաղմնային զարգաց-
ման 7-12-րդ շաբաթներում, գլոբինը կազմված է 2α և 2 էպսիլոն պեպտիդա-
յին շղթաներից: HbF-ի (F- foetus, պտուղ), սինթեզը սկսվում է սաղմնային 
զարգացման 9-րդ շաբաթից, գլոբինը կազմված է 2α և 2γ պոլիպեպտիդնե-
րից: Երկու տեսակներն էլ (HbF և HbP) ունեն ավելի բարձր խնամակցութ-
յուն թթվածնի նկատմամբ, քան HbA-ն (A-adult), արագ հագենում են 
թթվածնով անգամ վերջինիս ցածր ճնշման պայմաններում: HbA-ի մոլեկուլը 
կազմված է 2α և 2β շղթաներից: Ծննդյան պահին HbF-ը մոտ 80 % է, HbA-ն՝ 
20 %, իսկ մեծահասակների շրջանում HbF-ը 2 %-ից ավելին չէ:  

Հեմոգլոբինի միացություններն են. 
 Օքսիհեմոգլոբինը (HbO2). առաջանում է թոքերում, թթվածնի հետ 

միանալու հետևանքով:  
 Դեզօքսիհեմոգլոբին (Hb-). հյուսվածքներում թթվածինն անջատելուց 

հետո առաջանում է Hb-ի վերականգնված տեսակը: 
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 Կարբհեմոգլոբինը, կարբամինոհեմոգլոբինը (HbCO2). առաջանում է 
հյուսվածքներում ածխաթթու գազի հետ միանալու դեպքում:  

 Կարբօքսիհեմոգլոբինը (HbCO). առաջանում է շմոլ գազի (CO) հետ: 
Hb-ը նրա նկատմամբ ավելի մեծ խնամակցություն ունի, քան O2-ն (300 
անգամ): Եթե ներշնչվող օդում անգամ 0,1 % CO լինի, ապա Hb-ի 80 %-ը 
կապվում է նրա հետ՝ առաջացնելով այս ախտաբանական միացությունը, ո-
րն անհամեմատ կայուն է և կարող է թթվածնաքաղցից օրգանիզմի մահվան 
պատճառ դառնալ: 

 Մեթհեմոգլոբինը (MetHb). ախտաբանական միացություն է, առաջա-
նում է ուժեղ օքսիդանտների ազդեցությունից (կալիումի մանգանատ, բեր-
տոլետյան աղ և այլն): Սրանց ազդեցությունից հեմի երկաթը դառնում է 
եռարժեք Fe3+, և հեմոգլոբինը կորցնում է թթվածին կապելու ունակությու-
նը: 

Օրգանիզմում օրական քայքայվում է մոտ 200 մլն էրիթրոցիտ, որոնք 
կլանվում են փայծաղի, լյարդի, կարմիր ոսկրածուծի ֆագոցիտար բջիջնե-
րով և քայքայվում: Ընդ որում, հեմոգլոբինը ճեղքվում է գլոբինի և երկաթ 
պարունակող հեմի, գլոբինը քայքայվում է մինչև ամինաթթուներ, հեմից ան-
ջատվում է Fe2+, որն անցնում է արյան մեջ և հատուկ սպիտակուցով` 
տրանսֆերինով, տեղափոխվում կարմիր ոսկրածուծ` նոր հեմոգլոբին սին-
թեզելու համար: Այսինքն՝ ազատված երկաթն օգտագործվում է նոր էրիթրո-
ցիտների առաջացման համար: Հեմից Fe2+-ի անջատվելուց հետո մնում է 
պորֆիրինային օղակը, որը ենթարկվում է հետագա փոփոխությունների: 
Քանի որ այն պիգմենտ է (ունի կարմիր գունավորում), ուստի պորֆիրինա-
յին խմբից սինթեզվում են օրգանիզմի մնացած պիգմենտները: Սկզբում 
առաջանում է բիլիվերդինը հետո բիլիռուբինը (անուղղակի -ուղղակի): 
Բիլիռուբինը արտադրվում է լյարդով լեղու կազմության մեջ: Երբ լյարդի 
պիգմենտ արտադրելու ֆունկցիան խանգարվում է, բիլիռուբինը կուտակ-
վում է արյան մեջ և հյուսվածքնեում ու առաջացնում նրանց դեղին գունա-
վորում` դեղնախտ: Դեղնախտ կարող է դիտվել լյարդի ախտահարման՝ լյար-
դի ցիռոզի, հեպատիտի, էրիթրոցիտների մեծ քանակի քայքայման` հեմոլի-
տիկ հիվանդության կամ էլ լեղածորանը քարով փակվելու դեպքում (լեղա-
քարային հիվանդություն): 

 
11.6.3. Գունային ցուցանիշ 

 

Գունային ցուցանիշը ցույց է տալիս հետազոտվող արյան էրիթրոցիտ-
ների՝ հեմոգլոբինով հագեցվածության աստիճանը, որը կարելի է որոշել՝ հե-
տազոտվողի Hb-ի %-ը բաժանելով էրիթրոցիտների քանակին: Այդ հարաբե-
րությունը համեմատում են Hb-ի և էրիթրոցիտների բնականոն քանակի հա-
րաբերության հետ. 

 
Գց = 30xհետ.Hb% / Է 

 

որտեղ Է-ն հետազոտվող անհատի էրիթրոցիտների քանակի առաջին 
երեք նիշն է. եթե էրիթրոցիտների քանակը մեկ միլիոնից պակաս է, ապա 
տեղադրվում է առաջին երկու նիշը: 
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Առողջ մարդկանց գունային ցուցանիշը 0.8-1-ի սահմաններում է: Գու-
նային ցուցանիշի հիման վրա սակավարյունությունը դասակարգվում է 3 
խմբի, ուստի այն ունի ախտորոշիչ նշանակություն՝ 

 նորմոքրոմ անեմիա, եթե Գց = 1, նկատվում է սուր արյունահոսութ-
յունների դեպքում, 

 հիպոքրոմ անեմիա, եթե Գց < 0.8-ից, զարգանում է Fe2+ -ի անբավա-
րարության դեպքում, 

 հիպերքրոմ անեմիա, երբ Գց > 1-ից, դիտվում է վիտամին B12 անբա-
վարարության դեպքում:  

 

Ժառանգական հեմոգլոբինային հիվանդություններից հարկ է նշել ման-
գաղանման սակավարյունությունը, որի դեպքում հեմոգլոբինի β–շղթայի կա-
ռուցվածքը պայմանավորող գենի ԴՆԹ-ի մուտացիայի հետևանքով ԳԱԱ 
(GAA) եռյակում, որը պայմանավորում է գլյուտամաթթուն, փոխվում է վալին 
ապահովող ԳՈՒԱ-ի (GUA): Այս մուտացիան հեմոգլոբինային β-շղթայում ա-
ռաջացնում է վալին գլյուտամաթթվի փոխարեն: Այս մեկ ամինաթթվի փո-
խարինումը առաջացնում է ախտաբանական HbS, որը O2 ցածր մասնակի 
ճնշման պայմաններում, որը ստեղծվում է երակներում, պոլիմերացվում է՝ 
փոփոխելով իր եռաչափ կառուցվածքը: Սրա հետևանքով էրիթրոցիտները 
մանգաղանման են դառնում: Մանգաղանման էրիթրոցիտները ճկուն չեն և 
շատ ավելի փխրուն են, քան նորմալ էրիթրոցիտները, հետևաբար նրանք ա-
վելի շուտ են քայքայվում՝ առաջացնելով սակավարյունություն, իսկ նրանց 
բեկորները կարող են խցանել արյունատար անոթների լուսանցքը՝ ակտի-
վացնելով արյան մակարդման գործընթացը:  

Մյուս հիվանդությունը կոչվում է ժառանգական սֆերոցիտոզ, որի դեպ-
քում էրիթրոցիտներում սպեկտրին սպիտակուցի բացակայության հետևան-
քով նրանք դառնում են գնդաձև, և մեծ քանակությամբ քայքայվում են փայ-
ծաղում: 

Սակավարյունության տեսակներն են՝ 
 հեմոռագիկ՝ արյան կորստի հետևանքով, 
 ապլաստիկ՝ էրիթրոցիտների առաջացման խանգարում կարմիր ոսկ-

րածուծում (ճառագայթում, քիմիաթերապիա, Fe2+, վիտամին B12 անբավա-
րարություն), 

 հեմոլիտիկ՝ արյան խմբերի, ռեզուս-գործոնի անհամատեղելիություն, 
ժառանգական ախտաբանություն (ժառանգական և ձեռքբերովի):  
Ներկայումս Հայաստանում արյան ընդհանուր քննությունը իրականաց-
վում է արյան վերլուծիչներով: Գունային ցուցանիշ հասկացություն չի 
կիրառվում: Կիրառվում է Էրիթրոցիտում հեմոգլոբինի միջին պարունա-
կությունը՝ Է ՀՄՊ (MCH, mean corpuscular hemoglobin) նորմայում 0,40-
0,53 ֆեմպտոմոլ (fmol) է կամ 27-33 պիկոգրամ (pg, պգ): Այս ցուցանիշն 
արտահայտում է հեմոգլոբինի զանգվածը էրիթրոցիտում: Կարող է նաև 
հաշվարկվել հետևյալ բանաձևով՝ ԷՀՄՊ=[ՀԳ (գ/դԼ) բաժանած 
էրիթրոցիտների քանակին (միլիոն/µԼ)] × 10: 

 
11.6.4. Լեյկոցիտներ 

 

Սպիտակ բջիջները կամ լեյկոցիտները բնորոշվում են ակտիվ շարժու-
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նակությամբ և մորֆոլոգիական հատկանիշների բազմազանությամբ: 
Նրանք, արյան հոսքից դուրս գալով, շարժվում են դեպի վնասված օջախն ու 
իրականացնում պաշտպանական ֆունկցիան: Լեյկոցիտներ առաջանում են 
կարմիր ոսկրածուծում (լեյկոպոեզ), կյանքի տևողությունը ծայրամասային 
արյան մեջ մի քանի ժամից մինչև մի քանի օր է (բացառությամբ հիշողութ-
յան լիմֆոցիտների, որոնք կարող են ինֆորմացիան պահպանել ամբողջ 
կյանքի ընթացքում):  

Արյան 1մմ3-ում լեյկոցիտների քանակը տատանվում է 4000-9000-ի 
սահմաններում: Այն կարող է ավելանալ, որը կոչվում է լեյկոցիտոզ, կամ պա-
կասել` լեյկոպենիա: Լեյկոցիտոզը կարող է լինել ֆիզիոլոգիական (վերաբաշխո-
ղական) կամ ռեակտիվ (ախտաբանական):  

Ծայրամասային արյան մեջ լեյկոցիտների քանակը քիչ է, նրանց հիմ-
նական զանգվածը պահեստներում է` ոսկրածուծում, հյուսվածքներում ար-
յունատար անոթների շուրջը: Նեյտրոֆիլների զգալի մասը նստում է անոթի 
ներքին պատին (առպատային պահեստ) և կարող է արագ մոբիլիզացվել 
սուր սթրեսների և վարակների ժամանակ: Սրա շնորհիվ անհրաժեշտութ-
յան դեպքում լեյկոցիտների քանակն արյան մեջ կարող է կտրուկ ավելանալ: 
Ֆիզիոլոգիական լեյկոցիտոզը զարգանում է ֆիզիոլոգիական պատճառներից 
և կարող է լինել հետևյալ տեսակների. 

 Մկանային լեյկոցիտոզ. առաջանում է ֆիզիկական աշխատանքի հետ-
ևանքով: 

 Մարսողական լեյկոցիտոզ. առաջանում է քաղցած ժամանակ կամ ու-
տելուց հետո: 

 Հուզական լեյկոցիտոզ. առաջանում է հույզերի, սթրեսի ազդեցությամբ։ 
 Ցավային լեյկոցիտոզ: 
 

Ախտաբանական պատճառներից զարգացող լեյկոցիտոզը կոչվում է 
ռեակտիվ: Դա օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիան է, որը զարգանում է 
ի պատասխան բորբոքումների, ինֆեկցիոն հիվանդությունների, ալերգիկ 
վիճակների: Այս դեպքում լեյկոցիտների քանակն ավելանում է ախտածին 
գործոններից լեյկոպոեզի խթանման շնորհիվ, և արյան մեջ ավելանում է 
երիտասարդ լեյկոցիտների քանակը: Ռեակտիվ լեյկոցիտոզի դեպքում լեյկո-
ցիտների քանակը ժամանակավոր է ավելանում, և այն կարող է հասնել 
տասնյակ հազարների: Լեյկոզի (լեյկեմիա) դեպքում լեյկոցիտների քանա-
կը կարող է հասնել հարյուր հազարների, և այն կայուն բնույթ ունի:  

Լեյկոպենիան լինում է օրգանիզմի ճառագայթման դեպքում կամ ցիտոս-
տատիկ դեղամիջոցների ազդեցությամբ, որի հետևանքով ոսկրածուծում 
վնասվում են ցողունային բջիջները, և խանգարվում է լեյկոպոեզը: Լեյկո-
պենիայի պատճառներից են նաև հակամարմինները, վիրուսները: 

Բոլոր լեյկոցիտները բաժանվում են երկու մեծ խմբերի՝ հատիկավոր 
լեյկոցիտներ կամ գրանուլոցիտներ և ոչ հատիկավոր լեյկոցիտներ կամ ագրա-
նուլոցիտներր: Հատիկավոր լեյկոցիտները ցիտոպլազմայում ունեն յուրահա-
տուկ հատիկավորություն և հատվածավորված կորիզներ: Երբ արյունը 
ներկվում է թթվային և հիմնային ներկանյութերի խառնուրդով, ապա մի 
խումբ լեյկոցիտներում հատիկները ներկվում են հիմնային ներկերով՝ կա-
պույտ գույնով, և կոչվում են բազոֆիլ լեյկոցիտներ: Երկրորդ խմբի լեյկոցիտ-
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ների հատիկները թթվային ներկերով ներկվում են վարդագույն և կոչվում են 
էոզինոֆիլ լեյկոցիտներ: Երրորդ խմբի լեյկոցիտների հատիկները ներկվում են 
երկու տեսակի ներկերով, և այդպիսի լեյկոցիտները կոչվում են նեյտրոֆիլ լեյ-
կոցիտներ: Վերջիններս ընդունում են կապտավարդագույն երանգավորում: 

Ոչ հատիկավոր լեյկոցիտների խումբը տարբերվում է յուրահատուկ հա-
տիկավորության բացակայությամբ և կորիզների չհատվածավորվածութ-
յամբ: Դրանք բաժանվում են լիմֆոցիտների և մոնոցիտների, որոնք ունեն 
տարբեր ֆունկցիաներ: 

Լեյկոցիտների տարբեր տեսակների տոկոսային հարաբերությունն 
արյան մեջ կոչվում է լեյկոցիտային բանաձև (լեյկոֆորմուլա կամ լեյկոգրամ): 

Առողջ մարդու արյան մեջ կան հասուն և երիտասարդ նեյտրոֆիլներ: 
Հատիկավոր լեյկոցիտներն իրենց զարգացման ընթացքում ոսկրածուծում 
անցնում են մի քանի փուլեր: Այն բջիջները, որոնք տարբերակվելով, աղբ-
յուր են դառնում գրանուլոցիտների դասի համար, կոչվում են միելոբլաստներ 
(ունիպոտենտ ցողունային բջիջներ): Նրանք տարբերակվելով՝ առաջացնում 
են պրոմիելոցիտներ: Սրանք խոշոր բջիջներ են, պարունակում են լուսավոր, 
կլոր կորիզ: Ցիտոպլազմայում կուտակվում են առաջնային (ազուրոֆիլ) 
հատիկներ, որոնք ունեն թթու ֆոսֆատազային ակտիվություն, այսինքն՝ լի-
զոսոմներ են: Պրոմիելիոցիտները կիսվում են միտոզով և տարբերակվում 
հաջորդ տեսակի` միելոցիտների, որոնց ցիտոպլազմայում ի հայտ են գալիս 
նաև երկրորդային (յուրահատուկ) հատիկներ յուրահատուկ գրանուլոցիտ-
ների յուրաքանչյուր տեսակի համար: Զարգացմանը զուգընթաց` միելոցիտ-
ների կլոր կամ ձվաձև կորիզը դառնում է լոբաձև, սկսում է ավելի մուգ ներկ-
վել: Այսպիսի բջիջներն արդեն չեն կիսվում և կոչվում են մետամիելոցիտներ: 
Եթե մետամիելոցիտները ծայրամասային արյան մեջ են, ապա դրանք 
կոչվում են երիտասարդ տեսակներ: Հետագայում՝ հասունացման ժամա-
նակ, կորիզը ձեռք է բերում ծռված փայտիկի տեսք, և բջիջները կոչվում են 
ցուպիկակորիզ լեյկոցիտներ: Հետո կորիզը հատվածավորվում է (սեգմենտա-
վորվում է), և բջիջը վերածվում է հատվածակորիզ (սեգմենտակորիզ) կամ 
նեյտրոֆիլ լեյկոցիտի: Զարգացման ամբողջ շրջանը տևում է մոտ 14 օր (նկ. 
11.3). 
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Լեյկոբանաձևը որոշելիս հաշվի են առնում նաև նեյտրոֆիլների տար-
բեր տեսակների տոկոսային հարաբերությունը, քանի որ որոշ հիվանդութ-
յունների դեպքում այն կարող է փոփոխվել: Երբ արյան մեջ նկատվում է 
նեյտրոֆիլների երիտասարդ տեսակների քանակի ավելացում, կոչվում է լեյ-
կոբանաձևի թեքում դեպի ձախ, քանի որ նեյտրոֆիլների տեսակները ըստ 
հասունացման աստիճանի, դասավորվում են ձախից աջ` մետամիելոցիտ-
ցուպիկակորիզ-սեգմենտակորիզ: Լեյկոգրամի թեքումը դեպի ձախ նշանա-
կում է, որ օրգանիզմում կա բորբոքային, ինֆեկցիոն գործընթաց: Բացի 
դրանից, հաշվարկվում է նաև ռեգեներացիոն գործակիցը (վերականգման 
ցուցանիշ), որը նեյտրոֆիլների երիտասարդ տեսակների հարաբերությունն 
է նրանց հասուն տեսակի քանակին` մետամիելոցիտ+ցուպիկակորիզ/սեգ-
մենտակորիզ որը բնականոն պայմաններում հավասար է 0.05-0.1, իսկ սուր 
բորբոքային կամ ինֆեկցիոն վիճակներում կարող է հասնել 1-2-ի:  

Լեյկոցիտները մասնակցում են օրգանիզմի պաշտպանական ռեակ-
ցիաների իրագործմանը: Պաշտպանական գործընթացները կարող են լինել 
ոչ յուրահատուկ (ոչ սպեցիֆիկ) և յուրահատուկ (սպեցիֆիկ): 

Ոչ յուրահատուկ պաշտպանական մեխանիզմները գործում են ցանկա-
ցած տեսակի օտարածին նյութերի կամ մարմինների նկատմամբ, որոնք օր-
գանիզմ թափանցելիս առաջին հերթին հանդիպում են մաշկով և լորձաթա-
ղանթներով առաջացած արտաքին պատնեշին: Եթե օտարածին գործոնը, 
այնուամենայնիվ, թափանցում է ներքին միջավայր, ապա այն ակտիվաց-
նում է ներքին միջավայրի պաշտպանական հումորալ և բջջային ոչ յուրա-
հատուկ մեխանիզմները:  

Ոչ յուրահատուկ հումորալ մեխանիզմներն իրագործվում են արյան պրո-
պերդինային և կոմպլեմենտային համակարգերով: Ոչ յուրահատուկ բջջային 
մեխանիզմները կատարվում են բորբոքային ռեակցիաներով և ֆագոցիտո-
զով, որոնք պայմանավորված են բջիջների` բազոֆիլների, էոզինոֆիլների, 
նեյտրոֆիլների, մոնոցիտ- մակրոֆագերի գործունեությամբ: 

Յուրահատուկ պաշտպանական ռեակցիաներն ապահովում են իմունիտե-
տը, որն օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիան է օտար գենետիկական 

Նկար 11.3. Լեյկոցիտային բանաձևի գծապատկերը: 

գրանուլոցիտներ ագրոնուլոցիտներ 

բազոֆիլ,  
1% 

էոզինոֆիլ, 
1-5% 

նեյտրոֆիլ, 
50-70% 

լիմֆոցիտներ, 
20-40% 

մոնոցիտներ, 
2-10% 

մետամիելոցիտներ, 
1% 

ցուպիկակորի-
զավոր, 1-5% 

Հատվածակորիզավոր, 
45-65% 

Լեյկոցիտներ 
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տեղեկատվություն կրող ազդակների դեմ: Օրգանիզմ ներթափանցող օտա-
րածին վիրուսները, մանրէները, բջիջները, հյուսվածքները կամ օրգանները 
խիստ ընտրողաբար յուրահատուկ ռեակցիա են առաջացնում: Յուրահա-
տուկ իմունային պատասխանը նույնպես լինում է հումորալ և բջջային:  

Յուրահատուկ բջջային իմունիտետը պայմանավորված է T- լիմֆոցիտնե-
րի գործունեությամբ, իսկ հումորալը իրագործվում է հակամարմիններով, ո-
րոնք արտադրվում են B- լիմֆոցիտներից առաջացած պլազմատիկ բջիջնե-
րով: 

  
11.6.5. Հատիկավոր լեյկոցիտներ  

(գրանուլոցիտներ) 
  
Նեյտրոֆիլ գրանուլոցիտներ (նկ. 11.4): Նեյտրոֆիլներն արյան ա-

մենաբազմաթիվ լեյկոցիտներն են, ողջ լեյկոցիտների 50-70%-ն են, կլոր են, 
տրամագիծը՝ 7-9 մկմ է, կորիզը կազմված է 2-5 հատվածներից (հատվածա-
կորիզ 45-65%): Արյան մեջ լինում են նաև նրանց երիտասարդ տեսակները, 
մետամիելոցիտներ (0-1%) և ցուպիկակորիզավոր (1-5%): Նեյտրոֆիլների 
ցիտոպլազման պարունակում է երկու հիմնական տեսակի հատիկներ. ազու-
րոֆիլ հատիկներ` լիզոսոմներին բնորոշ հիդրոլիտիկ ֆերմենտներով (թթու 
ֆոսֆատազա, β-գլյուկուրոնիդազա, միելոպերօքսիդազա, լիզոցիմ) և յուրա-
հատուկ նեյտրոֆիլ հատիկներ (հիմնային ֆոսֆատազա, հիմնական կատիո-
նային սպիտակուցներ, լակտոֆերին, պրոտեազներ): Նեյտրոֆիլների հիմ-
նական ֆունկցիան ֆագոցիտոզն է, որի շնորհիվ կլանում են և քայքայում 
մանրէները: 

Նեյտրոֆիլները շարժուն բջիջներ են, շարժումները պայմանավորված 
են կեղծ ոտիկների առաջացմամբ և քեմոտաքսիսով, քանի որ բջիջներն 
ունեն մակերեսային ընկալիչներ ցիտոկինների համար: Քեմոտաքսիսը նաև 
պայմանավորված է մանրէների կամ վիրուսների տոքսիններով, բորբոքված 
հյուսվածքների դեգեներացիայի հետևանքով առաջացած նյութերով, ակտի-
վացած կոմպլեմենտով և այլն: Ճանաչելով արյան անոթների պատը առա-
ջացնող էնդոթելային բջիջներից արտադրված ցիտոկինները՝ նեյտրոֆիլնե-
րը գաղթում են արյան անոթներից և տեղա-
շարժվում դեպի բորբոքված օջախ: Նեյտրո-
ֆիլներն ունեն բարձր ֆագոցիտոզային ունա-
կություն, կարող են կլանել 20-30 մանրէ: Բակ-
տերիաների և այլ մասնիկների կլանումից հե-
տո նեյտրոֆիլներում ակտիվանում են հիդրո-
լիտիկ ֆերմենտները, որոնք քայքայում են ֆա-
գոցիտված միկրոօրգանիզմները: Ֆագոզիտո-
զի ժամանակ նեյտրոֆիլներում դիտվում է 
«նյութափոխանակության բռնկում» 
(respiratory burst), որի ժամանակ մեծանում է 
O2–ի կլանումը, ակտիվանում է NADPH 
օքսիդազ ֆերմենտը, որի հետևանքով 
առաջանում է սուպերօքսիդ անիոն (O2-): Այն 
սուպերօքսիդ դիսմուտազաների (Cu/ZnSOD, 
MnSOD) ազդեցությամբ վերածվում է H2O2-ի, որն իր հերթին միելոպերօքսի-

Նկար 11.4. Նեյտրոֆիլ: 



401 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

դազով դառնում է բակտերիցիդ HClO: Սրա 
ակտիվությունը բավական է մանրէները ոչն-
չացնելու համար, սակայն որոշ դեպքերում 
ոչնչանում են նաև նեյտրոֆիլները: Մահա-
ցած նեյտրոֆիլների, մանրէների և հյուսված-
քային բջիջների կուտակումները բորբոքային 
օջախում առաջացնում են կուտակվող դեղ-
նավուն հեղուկ` թարախ: Որոշ մանրէներ ու-
նեն արտաքին պաշտպանական շերտ, որը 
կանխում է նրանց քայքայումը նեյտրոֆիլնե-
րով և մակրոֆագերով, օրինակ` թոքախտի 
հարուցիչը (Mycobacterium tuberculosis): 
Ինֆեկցիաների և բորբոքային 
գործընթացների ժամանակ նեյտրոֆիլների 
քանակն արյան մեջ կտրուկ ավելանում է, որը կոչվում է նեյտրոֆիլիա: Սա 
զարգանում է բորբոքման հետևանքով առաջացած նյութերի 
ազդեցությամբ, որոնք, թափանցելով արյան մեջ, հանգեցնում են 
նեյտրոֆիլների՝ կարմիր ոսկրածուծից դուրսբերմանը: 

Բազոֆիլ գրանուլոցիտներ (նկ. 11.5): Բազոֆիլները ողջ լեյկոցիտ-
ների 1%-ն են: Բազոֆիլների կորիզները հաճախ թույլ հատվածավորված 
են, ցիտոպլազման լի է խոշոր, կլոր, յուրահատուկ բազոֆիլ հատիկներով: 
Հատիկները պարունակում են հեպարին, հիստամին, սերոտոնին, բրադիկինին, 
ցիտոկիններ և լիզոսոմալ ֆերմենտներ: Բացի յուրահատուկ բազոֆիլ 
հատիկներից, բազոֆիլները պարունակում են նաև ազուրոֆիլ հատիկներ 
(լիզոսոմներ)` իրենց բնորոշ ֆերմենտներով: 

Բազոֆիլները, ինչպես և շարակցական հյուսվածքի պարարտ բջիջնե-
րը, արտադրելով հեպարին և հիստամին, մասնակցում են արյան մակարդման 
պրոցեսներին և անոթների թափանցելիության կարգավորմանը: Բազոֆիլ-
ները մասնակցում են օրգանիզմի բորբոքային և ալերգիկ բնույթի ռեակցիա-
ներին: Դրանք հեշտ են միացնում արյան մեջ եղած հակամարմինները՝ ի-
մունոգլոբուլինները (IgE): Օտարածին սպիտակուցները (անտիգենները) 
նպաստում են IgE-հակամարմինների առաջացմանը: IgE-ն իր Fc-հատվա-
ծով կապվում է բազոֆիլների մակերեսին առկա հատուկ ընկալիչների հետ 
(FcεR), որը հատիկազրկում է դրանց:  

Բազոֆիլներն արտադրում են մի շարք կենսաբանական ակտիվ նյու-
թեր, որոնք պայմանավորում են բորբոքային կամ ալերգիկ ռեակցիաների 
դրսևորումը: 

 Հեպարինը պրոտեոգլիկան է, ունի հակամակարդիչ ազդեցություն: 
 Հիստամինը պայմանավորում է անոթների կտրուկ լայնացումը, մե-

ծացնում է անոթի պատի թափանցելիությունը` առաջացնելով այտուցներ: 
Այսինքն՝ բորբոքային ռեակցիայի արտահայտումը (այտուց, կարմրություն, 
ջերմաստիճանի բարձրացում) պայմանավորված է հիստամինով:  

 Լեյկոտրիեններ (հին անվանումը` անաֆիլաքսիայի դանդաղ ազդող 
նյութ), որոնք առաջացնում են հարթ մկանների սպազմ: Շնչատար ուղինե-
րում այն պայմանավորում է բրոնխային ասթմայի դեպքում առաջացած 
շնչահեղձությունը: 

Նկար 11.5. Բազոֆիլ: 
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Նկար 11.6. Էոզինոֆիլ: 

 Էոզինոֆիլների քեմոտաքսիսի գործոն, ո-
րը ձգում է էոզինոֆիլները, որպեսզի սրանք 
չեզոքացնեն բազոֆիլների թողած ազդեցութ-
յունը: 

 Թրոմբոցիտներն ակտիվացնող գործոնը 
բորբոքման օջախում ակտիվացնում է արյան 
մակարդումն ապահովող թիթեղիկները, 
նպաստում նրանց ագրեգացիային և պարու-
նակության արտամղմանը:  

 Էոզինոֆիլ գրանուլոցիտներ (նկ. 
11.6): Էոզինոֆիլների քանակը ծայրամասային 
արյան մեջ տատանվում է լեյկոցիտների 1-
5%-ի սահմաններում: Նրանց կորիզը 
կազմված է հիմնականում երկու հատվածնե-
րից. ցիտոպլազմայում կա հատիկների երկու տեսակ` յուրահատուկ և ազու-
րոֆիլ: Հատիկները պարունակում են մի շարք նյութեր, որոնք պայմանավո-
րում են էոզինոֆիլների ֆունկցիաները` հիմնային կատիոնային սպիտա-
կուց, O2-, H2O2, էյկոզանոիդներ, ֆերմենտներ (հիստամինազա, էլաստազա), 
աճի գործոններ և ցիտոկիններ: 

Յուրահատուկ օքսիֆիլ հատիկները պարունակում են արգինինով հա-
րուստ հիմնային սպիտակուց (MBP-major basic protein), որը պայմանավորում 
է հակահելմինթային ֆունկցիան՝ քայքայելով բազմաբջիջ մակաբույծների 
արտաքին պատյանը: Էոզինոֆիլները սինթեզում են նաև հիստամինազ 
ֆերմենտ, որը վնասազերծում է բազոֆիլների արտադրած հիստամինը և 
լեյկոտրիենները, կարգավորում ալերգիկ ռեակցիաները: Այսպիսով, էոզինո-
ֆիլները մասնակցում են հիստամինի մետաբոլիզմին: Նրանք կլանում են 
հիստամին պարունակող հատիկները, որոնք արտադրվում են բազոֆիլնե-
րից և հյուսվածքային պարարտ բջիջներից ու ինակտիվացնում այն հիստա-
մինազ ֆերմենտով: Նրանք կարող են արյան հոսքից գաղթել հյուսվածքների 
մեջ և շարժվել դեպի գրգռման աղբյուրը` ի պատասխան այնտեղ արտադր-
ված նյութերի: Էոզինոֆիլների վրա դրական քեմոտաքսիկ ազդեցություն ու-
նեն մի շարք քեմոկիններ և որոշ լեյկոտրիեններ: Բորբոքման օջախում էո-
զինոֆիլներն ակտիվանում են T-helper բջիջներից (Th2) արտադրված ցիտո-
կիններով: Նույն նյութերն ակտիվացնում են էոզինոֆիլների զարգացումը 
ոսկրածուծում: Էոզինոֆիլների քանակի ավելացումը` էոզինոֆիլիան, դիտ-
վում է ալերգիկ և անաֆիլակտիկ ռեակցիաների, ինչպես նաև օրգանիզմում 
հելմինթների առկայության դեպքում: Էոզինոֆիլները պայմանավորում են 
օրգանիզմի հակահելմինթային ռեակցիան և նվազեցնում են ալերգիկ, 
անաֆիլաքսային գործընթացների ակտիվությունը՝ այս առումով դառնալով 
բազոֆիլների անտագոնիստները: 

 
11.6.6. Ոչ հատիկավոր լեյկոցիտներ (ագրանուլոցիտներ) 

 

Լիմֆոցիտներ: Հասուն մարդու արյան մեջ լիմֆոցիտները լեյկոցիտ-
ների 20-40%-ն են: Ի տարբերություն արյան մնացած բջիջների՝ լիմֆոցիտ-
ներն ունակ են արյան հոսքից անցնելու հյուսվածքներ, ապա կրկին վերա-
դառնալու արյուն: Լիմֆոցիտների նախորդ ցողունային բջիջներն առաջա-
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նում են ոսկրածուծում, որտեղից T-լիմֆոցիտների նախորդները գաղթում 
են թիմուս, իսկ B-լիմֆոցիտներինը շարունակում հասունացումը՝ հետագա-
յում գաղթելով իմունային համակարգի ծայրամասային օրգաններ` փայծաղ 
և ավշային հանգույցներ:  

Լիմֆոցիտները պայմանավորում են օրգանիզմի յուրահատուկ (սպե-
ցիֆիկ) պաշտպանական ռեակցիաները` իմունիտետն ուղղված ընդդեմ 
օտարածին սպիտակուցների (վիրուսներ, մանրէներ, բջիջներ, օրգաններ): 
Այն ապահովում են T- և B-լիմֆոցիտները, որոնք ճանաչում են սեփական 
սպիտակուցները և տարբերակում նրանց օտարից: Օրգանիզմի յուրահա-
տուկ իմունիտետը ձեռքբերովի է և լինում է երկու տեսակ` բջջային և հումո-
րալ:  

Բջջային իմունիտետը պայմանավորված է T-լիմֆոցիտներով, որոնք առա-
ջանում են թիմուսում, իսկ հումորալը` B-լիմֆոցիտներով, որոնք առաջանում 
են ոսկրածուծում և տարբերակվում են փայծաղում և ավշային հանգույցնե-
րում: Սրանք հետագայում կարող են վերածվել հակամարմիններ արտադ-
րող պլազմատիկ բջիջների: Լիմֆոցիտների կյանքի տևողությունը կարող է 
լինել մի քանի շաբաթից մինչև մի քանի տարի. իմունաբանական հիշողութ-
յուն ապահովող լիմֆոցիտների կյանքի տևողությունը կարող է հասնել 10-
20 տարի: 

Լիմֆոցիտները գնդաձև բջիջներ են` մուգ ներկվող կլոր կորիզով: Լիմ-
ֆոցիտների տեսակները կարելի է տարբերակել նրանց մակերեսին առկա 
հատուկ ընկալիչներով: B-լիմֆոցիտների մակերեսին կան հակամարմիններ, 
իսկ T-լիմֆոցիտները բնութագրվում են TCR- ընկալիչներով (T-cell receptor): 
Իրենց հերթին T- և B-լիմֆոցիտների ենթատեսակները տարբերակվում են 
մակերեսային CD (cluster of determination) ցուցիչների առկայությամբ: 

Լիմֆոցիտների վերջնական տարբերակումը տարատեսակների կա-
տարվում է կենտրոնական և ծայրամասային իմունային համակարգի օր-
գաններում և պայմանավորված է օրգանիզմ ներթափանցած հակածիննե-
րով: Հակածինների մոլեկուլային զանգվածը 8000 կամ ավելին է, և մոլեկուլի 
մակերեսին կրում են ակտիվ հատվածներ` էպիտոպներ: Հակածինները հիմ-
նականում սպիտակուցներ կամ մեծ պոլիսախարիդներ են: Հակածինների 
ազդեցությամբ T- և B-լիմֆոցիտներն ակտիվանում են և առաջացնում կլոն-
ներ, ընդ որում, յուրաքանչյուր կլոն ունակ է գործելու միայն 1 յուրահատուկ 
հակածնի դեմ: Երբ այսպիսի բջիջները հանդիպում են այդ տեսակի հակած-
նին, վերջինս կապվում է բջջի մակերեսին առկա ընկալիչի հետ: T- և B-լիմ-
ֆոցիտներն ակտիվացման գործընթացում կարևոր դեր են կատարում մակ-
րոֆագային համակարգի հակածին–ներկայացնող բջիջները (APC- antigen 
presenting cells):  

 T-լիմֆոցիտներ: Ուրցագեղձ-կախյալ լիմֆոցիտները (T-լիմֆոցիտ-
ներ) առաջանում են ուրցագեղձում ոսկրածուծի ցողունային բջիջներից: 
Դրանք ապահովում են բջջային իմունիտետի ռեակցիաները և հումորալ 
իմունիտետի կարգավորումը: T-լիմֆոցիտների պոպուլյացիայի մեջ հայտ-
նաբերված են երեք հիմնական խմբեր: 

 Ցիտոտոքսիկ T- լիմֆոցիտներ (քիլերներ): Մակերեսային ցուցիչն է CD8: 
Սրանք բջջային իմունիտետի էֆեկտոր բջիջներն են: Նրանք ոչնչացնում են 
օտարածին, ուռուցքային կամ վիրուսով վարակված բջիջները երկու 
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հիմնական եղանակով. արտադրում են պերֆորիններ, որոնք քայքայում են 
բջջաթաղանթը, և որին հաջորդում է բջջի քայքայումը, կամ էլ սպանում են 
բջիջները նրանցում ապոպտոզի գեները ակտիվացնելու միջոցով:  

 Կարգավորիչ T-հելփերներ: Մակերեսային ցուցիչը հիմնականում CD4-ն 
է: Սրանք ակտիվացնող ազդեցություն են թողնում B-լիմֆոցիտների վրա: T- 
հելփերները (օգնական) ունակ են ճանաչելու յուրահատուկ հակածին և ու-
ժեղացնելու հակամարմինների առաջացումը: Այս ազդեցությունն իրակա-
նացվում է հատուկ լիմֆոկինների միջոցով, որոնք արտադրվում են հակա-
ծինների ազդեցության հետևանքով ակտիվացած T-լիմֆոցիտներով: T-հել-
փերները բաժանվում են 2 տեսակի` T-հելպերներ1 (Th1), որոնք արտադ-
րում են IL-2 և γ- ինտերֆերոն՝ ապահովելով բջջային իմունիտետը (ակտի-
վացնում է մակրոֆագերին և ցիտոտոքսիկ T-լիմֆոցիտներին), և T-հելպեր-
ներ2 (Th2), որոնք, արտադրելով IL-4 և IL-5, փոխազդում են В-բջիջների 
հետ պայմանավորելով նրանց տարբերակումը և հակամարմինների առա-
ջացումը (հումորալ իմունիտետը): 

 Հիշողության T- լիմֆոցիտներն արագ գործում են ախտածին նյութի 
(հակածնի) օրգանիզմ կրկնակի ներթափանցման դեպքում և նպաստում են 
T-ցիտոտոքսիկ բջիջների առաջացմանը:  

Ուրցագեղձում առկա լիմֆոցիտերի մեծամասնությունը քայքայվում է 
(90%), արյան հոսք սովորաբար անցնում են միայն նրանք, որոնք ընկալիչ-
ներ չունեն սեփական սպիտակուցների դեմ. հակառակ դեպքում կարող են 
զարգանալ աուտոիմուն հիվանդություններ: Սա կոչվում է իմունառական 
տոլերանտություն:  

B-լիմֆոցիտներ: B-լիմֆոցիտները թռչունների դեպքում տարբերակ-
վում են Ֆաբրիցիուսի պարկում (bursa Fabricius) ոսկրածուծի ցողունային 
բջիջներից, իսկ մարդու դեպքում` ավշային հանգույցներում: Նրանց գլխա-
վոր դերը հումորալ իմունիտետի ապահովումն է: Նրանց մակերեսային ցու-
ցիչներն են CD19-ը և CD21-ը:  

B-լիմֆոցիտներից առաջացող էֆեկտոր բջիջներն են.  
 Պլազմոցիտները, որոնք արտադրում են իմունոգլոբուլիններ (հակամար-

միններ), որոնք անցնում են արյան մեջ: Արյան մեջ հայտնաբերվում են 
հետևյալ հակամարմինները` IgM, IgG, IgA, IgD և IgE: B-լիմֆոցիտների թա-
ղանթները պատված են հիմնականում IgM-ով: 

 Հիշողության B-լիմֆոցիտները երկար ժամանակ մնում են հյուսվածք-
ներում և պայմանավորում են օրգանիզմի արագ պատասխանը նույն 
հակածնի կրկնակի ներթափանցման ժամանակ:  

Տարբերում են նաև բնական քիլերներ (NK-բջիջներ Natural killer cell), 
որոնց մակերեսին բացակայում են T- կամ B-լիմֆոցիտներին բնորոշ ընկա-
լիչները:  

Բնական քիլերներ: NK- բջիջներ (Natural killer cell, բնական քիլերներ), 
կարևոր դեր են կատարում վիրուսներով վարակված, ուռուցքային և օտար 
բջիջներից պաշտպանելու գործընթացում: Նրանք ունակ են այդ բջիջները 
տարբերելու օրգանիզմի սեփական բջիջներից նրանց մակերեսային MHC I 
դասի մոլեկուլների փոփոխությամբ: Բնական քիլերներն ակտիվանում են 
ինտերֆերոններով, արտադրում են ցիտոտոքսիկ հատիկներ, որոնք քայքա-
յում են վնասված բջիջները: Այս բջիջները կոչվում են բնական քիլերներ, քա-
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նի որ ունակ են անմիջապես որոշելու MHC մոլեկուլների կառուցվածքի 
խանգարումը վնասված բջիջներում և ապոպտոզ առաջացնելու այդ բջիջ-
ներում:  

Մոնոցիտներ: Մոնոցիտները բոլոր լեյկոցիտների 2-10 %-ն են: Մոնո-
ցիտների կորիզները լոբաձև են, ցիտոպլազման պարունակում է տարբեր 
քանակություններով լիզոսոմներ, որոնք պարունակում են թթու ֆոսֆատա-
զա և մի շարք այլ ֆերմենտներ: Արյան ամենախոշոր բջիջներն են: 

Մոնոցիտները պատկանում են մոնոնուկլեար ֆագոցիտների համակարգին 
(ՄՖՀ): Այս համակարգի բջիջներն առաջանում են ոսկրածուծի մենոբլաստ-
ներից, ունեն ակտիվ ֆագոցիտային և մանրեասպան հատկություն, թա-
ղանթի վրա կան ընկալիչներ իմունոգլոբուլինների և կոմպլեմենտի համար: 
Շրջանառող արյան մոնոցիտները շարժվում են ոսկրածուծից դեպի հյուս-
վածքներ: Արյան մեջ մնում են 36-104 ժամ: Հյուսվածքներում ապրող մոնո-
ցիտները վերածվում են մակրոֆագերի և անտիգեն ներկայացնող բջիջնե-
րի: Այս բջիջներն ապահովում են իմունիտետի երեք կարևորագույն գործըն-
թացները` ֆագոցիտոզը, հակածնի ներկայացում է և ցիտոկինների սինթեզը:  

Մոնոնուկլեար ֆագոցիտները պայմանավորում են օրգանիզմի ոչ 
յուրահատուկ պաշտպանական ռեակցիաները` շնորհիվ իրենց բարձր ֆա-
գոցիտային ակտիվության: Մոնոցիտներն արագ, 8-10 ժամվա ընթացքում 
շարժվում են դեպի բորբոքված և ինֆեկցիայի ենթարկված հյուսվածքներ, 
տարբերակվում մակրոֆագերի, որոնք կարող են կլանել մեծ քանակությամբ 
(մինչև 100) մանրէներ: Ընդ որում, մակրոֆագերը ճանաչում և կլանում են 
ինչպես արդեն օպսոնիզացված մանրէները (հակամարմիններով կամ կոմպ-
լեմենտով շրջապատված), այնպես էլ մանրէներն անմիջապես, քանի որ 
նրանց նկատմամբ ունեն հատուկ ընկալիչներ: Ֆագոցիտոզին հաջորդում է 
թթվածնի ակտիվ տեսակների (O2-, H2O2) առաջացումը՝ ֆերմենտների ակ-
տիվացումը, որի հետևանքով մանրէները քայքայվում են:  

Մակրոֆագերն արտադրում են մի շարք ցիտոկիններ` IL-1α, IL-1β, 
TNF, TGF-β1, որոնք կոչվում են մոնոկիններ: Սրանք սպիտակուցային հոր-
մոններ են, որոնք օրգանիզմի բնականոն և ախտաբանական վիճակներում 
իմունակարգավորիչ դեր են կատարում. ակտիվացնում են բորբոքման գոր-
ծընթացն ապահովող բջիջները, իմունային բջիջները, պայմանավորում են 
բորբոքման ժամանակ առաջացող տենդը (որոշ պայմաններում սրանք գոր-
ծում են որպես պիրոգեններ` ազդելով ջերմակարգավորման կենտրոնի 
վրա): Մակրոֆագերն արտադրում են ֆիբրոբլաստների և էնդոթելային 
բջիջների աճի գործոններ, որով մասնակցում են օրգանիզմի վերականգման 
գործընթացներին, TNF-ը նպաստում է ուռուցքային բջիջների քայքայմանը 
և այլն: 

Անտիգեն ներկայացնող բջիջներն ապահովում են անտիգենը (antigen 
presentation) տարբերակվող լիմֆոցիտներին ներկայացնելը: Մանրէներին 
կլանելուց հետո, դենդրիտային բջջի ցիտոպլազմայում նրանց սպիտակուց-
ները քայքայվում են մինչև պեպտիդային ֆրագմենտների, որոնք ունեն 
անտիգենային հատկություն: Այնուհետև այս ֆրագմենտները միանում են 
ֆագոցիտար բջջի սինթեզած MHC մոլեկուլների հետ՝ առաջացնելով մի հա-
մալիր: Հետագայում այս կոմպլեքսը տեղափոխվում է ֆագոցիտար բջջի 
արտաքին թաղանթ, որտեղ MHC-ի մասը մտնում է թաղանթի կազմության 
մեջ, իսկ օտարածին անտիգենն ուղղվում է բջջից դուրս և ճանաչվում լիմ-
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ֆոցիտներով: Այս եղանակով անտիգենների վերաբերյալ ինֆորմացիան 
ներկայացվում է լիմֆոցիտներին, ընդ որում, եթե անտիգենը կապված է 
MHC I տեսակի հետ, ապա այս համալիրը ակտիվացնում է CD8 ընկալիչ 
կրող բջիջները (ցիտոտոքսիկ T-լիմֆոցիտներ (քիլերներ), իսկ եթե MHC II 
տեսակի հետ, ապա ճանաչվում է CD4 բջիջներով (T-հելպերներ): T-հելպեր-
ները, ակտիվացնելով B-լիմֆոցիտներին, վերածում է նրանց հակամարմին-
ներ արտադրող պլազմատիկ բջիջների: Այսպիսով, մոնոնուկլեար ֆագո-
ցիտների համակարգի բջիջները կարգավորում են իմունիտետի բջջային և 
հումորալ օղակները:  

 
11.6.7. Հյուսվածքային համատեղելիության անտիգեն (ՀՀԱ) 
 

Հյուսվածքահամատեղելիության գլխավոր անտիգեն (MHC-major 
histocompatibility complex) բոլոր ողնաշարավոր կենդանիների բջիջների 
մակերեսին ներկայացված մոլեկուլային համալիր է, որը պայմանավորում է 
օրգանիզմի սեփական սպիտակուցների տարբերակումը օտարածինից: 
Մարդու դեպքում այն նաև կոչվում է մարդկային լեյկոցիտային հակածին և 
որոշում է դոնոր օրգանի համատեղելիությունը ու աուտոիմունային հիվան-
դությունների զարգացումը:  

Տարբերում են սրանց երկու տեսակ. MHC-I տեսակը առկա է բոլոր 
բջիջներում, ակտիվացնում է բջջային իմունիտետը, իսկ MHC-II տեսակը 
բնորոշ է միայն հակածին ներկայացնող բջիջներին, ակտիվացնում է հումո-
րալ իմունիտետը: Ուրցագեղձում իրենց զարգացման ընթացքում T-լիմֆո-
ցիտները սովորում են սեփական MHC մոլեկուլները տարբերակել օտարից, 
որն իմունաբանական տոլերանտության հիմքում է: Այն T-լիմֆոցիտները, ո-
րոնք սեփական MHC-ի նկատմամբ ունեն ընկալիչներ, ուրցագեղձում 
քայքայվում են ապոպտոզի միջոցով: Որոշ դեպքերում այս պրոցեսը խան-
գարվում է, որը հանգեցնում է աուտոիմունային հիվանդությունների զար-
գացմանը. իմունային բջիջները ճանաչում և քայքայում են օրգանիզմի սե-
փական բջիջները:  

 
11.6.8. Ցիտոկիններ 

 
Ցիտոկինները պեպտիդների կամ գլիկոպրոտեինների խումբ են, որոնք 

կարգավորում են իմունային համակարգի ֆունկցիաները: Ցիտոկինները 
գործում են պարակրին եղանակով այն մոտակա բջիջների վրա, որոնք հա-
տուկ ընկալիչներ ունեն նրանց հետ կապվելու համար:  

Ցիտոկինները հիմնականում արտադրում են մակրոֆագերը և լեյկո-
ցիտները: Այն ցիտոկինները, որոնք ակտիվացնում են լեյկոցիտների բազմա-
ցումը և տարբերակումը, կոչվում են ինտերլեյկիններ:  

Լիմֆոցիտներից արտադրված ցիտոկինները կոչվում են լիմֆոկիններ, 
իսկ մոնոցիտներով կամ մակրոֆագերով արտադրվող ցիտոկինները` մոնո-
կիններ: Քեմոկինները պայմանավորում են լեյկոցիտների քեմոտաքսիսը դեպի 
բորբոքման օջախ: Ինտերֆերոններն արտադրվում են վիրուսով վնասված 
բջիջներով: Նրանք ակտիվացնում են հարակից մակրոֆագերը կամ լեյկո-
ցիտները, որոնք սկսում են արտադրել վիրուսները ճնշող նյութեր:  

Ցիտոկինները կարող են ներգործել հենց իրենց արտադրող բջիջների 
(աուտոկրին ազդեցություն), հարակից բջիջների (պարակրին ազդեցութ-
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յուն), ինչպես նաև տարածության վրա առկա (էնդոկրին) բջիջների վրա: Այս 
միջբջջային կարգավորիչ մոլեկուլները պայմանավորում են իմունային պա-
տասխանի և բորբոքային ռեակցիաների զարգացումը, վերքերի լավացումը, 
հեմոպոեզը և կենսաբանական այլ գործընթացներ:  

IL-1-ը արտադրվում է մակրոֆագերում, ակտիվացնում է T-լիմֆոցիտ-
ները, գրանուլոցիտները, ֆիբրոբլաստները և պիրոգեն է: 

IL-2-ը արտադրվում է T–հելպեր 1 լիմֆոցիտներում, ապահովում է B- 
լիմֆոցիտների բազմացումը, տարբերակումը: 

IL-4-ը արտադրվում է T–հելպեր 2 լիմֆոցիտներում, ակտիվացնում է 
B-լիմֆոցիտներով lgG, lgE սինթեզը: 

Հակաուռուցքային գործոն (TNF) արտադրվում է մակրոֆագերից: 
Interferon-α, β, γ արտադրվում է մակրոֆագերից, պայմանավորում է 

բորբոքման զարգացումը: 
 

11.6.9. Թրոմբոցիտներ 
 
Թրոմբոցիտները (արյան թիթեղիկներ) արյան մանր անգույն մարմնիկ-

ներ են, որոնք ունեն անկանոն ձև: Սրանք ոսկրածուծի հսկա բջիջների՝ մե-
գակարիոցիտների ցիտոպլազմայից անջատված անկորիզ հատվածներ են՝ 2-
3 մկմ չափերով: Թրոմբոցիտների մոտավոր քանակը մեկ 1 մմ3 արյան մեջ 
տատանվում է 200 000-400 000-ի սահմաններում: Մեգակարիոցիտների ե-
լուստները մտնում են արյան հոսք, ցիտոպլազմայի հատվածներն անջատ-
վելով՝ դառնում են թրոմբոցիտներ: Արյան թիթեղներն ապրում են 5-8 օր: 

Թրոմբոցիտները մասնակցում են արյան մակարդման գործընթացին: 
Երբ թրոմբոցիտները հպվում են արյունատար անոթի վնասված մակերե-
սին, նրանք իրենց բջջաթաղանթի վրա եղած ընկալիչների և Ֆոն Վիլ-
լեբրանդի գործոնի միջոցով, որը վնասված հյուսվածքներում է, կպչում են 
կոլագենային թելերին:  

Դրանից հետո թրոմբոցիտներում կատարվում են մի շարք փոփո-
խություններ` ուռչում, հատիկազրկում (դեգրանուլացիա), որոնց հետևան-
քով արտազատվում են մի շարք թրոմբոցիտային գործոններ, և սկսվում է 
մակարդման գործընթացը: Սա որոշվում է նրանց արագ քայքայման, կոնգ-
լոմերատների միմյանց սոսնձվելու ունակությամբ (ագրեգացիա), որոնց 
շուրջը առաջանում են ֆիբրինի թելերը: Այս պրոցեսի հետևանքով առաջա-
ցած խցանը (էմբոլը) փակում է վնասված անոթի լուսանցքը և կանխում ար-
յունահոսությունը:  

Արյան մակարդման ընթացքում թրոմբոցիտներն արտադրում են մի 
շարք նյութեր (ֆոսֆոլիպիդներ, լիպոպրոտեիդներ, ֆերմենտներ, ադրենա-
լին, ԱԿՖ) և հատկապես մակարդիչ գործոններ, որոնք կոչվում են թրոմբո-
ցիտային գործոններ և նշվում են արաբական թվանշաններով. 

 Գործոն 3` թրոմբոցիտային թրոմբոպլաստին, որը մասնակցում է արյան 
մակարդման առաջին փուլին:  

 Գործոն 6` թրոմբոսթենին. ապահովում է մակարդուկի սեղմումը: 
 Գործոն 10` սերոտոնին. անոթասեղմիչ է: 
 Գործոն 11` թրոմբոքսան Ա2. նպաստում է թրոմբոցիտների միավոր-

մանը: 
Թրոմբոցիտներն արտադրում են այլ հակահեպարինային և մակարդիչ 
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գործոններ, ինչպես նաև թրոմբոցիտային աճի գործոն, որը նպաստում է ա-
նոթային պատի ամբողջականության պահպանմանը: Թրոմբոցիտոպենիայի 
դեպքում այդ գործոնի պակասությունը հանգեցնում է էնդոթելային շերտի 
վնասմանը, որի հետևանքով առաջանում են կետային արյունազեղումներ 
(պետեխիա): 

Արյան մյուս տեսակների բջիջների քայքայման, ինչպես նաև հյուսված-
քային բջիջների վնասման դեպքում բջջաթաղանթից անջատվում է թրոմ-
բոպլաստինը, որը նպաստում է մակարդման գործընթացին:  
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11.7. Արյան մակարդում  
 

Արյան մակարդումը (կոագուլյացիա) օրգանիզմի պաշտպանական 
ռեակցիաներից մեկն է, որի շնորհիվ արյան անոթից սկսված արյունահո-
սությունը դադարում է, այսինքն՝ կատարվում է արյունականգ (հեմոստազ):  

Մակարդումը ֆերմենտային պրոցես է: Ֆերմենտային տեսությունը 
հիմնադրվել է XIX դարի վերջին Ա. Շմիդտի կողմից: Այս տեսությունը, դիմա-
նալով ժամանակի քննությանը, հարստանում և ամրապնդվում է նորանոր 
փաստերով: Ներկայումս հայտնաբերված են մոտ 50 գործոններ, որոնք փո-
փոխում են արյան մակարդելիությունը: Նրանց մի մասը նպաստում է մա-
կարդմանը և կոչվում է մակարդիչ կամ պրոկոագուլյանտներ, իսկ մյուս մա-
սը ճնշում է մակարդման գործընթացը և կոչվում է հակամակարդիչ (անտի-
կոագուլյանտ): Մակարդիչ գործոններն առկա են ինչպես արյան պլազմա-
յում, այնպես էլ արյան և հյուսվածքային բջիջներում: Նորմայում մակարդիչ 
և հակամակարդիչ գործոնները միմյանց նկատմամբ հավասարակշռված վի-
ճակում են, այդ պատճառով արյունն ազատ հոսում է անոթներով: Արյան 
մակարդման գործընթացը կատարվում է այն ժամանակ, երբ մակարդիչ 
գործոնների ակտիվությունը գերակշռում է հակամակարդիչ մեխանիզմնե-
րին: 

 

11.7.1. Արյան պլազմայի մակարդիչ գործոնները 
 

Մակարդիչների անվանարկման միջազգային հանձնաժողովի որոշ-
մամբ պլազմայի մակարդիչ գործոնները համարակալվում են ըստ հայտնա-
բերման ժամանակագրության և նշվում հռոմեական թվանշաններով:  

I գործոն` ֆիբրինոգեն: Արյան պլազմայում լուծված վիճակում է, քանա-
կը 0.2-0.4% է (200-400 մգ%): Սինթեզվում է լյարդում: Մակարդման ժամա-
նակ լուծված զոլ վիճակից անցնում է անլուծելի հել վիճակի՝ առաջացնելով 
ֆիբրինի թելերի ցանց, որի հենքի վրա ձևավորվում է ֆիբրինային խցանը:  

II գործոն` պրոթրոմբին: Գլյուկոպրոտեիդ է, սինթեզվում է լյարդում K վի-
տամինի առկայությամբ: Վերջինս սննդից ներծծվում է միայն լեղու մասնակ-
ցությամբ: Պլազմայում ոչ ակտիվ վիճակում է։ 

III գործոն` հյուսվածքային թրոմբոպլաստին: Ֆոսֆոլիպիդ է, որը վնաս-
վածքի ժամանակ անջատվում է բջիջների, այդ թվում նաև էնդոթելիոցիտ-
ների պլազմատիկ թաղանթներից և լցվում արյան մեջ: 

IV գործոն` Ca-ի իոններ: Մակարդմանը կալցիումը մասնակցում է միայն 
իոնային վիճակում, նպաստում մակարդման բոլոր փուլերին: Որպես աղ 
կապված կալցիումը մակարդմանը չի մասնակցում: 

V և VI գործոններ` պրոակցելերին և ակցելերին: Այս երկու գործոններն ան-
վանում են միասին՝ ակցելերին-գլոբուլին (Ac-գլոբուլին): Դրանք միևնույն 
նյութի ոչ ակտիվ և ակտիվ վիճակներն են, որի պատճառով նրանք առան-
ձին չեն նշվում: 

VII գործոն` կոնվերտին: Մասնակցում է հյուսվածքային պրոթրոմբինա-
զայի ակտիվացմանը: Սինթեզվում է լյարդում K վիտամինի առկայությամբ: 

VIII գործոն` հակահեմոֆիլային գլոբուլին A (ՀՀԳ A): Մասնակցում է արյու-
նային պրոթրոմբինազայի ակտիվացմանը: Նրա ժառանգական անբավա-
րարությունը A հեմոֆիլիա հիվանդության պատճառն է, որն ընթանում է 
ծանր արյունահոսություններով: 
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IX գործոն` հակահեմոֆիլային գլոբուլին B (ՀՀԳ B) կամ Քրիստմասի գործոն 
(B հեմոֆիլիայով տառապած հիվանդի անունով): B հեմոֆիլիայի դեպքում IX 
գործոնը բացակայում է: 

X գործոն` Ստյուարտ-Պրաուերի գործոն (կոչվում է այս գործոնի անբա-
վարարությամբ տառապող հիվանդի անունով): Մտնում է արյունային և հ-
յուսվածքային պրոթրոմբինազայի կազմի մեջ: Սինթեզվում է լյարդում K վի-
տամինի մասնակցությամբ: 

XI գործոն` պլազմայի թրոմբոպլաստինի նախնական տեսակ, որը մասնակ-
ցում է արյան թրոմբոպլաստինի ակտիվացմանը: C հեմոֆիլիան առաջա-
նում է այս գործոնի անբավարարության պատճառով: 

XII գործոն` Հագեմանի գործոն: Այս գործոնի ժառանգական անբավարա-
րությունն առկա է Հագեմանի հիվանդության հիմքում: Այն կոչվում է նաև 
շփման գործոն, որովհետև ակտիվանում է օտար մարմնի կամ վնասվածքի 
մակերեսին շփվելիս։  

XIII գործոն` ֆիբրինազ, կոչվում է նաև ֆիբրինը կայունացնող ֆեր-
մենտ։ Ակտիվանում է թրոմբինով, Ca2+-ով և ամրացնում ֆիբրինի թելերը: 

Հյուսվածքների վնասվածքների դեպքում արյունահոսում են մանր և 
խոշոր անոթները: Մանր անոթներում արյան արագությունը և ճնշումը 
բավականին փոքր են: Նրանց վնասվելու դեպքում վնասված անոթի՝ թրոմ-
բոցիտներից ձևավորվող խցանով լուսանցքը փակվում է, և կոչվում է թրոմ-
բոցիտային:  

Ցածր ճնշման պայմաններում թրոմբոցիտային խցանը դադարեցնում 
է արյունահոսությունը և ապահովում արյունականգը, որը կատարվում է 
միկրոցիրկուլյատոր անոթներում: Սա կոչվում է անոթաթրոմբոցիտային կամ 
միկրոցիրկուլյատոր արյունականգ:  

Խոշոր անոթներում արյան ճնշումը բարձր է, և արյունահոսության 
պատճառով առաջացած թրոմբոցիտային խցանը ճնշման տակ հեշտութ-
յամբ պոկվում է: Ուստի նման դեպքում արյունականգը թրոմբոցիտային 
խցանով չի սահմանափակվում: Դրան հաջորդում է արյան մակարդումը, ո-
րի հետևանքով ձևավորվում է ֆիբրինային խցան և ամբողջությամբ փակում 
վնասված անոթի լուսանցքը: Այս արյունականգը կոչվում է մակարդման կամ 
կոագուլյացիոն արյունականգ:  

11.7.2. Անոթաթրոմբոցիտային արյունականգ 
 

Անկախ հյուսվածքի վնասման աստիճանից՝ առաջին հերթին և ան-
պայման վնասվում են մազանոթների և մանր անոթների պատերը: Հետևա-
բար արյունականգն անխուսափելիորեն սկսվում է անոթաթրոմբոցիտային 
հեմոստազի մեխանիզմով: Այն զարգանում է հաջորդաբար իրար պայմանա-
վորող 5 փուլերով: 

1. Վնասված անոթների ռեֆլեքսային կծկանք (սպազմ): Այս ռեֆլեքսն իրա-
կանանում է ի պատասխան ցավային գրգիռի: Դրան միանում է նաև թրոմ-
բոցիտներից անջատված անոթասեղմիչ նյութերի (ադրենալին, նորադրենա-
լին, սերոտնին) ազդեցությունը: Սրանց հետևանքով արյունատար անոթնե-
րի պատերի հարթմկանային բջիջները կծկվում են՝ նեղացնելով լուսանցքը, 
որը որոշակի չափով նվազեցնում է արյունահոսությունը: 

2. Թրոմբոցիտների կպչում (ադհեզիա): Թրոմբոցիտներն արագությամբ 
(3-10 վրկ.) կպչում են էնդոթելի հիմնային թաղանթի կոլագենի թելերին: Դա 
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պայմանավորված է կոլագենային թելերի նկատմամբ թրոմբոցիտների մա-
կերեսի հատուկ ընկալիչներով և բացասական ու վնասված անոթի պատի 
դրական լիցքերի ձգումով: 

3. Թրոմբոցիտների դարձելի միացքավորում (ագրեգացիա): Թրոմբոցիտնե-
րը կուտակվում են անոթի վնասված մակերեսին: Դա կատարվում է անոթի 
վնասված բջիջներից, թրոմբոցիտներից ու էրիթրոցիտներից անջատված 
ԱԿՖ-ի ազդեցությամբ: Առաջանում է թրոմբոցիտային խցան, որը դեռևս 
փուխր է և թափանցելի արյան պլազմայի համար: 

4. Թրոմբոցիտների անդարձելի միացքավորում (ագրեգացիա): Սա միաց-
քավորման երկրորդ ալիքն է, որը կատարվում է թրոմբինի և թրոմբո-
ցիտներից առաջացած հզոր միացքավորող նյութի՝ թրոմբոքսան A2-ի ներ-
գործությամբ: Թրոմբոցիտներն ամուր կպչում են միմյանց և արյան պլազ-
մայի նկատմամբ թրոմբոցիտային խցանը դառնում է անթափանց:  

5. Թրոմբոցիտային խցանի կրճատում (ռետրակցիա): Ձևավորված խցանը 
թրոմբոցիտներից արձակված թրոմբոստենինի ազդեցությամբ սեղմվում է, 
ամրանում և փակում վնասված մանր անոթների լուսանցքը: Որոշ 
ժամանակ վնասվածքի շրջանում միկրոցիրկուլյացիան կատարվում է 
զուգահոսքի (շունտ) անոթներով: 

Անոթաթրոմբոցիտային արյունականգը լինում է քերծվածքների, մաշ-
կի կտրվածքների դեպքում և մի քանի րոպեում դադարեցնում է արյունա-
հոսությունը: Փուլերի զարգացման ընթացքից հետևում է, որ այս արյունա-
կանգը որոշակիորեն նախապատրաստում է նաև իրենից հետո սկսվող 
մակարդման արյունականգը: 

 



412 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

11.7.3. Մակարդման արյունականգ 
 

Արյան խոշոր անոթների պատերի ամբողջականությունը խախտվելու 
դեպքում առաջացած թրոմբոցիտային խցանը չի կարող դադարեցնել 
սկսված արյունահոսությունը, որովհետև բարձր ճնշման և արագության 
տակ այդ խցանը վնասվածքի մակերեսից հեշտությամբ պոկվում է: Արյու-
նականգն ապահովվում է միայն արյան մակարդմամբ, որին մասնակցում են 
արյան պլազմայի և վնասված բջիջներից արձակվող մակարդիչ գործոննե-
րը: Այդ գործոնների մեծ մասը (I ,II, VIII, IX, X, XI, XII, XIII ) արյան պլազմա-
յում ոչ ակտիվ վիճակում է: Միայն վնասվածքի մակերեսին բջջային մակար-
դիչների հետ շփվելիս դրանք սկիզբ են տալիս արյան մակարդմանը, որն ըն-
թանում է իրար հաջորդող և փոխադարձաբար պայմանավորող երեք փուլե-
րով: Յուրաքանչյուր փուլի ավարտը նշվում է նոր նյութի առաջացումով, որն 
իր հերթին մասնակցում է հաջորդ փուլի իրականացմանը:  

I փուլ, պրոթրոմբինազի առաջացման փուլ: Այս փուլին պարտադիր 
նախորդում է անոթաթրոմբոցիտային արյունակարգը, որը կոչվում է նաև 
արյան մակարդման նախափուլ: Մակարդման առաջին փուլն իր հերթին 
կազմված է երկու ենթափուլից (ներքին և արտաքին), որոնք ընթանում են 
զուգահեռաբար և ունեն տարբեր տևողություններ: 

1-ին ենթափուլը սկսվում է հյուսվածքային կամ արտաքին թրոմբոպ-
լաստինով, որը VII գործոնի հետ միասին ակտիվացնում է X գործոնը: Վեր-
ջինս Ca2+-ի առկայությամբ անմիջապես կապվում է III և V գործոնի հետ և 
առաջացնում մի համալիր՝ ակտիվացած հյուսվածքային պրոթրոմբինազա: 
Այս ենթափուլը տևում է 5-10 վրկ.:  

2-րդ ենթափուլն ավելի երկար է տևում (5-7 րոպե), որովհետև պայմա-
նավորված է թրոմբոցիտների և էրիթրոցիտների թաղանթների քայքայ-
մամբ: Նրանց թաղանթներից անջատված թրոմբոպլաստինը միջավայրում 
առկա XII գործոնի հետ միասին ակտիվացնում է XI գործոնը, որը VIII, IX, X, 
V գործոնների փոխներգործությամբ և Ca2+-ի առկայությամբ առաջացնում է 
մի նոր համալիր՝ արյունային պրոթրոմբինազ: Այսպիսով, նշած երկու ենթա-
փուլերի արդյունքում առաջանում է պրոթրոմբինազ (հյուսվածքային և ար-
յունային): 

II փուլ, թրոմբինի առաջացման փուլ: Մակարդման այս փուլը շատ 
կարճ է տևում (2-5 վրկ.): Այդ արագությունը պայմանավորված է նրանով, որ 
հյուսվածքային և արյունային պրոթրոմբինազներն իրենց մակերեսի վրա 
կլանում են պրոթրոմբինի մոլեկուլները և V, X, Ca2+-ի առկայությամբ ակտի-
վացնում պրոթրոմբինին՝ այն դարձնելով գործունյա, ակտիվ թրոմբին ֆեր-
մենտ: 

III փուլ, ֆիբրինի առաջացում: Ակտիվացած թրոմբինը պրոտեոլիտիկ 
ֆերմենտ է և ներգործելով լուծված ֆիբրինոգեն սպիտակուցի մոլեկուլի 
վրա՝ առաջացնում է ֆիբրին մոնոմեր, որը Ca2+-ի ներգործությամբ վերած-
վում է լուծելի ֆիբրին պոլիմեր S-ի, որը Ca2+-ի և XIII գործոնի ազդեցութ-
յամբ դառնում է անլուծելի ֆիբրին I: Նրա մոլեկուլները ամուր են և պինդ 
ցանց են կազմում, որի մեջ բռնվում են հոսող արյան էրիթրոցիտներն ու լեյ-
կոցիտները: Առաջանում է արյան մակարդուկ, որով ավարտվում է մակարդ-
ման III փուլը: Սովորական պայմաններում մակարդումը տևում է 5-10 րոպե:  

Առաջացած մակարդուկը ենթարկվում է հետագա փոփոխություննե-
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րի, որոնք իրականանում են մակարդման վերջնափուլում: Այստեղ ընթա-
նում են երկու գործընթացներ՝ մակարդուկի կրճատում և ֆիբրինալուծում:  

Կրճատում (ռետրակցիա): Թրոմբոցիտների քայքայումից անջատ-
ված թրոմբոստենինն իր կծկողական հատկության շնորհիվ արյան մակար-
դուկը ենթարկում է կրճատման՝ ռետրակցիայի: Դրա հետևանքով մակար-
դուկի հեղուկ մասը քամվում է և անջատում շիճուկ: Շիճուկը արյան պլազ-
ման է՝ առանց ֆիբրինոգեն սպիտակուցի, և նա մակարդվել չի կարող: Կր-
ճատման ենթարկված ֆիբրինային մակարդուկը պնդանում է, ամրանում 
վնասված պատին և փակում վնասված անոթի լուսանցքը:  

Ֆիբրինալուծում (ֆիբրինոլիզ): Ֆիբրինալուծումը կարևոր ֆիզիոլո-
գիական գործընթաց է, որի շնորհիվ մակարդումից առաջացած խցանի 
ֆիբրինի թելերը տարրալուծվում են պեպտիդների ու ամինաթթուների, և 
խցանված անոթի լուսանցքը վերականգնվում է (ռեկանալիզացիա): Ֆիբրի-
նոլիզը կատարվում է պլազմին սպիտակուցալուծիչ ֆերմենտի ազդեցութ-
յամբ, որն արյան մեջ ոչ գործունյա՝ պլազմինոգեն վիճակում է և ակտիվանում 
է տրիպսինով, սթրեպտոկինազով, երիկամներում սինթեզվող ուրոկինազա-
յով և այլն:  

Այսպիսով, արյան մակարդումը հաջորդաբար ընթացող (նախափուլ, I, 
II, III փուլ և վերջնափուլ) ֆերմենտային ռեակցիաների բարդ շղթա է, որի 
ցանկացած օղակի խանգարումը կարող է խափանել նրա բնականոն ըն-
թացքը: 

 

11.7.4. Հակամակարդիչ մեխանիզմներ 
 
Մակարդիչ գործոնների պաշտպանական նշանակությունը դրսևոր-

վում է միայն անոթների պատերի ամբողջականությունը խախտվելու դեպ-
քում: Մինչդեռ այդ գործոններն անընդհատ առկա են արյան մեջ, սակայն 
արյունը մնում է հեղուկ վիճակում և չի մակարդվում: Դա պայմանավորված 
է օրգանիզմի ֆիզիկական և կենսաբանական բնույթի հակամակարդիչ գոր-
ծոնների գործունեությամբ: Թրոմբոցիտների կպչելու և միացքավորվելու 
վտանգը կանխվում է շնորհիվ հետևյալ ֆիզիկական մեխանիզմների. 

1.  Անոթների պատերի կատարյալ հարթ մակերեսով, որը կանխում է 
թրոմբոցիտների կպչումը:  

2. Անոթների անվնաս էնդոթելիոցիտների մակերեսի գլիկոկալիքսով, 
որը, ինչպես նաև թրոմբոցիտները, լիցքավորված են բացասական լիցքե-
րով, ուստի վանող ուժերի շնորհիվ թրոմբոցիտները միմյանց կամ անոթի 
պատին չեն կպչում: 

3.  Թրոմբոմոդուլին սպիտակուցով, որը ծածկում է էնդոթելի մակերե-
սը. այն կլանում է թրոմբինը, թրոմբոմոդուլին-թրոմբին համալիրը ակտի-
վացնում է նաև արյան պլազմայի հակամակարդիչ C- պրոտեինը, որն ինակ-
տիվացնում է V և VIII գործոնները: 

4.  Արյան հոսքի մեծ արագությունը, որի շնորհիվ մակարդիչ գործոն-
ները որևէ կետում չեն կուտակվում: Այս առումով միկրոցիրկուլյատոր ա-
նոթներում արյան մակարդման վտանգն ավելի մեծ է, քանի որ դրանցում 
արյունն ավելի դանդաղ է հոսում: Սակայն այստեղ սինթեզվում են բազմա-
թիվ հակամակարդիչ գործոններ:  

 

Թվարկված ֆիզիկական մեխանիզմների հետ մեկտեղ օրգանիզմում 
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գործում են նաև քիմիական հակամակարդիչներ, որոնք կենսաբանական ակ-
տիվ նյութեր են՝ անտիթրոմբին III, անտիթրոմբին IV, հեպարին, C և S պրո-
տեիններ, պրոստացիկլին և այլն: Սրանք առաջնային հակամակարդիչներ են, 
որից ամենաակտիվը հեպարինն է: Մակարդման հետևանքով առաջացած 
որոշ նյութեր (ֆիբրին, XI գործոն, ֆիբրինոլիզի արդյունքներ և այլն) երկրոր-
դաբար դառնում են հակամակարդիչ գործոններ և դրանով իսկ դադարեց-
նում մակարդման զարգացման հետագա ընթացքը: 

Բժշկության մեջ հակամակարդիչ գործոններն օգտագործվում են զա-
նազան նպատակներով: Արյան որոշ քննությունների ժամանակ (ԷՆԱ-ի, հե-
մատոկրիտի որոշում և այլն) հարկ է լինում նախապես կանխել արյան մա-
կարդումը: Դոնորներից վերցրած արյունը պահածոյացնելու համար նույն-
պես օգտագործում են հակամակարդիչ նյութեր, մասնավորապես Ca2+ կա-
պող կիտրոնաթթվի նատրիումական աղը, որը թունավոր չէ և նստվածք չի 
առաջացնում: Այս արյունը պահվում է հարթ մակերեսով անոթների մեջ 
ցածր ջերմության պայմաններում, որոնք նույնպես հակամակարդիչ ֆիզի-
կական գործոններ են: Հիվանդագին որոշ դեպքերում օրգանիզմի մակար-
դիչ գործոնների քանակն ավելանալու հետևանքով մեծանում է ներանոթա-
յին մակարդման վտանգը: Նման դեպքերում օգտվում են հակամակարդիչ 
զանազան դեղանյութերից (պելենտան, դիկումարին և այլն), որոնք ճնշում 
են լյարդի պրոթրոմբինային ֆունկցիան: 

 
11.7.5. Արյան մակարդման խանգարումներ 

 
Առողջ օրգանիզմում սթրեսային վիճակների հետևանքով սիմպաթիկ 

նյարդային համակարգի ակտիվացումն արագացնում է արյան մակարդման 
գործընթացը: Նույն ազդեցությամբ է օժտված նաև պարասիմպաթիկ նյար-
դային համակարգը: Այսինքն՝ օրգանիզմի միակ ռեակցիան զանազան 
գրգռիչների նկատմամբ արյան մակարդման արագացումն է, քանի որ ար-
յունահոսության դեպքում օրգանիզմի միակ ռեակցիան հնարավորինս 
արագ այն կանգնեցնելն է:  

Որոշ ախտաբանական վիճակներում արյան մակարդման պրոցեսը 
խանգարվում է, հանգեցնում է երկարատև արյունահոսությունների և սրա-
նից բխող բարդությունների: Քանի որ գրեթե բոլոր մակարդման գործոն-
ները սինթեզվում են լյարդում K վիտամինի մասնակցությամբ, ուստի ինչ-
պես տարբեր լյարդային հիվանդությունների` հեպատիտ, ցիռոզ, ատրոֆիա, 
այնպես էլ վիտամին K–ի անբավարարության դեպքում արյան մակարդումը 
նվազում է: 

Մյուս կողմից մի շարք ժառանգական հիվանդություններ (օրինակ` 
հեմոֆիլիաներ) նույնպես հանգեցնում են երկարատև արյունահոսոթյուննե-
րի: Այս հիվանդների դեպքում բացակայում են այս կամ այն մակարդման 
գործոնի սինթեզը պայմանավորող գեները, որի հետևանքով համապատաս-
խան գործոնները չեն առաջանում, և խանգարվում է արյան մակարդման 
գործընթացը: 

Թրոմբոցիտների ցածր քանակն արյան մեջ, որը կոչվում է թրոմբոցի-
տոպենիա, հանգեցնում է վնասված մազանոթների պատերից մանր, պետե-
խիալ արյունազեղումների: Այս հիվանդների օրգանիզմում առաջանում են 
հատուկ հակամարմիններ, որոնք քայքայում են թրոմբոցիտները և հանգեց-
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նում նրանց քանակի նվազեցմանը, որի հետևանքով արյունատար մազա-
նոթների պատերը դառնում են փխրուն, և առաջանում են բազմաթիվ ար-
յունազեղումներ: Որոշ դեպքերում արյան մակարդելիությունը կարող է մե-
ծանալ և հանգեցնել տարբեր օրգանների արյունատար անոթներում թրոմբ-
ների առաջացմանը: 

 

11.8. Արյան խմբեր և ռեզուս-գործոն 
 

Արյան շրջանառության բացահայտումից հետո բժշկության բնագա-
վառում սկսեցին արյան փոխներարկման փորձեր կատարել: Փոխներարկ-
ման ժամանակ առողջ անհատից՝ դոնորից, վերցրած արյունը ներարկում են 
արյան կարիք ունեցող անհատին՝ ռեցիպիենտին: Սակայն այդ փոխներար-
կումները գերակշռող դեպքերում անհաջողությամբ էին ավարտվում: Ռեցի-
պիենտի արյան մեջ դոնորի էրիթրոցիտները կպչում էին միմյանց, փաթիլա-
վորվում, խցանում մանր անոթները, դառնում անկենսունակ և հեմոլիզվում: 
Էրիթրոցիտների այս ռեակցիան կոչվում է ագլյուտինացիա, որի հետևան-
քով զարգանում են հետփոխներարկման շոկի ծանր երևույթներ: Ներկա-
յումս մարդկանց էրիթրոցիտների մակերեսին հայտնաբերվել են բազմաթիվ 
տարբեր հակածիններ, որոնք կարող են առաջացնել հակամարմին-հակա-
ծին ռեակցիա, սակայն նրանց մեծամասնությունը բավականին թույլ է: Այդ 
պատճառով ագլյուտինացիայից խուսափելու համար ուսումնասիրվում են 
երկու կարևոր համակարգեր` ABO և Rh:  

1901-ին ավստրիացի Կ. Լանդշտեյները, իսկ 1903-ին չեխ Յ. Յանսկին 
հայտնաբերեցին արյան խմբերը և բացահայտեցին ագլյուտինացիայի 
պատճառը: Պարզվում է, որ մարդկանց արյան պլազման պարունակում է 
ագլյուտինացիա առաջացնող երկու տեսակի գործոններ, որոնք կոչվում են 
α և β ագլյուտինիններ: Իսկ էրիթրոցիտներն իրենց մակերեսին կրում են ագլ-
յուտինացիայի ենթարկվող երկու գործոններ՝ A և B ագլյուտինոգեններ: Ագլյու-
տինացիան կատարվում է միայն այն դեպքում, երբ համանուն գործոնները 
հանդիպում են միմյանց, այսինքն՝ A ագլյուտինոգենը հանդիպում է α ագլյու-
տինինին կամ B ագլյուտինոգենը հանդիպում է β ագլյուտինինին: Միևնույն 
մարդու արյան մեջ գոյություն ունեն այդ չորս գործոններից միայն երկուսը, 
սակայն այնպես, որ դրանք համանուն չեն: Հասկանալի է, որ նման պայմա-
նով այդ գործոններից կարելի է կազմել չորս զուգորդություններ, որոնք հենց 
արյան չորս խմբերն են:  

 I (0) խմբի էրիթրոցիտները A կամ B ագլյուտինոգեն չեն պարունա-
կում, իսկ պլազմայում կան α և β ագլյուտինինները (0, αβ):  

 II (A) խմբի էրիթրոցիտները պարունակում են միայն A ագլյուտինո-
գեն, իսկ արյան պլազման՝ β ագլյուտինին (A, β):  

 III (B) խմբի էրիթրոցիտները պարունակում են միայն B ագլյուտինո-
գեն, իսկ արյան պլազման՝ α ագլյուտինին (B, α):  

 IV (AB) խմբի էրիթրոցիտները պարունակում են և A և B ագլյուտի-
նոգեններ, իսկ արյան պլազման ագլյուտինին չի պարունակում (AB, օ):  

 

Արյան նշված խմբային պատկանելությունն ուսումնասիրվում է որպես 
առանձին՝ ABՕ համակարգ, որը, ի տարբերությունն մյուս հակածնային հա-
մակարգերի, արյան պլազմայում ունի իր բնական հակամարմինները՝ α և β 
ագլյուտինինները (նկ. 11.7): Արյան խմբային հատկանիշը ժառանգական 
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հատկանիշ է և պայմանավորված է բազմակի ալելներով՝ A, B և H գեներով 
(նկ. 11.8)։ Ագլյուտինոգեններն իրենց բնույթով գլիկոպրոտեիդներ են, որոնք 
դասավորվում են էրիթրոցիտների թաղանթի արտաքին մակերեսին: 

Նրանց սինթեզը սկսվում է սաղմնային զարգացման վաղ շրջանում՝ 
էրիթրոպոեզին զուգընթաց: A, B և H գեներն իրականացնում են հատուկ 
ֆերմենտների սինթեզը, որոնց ներգործությամբ համապատասխանաբար 
ձևավորվում են A, B և H ագլյուտինոգենների քիմիական կառուցվածքը 
բնորոշող մոնոսախարիդները։  
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H գենի հսկողությամբ բոլոր մարդկանց էրիթրոբլաստներում սինթեզ-
վում է H ագլյուտինոգենը: Ռեցեսիվ գենը ֆերմենտի սինթեզ չի ապահովում, 
ուստի եթե անհատի գենոտիպում A կամ B գեներ գոյություն չունեն, ապա H 
ագլյուտինոգենը մնում է անփոփոխ և պայմանավորում արյան I խումբը: Ե-
թե մարդու գենոտիպում առկա է միայն A գենը, ապա նրա հսկողությամբ H 
անտիգենի մասնակցությամբ առաջանում է A ագլյուտինոգենը, որը բնորոշ 

է II խմբին: Եթե գենոտիպը պարունակում է միայն B գեն, ապա սինթեզվում 
է B ագլյուտինոգեն, որով պայմանավորված է III խումբը: Գենոտիպում A և 
B կոդոմինանտ գեների առկայության դեպքում սինթեզվում են A և B ագլյու-
տինոգենները՝ IV խումբ: 

 Այսպիսով, H անտիգենը A կամ B ագլյուտինոգեների նախորդն է, որը 
համապատասխան գենի առկայության դեպքում վերածվում է A կամ B ագլ-

Նկար 11.7. Արյան խմբային պատկանելությունը: 

Նկար 11.8. Արյան խմբերը պայմանավորող ածխաջրերը: 
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յուտինոգենների: Աշխարհի բնակչության 0.0004 %-ի դեպքում նկատվում է 
H անտիգենի բացակայություն՝ Բոմբեյի ֆենոտիպ (hh), որի դեպքում առկա A 
կամ B գեները համապատասխան ագլյուտինոգենների չեն վերածվում: Որ-
պես հետևանք՝ այս անձանց դեպքում զարգանում է I խմբին բնորոշ ֆենո-
տիպ, նրանց արյան խումբը 0հ է, իսկ գենոտիպը հհ: Այս ֆենոտիպն առա-
ջին անգամ հայտնաբերվել է Բոմբեյում: Հնդկաստանում նրա հաճախութ-
յունը 0.01 % է (նկ. 11.9):  

 

A ագլյուտինոգենն իր հերթին ունի 10 ենթատեսակներ՝ A1, A2, A3 և 
այլն: A1-ն օժտված է ավելի ուժեղ ագլյուտինացիայի ունակությամբ, քան 
մյուսները: B ագլյուտինոգենը նույնպես լինում է մի քանի տարբերակներով 
(B1 և B2): Հայտնաբերված են նաև արյան խմբերի իմունային այլ ագլյուտի-
նիններ՝ հակա- A1, հակա-A2, հակա-B, որոնք α-ի և β-ի համեմատությամբ 
ավելի ուժգին ագլյուտինիններ են: Փոխներարկման ժամանակ հաշվի է 
առնվում միայն դոնորի և ռեցիպիենտի խմբային պատկանելությունը: Արյան 
խմբերի անհամատեղելիության անցանկալի հետևանքներից խուսափելու համար 
միշտ պետք է կատարել նույնանուն խմբերի փոխներարկում:  

Արյան խմբերը հասարակության մեջ անհամաչափ են բաշխված: 
Եվրոպական տարբեր ժողովուրդների մեջ առկա է արյան խմբերի հետևյալ 
տոկոսային հարաբերությունը՝ I խումբ՝ 40-50 %, II խումբ՝ 30-40 %, III 
խումբ՝ 10-20 %, IV խումբ՝ 5 %: Արյան II խումբը հայ ժողովրդի գերակշռող 
խումբն է: Կան նեգրոիդ ազգեր, որոնց էրիթրոցիտները B ագլյուտինոգեն 
չեն պարունակում: Խմբերի նման անհամաչափ բաշխման պատճառով 
երբեմն հարկադրված դիմում են տարանուն խմբերի փոխներարկման, որն 
ունի երկու կարևոր կանոններ: Դրանցից մեկի համաձայն՝ տարանուն 
խմբեր փոխներարկելիս ագլյուտինացիայից խուսափելու համար դոնորի 
ագլյուտինոգենները չպետք է հանդիպեն ռեցիպիենտի համանուն ագլյուտի-
նիններին: Այս կանոնի հիման վրա դեռևս Յ. Յանսկին կազմել է աղյուսակ, 
որտեղ նշված են բոլոր խմբերի դոնորների ագլյուտինոգենների և ռեցի-
պիենտների ագլյուտինինների հանդիպման հավանականությունը: Տարա-
նուն խմբերի փոխներարկման նշած կանոնը պարզաբանվում է մյուս կանո-
նի միջոցով, որը կոչվում է նոսրացման կանոն: Դոնորի ագլյուտինինները ռե-

Նկար 11.9. Բոմբեյի 
ֆենոտիպի դրսևորումը: 
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ցիպիենտի արյան մեջ նոսրանում են, ուստի փոխներարկման ժամանակ 
նրանց հաշվի չեն առնում: Ագլյունինացիայի առաջացման համար, ընդհա-
կառակը, ագլյուտինինները քանակապես 10-15 անգամ պետք է ագլյուտինո-
գեններից քանակով ավելի շատ լինեն: Սովորաբար փոխներարկվող արյան 
միանվագ քանակը 500 մլ-ին չի գերազանցում, իսկ արյան կարիք ունեցող 
հասուն ռեցիպիենտի արյան զանգվածն առնվազն 3500 մլ է: Ուստի, օրի-
նակ՝ II խմբի դոնորի արյան β ագլյուտինները IV խմբի արյան մեջ ներարկե-
լիս զգալիորեն նոսրանում են և կորցնում էրիթրոցիտները փաթիլավորելու 
իրենց ունակությունը: Տարանուն խմբերի փոխներարկումը, մասնավորա-
պես կրծքային վիրահատությունների դեպքում, երբ զանգվածային փոխնե-
րարկում է կատարվում, խիստ վտանգավոր է: Միաժամանակ I խմբի ան-
հատների 20%-ի դեպքում հայտնաբերված է հակա-A և հակա- B իմունային 
հակամարմիններ, որոնց պատճառով I խմբի անհատները վտանգավոր ու-
նիվերսալ դոնորներ են:  

 

11.9. Ռեզուս-գործոն 
 

Ռեզուս ագլյուտինոգենը հայտնաբերվել է 1940-ին Կ. Լանդշտեյների և 
Ի. Վիների կողմից, որոնք փորձարարական նպատակով մակակա-ռեզուս 
(Makaka-rhesus) կապկի արյունը փոխներարկեցին ճագարին: Ռեզուս 
(Rhesus) բառի սկզբնատառով է կոչվում այս գործոնը։ Ի տարբերություն α 
և β ագլյուտինինների՝ Rh-գործոնն ագլյուտինացնող հակա-Rh ագլյուտինի-
նը բնականոն ճանապարհով չի սինթեզվում: Այն սինթեզվում է միայն ռե-
զուս անհամատեղելիության (կոնֆլիկտ) դեպքում: Ուսումնասիրությունները 
ցույց տվեցին, որ մարդկանց 85 %-ը ռեզուս-դրական է Rh+, իսկ 15 %-ը` ռե-
զուս-բացասական՝ Rh-: Հետագայում պարզվեց, որ Rh-գործոնն ունի իր 
տարբերակները, որոնք կոչվում են համապատասխանաբար C, D, E, c, d, e 
գործոններ: Տվյալ մարդու էրիթրոցիտներն իրենց թաղանթի վրա կրում են 
այդ 6 գործոններից միայն երեքը: Նշված ագլյուտինոգեններից միայն D-ն ու-
նի իմունացնելու ուժեղ հատկություն, որի ազդեցությամբ սինթեզվում են 
հակա-D (հակա-Rh) ագլյուտինիններ: Միայն այն արյունն է Rh+, որի էրիթ-
րոցիտները կրում են D ագլյուտինոգեն: C և E անտիգեններն ունեն իմու-
նացնելու շատ թույլ հատկություն: Ռեզուս համակարգի տարածված 
գենոտիպերը ներկայացված են 11.2.աղյուսակում:  
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Rh համակարգը 
 

CDE  
դասակարգում 

Հապավում Տարածվածություն

% 

RhD 

կարգավիճակ 

cde/cde 
CDe/cde 
CDe/CDe 
cDE/cde 
CDe/cDE 
cDE/c/DE 

other genotypes 

Rr 

R1r 

R1R1 

R2r 

R1R2 

R2R2 

15 

32 

17 

13 

14 

4 

5 

բացասական 

դրական 

դրական 

դրական 

դրական 

դրական 

բոլորը 
 

Աղյուսակ 11.2. Ռեզուս համակարգի տարածված գենոտիպերը: 
 
Գործնական բժշկության մեջ, մասնավորապես արյան փոխներարկ-

ման և մանկաբարձության բնագավառում, ռեզուս անհամատեղելիությու-
նից խուսափելու համար ռեզուս պատկանելությունը որոշելը կարևոր 
խնդիր է: Արյան փոխներարկման ժամանակ Rh+ դոնորի արյունը Rh- արյուն 
ունեցող ռեցիպիենտին փոխներարկելը վտանգավոր է: 

Պատճառը հետփոխներարկման ագլյուտինացիան է, որը կատարվում 
է Rh- ռեցիպիենտի արյան մեջ։ Առաջին փոխներարկման հետևանքով դոնո-
րի Rh+ գործոնի ազդեցությամբ ռեցիպիենտի արյան մեջ առաջանում են 
հակա-Rh ագլյուտինիններ։ Երկրորդ փոխներարկման դեպքում այդ հակա-
Rh հակամարմինները հանդիպում են դոնորի Rh+ գործոնին` սկիզբ տալով 
ագլյուտինացիայի՝ հետփոխներարկման շոկի երևույթներով։ Նման անհա-
մատեղելիությունից խուսափելու համար Rh+ արյունը Rh- ռեցիպիենտին չի 
կարելի փոխներարկել։  

Մանկաբարձության մեջ ռեզուս-գործոնն իր նշանակությունը դրսևո-
րում է այն դեպքում, երբ մոր արյունը Rh- է, հոր արյունը՝ Rh+, իսկ պտղի 
արյունը կրում է հոր հատկանիշը և նույնպես Rh+ է: Եթե առաջին ծննդաբե-
րության ժամանակ ընկերքի անվնաս պատնեշով պտղի էրիթրոցիտները 
մոր արյան մեջ չեն թափանցում, ապա մոր օրգանիզմում հակա-Rh հակա-
մարմիններ չեն սինթեզվում: Իսկ եթե այդ պատնեշը վնասվի և մոր արյան 
մեջ անցնի պտղի թեկուզ չնչին քանակությամբ արյուն, ապա մոր օրգանիզ-
մում կգոյանան հակա-Rh ագլյուտինիններ, որոնց գոյությունը վտանգավոր 
է հետագա պտուղների զարգացման համար: Եթե հաջորդ նոր զարգացող 
պտուղը դարձյալ ունենա Rh+ արյուն, ապա մոր արյունից պատրաստի հա-
կա-Rh հակամարմինները կթափանցեն պտղի արյան շրջանառության մեջ 
ու նրա Rh+ էրիթրոցիտները կենթարկեն ագլյուտինացիայի և հեմոլիզի: Այս 
դեպքում պտուղը կծնվի հեմոլիտիկ դեղնախտով, մարմնական թերություն-
ներով կամ մահացած:  

Ներկայումս այս վտանգից խուսափելու համար առաջին ծննդաբե-
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րությունից անմիջապես հետո Rh- մոր արյան մեջ ներարկում են հակա-Rh 
հակամարմիններով խտացրած շիճուկ, որը ագլյուտինացնում և քայքայում 
է պտղից թափանցած Rh+ էրիթրոցիտները: Դրանով մոր արյան մեջ վերա-
նում է այդ էրիթրոցիտների հանդեպ հակա-D հակամարմիններ սինթեզվե-
լու վտանգը: 
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Արյան շրջանառության համակարգի հիմնական դերը օրգանիզմի բո-
լոր օրգաններին և հյուսվածքներին արյուն մատակարարելն է և դրանով 
իսկ արյան ֆունկցիաներն իրականացնելը: Արյան շրջանառությունն անոթ-
ներով հնարավոր է միայն վերջիններիս տոնուսի (լարվածության) առկա-
յության դեպքում, քանի որ թուլացած անոթների գումարային ծավալը մեծ է 
արյան ծավալից: Արյունն օրգանիզմում շրջանառում է սրտի պարբերական 
գործունեության և դեպի զարկերակային համակարգ արյան մղման շնոր-
հիվ: Արյան շարժումն ապահովելու գործում կարևոր դեր է կատարում նաև 
անոթների առաձգականությունը:  

Սրտի և անոթների պատերում արտադրվում են մեծ թվով կենսաբա-
նորեն ակտիվ նյութեր, օրինակ` ատրիոպեպտիդ (նատրիումամուղ հորմոն), 
հեպարին, հիստամին, սերոտոնին, էնդոթելին, հակամարմիններ: Սիրտ-ա-
նոթային համակարգը օրգանիզմում ամբողջականացնող (ինտեգրացնող) 
համակարգ է:  

Արյունը բոլոր օրգաններին հասցնում է թթվածին և սննդարար նյու-
թեր, նրանցից հեռացնում է կենսագործունեության արգասիքներ ու ած-
խաթթու գազ: Արյան շրջանառության համակարգի բաղկացուցիչ մասերն 
են սիրտը, որը շարժման մեջ է դնում արյունը, և անոթները, որոնց միջոցով 
արյունը տեղափոխվում է դեպի օրգաններ և հյուսվածքներ:  

 

12.1. Սրտի կառուցվածքն ու ֆունկցիաները 
 

Սիրտն արյան շրջանառության կենտրոնական օրգանն է, որը հիմնա-
կանում կատարում է արտամղման ֆունկցիա: Մարդու սիրտը տեղակայ-
ված է կրծքավանդակում, կոնաձև է, ունի հիմք և գագաթ: Սրտի երկայնա-
ձիգ առանցքն ուղղված է վերից վար, հետևից առաջ, աջից ձախ: Սիրտը 
քառախորշ է, կազմված է երկու նախասրտերից և երկու փորոքներից: Սիր-
տը միջնապատով բաժանվում է աջ և ձախ կեսերի: Ձախ (զարկերակային) 
և աջ (երակային) կեսերն իրենց համապատասխան նախասրտով և փորո-

ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 12 
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քով գործում են որպես մեկ ամբողջություն:  
Յուրաքանչյուր նախասիրտ և փորոք իրար հետ հաղորդակցվում են 

նախասիրտ-փորոքային բացվածքներով: Աջ նախասրտի և աջ փորոքի 
միջև եռափեղկ փականն է, իսկ ձախ նախասրտի և փորոքի սահմանում՝ երկ-
փեղկ փականը: Փականները ջլակազմ թելերի միջոցով ամրանում են փորոք-
ների պտկաձև մկաններին, որը նրանց հնարավորություն է տալիս բացվելու 
միայն փորոքների ուղղությամբ: Փորոքների զարկերակային բացվածքների 
շրջանում տեղակայված են կիսալուսնաձև փականները, որոնք բացվում են 
միայն փորոքների կծկման ժամանակ:  

Սրտի պատը կազմված է երեք շերտերից՝ ներքին՝ ներսրտենի (էնդո-
կարդ), միջին՝ սրտամկան (միոկարդ) և արտաքին՝ վերսրտենի (էպիկարդ), ո-
րոնցից առավել բարդ կառուցվածք ունի սրտամկանը: Սիրտը սրտապար-
կում՝ է պերիկարդում (նկ. 12.1):  

Նախասրտերում միոկարդը կազմված է 2 մկանային շերտից՝ արտա-
քին (շրջանաձև կամ օղակաձև), որն ընդհանուր է երկու նախասրտերի հա-
մար, և ներքին երկայնաձիգ, որն առանձին է երկու նախասրտերի համար։ 
Փորոքների սրտամկանը կազմված է 3 տարբեր մկանային շերտերից՝ ար-
տաքին՝ երկայնաձիգ, միջին՝ օղակաձև (ամենահզոր շերտն է և ներքին՝ 
երկայնաձիգ, որից ձևավորվում են պտկաձև մկանները։ Վերջիններս փո-
րոքների սիստոլայի ժամանակ կանխում են փեղկավոր փականների բացվե-
լը դեպի նախասիրտ։  

Փորոքների սրտամկանի 
արտաքին և ներքին շերտերն ըն-
դհանուր են երկու փորոքների 
համար, իսկ նրանց միջև տեղա-
կայված միջին շերտը յուրաքանչ-
յուր փորոքի համար առանձին է։ 
Սրտի խոռոչների պատերի հաս-
տությունը տարբեր է: Ամենահաս-
տը ձախ փորոքի պատն է, որը 2-
3 անգամ ավելի հաստ է, քան ա-
ջինը:  

Նախասրտերի պատերն ա-
վելի բարակ են, քան փորոքների-
նը, որը որոշվում է նրանց մկա-
նային շերտի վրա առկա տարբեր 
ծանրաբեռնվածություններով: Է-
վոլյուցիայի ընթացքում ձախ փո-
րոքի վրա աստիճանաբար ավե-
լացող ծանրաբեռնվածությունը 
նպաստել է նրանում հզոր մկանների ձևավորմանը: 

 
12.1.1. Արյան շրջանառություն 

 

Նկար 12.1. Սրտի պատի կառուցվածքը։ 
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Ձախ փորոքից, որով սկսվում է արյան մեծ (համակարգային) շրջանա-
ռությունը, սկիզբ է առնում աորտան (ամենախոշոր զարկերակը): Աորտա-
յից սկիզբ են առնում խոշոր զարկերակները, որոնք ճյուղավորվելով առա-

ջացնում են միջին, մանր 
զարկերակներ և զարկերա-
կիկներ։ Զարկերակիկների 
ճյուղերը վերածվում են մա-
զանոթների և առաջացնում 
են մազանոթային ցանց։ 
Մազանոթներից արյունը 
հավաքվում է մանր, միջին 
և խոշոր երակների մեջ և 
վերին ու ստորին սիներակ-
ներով լցվում աջ նախա-
սիրտ (նկ. 12.2)։  

 
Նկար 12.2. Արյան 
շրջանառության մեծ և փոքր 
շրջանները։ 
 

Աջ փորոքից թոքային 
ցողունով սկսվում է փոքր 
կամ թոքային շրջանը: Սրտից 

դուրս գալով՝ թոքային ցողունը բաժանվում է աջ և ձախ թոքային զարկե-
րակների, որոնք մտնում են համապատասխան թոք, այնուհետև բաժանվե-
լով վերածվում են մազանոթների: Մազանոթներում կատարվում է գազափո-
խանակություն, երակային արյունը վերածվում է զարկերակայինի, որը վեր-
ջում չորս թոքային երակներով մտնում է ձախ նախասիրտ:  

 
12.1.2. Սրտի հաղորդող համակարգ 

 

Սրտամկանում տարբերում են «կծկվող կամ «աշխատող մկանային 
բջիջներ, յուրահատուկ մինչև վերջ չզարգացած ատիպիկ մկանային բջիջ-
ներ և սեկրետոր բջիջներ։ Սեկրետոր կարդիոմիոցիտներ կան հիմնակա-
նում աջ նախասրտում, սինթեզում են նատրիումուրետիկ հորմոն՝ դրանով 
ապահովելով սրտի ներզատական ֆունկցիան (տե՛ս գլուխ 10)։ Բացի 
կարդիոմիոցիտներից, սիրտը կազմված է նաև ոչ մկանային բջիջներից, 
որոնց 90%-ը սրտային ֆիբրոբլաստներ են: Այս բջիջների պարունակութ-
յունը հատկապես շատ է ծոց-նախասրտային հանգույցի շրջանում։ 

Կծկվող կարդիոմիոցիտները սրտի հիմնական զանգվածն (90-95 %) 
են, պայմանավորում են նրա մղիչ ֆունկցիան և կծկողականությունը: Ատի-
պիկ կարդիոմիոցիտները չեն կարող կծկվել, սակայն ունեն ինքնածին ռիթ-
միկ գրգիռներ առաջացնելու և հաղորդելու, սրտի կծկման հաջորդակա-
նությունը կարգավորելու հատկություն: Մասնագիտացված այդ մկանաթելե-
րը կազմում են սրտի հաղորդող համակարգը, որը կազմված է հանգույցներից 
ու խրձերից (նկ. 12.3): 
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Առաջին հանգույցը, որը կոչվում է ծոց-նախասրտային (Կեյտ-Ֆլակի) հան-
գույց, տեղակայված է աջ նախասրտի պատում՝ սիներակների բացման տե-
ղում: Այս հանգույցից գրգիռը տարածվում է նախասրտերի սրտամկանի աշ-
խատող բջիջներին, իսկ այնուհետև, ինչպես սփռուն, այնպես էլ հատուկ 
հաղորդող խրձերով (առջևի` Բախմանի, միջին` Վենկեբախի, հետին` Թորե-
լի) հասնում է երկրորդ՝ նախասիրտ-փորոքային (ատրիովենտրիկուլյար, Աշոֆ--
Տավարայի) հանգույցին, որը տեղակայված է աջ նախասրտի և փորոքի 
սահմանում:  

Բնականոն պայմաններում գրգիռը նախասիրտ-փորոքային հանգույ-
ցից հաղորդվում է մեկ ուղղությամբ։ Նախասիրտ-փորոքային հանգույցից 
սկսվում է Հիսի խուրձը, որը միջփորոքային միջնապատում բաժանվում է աջ 

և ձախ ոտիկների: Վերջիններս, ուղղվելով սրտի գագաթ, բաժանվում են 
բազմաթիվ ճյուղերի` Պուրկինյեի թելերի, որոնք ավարտվում են համապա-
տասխան փորոքների պտկաձև մկաններում՝ սերտ հպման մեջ մտնելով փո-
րոքների սրտամկանի հետ:  

Սրտի հաղորդող համակարգի բջիջների և կծկվող կարդիոմիոցիտ-
ների միջև կան որոշ տարբերություններ: Հաղորդող համակարգի բջիջները 
պարունակում են քիչ քանակությամբ միոֆիբրիլներ ու միտոքոնդրիումներ, 
մեծ քանակով գլիկոգեն, գլիկոլիտիկ ֆերմենտներ և համեմատաբար փոքր 
քանակությամբ աերոբ օքսիդացման ֆերմենտներ: Բացի այդ, հաղորդող 
համակարգի բջիջներն ավելի կայուն են թթվածնային քաղցի (հիպօքսիայի) 
նկատմամբ, նրանցում սարկոպլազմային ցանցը թույլ է զարգացած, իսկ T 
խողովակները բացակայում են:  

Այսպիսով, հաղորդող համակարգն ապահովում է սրտի այնպիսի կար-
ևորագույն ֆունկցիաներ, ինչպիսիք են ռիթմիկ դրդման առաջացումը, նա-
խասրտերի և փորոքների կծկման հաջորդականությունը, սրտամկանի 
տարբեր թելերի կծկման համաժամանակեցումը և սրտի աշխատանքի հու-
սալիությունը։ 

 

Նկար 12.3. Սրտի հաղորդող համակարգը։ 
 



426 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

12.1.3. Սրտային ցիկլը և նրա փուլերի վերլուծությունը 
 

Նախասրտերի և փորոքների մկանաթելերի հաջորդական ռիթմիկ 
կծկումների շնորհիվ սիրտը կատարում է արյան մղիչի՝ պոմպի դեր: Նրա 
մեխանիկական գործունեությունը հսկվում է դրդման պրոցեսներով: Սրտի 
աշխատանքն անընդհատ, իրար հաջորդող կծկումների (սիստոլա) և թուլա-
ցումների (դիաստոլա) պարբերություն է: Նախասրտերի և փորոքների՝ մեկը 
մյուսին փոխարինող սիստոլան ու դիաստոլան կազմում են սրտային ցիկլը: 
Քանի որ հանգիստ պայմաններում սրտի կծկումների հաճախականությունը 
միջին հաշվով 75 զարկ/րոպե է, ապա մեկ ցիկլի տևողությունը հավասար 
կլինի 0.8 վ-ի (նկ. 12.4): Այս դեպքում նախասրտերի սիստոլան տևում է 0.1վ, ո-
րի ընթացքում փորոքները դիաստոլայի վիճակում են, փորոքների սիստոլան` 
0,33վ, որի ընթացքում նախասրտերը դիաստոլայի վիճակում են, և 
ընդհանուր դիաստոլան` 0,37վ, երբ նախասրտերն ու փորոքները 
միաժամանակ թուլացած են։ 

1. Նախասրտերի սիստոլա: Մինչև նախասրտերի սիստոլայի սկսվելը 
սրտամկանը թուլացած է, իսկ սրտի խոռոչները լցված են արյունով, որը 
մուտք է գործում երակներից: Նախասիրտ-փորոքային փականները այդ 
պահին բաց են, իսկ կիսալուսնաձև փականները՝ փակ, և ճնշումը նախասր-
տերում ու փորոքներում գործնականում միանման է: Ծոց-նախասրտային 
հանգույցում ծագած գրգիռն առաջացնում է նախասրտերի սիստոլա, որի 
ժամանակ արյան ճնշումը ձախ նախասրտում հասնում է 5-7 մմ ս.ս., իսկ 
աջում՝ 2-4 մմ ս.ս.: Նախասրտերի սիստոլայի ժամանակ փորոքներ է մուտք 
գործում մոտ 40 մլ արյուն: 

Այսպիսով, նախասրտերի սրտամկանի մղիչ ֆունկցիան արյան շրջա-
նառության գործում այնքան էլ մեծ չէ: Նախասրտերը ներհոսող արյան ըն-
դունարաններ են, որոնց պատերի ոչ մեծ հաստության շնորհիվ հեշտութ-
յամբ փոխվում է նրանց տարողությունը: Այդ տարողությունների ծավալը 
կարող է մեծանալ ի հաշիվ լրացուցիչ ծավալների՝ նախասրտերի ականջիկ-
ների, որոնք հարթվելու դեպքում կարող են տեղավորել արյան զգալի ծավալ-
ներ: Նախասրտերի սիստոլայի ժամանակ կատարվում է սիներակների ու 
թոքային երակների շրջապատող օղակաձև մկանների կծկում, որն արգե-
լում է արյան հետադարձ հոսքը նախասրտերից դեպի երակներ: Միաժամա-
նակ նախասրտերի սիստոլան ուղեկցվում է սիներակներում արյան ճնշման 
որոշ բարձրացմամբ: 
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2. Փորոքների սիստոլա: Գրգիռը նախասրտերից հասնում է նախասիրտ-
փորոքային հանգույց և սկիզբ տալիս փորոքների սիստոլային (0.33 վ): Ըն-
դունված է վերջինս բաժանել երկու շրջանի՝ լարվածության (0.08 վ) և ար-
տամղման (0.25 վ): Շրջաններից յուրաքանչյուրն իր հերթին կազմված է եր-
կու փուլերից: Լարվածության շրջանը ներառում է անհամաժամանակյա (ա-
սինխրոն) կծկման (0,05 վ) և նույնաչափական (իզոմետրիկ) կծկման (0.03 վ) փու-
լերը: Արտամղման շրջանն իր հերթին բաղկացած է արագ (0.12 վ) և դանդաղ 
արտամղման (0.13 վ) փուլերից:  

Ասինխրոն կծկման փուլում միաժամանակ գրգռվում և կծկվում են ոչ 
բոլոր կարդիոմիոցիտները՝ պայմանավորված հաղորդող համակարգից 
նրանց ունեցած հեռավորությամբ։ Պարզ է, որ մոտ եղող կարդիոմիոցիտնե-
րը կծկվում են ավելի շուտ։ Ասինխրոն փուլի վերջում փորոքներում արյան 
ճնշումը մեծանալու հետևանքով փեղկավոր փականները փակվում են, և 
սկսվում է իզոմետրիկ կծկման փուլը, որը բնութագրվում է մկանների լարվա-
ծության մեծացմամբ` առանց փորոքների կարդիոմիոցիտների երկարութ-

յան փոփոխության։ Այս փուլում փորոքները փակ խոռոչներ են, քանի որ 
փակված են թե՜ կիսալուսնաձև, թե՜ փեղկավոր փականներով: Նման իրավի-
ճակում կարդիոմիոցիտների շարունակվող կծկման և արյան անսեղմե-
լիության հետևանքով ճնշումը բարձրանում է` ձախ փորոքում հասնելով 70-
80 մմ ս.ս., իսկ աջում՝ մինչև 15-20 մմ ս.ս.: Արդյունքում բացվում են կիսա-
լուսնաձև փականները, ու սկսվում է արտամղման շրջանը: Վերջինս բաղկա-
ցած է 2 ենթափուլերից՝ արագ և դանդաղ: Սկզբում արտամղման պրոցեսն ա-
րագ է, քանի որ ճնշումը աորտայում և թոքային ցողունում համեմատաբար 
փոքր է, իսկ փորոքներում շարունակում է աճել՝ հասնելով առավելագույն 
ցուցանիշի՝ 130-140 մմ ս.ս. ձախ և 25-30 մմ ս.ս. աջ փորոքներում: Գրեթե 
այդպիսի ճնշումներ են ստեղծվում նաև աորտայում և թոքային զարկերա-
կում։ Փորոքներից արտամղվող արյունով լցվելուն զուգընթաց աորտայում և 
թոքային զարկերակում աճում է արյան արտահոսքին ցուցաբերվող դիմադ-
րությունը, ուստի արյան արագ արտամղումը փոխարինվում է դանդաղ ար-

Նկար 12.4. Սրտի ցիկլի փուլերը (թվերով նշված է յուրաքանչյուր փուլի տևողությունը, 
բացատրությունները` տեքստում)։ 
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տամղմամբ։ 
3. Ընդհանուր դիաստոլա (ընդհանուր դադար): Փորոքների սիստոլայի ա-

վարտից հետո փորոքները հաղորդող համակարգից այլևս գրգիռ չեն ստա-
նում, և սիստոլան փոխարինվում է դիաստոլայով։ Ընդհանուր դիաստոլան 
բաղկացած է նախադիաստոլային, իզոմետրիկ թուլացման, արագ և դանդաղ արյու-
նալցման փուլերից:  

Նախադիաստոլային փուլը փորոքներում արյան ճնշման անկումից 
մինչև կիսալուսնաձև փականների փակումը եղկած ժամանակն է և կազ-
մում է 0,04 վ: Փորոքներում ճնշման անկման պատճառով արյունը ձգտում է 
վերադառնալ գլխավոր անոթներից դեպի փորոքներ՝ առաջացնելով «հետա-
դարձ ալիք: Իր ճանապարհին այս ալիքը հանդիպում է կիսալուսնաձև փա-
կաններին, լցնում նրանց գրպանիկները, և փականները փակվում են:  

Կիսալուսնաձև փականները փակվելուց հետո սկսվում է իզոմետրիկ 
թուլացման փուլը (0,08 վ): Այս փուլում փեղկավոր փականները դեռ չեն բաց-
վել, իսկ կիսալուսնաձև փականները արդեն փակվել են։ Ճնշումը փորոքնե-
րում շարունակում է արագ ընկնել, և երբ այն մոտենում է զրոյի, փեղկավոր 
փականները բացվում են: Սրանից հետո սկսվում է արյունալցման շրջանը 
(0,25 վ), որը բաժանվում է երկու ենթափուլերի՝ արագ արյունալցման փուլ 
(0.08 վ), և դանդաղ արյունալցման (0.17 վ) փուլ: Այդ շրջանում սկզբում նա-
խասրտերում եղած, հետո` երակներից եկած արյունը լցվում է փորոքների 
մեջ: Ընդհանուր դիաստոլայի ժամանակ փորոքներ ներհոսում է արյան մոտ 
80 %-ը, իսկ մնացած արյունը լցվում է հաջորդ ցիկլի նախասրտերի սիստո-
լայի ժամանակ։  

Այսպիսով, մեկ ցիկլի ընթացքում նախասրտերի սիստոլայի տևողու-
թյունը 0.1 վ է, իսկ դիաստոլայինը՝ 0.7 վ, փորոքների սիստոլայի տևողու-
թյունն է 0.33 վ, դիաստոլայինը՝ 0.47 վ: Այս ցուցանիշները վկայում են այն 
մասին, որ նախասրտերը սրտային ցիկլի մեծ մասում դիաստոլայի վիճա-
կում են, իսկ փորոքների հանգստի շրջանը շատ ավելի կարճ է: Փորոքների 
մեծ ծանրաբեռնվածության և նրանց կարճատև հանգստի հետևանքով վեր-
ջիններս ավելի հաճախ ենթակա են ախտահարումների (ինֆարկտ, սրտի ի-
շեմիկ հիվանդություն և այլն), քան նախասրտերը։  

 
12.1.4. Սրտամկանի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները 

 

Սրտամկանը, ինչպես նաև կմախքային մկանն ունի միջաձիգ զոլավո-
րություն և նույնպես օժտված է դրդունակությամբ, հաղորդականությամբ և կծկո-
ղականությամբ, սակայն ունի մեկ ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություն 
ևս՝ ինքնավարություն (ավտոմատիզմ): 

 
12.1.4.1. Սրտի ինքնավարությունը 

 

Սրտի ինքնավարությունը նրա ռիթմիկ կծկվելու ունակությունն է իր 
մեջ ծագող ազդակների ազդեցությամբ՝ առանց արտաքին գրգռիչների: Եթե 
սիրտը մեկուսացվի ու տեղադրվի ֆիզիոլոգիական լուծույթի մեջ, ապա նա 
երկար ժամանակ կարող է ինքնուրույն կծկվել: Սրա պատճառը գրգիռներն 
են, որոնք ինքնածին առաջանում են սրտի ինքնավար ատիպիկ կարդիոմիո-
ցիտներում:  

Ինքնածին ակտիվությամբ օժտված են սրտի հաղորդող համակարգը 
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կազմող կարդիոմիոցիտները: Սաղմնային զարգացման ընթացքում ձևա-
վորվելով նույնանման տարրերից՝ ատիպիկ կարդիոմիոցիտներն ու կծկվող 
կարդիոմիոցիտներն օժտված են ինքնածին ակտիվությամբ։ Սակայն բջիջ-
ների տարբերակմանը զուգընթաց կծկվող կարդիոմիոցիտների ինքնավա-
րությունն անհետանում է, և այն պահպանվում է միայն ատիպիկ կարդիո-
միոցիտներում: Հաղորդող համակարգի ամբողջ զանգվածի բջիջներից 
միայն որոշակի բջիջներ՝ P-բջիջներն (pale-գունատ) են օժտված ինքնածին 
ակտիվությամբ: 

Հաղորդող համակարգի ինքնավարությունը սրտում անհավասարա-
չափ է բաշխված: Առավելագույն ինքնավարությամբ օժտված է ծոց-նա-
խասրտային հանգույցը: Այն ինքնավարության գլխավոր ռիթմավար (պեյս-
մեկերյան) կենտրոն է՝ առաջատար հանգույց: 

Հաղորդող համակարգի մնացած բջիջները պատկանում են պոտեն-
ցիալ (թաքնված) ռիթմավարների շարքին: Տեսականորեն թաքնված ռիթմա-
վարները նույնպես կարող են ինքնածին գրգիռներ առաջացնել, սակայն 
բնականոն պայմաններում ինքնածին գրգիռներ առաջանում են գլխավոր 
ռիթմավարներում, իսկ հաղորդող համակարգի մնացած բջիջներն ուղղակի 
ընդունում և հաղորդում են գլխավոր ռիթմավարների գրգիռները: Ծոց-նա-
խասրտային հանգույցում առաջացող գրգիռների թիվը 60-80 ազդակ/րոպե 
է, նախասիրտ-փորոքայինում՝ 40-50, Հիսի խրձի բջիջներում՝ 30-40, Պուր-
կինյեի թելերում՝ մոտ 20: 

Հաղորդող համակարգի անատոմիական և ֆիզիոլոգիական ամբող-
ջականությունն անհրաժեշտ պայման է սրտի բնականոն աշխատանքի հա-
մար: Այն դեպքում, երբ ռիթմավար հանգույցում ինչ-որ պատճառով գրգիռ 
չի առաջանում կամ շրջափակվում է նրա հաղորդումը, ռիթմավարի դեր է 
կատարում նախասիրտ-փորոքային հանգույցը: Իսկ եթե դադարի գործել 
նաև այս հանգույցը, ապա փորոքները կսկսեն կծկվել Հիսի խրձի ռիթմով։ 
Այս դեպքում փորոքների կծկման ռիթմը խիստ հազվադեպ է, որը բավարար 
չէ ուղեղի բարձրադիր բաժինների բնականոն գործունեությունն ապահովե-
լու համար: 

Ակներև է, որ ինքնավարության առումով հաղորդող համակարգի 
առանձին մասերի միջև գոյություն ունի արտահայտված հիերարխիա։ 
Ամենաբարձր ինքնավարությամբ օժտված է առաջին հանգույցը, հաջորդ 
բաժիններում ինքնավարությունն աստիճանաբար նվազում է։ Այս երևույթը 
Գասկելի կողմից ձևակերպվել է որպես սրտի ինքնավարության գրադիենտի օ-
րենք, համաձայն որի՝ սրտի ավտոմատիզմն աստիճանաբար նվազում է նրա 
հաղորդող համակարգի ընթացքով՝ սկսած ծոց-նախասրտային հանգույցից 
մինչև Պուրկինյեի թելիկներ։  

Ինքնավարությունը պայմանավորված է ռիթմավար բջիջների թաղան-
թի յուրահատկությամբ՝ հանգստի ժամանակ նատրիումական և կալցիու-
մական բարձր թափանցելիությամբ և կալիումի իոնների նկատմամբ ցածր 
թափանցելիությամբ: Դա նպաստում է փոքր արժեքով թաղանթային պո-
տենցիալի ձևավորմանը (-60 մՎ), և դրա շնորհիվ P բջիջների բարձր դրդու-
նակությանը։ Բացի այդ, այն ձևավորում է թաղանթային պոտենցիալի ան-
կայուն վիճակ, որը բնորոշ չէ հանգստի պայմաններում առկա այլ դրդունակ 
բջիջներին (նկ. 12.5):  
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P բջիջների Na-ական, K-ական և Ca-ական պոտենցիալ կախյալ, է-
լեկտրակառավարվող անցուղիների ակտիվացումն ու ապաակտիվացումն 
իրականանում են պոտենցիալի արժեքի և լիցքի փոփոխությամբ:  

Ինչպես նշվեց, հանգստի վիճակում այդ բջիջներն ունեն բարձր թա-
փանցելիություն Na+-ի և Ca2+-ի իոնների նկատմամբ, որի հետևանքով K+-ի 
իոններով պայմանավորված թաղանթային պոտենցիալը դառնում է անկա-
յուն: Na+-ի և Ca2+-ի իոնների մուտքի գերակշռումը դիաստոլայի ընթացքում 
K+-ի ելքի համեմատ պայմանավորում է ռիթմավար բջիջներում դանդաղ 

դիաստոլային ապաբևեռացման (ԴԴԱ) առաջացումը: ԴԴԱ-ն ընդհանուր նմա-
նություն ունի տեղային ապաբևեռացման հետ, որն առաջանում է նյարդա-
թելերում նրանց վրա ենթաշեմքային գրգիռով ազդելու դեպքում: Սակայն ի 
տարբերություն վերջիններիս՝ ռիթմավար բջիջներում տեղային ապաբևե-
ռացումն առաջանում է ինքնածին, առանց արտաքին գրգռի: Երբ ԴԴԱ-ն 
հասնում է ապաբևեռացման կրիտիկական մակարդակին, առաջանում է 
կտրուկ ապաբևեռացում և P բջիջների ԳՊ: Գլխավոր ռիթմավարների ԳՊ-ն 
բաղկացած է հետևյալ փուլերից՝ ԴԴԱ, արագ ապաբևեռացում, վերաբևեռացում 
։  

ԴԴԱ-ի առաջացումը պայմանավորված է այս բջիջներում առկա յուրա-
հատուկ նատրիումական անցուղիներով, որոնք կոչվում են «տարօրինակ 
(funny) անցուղիներ: Սրանք տարբերվում են նատրիումական մյուս անցու-
ղիներից նրանով, որ ակտիվանում են ոչ թե ապաբևեռացման, այլ թաղան-
թի վերաբևեռացման կամ գերբևեռացման հետևանքով և չեն շրջափակ-
վում տետրադոտոքսինով: Ատիպիկ կարդիոմիոցիտների ԳՊ-ի վերաբևե-
ռացման վերջում, երբ թաղանթային պոտենցիալը հասնում է հանգստի վի-
ճակին, վերոհիշյալ նատրիումական անցուղիներն ակտիվանում են, և նատ-
րիումը լցվում է բջջից ներս։ Միաժամանակ շարունակում է նվազել K-ի ար-
տահոսքը (սովորականի պես վերաբևեռացման վերջում ապաակտիվանում 
են էլեկտրակառավարվող K-ական անցուղիները): Այդ պատճառով դիաս-
տոլայի սկզբում Na-ի մուտքը դեպի բջիջ գերակշռում է բջջից K-ի արտա-
հոսքին, որի արդյունքում սկսվում է ԴԴԱ-ն: Այն սկզբում պայմանավորված է 
միայն Na-ի իոնների ներհոսքով, սակայն ապաբևեռացմանը զուգընթաց 
բացվում են նաև էլեկտրակառավարվող ցածր շեմքային (transient) T-կալ-

 
Նկար 12.5. Ծոց-նախասրտային հանգույցի 

կարդիոմիոցիտների գործողության պոտենցիալը. վերևում` 
բնականոն վիճակում, միջին մասում` սիմպաթիկի, իսկ 

ներքևում` պարասիմպաթիկի ազդեցությունները ԴԴԱ-ի վրա 
(կետագծերով նշված է ԱԿՄ-ն)։ 
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ցիումական անցուղիները, և Ca-ի իոնների միաժամանակյա մուտքը բջիջ 
արագացնում է ԴԴԱ-ն: Երբ ապաբևեռացումը հասնում է ԱԿՄ-ին (-50 մՎ), 
ակտիվանում են մնացած T-կալցիումական անցուղիները, ու սկսվում է կալ-
ցիումի իոնների արագ ներհոսքը դեպի բջիջ (արագ ապաբևեռացման փուլ), 
իսկ K-ի արտահոսքը կտրուկ նվազում է: Այսպիսով, P բջիջների արագ ա-
պաբևեռացումը հիմնականում պայմանավորված է Ca-ի իոնների ներհոս-
քով: Արագ ապաբևեռացման դեպքում Na-ի մուտքը բջիջ դադարում է, քա-
նի որ «տարօրինակ էլեկտրակառավարվող Na-ական անցուղիներն արագ 
ապաբևեռացման սկզբում ապաակտիվանում են: ԳՊ-ի մեծացումը դադա-
րում է էլեկտրակառավարվող Ca-ական անցուղիների ապաակտիվացման և 
K-ական անցուղիների ակտիվացման հետևանքով: K-ի արտահոսքն ապա-
հովում է արագ վերաբևեռացումը, որի ընթացքում թաղանթային պոտեն-
ցիալը հասնում է մինչև -60 մՎ-ի կծկվող (կարդիոմիոցիտների -90 մՎ-ի փո-
խարեն), այնուհետև նորից ակտիվանում են Na-ական անցուղիները, և ցիկ-
լը կրկնվում է:  

Գլխավոր ռիթմավարների ԳՊ-ն բնորոշվում է փոքր շեշտակիությամբ 
և փոքր օվերշուտի արժեքով (+10 մՎ): Հաղորդող համակարգի մնացած 
բջիջների ԳՊ-ում դիտվում են որոշ առանձնահատկություններ՝ պայմանա-
վորված ԴԴԱ-ի արագությամբ, արագ ապաբևեռացման փուլի շեշտա-
կիությամբ և վերաբևեռացման փուլով (նկ. 12.6)։ 

 
Նկար 12.6. ԳՊ-ների տարբերությունը սրտի տարբեր մասերում՝ 

 

1. ծոց-նախասրտային հանգույց, 2. նախասրտերի սրտամկան, 3. նախասրտափորոքային 
հանգույց, 4. Հիսի խուրձ, 5. Հիսի խրձի ոտիկներ, 6. Պուրկինյեյի թելիկներ, 7. փորոքների 

սրտամկան։ 
 

Որքան ռիթմավար հանգույցը հաճախ է գրգռվում, այնքան կտրուկ է 
դառնում առաջացող ԴԴԱ-ի վերելքը, ու այնքան արագ է զարգանում ԳՊ-ն:  

Թաքնված ռիթմավարներում ԴԴԱ-ի փուլն ավելի ուշ է հասնում շեմ-
քային մակարդակի, քան առաջատար հանգույցում, ուստի ազդակների 
պարպման հաճախականությունը առաջինների դեպքում ցածր է:  

ԴԴԱ-ի զարգացման արագությունը կարգավորվում է վեգետատիվ 
նյարդային համակարգով: Սիմպաթիկ ազդեցությունների դեպքում նորադ-
րենալինն ակտիվացնում է T-կալցիումական անցուղիները, որի հետևանքով 
մեծանում են դանդաղ դիաստոլային ապաբևեռացման արագությունը և 
ինքնածին ակտիվության հաճախությունը: Պարասիմպաթիկ ազդեցություն-



432 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

ների դեպքում ացետիլխոլին միջնորդանյութը բարձրացնում է թաղանթի 
կալիումական թափանցելիությունը, որը դանդաղեցնում է դանդաղ դիաս-
տոլային ապաբևեռացման զարգացումը կամ դադարեցնում է այն: Այդ 
պատճառով հաճախությունը նվազում է, կամ ինքնավարությունը լրիվ դա-
դարում է: 

12.1.4.2. Սրտամկանի դրդունակությունը 
 
Սրտամկանն էլեկտրական, քիմիական, ջերմային և այլ գրգիռների 

ազդեցությամբ ունակ է դրդվելու: Կծկվող կարդիոմիոցիտների թաղանթ-
ները, ի տարբերություն ռիթմավարների, հանգստի վիճակում բնութագըր-
վում են Na-ի և Ca-ի իոնների արտակարգ ցածր թափանցելիությամբ և, 
ընդհակառակը, K-ի իոնների մեծ թափանցելիությամբ: Կծկվող կարդիոմիո-
ցիտներն օժտված չեն ինքնածին ԳՊ առաջացնելու կարողությամբ: Նրանք 
դրդվում են միայն հաղորդող համակարգից եկած գրգիռների ազդեցութ-
յամբ: 

Կծկվող կարդիոմիոցիտների ԳՊ-ն ունի մի շարք առանձնահատկութ-
յուններ, որոնցով այն տարբերվում է կմախքային մկանների, ինչպես նաև 
սրտի հաղորդող համակարգի բջիջների ԳՊ-ից: Աշխատող սրտամկան 
բջիջների ԳՊ-ն բաղկացած է արագ ապաբևեռացման (0), սկզբնական արագ վե-

րաբևեռացման (1), դանդաղ վերաբևեռացման (պլատո, հարթակ) (2), վերջնական ա-
րագ վերաբևեռացման (3) և հանգստի կամ դիաստոլային պոտենցիալի փուլերից (4) 
(նկ. 12.7)։  

Արագ ապաբևեռացման շրջանում (Օ) բացվում են արագ նատրիու-
մական անցուղիներն, ու նրանց միջով բջիջ են թափանցում նատրիումի 
իոնները: Այդ անցուղիներն ունեն m-ակտիվացնող և h-ապաակտիվացնող 
դարպասներ: Արագ ապաբևեռացման փուլն ավարտվում է նատրիումական 
անցուղիների ապաակտիվացմամբ։ Այդ ապաակտիվացումը պահպանվում 
է ԳՊ-ի համարյա ողջ տևողության ընթացքում և դադարում է միայն այն 
ժամանակ, երբ թաղանթային պոտենցիալի մեծությունը վերաբևեռացման 
ընթացքում հասնում է -40 մՎ-ի: Այդ ընթացքում սրտամկանը բացարձակ 
անդրդելի վիճակում է (նկ. 12.8)։ 

Նկար 12.7. Կարդիոմիոցիտների ԳՊ-ի բաղկացուցիչ փուլերը՝ 
0. ապաբևեռացում, 1. առաջնային արագ վերաբևեռացում, 2. հարթակի փուլ, 3. 

վերջնական վերաբևեռացում, 4. հանգստի պոտենցիալի փուլ։ 
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Ապաբևեռացման փուլում մինչև լիցքաշրջում Na-ի իոնները բջիջ են 
մտնում խտության և էլեկտրական գրադիենտներին համապատասխան 
(տվյալ փուլում բջջի ներքին մակերեսը դեռ լիցքավորված է բացասականո-
րեն): Լիցքաշրջման փուլի վերընթաց հատվածում Na-ը բջիջ է մտնում հա-
մապատասխան խտության, բայց հակառակ էլեկտրական գրադիենտի, և 
թաղանթը վերալիցքավորվում է. նրա ներսում ձևավորվում է դրական լիցք, 
իսկ դրսում` բացասական:  

Վերաբևեռացման փուլը սկսվում է կալիումական անցուղիների ակտի-
վացումով։ Այդ ժամանակ ակտիվանում են նաև L-կալցիումական անցուղի-
ները (long-lasting, դանդաղ, բարձր շեմքային, ուշ ապաակտիվացող), որոնց 
միջոցով կալցիումի իոնները մուտք են գործում կարդիոմիոցիտ: Վերաբևե-
ռացման ընթացքը բաժանվում է երեք փուլերի՝ արագ սկզբնական վերաբևեռա-
ցում (1), որի ընթացքում ԳՊ-ն ընկնում է մինչև (+10) – (+15) մՎ-ի սահմանը, 
հարթակ (2) և արագ վերջնական (3) վերաբևեռացում: Լիցքաշրջման փուլի վա-
րընթաց հատվածը սկսվում է K-ական անցուղիների ակտիվացման և այս 
իոնների արտահոսքի շնորհիվ: Սկզբում ԳՊ-ի նվազումն արագ է կատար-
վում, որը պայմանավորված է բջջից K-ի իոնների արագ արտահոսքով՝ ըստ 
խտության և էլեկտրական գրադիենտների: Այնուհետև վերաբևեռացման 
ընթացքը դանդաղում է, և առաջանում է հարթակի փուլը: Դրա պատճառն 
այն է, որ այդ փուլում կալիումի իոնների արտահոսքը և Ca2+-ի իոնների 
դանդաղ ներհոսքը դեպի բջիջ գրեթե հավասարվում են: Քանի որ L-կալ-
ցիումական անցուղիներն ուշ են ապաակտիվանում, ուստի նրանց բաց վի-
ճակը պահպանվում է երկար՝ մինչև վերջնական վերաբևեռացման փուլը: 
Հարթակի դանդաղ նվազումը վկայում է, որ K+-ի ելքը բջջից, այնուամենայ-
նիվ, որոշ չափով գերազանցում է Ca2+-ի մուտքին, որը պայմանավորված է 
դանդաղ Ca-ական անցուղիների (L-տեսակի) սկսվող ապաակտիվացմամբ 
(նկ. 12.9): 

Նկար 12.8. Փորոքների ԳՊ-ի, կծկման և բացարձակ անդրդունակության փոխհարաբերությունը 
ցուցադրող գծապատկեր։ 
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Արագ վերջնական վերաբևեռացման փուլում Ca-ական անցուղիներն 
ապաակտիվանում են, և թաղանթի վերաբևեռացումը կատարվում է ակտի-

վացված K-ական անցուղիների և այս իոնների արագ արտահոսքի շնորհիվ: 
Արդյունքում թաղանթային պոտենցիալը վերադառնում է ելակետային ցու-
ցանիշին (-90 մՎ): Լիցքաշրջման փուլի վարընթաց հատվածում K+-ը դուրս է 
գալիս բջջից խտության և էլեկտրական գրադիենտի ուղղությամբ, իսկ 
արագ վերջնական վերաբևեռացման փուլում` խտության գրադիենտի 
ուղղությամբ, բայց հակառակ էլեկտրական գրադիենտին: Այդ փուլում թա-
ղանթն արտաքուստ նորից լիցքավորվում է դրական, իսկ ներքուստ` բացա-
սական: Վերջնական վերաբևեռացմանը հաջորդում է հանգստի փուլը (4): 

ԳՊ-ից հետո Ca2+-ը կարդոմիոցիտներից դուրս է բերվում գլխավորա-
պես Ca/Na-ական փոխանակիչով, մասնակիորեն նաև Ca-ԱԵՖ-ազով:  
Կարդիոմիոցիտների ԳՊ-ի տատանասահմանը հասնում է 110-120 մՎ-ի, 
տևողությունը՝ 300-400 մվրկ-ի, որը համապատասխանում է սրտամկանի 
կծկման տևողությանը:  

Ca-ական անցուղիների շրջափակիչները (վերապամիլ և դիլտիազեմ) 
նվազեցնում են Ca-ական անցուղիներով իոնների անցումը՝ դրանով իսկ 
խոչընդոտելով դեպի կարդիոմիոցիտներ Ca2+ իոնների մուտքը: Ca-ական 
անցուղիների անտագոնիստները նվազեցնում են գործողության պոտեն-
ցիալի հարթակի փուլի տևողությունը և փոքրացնում կծկման ուժը: Սա-
կայն, չնայած նրան, որ Ca-ական անցուղիների անտագոնիստները ճնշում 
են սրտի կծկման ուժը, այդ միացությունները լայնորեն կիրառվում են կան-
գային սրտային անբավարարության բուժման համար, որի դեպքում սրտի 
կծկելիությունն արդեն թուլացած է, և սիրտը չի կարողանում ապահովել բա-
վարար արյունահոսք հյուսվածքների պահանջների համար: Ca-ական ան-
ցուղիների անտագոնիստները թուլացնում են սրտի կծկումները, նվազեց-
նում անոթների հարթ մկանների կծկումները` նպաստելով համընդհանուր 
անոթալայնիչ ազդեցության: Անոթների դիմադրության նման փոքրացումը 

Նկար 12.9. Սրտամկանում տարբեր իոնների թափանցելիության փոփոխման 
համադրումը ցուցադրող գծապատկեր։ 
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նվազեցնում է փորոքներից դեպի զարկերակային համակարգ արյան շարժ-
մանը խոչընդոտող հակազդող ուժը (հետծանրաբեռնվածություն): 

Այսպիսով, անոթալայնիչ պրեպարատները, ինչպիսիք են Ca-ական 
անցուղիների անտագոնիստները, հաճախ դասում են հետծանրաբեռնվա-
ծությունը փոքրացնող դեղամիջոցների շարքին: Հակազդող ուժը նվազեց-
նող այս հատկությունը հանգեցնում է սրտային առավել ադեկվատ ար-
տամղման՝ չնայած սրտի կծկման վրա այսպիսի պրեպարատների ընկճող 
ազդեցությանը:  

Սրտամկանի անդրդելիություն և արտահերթ կծկում: Աշխատող 
սիրտն արտահերթ գրգռելիս միշտ չէ, որ տեսանելի պատասխան է ստաց-
վում։ Դա պայմանավորված է նրանով, թե գրգիռները սրտի աշխատանքի 
որ փուլին են համընկնում՝ սիստո՞լայի, թե՞ դիաստոլայի։ Սիստոլայի փուլում 
սիրտը գրգռելիս, անկախ գրգռիչի ուժից, պատասխան չի ստացվում։ Դա 
նշանակում է, որ սրտամկանը սիստոլայի ընթացքում բացարձակ անդրդե-
լիության (ռեֆրակտերության) փուլում է: Բացարձակ անդրդելիության փուլը 
պահպանվում է արագ նատրիումական անցուղիների ապաակտիվացման 
ամբողջ ընթացքում և տևում է 270 մվրկ: Այն համապատասխանում է 
ապաբևեռացման, սկզբնական արագ վերաբևեռացման փուլերին, հարթա-
կին և վերջնական արագ վերաբևեռացման փուլի սկզբին: Վերջնական 
արագ վերաբևեռացման մնացած հատվածը համընկնում է հարաբերական 
անդրդելիության շրջանին, որը համապատասխանում է սրտամկանի դիաստո-
լային։ Այդ ընթացքում փորոքներին հասցված վերշեմքային ուժի գրգիռնե-
րից ստացվում է արտահերթ լրացուցիչ կծկում՝ էքստրասիստոլա։ 

Հարաբերական անդրդելիության տևողությունը 30 մվրկ է: Արտահերթ 
կծկումից հետո նրա և փորոքների հաջորդ սիստոլայի միջև նկատվում է 
դադարի տևողության երկարում, որը կոչվում է հատուցող (կոմպենսատոր) դա-
դար (նկ. 12.10): 

Սրա առաջացումը բացատրվում է նրանով, որ ծոց-նախասրտային 
հանգույցում ծագող հերթական ազդակը փորոքներ է հասնում այն պահին, 
երբ նրանք բացարձակ անդրդելիության վիճակում են, որն առաջացել է 
սրտում էքստրասիստոլայի ժամանակ: Փաստորեն առաջին հանգույցից ե-
կող գրգիռը մնում է անպատասխան, և սրտային մեկ ցիկլ փոխարինվում է 
հատուցող դադարով։ Հատուցող դադարին հաջորդող սիստոլան, ըստ 
Ֆրանկ-Սթարլինգի օրենքի, ունի ավելի մեծ տատանասահման: Էքստրա-
սիստոլայի այդ բնորոշ պատկերն առաջանում է այն դեպքում, երբ արտա-
հերթ գրգիռը ծագում է փորոքների շրջանում: Սա կոչվում է փորոքային էքստ-
րասիստոլա։ Արտահերթ գրգիռներ կարող են ծագել նաև փորոքներից վեր՝ 
նախասրտերի շրջանում, ներառյալ առաջին հանգույցում։ Այս էքստրասիս-
տոլան կոչվում է վերփորոքային կամ նախասրտային։ Նախասրտային էքստրա-

 

Նկար 12.10. Սրտի արտահերթ կծկումը՝ 
 

 1. արտահերթ գրգիռ, 2. էքստրա-
սիստոլա, 3. փոխհատուցող դադար։ 
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սիստոլան բնութագրվում է փոխհատուցող դադարի բացակայությամբ: Դա 
բացատրվում է նրանով, որ գրգիռը, շատ մոտ լինելով 1-ին հանգույցին, հե-
տընթաց ճանապարհով հասնում է նրան և դառնում նրա հաջորդական, 
բայց արտահերթ գրգիռը, որից հետո հանգույցը շարունակում է իր ռիթմիկ 
աշխատանքը։ 

Հարաբերական անդրդելիության փուլին հաջորդում է գերնորմալ դրդու-
նակության կարճատև շրջանը, որը կմախքային մկաններում տևում է շատ 
ավելի երկար: Այս շրջանում սրտամկանն ունակ է դրդվելու ենթաշեմքային 
գրգիռներով, որից հետո դրդունակության մակարդակը վերականգնվում է։  

Այսպիսով, սրտամկանին բնորոշ առանձնահատկություններից մեկն 
այն է, որ նրա բացարձակ անդրդելիության փուլը զգալիորեն երկար է, որն 
արգելք է ապաբևեռացման նոր ալիքի առաջացման համար այնքան ժամա-
նակ, մինչև ավարտվի նախորդը։ Այն միաժամանակ բացառում է պրկանքի 
(տետանուսի) հնարավորությունը՝ պայմաններ ստեղծելով սրտամկանի հա-
մար աշխատելու մեկական կծկման ռիթմով: Դրանով իսկ կանխվում է սրտի 
արտամղման բնականոն ֆունկցիայի խանգարումը: 

 
12.1.4.3. Սրտամկանի հաղորդականությունը 

 
Սրտամկանի հաղորդականությունը նրա գործողության պոտենցիալ 

հաղորդելու ունակությունն է: Սրտամկանում գոյություն ունի դրդումը 
հաղորդելու երկու մեխանիզմ՝ հատուկ հաղորդող համակարգի միջոցով և 
առանց նրա՝ գրգիռը մի կարդիոմիոցիտից անմիջապես մյուսին հաղորդելու 
միջոցով։  

Ծոց-նախասրտային հանգույցում ծագող ազդակները նախասրտերի 
մկաններով հաղորդվում են մինչև 1մ/վրկ արագությամբ, իսկ նախասիրտ-
փորոքային հանգույցում նրանց արագությունը նվազում է հասնելով 0.05 
մ/վ: Այստեղ դրդման հաղորդումը դանդաղելու հետևանքով առաջանում է 
նախասիրտ-փորոքային ուշացում ։ Սրա պատճառն այն է, որ նախասիրտ-փո-
րոքային հանգույցի բջիջների միջև նեքսուսների քանակն ավելի քիչ է, որի 
հետևանքով գործողության պոտենցիալի տարածման արագությունը նվա-
զում է: Նախասիրտ-փորոքային ուշացման ընթացքում նախասրտերը 
հասցնում են ավարտել սիստոլան: Նախասիրտ-փորոքային հանգույցի 
տվյալ հատկությունն ունի հսկայական ֆիզիոլոգիական նշանակություն, 
քանի որ ապահովում է գրգիռի հաղորդման ուղղվածությունը, հետևաբար 
նաև նախասրտերի և փորոքների կծկումների հաջորդականությունը:  

Հիսի խրձով և Պուրկինյեի թելիկներով գրգիռը հաղորդվում է 4 մ/վրկ 
արագությամբ: Փորոքների մկաններով ազդակներ հաղորդելու արագու-
թյունը մոտավորապես 0.75 մ/վրկ է:  

 
12.1.4.4. Սրտամկանի կծկելիությունը 

 
Չնայած սրտամկանը կազմված է մեծ թվով մկանային բջիջներից, սա-

կայն ֆունկցիոնալ առումով այն միշտ արձագանքում է որպես մեկ ամբող-
ջություն: Ի տարբերություն կմախքային մկանի՝ սրտամկանի գրգռման ուժի 
և պատասխան ռեակցիայի մեծության միջև կախվածությունը բացակայում 
է: Կմախքային մկանն աճող ուժով գրգռիչներին պատասխանում է մեծացող 
պատասխանով (ուժի հարաբերության օրենք): Պատճառն այն է, որ կմախ-
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քային մկանը բաղկացած է իրարից անկախ մեծաթիվ մկանաթելերից, որոն-
ցից յուրաքանչյուրն ունի իր դրդման շեմքը: Ենթաշեմքային գրգիռին ոչ մի 
մկանաթել կծկումով չի արձագանքում: Շեմքային ուժի գրգռիչը պատաս-
խան ռեակցիա է առաջացնում այն թելերում, որոնք օժտված են ամենա-
բարձր դրդունակությամբ: Գրգիռի ուժեղացմանը զուգընթաց ավելի շատ 
մկանաթելեր կընդգրկվեն դրդման մեջ, իսկ պատասխան ռեակցիան կաճի 
այնքան, մինչև որ կծկմանը մասնակցեն տվյալ մկանի բոլոր թելերը: Ակն-
հայտ է, որ գրգիռի հետագա ուժեղացման հետ կծկման ամպլիտուդը այլևս 
չի մեծանա: 

Սրտամկանի կծկելիությունն ունի մեկ առանձնահատկություն, որը 
հայտնի է «ամեն ինչ կամ ոչինչ� կամ «Բոուդիչի օրենք� անունով: Այն արտա-
հայտվում է հետևյալով։ Ենթաշեմքային ուժի գրգիռին սիրտն ընդհանրա-
պես չի արձագանքում («ոչինչ), իսկ սկսած շեմքային գրգիռից՝ սրտամկա-
նը տալիս է առավելագույն պատասխան, որը, չնայած գրգռիչի ուժի մեծաց-
մանը, մնում է անփոփոխ («ամեն ինչ): Սրտամկանի «ամեն ինչ կամ ո-
չինչ օրենքը բացատրվում է նրա կառուցվածքային առանձնահատկութ-
յամբ: Սրտամկանում առանձին մկանաթելերն իրար միացված են նեքսուսնե-
րով՝ շատ փոքր էլեկտրական դիմադրություն ունեցող սպիտակուցային 
կամրջակներով (կոննեքսիններով), որոնց շնորհիվ կարդիոմիոցիտներն 
օժտված են միանման դրդունակությամբ: Այդ պատճառով գրգիռի շեմքային 
մեծությանը հասնելու դեպքում այն տարածվում է մկանաթելերի ցանցով և 
համաձայնեցված ընդգրկում ամբողջ սրտամկանը, որի հետևանքով 
կծկվում են բոլոր մկանաթելերն ու առաջացնում առավելագույն կծկում: 

 Այսպիսով, կարդիոմիոցիտների կծկելիությունը չի կարող կարգավոր-
վել մեկական կծկումների գումարման ճանապարհով, ինչպես այն կատար-
վում է կմախքային մկանում:  

Նշենք, որ «ամեն ինչ կամ ոչինչ օրենքը բացարձակ չէ: Եթե սրտամ-
կանը գրգռեն միևնույն ուժի, սակայն աճող հաճախականությամբ հոսան-
քով, ապա յուրաքանչյուր հաջորդ գրգռման նկատմամբ կստացվի աճող 
պատասխան: Այդ երևույթը Բոուդիչը անվանվել է trappe՝ սանդուղք: Սան-
դուղքի երևույթ կարող է զարգանալ նաև սրտամկանի թթվածնաքաղցի և 
գերհոգնածության դեպքում։ Հնարավոր է, որ «ուժեղացման ֆենոմենը 
պայմանավորված է մկանաթելում կալցիումի իոնների կուտակմամբ: Իսկ ե-
թե ենթաշեմքային գրգիռը սրտամկանին հաղորդվի որոշակի հաջորդակա-
նությամբ, ապա տեղային պատասխանների գումարը կհասնի ապաբևե-
ռացման կրիտիկական մակարդակին՝ առաջացնելով տեսանելի պատաս-
խան կամ կծկում։ 

Սրտամկանի կծկման, ինչպես նաև կմախքային մկանում գործարկողը 
ԳՊ-ն է, որը տարածվում է կարդիոմիոցիտների թաղանթի երկարությամբ: 
Այնուամենայնիվ, դրդման և կծկման միջև գոյություն ունեցող ժամանակա-
յին հարաբերություններն այդ երկու տեսակի մկաններում տարբեր են: 
Կմախքային մկաններում ԳՊ-ի տևողությունը միայն մի քանի մվրկ է, իսկ 
նրանց կծկումը սկսվում է այն պահին, երբ ԳՊ-ն գրեթե ավարտվում է: 
Սրտամկանում դրդումն ու կծկումը, ըստ էության, ժամանակային առումով 
համադրվում են (նկ. 12.8): 

Կարդիոմիոցիտների թաղանթը նույնպես ունի ներփքումներ` ընդլայ-
նական խողովակիկներ (T-խողովակիկներ), որոնք անմիջապես չեն հպվում 
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կալցիումի ներբջջային շտեմարան դարձած սարկոպլազմային ցանցի ցիս-
տերներին: Սրտամկանում սարկոպլազմային ցանցն ավելի թույլ է զարգա-
ցած, քան կմախքային մկանում: Հաճախ ընդլայնական T-խողովակիկին 
հպվում է ոչ թե երկու, ինչպես կմախքային մկանում, այլ միայն մեկ ցիս-
տերն` առաջացնելով դիադներ (կմախքային մկաններում տրիադներ են): 
Սրտամկանում առաջացող դրդման-կծկման զուգակցման մեխանիզմը 
փոքր-ինչ տարբերվում է կմախքային մկանների այս նույն գործընթացից 
(նկ. 12.11):  

Այսպիսով, կարդիոմիոցիտի թաղանթի մակերեսով և T-խողովակիկի 
երկարությամբ ԳՊ-ն տարածվում է մկանաթելի խորքը և ակտիվացնում T-
խողովակի վրա առկա անցուղիները (դիհիդրոպիրիդինային անցուղիներ, 
DHPR), որոնցով Ca-իոնները լցվում են բջջից ներս: Այդ կալցիումի իոնների 
քանակը բավարար չէ՝ ապահովելու մկանային կծկումը, սակայն այն խթա-
նում է սարկոպլազմային ցանցի ցիստերնի թաղանթի վրա առկա ռիանոդի-
նային անցուղիները (RyR-2 տեսակ) և հանգեցնում ցիստերնից կալցիումի 
իոնների կծկման համար անհրաժեշտ քանակի արտահոսքի:  

Վերջերս, բացի այս երկու կալցիումով ակտիվացվող անցուղիներից 
հայտնաբերվել են սարկոպլազմատիկ ցանցի երրորդ տեսակի կալցիումա-
կան անցուղիներ (RyR-3 տեսակ), որոնք դեռևս բավարար ուսումնասիրված 
չեն։ Ի տարբերություն կմախքային մկանի՝ սրտամկանում դիհիդրոպիրիդի-

Նկար 12.11. Սրտամկանի բջիջների կծկման մեխանիզմը՝ 
 

1. գործողության պոտենցիալ, 2. պոտենցիալակախյալ կալցիումական անցուղիների ակտիվացում և 
կալցիումի իոնների ներհոսք, 3. կալցիումի ներբջջային քանակի շատացում, 4. կալցիումի արտահոսք 

սարկոպլազմային ցանցից, 5. կալցիումի ազդեցության սրտամկանի կծկում, 6. սրտամկանի 
թուլացում, 7. կալցիումի հետադարձ ներհոսք սարկոպլազմային ցանց, 8. T խողովակ, 9. 

սարկոպլազմային ցանց, 10. կալցիումական պոմպով կալցիումի իոնների հետվերադարձ, 11. Na-Ca-
ական պոմպով կալցիումի փոխանակում, 12. Na-K-ական պամպով նատրիումի խտաստիճանի 

պահպանում բջջի ներսում։ 
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նային ու ռիանոդինային անցուղիներն անմիջապես կապված չեն իրար հետ: 
Սրտամկանի մկանաթելերի կծկման մեխանիզմը նման է կմախքայինին և 
կատարվում է սահող թելերի մեխանիզմով, միոզինի թելերի վրայով ակտինի 
թելերի սահքի միջոցով, Ca2+-ի իոնների անմիջական մասնակցությամբ: 

Ի տարբերություն կմախքային մկանների, որտեղ ներբջջային կալցիու-
մի հիմնական աղբյուրը սարկոպլազմային ցանցն է, սրտամկանի կծկման 
գործում վճռական դեր է կատարում նաև ԳՊ-ի ժամանակ արտաբջջային 
կալցիումի ներհոսքը բջջից ներս: Կալցիումը մեծացնում է ԳՊ-ի տևողութ-
յունը, որի հետևանով էլ՝ անդրդելիության շրջանի տևողությունը: Միջբջջա-
յին հեղուկից դեպի կարդիոմիոցիտ Ca2+-ի փոխադրումը կծկման ուժի կար-
գավորման հիմքն է: Միջբջջային տարածությունում Ca2+-ի բացակայության 
դեպքում խզվում է սրտամկանի դրդման և կծկման միջև եղած կապը, և 
կարդիոմիոցիտները չեն կծկվում: Կալցիումի ներհոսքը շրջափակող նյութե-
րը փոքրացնում են հարթակի փուլի և ԳՊ-ի տևողությունը ու սրտամկանի 
կծկողական ունակությունը: Միջբջջային տարածությունում կալցիումի պա-
րունակության ավելացման և դեպի բջիջ այս իոնի ներհոսքին նպաստող 
նյութերի ներմուծման դեպքում սրտի կծկումների ուժը մեծանում է: Կլինի-
կայում սրտի կծկելիությունն ուժեղացնելու համար օգտագործվում են 
սրտային գլիկոզիդներ, որոնք կալցիումի քանակը մեծացնում են կարդիո-
միոցիտներում: 

Այսպիսով, կծկման մեխանիզմում ԳՊ-ն մի կողմից ապահովում է ցիս-
տերներից կալցիումի իոնների դուրսմղման պրոցեսը, իսկ մյուս կողմից՝ 
հյուսվածքային հեղուկից կարդիոմիոցիտ այդ իոնների թափանցումը, որը 
սրտամկանի ԳՊ-ի և կծկման, այսինքն՝ էլեկտրամեխանիկական գործըն-
թացների կապող օղակն է: 

 
12.1.5. Սրտամկանի էներգետիկ փոխանակության  

առանձնահատկությունները 
 
Սրտամկանը կյանքի ընթացքում անդադար կծկվում է, որին անհրա-

ժեշտ է թթվածնի անընդհատ մատակարարում: Մեծ քանակով միտոքոնդ-
րիումների առկայությունը, որոնք պարունակում են օքսիդացիոն ֆոսֆորի-
լացման համար անհրաժեշտ ֆերմենտներ, նպաստում է ԱԵՖ-ի սուբստ-
րատների արագ օքսիդացմանը, որը բավարարում է սրտամկանի էներգե-
տիկ պահանջները: Նյութափոխանակության գործընթացներն անհրաժեշտ 
թթվածնով և սննդանյութերով ապահովելու նպատակով սրտամկանը նաև 
ստանում է մազանոթների հարուստ ցանց. մեկ մկանային իլիկին բաժին են 
հասնում 6.8 և ավելի մազանոթներ:  

Ի տարբերություն կմախքային մկանների՝ սրտում անաերոբ գլիկոլիզն 
աննշան դեր է կատարում։ Սրտում էներգիայի ստացման գլխավոր աղբյու-
րը ոչ ածխաջրային միացությունների աերոբ օքսիդացումն է։ Որպես այդ-
պիսիք՝ հանդես են գալիս ազատ ճարպաթթուներն ու կաթնաթթուն 
(մոտավորապես 60%), պիրոխաղողաթթուն, կետոնային մարմիններն ու 
ամինաթթուները (10 %-ից քիչ)։ 

Ակտիվ մկանային աշխատանքի դեպքում մկաններում կատարվող 
անաերոբ գլիկոլիզի հետևանքով արյան մեջ կուտակվում է կաթնաթթու: 
Վերջինս սրտի համար լրացուցիչ էներգիայի աղբյուր է, ընդ որում, ճեղքելով 
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կաթնաթթուն՝ սիրտը մասնակցում է pH-ի բնականոն մակարդակի պահ-
պանմանը: Սրտի կողմից ծախսված էներգիայի շուրջ 30%-ը լրացվում է 
գլյուկոզով:  

Կծկվող կարդիոմիոցիտների առանձնահատկությունը նրանց փոխա-
նակային գործընթացների ցիկլայնությունն է, որը պայմանավորված է սրտի 
գործունեության ռիթմով: Սիստոլայի ընթացքում կատարվում է էներգիայով 
հարուստ միացությունների (ԱԵՖ, գլիկոգեն) առավել արագ սպառում, որը 
համապատասխանում է էլեկտրասրտագրի QRS համալիրին: Տվյալ միա-
ցությունների սինթեզն ու վերականգնումը կատարվում են դիաստոլայի 
ընթացքում: 

Սրտամկանի գործունեության մեծ կախվածությունը աերոբ օքսիդաց-
ման գործընթացներից նրան բավականին զգայուն է դարձնում թթվածնի 
մատակարարման նկատմամբ: Այդ պատճառով պսակաձև անոթներով ար-
յունահոսքի վատացման և սրտամկանի անբավարար թթվածնամատակա-
րարման պայմաններում կարող են զարգանալ ախտաբանական գործըն-
թացներ, ընդհուպ ինֆարկտի առաջացում: Կմախքային մկանը որոշ ժամա-
նակ գլյուկոզի հաշվին կարող է աշխատել թթվածնի բացակայության 
դեպքում։ 

Սրտի համար պաշտպանական մեծ դեր ունի միոգլոբինը, որի պարու-
նակությունը սրտամկանի 1 գ-ում մոտավորապես 4 մգ է: Այն մեծ խնամակ-
ցություն ունի թթվածնի նկատմամբ: Դիաստոլայի ժամանակ միոգլոբինը 
պահեստավորում է թթվածին, իսկ սիստոլայի ժամանակ, երբ ձախ փորոքի 
պսակաձև զարկերակներում արյունահոսքը գրեթե դադարում է (պահպան-
վում է մոտավորապես արյունահոսքի ընդամենը 15 %-ը), այն մատակարա-
րում է սրտին: Աջ փորոքում և նախասրտերում արյունահոսքը մշտական է: 
Երբ սրտամկանում արյունահոսքն անբավարար է, բջիջները քիչ քանակով 
են ստանում թթվածին և սննդանյութեր։ Արդյունքում վատանում է Na-K-
ԱԵՖ-ազի աշխատանքը, բջջում կուտակվում է Na, բջջից դուրս՝ K+, նվա-
զում է ՀՊ-ն և, բնականաբար, ԳՊ-ն, վատանում են սրտամկանի հաղորդա-
կանությունը և կծկելիությունը: 

 
12.1.6. Սիրտ-անոթային համակարգի գործունեության հետազոտման  

մեթոդները 
 

Սրտի գործունեությունն ուղեկցվում է ձայնային, էլեկտրական և ծավալա-
յին փոփոխություններով, որոնց գրանցումը կիրառվում է կլինիկայում:  

Հնչյունային երևույթներ։ Սրտի յուրաքանչյուր փուլ ուղեկցվում է մի 
քանի հնչյուններով, որոնք կոչվում են սրտի հնչյուններ:  

Սրտի ականջումը հնարավորություն է տալիս լսելու երկու սրտային 
հնչյուններ՝ I և II: Սրտի հնչյունների ձայնապատկերը գրանցելիս (ձայնասր-
տագրություն կամ ֆոնոկարդիոգրաֆիա (ՖԿԳ) հայտնաբերվում են նաև III 
և IV հնչյունները: 

Առաջին հնչյունն առաջանում է փորոքների կծկման սկզբում և կոչ-
վում է սիստոլային: Ըստ առաջացման մեխանիզմի՝ այն ունի բարդ, փակա-
նամկանային ծագում: Նրա առաջացմանը մասնակցում են չորս բաղադրիչ-
ներ՝ 1) փեղկավոր փականների միաժամանակյա փակումը, 2) ջլային լարե-
րի և պտկային մկանների թրթռոցը, 3) իզոմետրիկ փուլում փորոքների 
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մկանների կծկումը, 4) աորտայի և թոքային ցողունի պատերի տատանումն 
արագ արտամղման սկզբում: Ըստ հնչյունային տվյալների՝ այն ցածր է, խուլ 
և երկարատև (0,12վ): Առաջին հնչյունը լավ է լսվում սրտի գագաթի վրա՝ 
ձախ 5-րդ միջկողային տարածությունում՝ միջին անրակային գծի ուղղութ-
յամբ (երկփեղկ կամ միտրալ փական) կամ թրաձև ելուստի հիմքի մոտ (եռա-
փեղկ կամ տրիկուսպիդալ փական)։ 

Երկրորդ հնչյունն առաջանում է դիաստոլայի սկզբում և կոչվում է 
դիաստոլային հնչյուն: Ըստ մեխանիզմի՝ այն պարզ, փականային հնչյուն է: Ն-
րա առաջացումը պայմանավորված է կիսալուսնաձև փականների փակվե-
լով: Երկրորդ հնչյունը բարձր է, հնչեղ և կարճատև (0,08 վ): Աորտայի փա-
կանի հնչյունը լավ լսելի է երկրորդ միջկողային տարածությունում՝ կրծոսկրի 
աջ եզրի մոտ, իսկ թոքային ցողունինը՝ երկրորդ միջկողայինում՝ կրծոսկրի 
ձախ եզրի մոտ։ 

I և II հնչյունների միջև գոյություն ունի փոքր կամ I, իսկ II և հաջորդ I 
հնչյունների միջև՝ մեծ կամ II դադար: 

I և II հնչյունները պարտադիր են, քանի որ նրանք միշտ լսվում են: III և 
IV հնչյունները հնարավոր (ֆակուլտատիվ) մկանային հնչյուններ են, քանի 
որ նրանք լսվում են ոչ միշտ (նույնիսկ ձայնասրտագրության կամ ֆոնոկար-
դիոգրաֆիայի (ՖԿԳ) ժամանակ)։ III հնչյունն առաջանում է դիաստոլայի 
արագ լցման փուլում փորոքների պատերի թրթռոցի հետևանքով: IV 
հնչյունն առաջանում է նախասրտերի սիստոլայի ժամանակ և տևում է 
մինչև նրանց թուլացումը:  

ՖԿԳ-ի գրանցման համար օգտագործվում է միկրոֆոն, որը տեղադր-
վում է սրտային հնչյունների լավագույն լսման կետերում: Ազդանշանը 
փոխակերպվում ու գրանցվում է ձայնասրտագրիչի վրա: 

Փականային ապարատի ախտահարումների դեպքում առաջանում են 
աղմուկներ: Դրանք ձայնային երևույթներ են, որոնց հաճախականությունը 
մոտենում է 800 հց-ի: Սրանք կարող են գրանցվել ՖԿԳ-ի միջոցով: Ձայ-
նասրտագրի վրա նրանք արտահայտվում են լրացուցիչ փոքր տատանում-
ներով, որոնք վերադրվում են սրտային հնչյունների վրա կամ հայտնվում են 
նրանց միջև (դա պայմանավորված է սրտի կոնկրետ հիվանդագին վիճա-
կով): 

Կենսաէլեկտրական երևույթներ: Ռիթմավար հանգույցից սրտի 
հաղորդող համակարգով և աշխատող սրտամկանով դրդման տարածումն 
ուղեկցվում է կարդիոմիոցիտների մակերեսի բացասական լիցքավորմամբ, 
և կատարվում է հսկայական քանակով դրդված բջիջների պարպում։ Սրտի 
շրջանի հյուսվածքները, օժտված լինելով մեծ հաղորդականությամբ, 
սրտամկանի դրդման ժամանակ դառնում են էլեկտրաբացասական։ Կար-
դիոմիոցիտների գումարային պոտենցիալն այնքան է մեծանում, որ հնարա-
վոր է դառնում այն գրանցել սրտի սահմաններից, մասնավորապես մաշկից 
մեծ հեռավորության վրա։ Գրանցումը կատարվում է ուժեղացուցիչներ կրող 
հատուկ սարքով՝ էլեկտրասրտագրիչով (էլեկտրակարդիոգրաֆ), իսկ ստացված 
գիրը կոչվում է էլեկտրասրտագիր (ԷՍԳ) կամ էլեկտրակարդիոգրամ։  

էՍԳ-ն գրանցելու համար առաջարկվել են երեք երկբևեռային արտա-
ծումներ (I` աջ ձեռք-ձախ ձեռք, II` աջ ձեռք-ձախ ոտք, III` ձախ ձեռք-ձախ 
ոտք), որոնք այժմ կիրառվում են ստանդարտ արտածումներ անվամբ (նկ. 
12.12): Քանի որ սրտի ոչ բոլոր շրջանների էլեկտրական ակտիվությունն է 
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լավ արտահայտվում ստանդարտ արտածումներ կիրառելիս, ուստի առա-
ջարկվել են ԷՍԳ-ի արտածման այլ տեսակներ ևս, մասնավորապես կրծքա-
յին միաբևեռային արտածումներ: 

ԷՍԳ-ի հիման վրա կարելի է դատել սրտի հիմնական ֆունկցիաների՝ 
ինքնավարության, հաղորդականության, դրդունակության, ինչպես նաև 
նրա էլեկտրական առանցքի ուղղության, պսակաձև անոթներում արյան 
շրջանառության անբավարարության և սրտամկանի սնուցման մասին: 

ԷՍԳ-ի ցանկացած արտածման ժամանակ սրտի գործունեության 
յուրաքանչյուր ցիկլում գրանցվում են հինգ ատամիկներ, որոնք նշվում են P, 
Q, R, S, T տառերով։ Ատամիկների միջև եղած տարածությունները կոչվում 
են հատվածներ, իսկ ատամիկի և հատվածի ամբողջությունը՝ միջակայք: P, R, 
T ատամիկները գագաթներով ուղղված են վերև, Q, S ատամիկները՝ դեպի 
ներքև (նկ. 12.13):  

 
Նկար 12.13. Էլեկտրասրտագրի ատամիկները, միջակայքերն ու հատվածները (բացատրությունները` 

տեքստում)։ 
 

P ատամիկն արտացոլում է նախասրտերի դրդման ընթացքը: Նրա մի-
ջին տևողությունը 0,1 վ է: PQ միջակայքը համապատասխանում է դրդման 

Նկար 12.12. Էլեկտրասրտագրության 
ստանդարտ երկբևեռային 

արտածումներ։ 
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հաղորդմանը դեպի նախասիրտ-փորոքային հանգույց։ Այն տևում է 0.12-ից 
մինչև 0,2 վ: QRST համալիրը կոչվում է փորոքային, քանի որ այն արտացո-
լում է փորոքների դրդման ընթացքը. համալիրի ընդհանուր տևողությունը 
0.36 վրկ: Հայտնի է, որ սրտի էլեկտրական առանցքի բնականոն տե-
ղակայության դեպքում R ատամիկի ամպլիտուդը 2-րդ ստանդարտ արտա-
ծումում ավելի մեծ է, քան առաջինում և հատկապես, երրորդում: 2R գա-
գաթների միջև եղած տարածությունը, ըստ տևողության, հավասար է 1 
սրտային ցիկլի տևողությանը։ Q ատամիկը պայմանավորված է փորոքների 
ներսի մակերեսի, աջ պտկաձև մկանի և սրտի գագաթի, իսկ R ատամիկը, 
որն ամենամեծն է ԷՍԳ-ում, երկու փորոքների արտաքին մակերեսի և հիմքի 
դրդումով։ ST հատվածն արտացոլում է փորոքների բոլոր մկանների 
դրդված վիճակը։T ատամիկն արտացոլում է փորոքների վերաբևեռացման 
պրոցեսը: Այն էլեկտրասրտագրի ամենաշատ փոփոխվող մասն է: Եվ վեր-
ջապես, TP հատվածը համընկնում է սրտի հանգստի շրջանին, այսինքն` 
ընդհանուր դիաստոլային: Ատամիկների մեծության հարաբերությունը ԷՍԳ-
ում նորմայում առաջին արտածումում հետևյալն է՝ Q:R=1:4, P:T:R=1:3:9։ 
Ձախ փորոքի գերաճի դեպքում սրտի էլեկտրական առանցքը տեղաշարժ-
վում է դեպի ձախ (ձախագիր): Ձախագրին բնորոշ է R ատամիկի առավել 
մեծ լինելը I արտածումում, իսկ S ատամիկինը՝ III արտածումում (RI, SIII): 
Աջ փորոքի գերաճի դեպքում սրտի էլեկտրական առանցքը թեքվում է դեպի 
աջ (աջագիր): Աջագիրը բնորոշվում է R-ատամիկի առավել մեծությամբ III 
արտածումում, իսկ S ատամիկինը՝ I արտածումում (RIII, SI): 

Ստանդարտ արտածումները կլինիկայում կիրառվող գրանցման առա-
ջին տարբերակներն են։ Սակայն նրանք ունեն մի շարք թերություններ և 
առաջին հերթին այն, որ սրտի ոչ բոլոր շրջանների էլեկտրական ակտիվութ-
յունն է լավ արտահայտվում ԷՍԳ-ի վրա: Այդ պատճառով առաջարկվել են 
ԷՍԳ-ի արտածման այլ եղանակներ, մասնավորապես կրծքային արտածում-
ներ՝ ըստ Վիլսոնի: Կրծքային արտածումներից ստացված ԷՍԳ-ի տեսքը 
շատ նման է մյուս արտածումներում ստացված գրերին: Գլխավոր տարբե-
րությունն ատամիկների վոլտաժը, այսինքն՝ ամպլիտուդները և նրանց ուղղ-
վածությունն են: 

PQ միջակայքի տևողության մեծացումը (0.18 վայրկյանից ավելի) պայ-
մանավորված է ծոց-նախասրտային հանգույցից դեպի նախասիրտ-փորո-
քային հանգույց դրդման հաղորդման դանդաղեցմամբ: Հաղորդման ծանր 
խանգարումների դեպքում նախասրտերից եկող առանձին ազդակներ չեն 
հասնում փորոքներին և ԷՍԳ-ի վրա որոշ P ատամիկներին չեն հետևում 
փորոքային համալիրները: Դա ոչ լրիվ նախասիրտ-փորոքային շրջափակում 
է: Լրիվ կամ ընդլայնական նախասիրտ-փորոքային շրջափակման դեպքում 
փորոքները սկսում են կծկվել սեփական, իսկ նախասրտերը՝ առաջին հան-
գույցի ինքնավարությամբ։ Նախասրտերի և փորոքների կծկման հաջորդա-
կանությունը խախտվում է: Նախասրտերը կծկվում են իրենց սովորական, 
իսկ փորոքները՝ երկրորդ հանգույցի ցածր ինքնավարության շնորհիվ՝ ավե-
լի փոքր (մոտ 1-1.5 անգամ) հաճախությամբ: Էլեկտրասրտագրում P ատա-
միկներն այլևս QRST փորոքային համալիրներին կանոնավոր չեն նախոր-
դում։ Դրանք կարող են նույնիսկ վերադրվել միմյանց վրա՝ առաջացնելով 
նախասրտերի և փորոքների միաժամանակյա կծկում։ 

Երկայնական շրջափակման ժամանակ, երբ խանգարվում է Հիսի 
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ոտիկի հաղորդումը, ձախ և աջ փորոքները դրդվում ու կծկվում են ոչ միա-
ժամանակ: ԷՍԳ-ի վրա փորոքային համալիրը լայնացած է և ձևափոխված: 

Էխոսրտագրություն: Վերջին տարիների ընթացքում ուլտրաձայնա-
յին հետազոտության տեխնիկան հասել է մեծ նվաճումների, ուստի էխոսր-
տագրությունը՝ որպես սրտի գործունեության ուսումնասիրության մեթոդ, 
լայնորեն կիրառվում է ամբողջ աշխարհում: Մեթոդի էությունն այն է, որ 
ուլտրաձայնը մեծ արագությամբ անցնում է օրգանիզմի հյուսվածքների մի-
ջով՝ չվնասելով նրանց: Հանդիպելով տարբեր կառուցվածքների՝ ուլտրաձայ-
նային ալիքների մի մասն անդրադառնում է տվյալ արգելքից՝ վերադառնա-
լով դեպի իր աղբյուրը: Ուլտրաձայնային այդ «արձագանքը (ԷԽՈ) հայտ-
նաբերվում ու արտացոլվում է օսցիլոգրաֆի լուսապաստառի (էկրանի) 
վրա: Արդյունքում, պայմանավորված էխոսրտագրության տարբերակով, 
կարելի է ստանալ տարբեր պատկերներ: Էխոսրտագրությունը, հաշվի առ-
նելով սրտային ցիկլի բոլոր փուլերը, հնարավորություն է տալիս որոշելու աշ-
խատող սրտի կառուցվածքային բոլոր չափանիշները, ինչպես նաև ստանա-
լու սրտի համապատասխան բաժնի ծավալային պատկերացումներ և տեղե-
կություններ սրտի արագընթաց պրոցեսների մասին: 

Արյունահոսքի ծավալային փոփոխություններ։ Սիստոլայից առաջ 
փորոքի արյան առավելագույն ծավալը 140-180 մլ է, դա «վերջնական դիաս-
տոլային (ՎԴԾ) ծավալն է։ Սրտի գործունեության ամենաէական ցուցանի-
շը նրա արտամղած արյան ծավալն է։ Լինում են արյունահոսքի սիստոլային 
և րոպեական ծավալներ։ Արյան այն քանակը, որն արտամղվում է յուրա-
քանչյուր փորոքից սրտի մեկ կծկման ժամանակ դեպի աորտա կամ թոքա-
յին զարկերակ, կոչվում է արյունահոսքի սիստոլային, հարվածային ծավալ 
(ՀԾ)։ Այն սրտի կծկումների 70-75 հաճախության դեպքում հավասար է 65-
70 մլ-ի։ Արյան արտամղումից հետո փորոքում մնում է շուրջ 70 մլ արյուն 
(140-70=70 մլ). դա «վերջնական-սիստոլային ծավալն է։ Այն միշտ գոյութ-
յուն ունի, քանի որ սիրտն ունակ չէ դուրս մղելու փորոքներում եղած ամ-
բողջ արյունը։ Ընդունված է վերջնական-սիստոլային ծավալը բաժանել եր-
կու առանձին մասերի՝ մնացորդային և պահեստային։ Մնացորդայինը ար-
յան այն ծավալն է, որը փորոքներում մնում է նույնիսկ նրանց ամենահզոր 
կծկումից հետո։ Պահեստային է կոչվում արյան այն ծավալը, որը կարող է 
դուրս մղվել փորոքներից նրանց ինտենսիվ աշխատանքի ժամանակ՝ ի 
լրումն հանգստի պայմաններում արտամղված սիստոլային ծավալի։ Պահես-
տային ծավալը ինքնատիպ դեպո է, որը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածութ-
յան, սթրեսների ժամանակ ապահովում է սրտային արտամղման մեծացու-
մը։ Կարգավորող մեխանիզմները սիստոլային ծավալի վրա ազդում են 
սրտամկանի կծկման ուժի փոփոխման ճանապարհով։ Մասնավորապես 
սրտային կծկումների ուժի փոքրացման դեպքում սիստոլային ծավալը փոք-
րանում է: Սրտամկանի կծկելիությունը գնահատելու համար կլինիկայում 
կիրառվում է «արտամղման ֆրակցիա հասկացողությունը, որը ՀԾ-ի հա-
րաբերությունն է ՎԴԾ-ին։ Նորմայում այն հավասար է 0.5-ի։  

Սիստոլային ծավալը նորմավորելու համար այն հաշվարկվում է մարմ-
նի միավոր մակերեսի վրա։ Ստացված մեծությունը կոչվում է հարվածային 
ցուցանիշ և բնականոն պայմաններում չափահաս մարդու համար հավա-
սար է 41 մլ/մ2։ Սիստոլային ծավալը որոշելու համար արյունահոսքի րոպեա-



445 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

կան ծավալը (ԱՐԾ) բաժանում են սրտի՝ մեկ րոպեում կատարվող կծկումնե-
րի թվի վրա:  

ԱՐԾ-ն արյան այն ընդհանուր քանակն է, որն արտամղվում է սրտի 
փորոքից մեկ րոպեի ընթացքում: Այն նույնն է սրտի աջ և ձախ փորոքների 
համար: Հանգստի ժամանակ ԱՐԾ-ն շուրջ 5լ է: Ֆիզիկական ծանրաբեռն-
վածության դեպքում ԱՐԾ-ն մեծանում է 2-4 անգամ, իսկ մարզիկների դեպ-
քում՝ 6-7 անգամ: Որոշ սրտային հիվանդությունների դեպքում այն փոքրա-
նում է մոտ 2 անգամ:  

ԱՐԾ-ի մեծության անհատական տարբերությունները հարթելու հա-
մար այն արտահայտում են սրտային ցուցանիշով (ինդեքսով): Սրտային ինդեք-
սը ԱՐԾ-ի մեծությունն է՝ բաժանած մարմնի մակերեսի 1մ2-ու: Սրտային ին-
դեքսի միջին մեծությունը տատանվում է 2-4 լ/րոպե մ2-ու սահմաններում:  

ԱՐԾ-ի մեծությունը որոշող գործոններն են արյան սիստոլային ծավա-
լը, սրտային կծկումների հաճախականությունը, դեպի սիրտ վերադարձող ե-
րակային արյան քանակը և անոթների ծայրամասային ընդհանուր դիմադ-
րությունը: Կան ԱՐԾ-ն որոշելու մի քանի մեթոդներ՝ Ֆիկի, ներկանյութերի 
կամ ռադիոակտիվ նյութերի նոսրացման, ջերմային և այլն: 

Ֆիկի մեթոդով որոշելու համար չափում են 1 րոպեում յուրացված 
թթվածնի ծավալն ու հաշվում ստացված մեծության հարաբերությունը զար-
կերակային (AO2) և երակային (VO2) արյան թթվածնի ծավալային տարբե-
րությանը՝ արտահայտված տոկոսներով։ 

 

ԱՐԾ = կլանված O2 (մլ/րոպե) x 100%։ 
AO2 - VO2 

Նոսրացման մեթոդը կիրառելիս ներկանյութի կամ որևէ այլ հայտնա-
բերիչի որոշակի քանակություն ներարկվում է երակի մեջ, որտեղից այն 
անցնում է աջ սիրտ և խառնվում արյան հետ: Ներկանյութի ներարկումից 
անմիջապես հետո զարկերակի մեջ մտցված ծայրակով հավաքում են արյու-
նը և որոշում ներկանյութի խտությունը: Ժամանակի ընթացքում սկզբում՝ 
այն ալիքաձև բարձրանում է, ապա՝ իջնում: Որոշ ժամանակ անց, երբ ներ-
կանյութի առավելագույն քանակ պարունակող արյան բաժինը կրկին անց-
նում է ձախ սրտի միջով, ներկանյութի խտությունը զարկերակային արյան 
մեջ կրկին որոշ չափով մեծանում է (վերաշրջապտույտի ալիք)։ Ստացված 
տվյալներից կառուցում են նոսրացման կորը, և իմանալով արյան մեջ ներ-
մուծված նյութի քանակությունն ու նրա պարունակությունը զարկերակային 
արյան մեջ, ինչպես նաև այն ժամանակը, որը պահանջվում է արյան շրջա-
նառության միջով ներարկված նյութի ամբողջ քանակը անցնելու համար՝ 
հատուկ բանաձևի միջոցով հաշվարկում են ԱՐԾ-ի մեծությունը։ 

Ներկայումս կիրառվում է ինտեգրալային ռեոգրաֆիայի (հոսքագրութ-
յան) մեթոդը, այսինքն՝ մարդու մարմնի հյուսվածքների էլեկտրական դիմադ-
րության գրանցումը մարմնի միջով անցնող էլեկտրական հոսանքի նկատ-
մամբ: Հյուսվածքների արյունալցումն ավելանալու արդյունքում (սիստոլայի 
ժամանակ) դիտվում է դրանց էլեկտրահաղորդականության մեծացում և է-
լեկտրական դիմադրության նվազում: Արյունալցման փոքրացումը (դիաստո-
լայի ժամանակ) հանգեցնում է հակառակ երևույթների: Գրանցելով կրծքա-
վանդակի գումարային էլեկտրական դիմադրությունները մի քանի ուղղութ-
յուններով և կիրառելով մարմնի չափերն ու կառուցվածքային առանձնա-
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հատկությունները բնութագրող բանաձևերը՝ հոսքագրության կորերի միջո-
ցով կարելի է որոշել սիստոլային ծավալի մեծությունը, իսկ այն բազմապատ-
կելով սրտային կծկումների թվով՝ ստանալ ԱՐԾ-ի մեծությունը: Ռեոգրա-
ֆիան կիրառվում է նաև տեղային անոթային լարվածության, անոթազար-
կային ալիքի տարածման արագության փոփոխությունները որոշելու հա-
մար: 

Անգիոկարդիոգրաֆիան (անոթասրտագրություն) սրտի խոռոչների 
և գլխավոր խոշոր անոթների ուսումնասիրման ռենտգենաբանական մեթոդ 
է` արյան մեջ ռենտգենակոնտրաստային նյութերի ներմուծմամբ: Մեթոդը 
բավականաչափ լայնորեն կիրառվում է հատկապես սիրտ-անոթային վիրա-
բուժության մեջ սրտի գործունեությունը ուսումնասիրելու նպատակով: Այս 
մեթոդը հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու սրտի կծկողական 
ֆունկցիան, սրտի խոռոչների ծավալը, անոթների լուսանցքը, սրտի պատե-
րի հաստությունը, արատների առկայությունը: 

Պլետիզմոգրաֆիայի դեպքում գրանցվում են օրգանի ծավալի փո-
փոխությունները, որոնք պայմանավորված են արյունալցման տատանումնե-
րով: Սիստոլայի ժամանակ արյան հոսքը դեպի օրգան ավելանում է, դիտ-
վում է նաև օրգանի ծավալի մեծացում: Դիաստոլայի ժամանակ դիտվում են 
հակառակ երևույթներ: Պլետիզմոգրաֆիան կիրառվում է ծայրամասային 
անոթների լարվածությունը, արյան սիստոլային ծավալի փոփոխությունները 
գնահատելու, անոթազարկային ալիքի տարածման արագությունը որոշելու 
համար: Օկլյուզիոն պլետիզմոգրաֆիայի միջոցով կարելի է չափել արյունա-
հոսքի ծավալային արագությունը: 

 
12.1.7. Սրտի գործունեության կարգավորումը 

 
Հեմոդինամիկայի արագ և ճշգրիտ հարմարեցումը օրգանիզմի փո-

փոխվող պահանջներին իրականանում է սրտի գործունեությունը կարգա-
վորող կատարյալ մեխանիզմների շնորհիվ: Այս կարգավորումն իրագործ-
վում է սրտին բնորոշ սեփական՝ ներսրտային, ինչպես նաև արտասրտային 
մեխանիզմների միջոցով: Ներսրտային կարգավորող մեխանիզմներից են 
ներբջջային, միջբջջային և ներսրտային նյարդային մեխանիզմները: Արտասրտա-
յին ազդեցություններն իրականանում են կենտրոնական նյարդային և հու-
մորալ մեխանիզմներով: 

 
12.1.7.1. Ներսրտային կարգավորման մեխանիզմներ 

 

Ներբջջային կարգավորում: Յուրաքանչյուր կարդիոմիոցիտում գոր-
ծում են սպիտակուցների սինթեզը կարգավորող մեխանիզմներ, որոնք 
ապահովում են նրա կառուցվածքն ու ֆունկցիան: Սպիտակուցներից յու-
րաքանչյուրի սինթեզի արագությունը կարգավորվում է սեփական ինքնա-
կարգավորող մեխանիզմով, որն ապահովում է տվյալ սպիտակուցի սինթե-
զը` նրա ծախսի ինտենսիվությանը համապատասխան: 

Տևական մկանային աշխատանքի ժամանակ սրտի ծանրաբեռնվա-
ծության մեծացմանը զուգընթաց ուժգնանում է սրտամկանի կծկողական 
սպիտակուցների սինթեզը: Ի հայտ է գալիս սրտամկանի աշխատանքային 
(ֆիզիոլոգիական) գերաճ, որը դիտվում է, օրինակ, մարզիկների շրջանում:  

Կարգավորման ներբջջային մեխանիզմներն ապահովում են նաև 



447 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

սրտամկանի կծկման ուժգնության փոփոխությունները՝ սիրտ հոսող արյան 
քանակներին համապատասխան: Այս մեխանիզմը ստացել է «սրտի օրենք� 
կամ Ֆրանկ-Սթարլինգի օրենք անվանումը: Ըստ այս օրենքի՝ սրտամկանի 
կծկման ուժն ուղիղ համեմատական է նրա մկանաթելերի ելակետային 
երկարությանը, այսինքն՝ դիաստոլայի ընթացքում սրտամկանի ձգման 
աստիճանին: Դիաստոլայի պահին սրտամկանի առավել թուլացումը նպաս-
տում է արյան՝ դեպի սիրտ առատ հոսքին: Սրտամկանի չափավոր ձգման 
ժամանակ յուրաքանչյուր մկանաթելի ակտինային թելերը զգալի չափով 
դուրս են գալիս միոզինային թելերի արանքներից, որը սիստոլայի պահին ա-
պահովում է միոզինի գլխիկների ու ակտինային թելերի միջև փոխազդե-
ցության առավելագույն մակերես: Այս օրենքն իրագործվում է հետերոմետրիկ 
մեխանիզմով, քանի որ պայմանավորված է կարդիոմիոցիտների սարկոմեր-
ների երկարության նախնական փոփոխություններով: 

Ներբջջային կարգավորման մեխանիզմներից է նաև ինքնակարգա-
վորման հոմեոմետրիկ մեխանիզմը, երբ սրտի կծկման ուժը փոխվում է՝ ան-
կախ սրտամկանի նախնական երկարությունից: Այս դեպքում սրտի կծկում-
ների ուժը պայմանավորված է կծկումների հաճախականությամբ (ռիթմա-
ինոտրոպ կախվածություն) կամ աորտայում առկա արյան ճնշումով, այ-
սինքն` փորոքների մկանների կծկման ուժն աճում է զարկերակային համա-
կարգի ճնշման բարձրացմանը համեմատ (Անրեպի էֆեկտ): Ենթադրվում է, 
որ այն պայմանավորված է միջֆիբրիլային տարածությունում առկա կալ-
ցիումի խտությամբ: Ca2+ իոնները, ինչպես հայտնի է, մկանային իլիկի 
դրդման դեպքում ապահովում են ակտինային և միոզինային թելիկների փո-
խազդեցությունը: Սրտի կծկումների հաճախացման դեպքում ավելի շատ 
Ca2+ է մտնում բջիջ և բջջաթաղանթի Ca-ական պոմպերը չեն հասցնում 
Ca2+-ը դուրս հանել բջջից: Փորոքների կծկման ուժի փոփոխման հոմեոմետ-
րիկ մեխանիզմում կարևոր նշանակություն ունի նաև աորտայում ճնշման 
բարձրացման ժամանակ պսակաձև անոթներում արյունահոսքի մեծացու-
մը։ Կարդիոմիոցիտներն ունակ են շրջանառող արյունից ընտրողաբար կլա-
նելու և ցիտոպլազմայում կուտակելու իրենց կենսաէներգետիկան ապահո-
վող ու կարգավորող նյութեր և միացություններ, որոնք բավարարում են 
բջիջների պահանջը թթվածնի նկատմամբ: Այսպես՝ ներբջջային մեխանիզմ-
ների շնորհիվ արյունից կատեխոլամինների կլանումն ուղեկցվում է սրտամ-
կանի կծկողունակության ուժգնացմամբ: 

Միջբջջային կարգավորում: Ինչպես վերևում նշված է, բացի կար-
դիոմիոցիտներից սրտում կան նաև ոչ մկանային բջիջներ: Տարբերում են ոչ 
մկանային բջիջների մի քանի տեսակներ, սակայն ամենամեծ թիվը կազմում 
են սրտային ֆիբրոբլասները: Սրտի ֆիբրոբլաստները սկզբունքորեն 
տարբերվում են կարդիոմիոցիտներից իրենց էլեկտրաֆիզիոլոգիական 
բնութագրով։ Ֆիբրոբլաստները ոչ էլեկտրադրդունակ, բայց մեխանա-
զգայուն բջիջներ են, որոնց թաղանթն ունի մեխանազգայուն անցուղիներ։ 
Տվյալ բջիջների զգալի քանակը թույլ է տալիս ենթադրել, որ դրանք ունեն ոչ 
միայն կառուցվածքային կմախքի դեր այլ կատարում են այլ ֆունկցիաներ։ 
Հաստատված է, որ սրտի ֆիբրոբլաստները սինթեզում և արտազատում են 
տարբեր կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր և, հատևաբար, այս կամ այն 
չափով մասնակցում են սրտի գործունեության կարգավորմանը։ Սրտում 
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ֆիբրոբլաստները հպվում են միմյանց և կարդիոմիոցիտների հետ ճեղքային 
կոնտակտներով: Վերջինները կազմված են սպիտակուցային միավորներից` 
կոննեքսիններից՝ ձևավորելով համալիր` կոննեքսոն: Ենթադրվում է, որ այդ 
դեպքում դրդումը մի բջջից մյուսին է հաղորդվում իոնների տեղաշարժի 
շնորհիվ, իսկ հաղորդման մեխանիզմը նման է ոչ միելինային նյարդաթելով 
գրգիռը հաղորդելու մեխանիզմին: Մի բջջի կոննեքսոնը հաղորդակցվում է 
հարևան բջջի կոննեքսոնի հետ` կապ ձևավորելով երկու բջիջների միջև: 
Դրդունակ բջիջներում նման միացումները կոչվում են նաև էլեկտրական սի-
նապսներ:  

Սրտային հյուսվածքում ազդակի հաղորդումը բջջից բջիջ իրականա-
նում է էլեկտրատոնային եղանակով, ճեղքային կոնտակտների միջոցով, 
որոնք սրտի հյուսվածքում կոչվում են նեքսուսներ: Բջիջների միջև ճեղքա-
յին կոնտակտի խանգարման դեպքում վատանում է դրդման տարածումը, 
ինչը կարող է հանգեցնել հյուսվածքի առանձին մասերի լրիվ կամ մասնակի 
շրջափակմանը, սրտամկանի բջիջների ասինխրոն դրդման և սրտի ռիթմի 
խանգարմանը: 

Միջբջջային փոխհարաբերություններին է վերաբերում նաև կարդիո-
միոցիտների փոխազդեցությունը սրտամկանի շարակցահյուսվածքային 
բջիջների հետ: Շարակցահյուսվածքային բջիջները սրտամկանի բջիջներին 
մատակարարում են վերջիններիս կառուցվածքը և ֆունկցիան պահպանե-
լու համար անհրաժեշտ մի շարք բարձրամոլեկուլային բարդ նյութեր:  

 Ներսրտային նյարդային կարգավորում: Ներսրտային նյարդային 
կարգավորումը պատկանում է ինքնավար մեխանիզմներին, չնայած ֆունկ-
ցիոնալ տեսակետից այն ԿՆՀ-ի բարդ աստիճանակարգության (հիերար-
խիայի) տեսակներից է: Ներսրտային կարգավորման համար սրտում առկա 
է ֆունկցիոնալ տարրերի այն հավաքակազմը, որն անհրաժեշտ է ինքնու-
րույն ռեֆլեքսային գործունեության համար: Այն ընդգրկում է զգացող, էֆե-
րենտ և ներդիր նեյրոններ, որոնք տեղակայված են սրտամկանի ներպատա-
յին հանգույցներում: Քանի որ այս ռեֆլեքսն իրագործվում է առանց ԿՆՀ-ի, 
ուստի այն կոչվում է նաև ծայրամասային վեգետատիվ:  

Ներսրտային նյարդային համակարգի ռեֆլեքսային աղեղը սկսվում է 
ձգման և քիմիական ընկալիչներից և կարող է ավարտվել սրտի այլ բաժին-
ներում տեղակայված կարդիոմիոցիտների վրա: Հատուկ փորձերում, որոն-
ցում կատարվել է սրտի աջ և ձախ կեսերի լրիվ հեմոդինամիկ բաժանում, 
հայտնաբերվել է, որ մեկուսացված սրտի խոռոչներից մեկի մեխանաընկա-
լիչների ձգումն ուղեկցվում է ոչ միայն այս խոռոչի, այլև մյուսի կծկումով, 
որոնց մկանաթելերի երկարությունը դիաստոլայի փուլում չի փոխվում 
(«բաժնից-բաժին ռեֆլեքս): Օրինակ՝ աջ նախասրտի ձգման ընկալիչների 
դրդումն առաջացնում է ձախ փորոքի կծկողական ուժի մեծացում: Նման 
ռեակցիաներ դիտվում են սրտի ձախ հատվածի սկզբնական քիչ արյունալց-
ման ժամանակ, ինչպես նաև աորտայում և պսակաձև անոթներում արյան 
ցածր ճնշման դեպքում: Հակառակ պայմաններում աջ նախասրտի ձգման 
ընկալիչների դրդումը, ընդհակառակը, ուղեկցվում է ձախ փորոքի կծկողա-
կան ուժի թուլացմամբ: Արդյունքում զարկերակային համակարգ է արտամղ-
վում արյան ավելի փոքր ծավալ: Այն կուտակվում է ավելի մեծ տարողութ-
յամբ երակներում՝ կանխելով հավելյալ արյան անսպասելի արտամղումը դե-
պի զարկերակներ, որը կարող էր հանգեցնել ծանր հետևանքների: 
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Օրգանիզմի համար վտանգավոր է նաև սրտային արտամղման փոք-
րացումը: Այն կարող է հանգեցնել կյանքի համար վտանգավոր զարկերակա-
յին ճնշման անկման: Խոռոչների թույլ արյունալցման հետևանքով սրտի մե-
խանաընկալիչների անբավարար ձգման դեպքում սրտի կծկման ռեֆլեքսն 
ուժգնանում է: Արդյունքում մեծանում է դեպի աորտա մղվող արյան ծավա-
լը, ուժգնանում է երակներից դեպի սիրտ արյան ներհոսքը և դիաստոլայի 
ժամանակ սրտի խոռոչների արյունալցումը: 

Այսպիսով, ներսրտային ծայրամասային ռեֆլեքսներն ունեն պաշտ-
պանական դեր. պահպանում են օրգանիզմում զարկերակային համակարգի 
արյունալցման կայուն մակարդակը: 

 
12.1.7.2. Արտասրտային կարգավորման մեխանիզմներ 

 
Արտասրտային նյարդային կարգավորման մակարդակն ապահովվում 

է ողնուղեղային, ենթատեսաթմբային և կեղևային մեխանիզմներով: Դրանք 
իրենց ազդեցություններն իրագործում են թափառող և սիմպաթիկ նյարդե-
րով, որոնք ինչպես բոլոր վեգետատիվ շարժիչ նյարդերը, կազմված են նա-
խահանգուցային և հետհանգուցային նյարդաթելերից (նկ. 12.14): 

Թափառող նյարդերի ազդեցության մեխանիզմը: Թափառող 
նյարդի կենտրոնը երկարավուն ուղեղում է, որտեղից սկսվող նախահան-
գուցային թելերը, միանալով սիմպաթիկ հետհանգուցային նյարդաթելերին, 
կազմում են վերին, միջին և ստորին սրտային նյարդերը: Թափառող նյարդի 
նախահանգուցային թելերը սրտի պարասիմպաթիկ ներպատային 
հանգույցի նեյրոններում կազմում են հանգուցային սինապս: Հանգույցից 
սկսվող հետհանգուցային նյարդաթելերը գնում են դեպի հաղորդող համա-
կարգ, սրտամկան և պսակաձև անոթներ: Աջ թափառող նյարդաթելերը 
գերազանցապես նյարդավորում են աջ նախասիրտը և ծոց-նախասրտային 
հանգույցը, որի շնորհիվ վերջինս կարգավորում է սրտի հաճախությունը, 
իսկ ձախ նյարդաթելերը՝ նախասիրտ-փորոքային հանգույցը՝ ներգործելով 
սրտամկանի կծկման ուժի վրա: Թափառող նյարդի ազդեցությունը սրտի 

Նկար 12.14. Սրտի նյարդավորումը.  
 

1. երկարավուն ուղեղ, 2. ողնուղեղի կրծքային հատված, 3. պարասիմպաթիկ 
նյարդ, 4. սիմպաթիկ նյարդ։ 
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վրա հայտնաբերվել է Վեբեր եղբայրների կողմից:  
Կայունաջերմ կենդանիների սրտում թափառող նյարդերի խթանումը 

թողնում է հետևյալ բացասական ազդեցությունները. փոքրացնում է սրտի 
կծկումների հաճախականությունը (խրոնոտրոպ), կծկումների ուժգնությու-
նը (ինոտրոպ), սրտամկանի դրդունակությունը (բաթմոտրոպ), սրտում 
գրգիռը հաղորդելու արագությունը (դրոմոտրոպ): Փոփոխաջերմ կենդանի-
ների թափառող նյարդն իջեցնում է նաև սրտամկանի լարվածությունը (բա-
ցասական տոնոտրոպ ազդեցություն): Արդյունքում ռիթմավար հանգույցի 
ինքնածին ազդակներ առաջացնելու ունակությունը ժամանակավորապես 
ընկճվում է: 

 Պարասիմպաթիկ վերջույթների կողմից արտադրվող ացետիլխոլինը 
M2 իոնոտրոպ ընկալիչների միջոցով ակտիվացնում է ռիթմավարների կա-
լիումական անցուղիները, միաժամանակ ադենիլատցիկլազ-ցԱՄՖ համա-
կարգի ակտիվության ճնշման ճանապարհով նվազեցնում Na-ական և Ca-
ական անցուղիների ակտիվությունը: Սրա հետևանքով ԴԴԱ-ն դանդաղում 
է, նաև նախասիրտ-փորոքային հանգույցում դրդման հաղորդումը հապա-
ղում է, և սրտի կծկումների հաճախությունը փոքրանում է:  

Ացետիլխոլինի փոխազդեցությունն աշխատող սրտամկանի M2 մետա-
բոտրոպ ընկալիչների հետ (հետևանքը` G սպիտակուցի ակտիվացում և 
ցԳՄՖ-ի առաջացում) ակտիվացնում է արագ կառավարվող K-ական անցու-
ղիները։ Բացի այդ, ադենիլատցիկլազ-ցԱՄՖ համակարգի ճնշման միջոցով 
նվազում է թափանցելիությունը Na-ի և Ca-ի իոնների նկատմամբ: Դեպի 
աշխատող սրտամկանի բջիջներ Ca-ի հոսքի նվազումը հանգեցնում է սրտի 
կծկման ուժի փոքրացմանը: 

Պարասիմպաթիկ վերջույթներից արտադրվող ացետիլխոլինը սահմա-
նափակում է նաև նախասրտերում և փորոքներում ադրենէրգիական ազդե-
ցությունները` սիմպաթիկ վերջույթներից նորադրենալինի արտազատման 
նվազման և նորադրենալինով ակտիվացող ադենիլատցիկլազային ուղու 
ճնշման հետևանքով β-ադրենաընկալիչների մակարդակում նորադրենալի-
նի հանդեպ ռեակցիայի սահմանափակման հաշվին: Ացետիլխոլինը ճնշում է 
նաև միոզինի ԱԵՖ-ազային ակտիվությունը, որը ևս հանգեցնում է սրտի 
կծկումների թուլացմանը և առաջացնում է նյութափոխանակային այլ փո-
փոխություններ, որոնք անբավարար են ուսումնասիրված:  

Թափառող նյարդի ուժեղ դրդման դեպքում ռիթմավար բջիջների ար-
տահայտված գերբևեռացման հետևանքով կարող է առաջանալ սրտի կանգ: 
Սակայն շարունակվող գրգռման դեպքում սրտի կծկումները վերականգն-
վում են (թափառող նյարդի ազդեցությունից սրտի խույս տալու ֆենոմեն), ո-
րի պատճառը ացետիլխոլինի արագ սպառումն է: Հետաքրքիր է, որ թափա-
ռող նյարդերի թույլ գրգռումը կարող է առաջացնել սիմպաթիկա-նման ազ-
դեցություն: Դա բացատրվում է նրանով, որ սրտի ներպատային հանգույց-
ներում, բացի խոլինէրգիական  նեյրոններից, կան նաև ցածր դրդման 
շեմք ունեցող ադրէներգիական նեյրոններ:  

Սիմպաթիկ նյարդերի ազդեցության մեխանիզմը: Սրտի նյարդա-
վորմանը մասնակցող սիմպաթիկ նախահանգուցային նեյրոնների մարմին-
ները տեղակայված են ողնուղեղի կրծքային վերին հինգ հատվածների կողմ-
նային եղջյուրների գորշ նյութում: Նախահանգուցային թելերն ուղղվում են 
դեպի աստղաձև հանգույցի նեյրոններ, որը ձևավորվում է վերին կրծքային 
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և ստորին պարանոցային սիմպաթիկ հանգույցների միաձուլումից, և առա-
ջացնում հանգուցային սինապսներ: Այստեղից սկիզբ առնող հետհանգու-
ցային թելերը մտնում են սիրտ և առաջացնելով սինապսներ՝ նյարդավորում 
են նախասրտերի ու փորոքների մկանները:  

Սրտի վրա սիմպաթիկ նյարդերի ազդեցությունը հայտնաբերվել է 
Ցիոն եղբայրների կողմից, որոնք վերոհիշյալ նյարդերի գրգռումից ստացել 
են սրտի աշխատանքի հաճախացում: Հետագայում պարզվել է, որ սիմպա-
թիկ և թափառող նյարդերը բազմակողմանիորեն են ազդում սրտի ֆունկ-
ցիաների վրա, սակայն այդ ազդեցություններն ունեն հակառակ ուղղվա-
ծություն: Սիմպաթիկ նյարդերի խթանումը սրտի վրա թողնում է հետևյալ 
դրական ազդեցությունները՝ կծկումների հաճախացում (խրոնոտրոպ), 
նախասրտերի ու փորոքների կծկումների ուժգնացում (ինոտրոպ), սրտում 
դրդման հաղորդման արագացում (դրոմոտրոպ), սրտի դրդունակության 
բարձրացում (բաթմոտրոպ): Փոփոխաջերմ կենդանիների դեպքում սիմպա-
թիկ ազդեցությունների ժամանակ նկատվում է նաև դրական տոնոտրոպ 
ազդեցություն:  

Թափառող և սիմպաթիկ նյարդերի դրդման չափանիշները զգալիորեն 
տարբերվում են միմյանցից: Սիմպաթիկ նյարդի գրգռմամբ հարուցված 
արդյունքներն ի հայտ են գալիս ավելի երկարատև գաղտնի շրջանից հետո 
(ավելի քան 10 վրկ) և խթանումը դադարելուց հետո շարունակվում են բա-
վական երկար ժամանակ: Ի տարբերություն սիմպաթիկ նյարդի՝ թափառող 
նյարդի հետքային ազդեցությունն ավելի կարճատև է, և դա բացատրվում է 
ացետիլխոլինի արագ քայքայումով, որի շնորհիվ կանգ առած սիրտը վերսկ-
սում է իր ինքնավար աշխատանքը: 

 Սիմպաթիկ հետհանգուցային նյարդաթելերով արտադրվող կատեխո-
լամինների ազդեցությունը սրտի վրա իրականանում է մետաբոտրոպ ադրե-
նաընկալիչներով երկրորդային միջնորդների ակտիվացմամբ, ինչպես նաև 
էլեկտրաֆիզիոլոգիական ու կենսաքիմիական գործընթացների խթանմամբ: 
Մասնավորապես մեծանում է ռիթմավար բջիջների թաղանթի թափանցե-
լիությունը Na-ի և Ca-ի իոնների նկատմամբ, որոնց մուտքը բջիջ արագաց-
նում է ԴԴԱ-ն (խրոնոտրոպ արդյունք): Աշխատող սրտամկանի բջիջներում 
Ca-ի մուտքը մեծացնում է նաև սրտի կծկումների ուժը: Ընդ որում, Ca-ը մեծ 
մասամբ կուտակվում է սարկոպլազմային ցանցում, հետևաբար այստեղից 
առավել մեծ քանակով է դուրս բերվում կարդիոմիոցիտների հաջորդ 
դրդման ընթացքում: 

Վերոհիշյալ ազդեցություններն իրագործվում են β1-ադրենաընկալիչնե-
րի և ներբջջային ադենիլատցիկլազ ֆերմենտի միջոցով: Վերջինս արագաց-
նում է ցԱՄՖ-ի առաջացումը, որն էլ ակտիվացնում է ֆոսֆորիլազը: Միա-
ժամանակ արագանում է նաև գլիկոգենի ճեղքումը: Առաջացած էներգիան 
ապահովում է նախասրտերի և փորոքների բոլոր կարդիոմիոցիտների 
կծկումների ուժգնացումը: 

Սիմպաթիկ նյարդերն արագացնում են դրդման հաղորդումը նախա-
սիրտ-փորոքային հանգույցի շրջանում: Դրդման հաղորդման արագության 
մեծացումը նպաստում է ապաբևեռացման և կարդիոմիոցիտների կծկման 
առավել սինխրոնացմանը, որը ևս ուժգնացնում է սրտի կծկումները: β-ադ-
րենաընկալիչներն առավել խիտ են դասավորված սրտի փորոքներում: Այս-
տեղ առկա են β1 և β2 ենթատեսակներ, սակայն գերակշռում են β1-ընկալիչ-
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ները (80 %): β-ընկալիչների երկու տեսակների ակտիվացումն ուղեկցվում է 
ինո- և խրոնոտրոպ ազդեցություններով: β2-ընկալիչների հիմնական ֆունկ-
ցիան նյութափոխանակության կարգավորումն է: Նրանց դերը մեծանում է 
սրտային անբավարարության դեպքում, որը կարող է պայմանավորված լի-
նել β1-ընկալիչների ակտիվության նվազմամբ, այն դեպքում, երբ β2-ընկալիչ-
ների ակտիվությունը քիչ է փոխվում: 

Ներկայումս հայտնի է դարձել, որ սիրտը նյարդավորող նյարդերը 
գրգռելու դեպքում դեպի սինապսային ճեղք բացի հիմնական միջնորդանյու-
թերից արտազատվում են նաև կենսաբանորեն ակտիվ այլ նյութեր, մասնա-
վորապես պեպտիդներ: Դրանք հիմնական միջնորդանյութի վրա ունեն մո-
դուլացնող ազդեցություն: Այսպես՝ օպիոիդային պեպտիդները (էնկեֆալին 
և էնդորֆին) թուլացնում են թափառող նյարդի գրգռման արդյունքները, իսկ 
քնի դելտա պեպտիդը ուժգնացնում է վագուսային բրադիկարդիան (դան-
դաղասրտությունը): 

Ներսրտային և արտասրտային կարգավորող մեխանիզմների 
փոխադարձ կապը։ Սրտի ներպատային հանգույցների շարժական նեյրոն-
ներն ընդունում են ոչ միայն թափառող նյարդի, այլև ներսրտային զգացող 
թելերի գրգիռները և, այսպիսով, այդ ազդեցությունների համար դառնում 
ընդհանուր վերջնային ուղի: Այս դեպքում սրտի ռեակցիայի բնույթը պայմա-
նավորված է արտասրտային և ներսրտային ազդակների փոխհարաբերութ-
յամբ: Ինչպես արդեն նշվեց, սրտի հանգույցներում գոյություն ունեն որակա-
պես տարբեր շարժական նեյրոններ՝ ադրենէրգիական և խոլինէրգիական: 
Դրա շնորհիվ ներսրտային ռեֆլեքսները, ինչպես նաև թափառող նյարդերի 
ազդեցությունը սրտի վրա կարող են ունենալ ինչպես արգելակող, այնպես էլ 
խթանող բնույթ: Ընդ որում, երբ այդ նեյրոններից մեկն ընդգրկվում է գոր-
ծունեության մեջ, ապա մյուսներն անջատվում են: Այսինքն՝ որակապես 
տարբեր ծագումով այդ նեյրոններն ունեն տարբեր դրդունակության շեմք։ 

Ներպատային ադրէներգիական նեյրոններն օժտված են ավելի մեծ 
դրդունակությամբ, քան խոլինէրգիականները: Այդ պատճառով էլ նրանց 
հասած թույլ գրգիռների դեպքում (ինչպես արտասրտային, այնպես էլ 
ներսրտային ծագման) դրդվում են ադրէներգիական նեյրոնները: Դրանց 
կողմից արտազատվող նորադրենալինը մեծացնում է սրտի կծկումների 
ուժն ու հաճախականությունը, բարձրացնում դրդունակությունն ու գրգիռ 
հաղորդելու արագությունը սրտամկանում: Ավելի ուժեղ գրգիռները, որոնք 
հաղորդվում են ինչպես թափառող նյարդով, այնպես էլ սրտամկանի ձգման 
ընկալիչներից, խթանում են ցածր դրդունակ խոլինէրգիական նեյրոնները, և 
նրանցով արտադրվող ացետիլխոլինը նվազեցնում է սրտի կծկումների հա-
ճախականությունն ու ուժը, դրդունակությունն ու գրգիռի հաղորդման արա-
գությունը սրտամկանում: Միաժամանակ արգելակվում են նախապես գոր-
ծող ադրէներգիական նեյրոնները: 

Թափառող նյարդի նույն ուժի գրգռման դեպքում նրա ազդեցությունը 
սրտի վրա, պայմանավորված սրտի արյունալցման աստիճանով, կարող է լի-
նել հակառակ բնույթի: Սրտի նշանակալի արյունալցման ժամանակ, որն ա-
ռաջացնում է մեխանաընկալիչների ինտենսիվ դրդում, թափառող նյարդը 
սրտի վրա թողնում է արգելակող ազդեցություն:  
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Սրտի փոքր արյունալցման դեպքում ներսրտային նյարդային համա-
կարգի ձգման ընկալիչները թույլ են դրդվում, որը սրտի աշխատանքի վրա 
թողնում է խթանող ազդեցություն:  

Դրա հետևանքով զարկերակային հունի արյունալցման հաստատու-
նությունը կարգավորվում է ոչ միայն ներսրտային նյարդային համակարգի 
ռեֆլեքսային ռեակցիաներով, այլև թափառող նյարդերի միջոցով: Այստեղ 
առկա է կարգավորման մեխանիզմների կրկնօրինակումը, որը շատ կարևոր 
նշանակություն ունի զարկերակների արյունալցման կայուն մակարդակը 
պահպանելու համար: 
 

12.1.7.2. Սրտի գործունեության հումորալ կարգավորումը 
 

Սրտի գործունեության հումորալ կարգավորումն իրականացվում է 
արյան մեջ շրջանառող կենսաբանական ակտիվ նյութերի ուղղակի կամ 
միջնորդված ազդեցությամբ, ինչպես նաև արյան և հյուսվածքային հեղուկի 
իոնային կազմի փոփոխությամբ և այնտեղ գոյացող նոր նյութերի 
ներգործությամբ: Առաջին անգամ դա բացահայտվել է ավստրիացի գիտնա-
կան Օ. Լևի (1921) կողմից (նկ. 12.15): Նա երկու գորտերի մեկուսացված 
սրտերը միացրել է ֆիզիոլոգիական լուծույթով լցված երկու բացվածքներով 
փորձանոթին: 

Սրտերից մեկի թափառող նյարդի ուժեղ գրգռումը առաջացրել է ոչ 
միայն այդ սրտի, այլև մյուսի դադար: Դրանից հետևում է, որ առաջին սրտի 
նյարդի գրգռվելու հետևանքով արտադրվել և լուծույթի մեջ է անցել քիմիա-
կան նյութ, որն ազդել է նաև երկրորդ սրտի վրա: Հետագայում պարզվել է, 
որ այդ նյութն ացետիլխոլինն է: Սրտի սիմպաթիկ նյարդի համանման 
գրգռման ժամանակ ստացվել է մեկ այլ նյութ, որը նորադրենալինն է: 

Հումորալ կարգավորումն առավելապես հատուկ է կատեխոլամիննե-
րին (ադրենալին, նորադրենալին, դոֆամին): Սրտամկանի վրա նրանց 
թողած ազդեցության վերջնական արդյունքը նման է սիմպաթիկ նյարդի ազ-

դեցությանը: Ադրենալինը միաժամանակ մեծացնում է բջջաթաղանթի թա-
փանցելիությունը Ca-ի իոնների նկատմամբ: Այդպիսի ազդեցությունը ռիթ-
մավար հանգույցի վրա թողնում է դրական խրոնոտրոպ, իսկ աշխատող 
սրտամկանի բջիջների վրա՝ դրական ինոտրոպ ազդեցություն: 

Կարևոր նշանակություն ունի ենթաստամոքսային գեղձի գլյուկագոն 
հորմոնը: Այն ադենիլատցիկլազի խթանման ճանապարհով սրտամկանի 
վրա թողնում է դրական ինոտրոպ ազդեցություն: Սրտի վրա դրական 
ինոտրոպ ազդեցություն են թողնում նաև մակերիկամների կեղևի հորմոն-
ները, անգիոթենզինը, սերոտոնինը: Վահանագեղձի յոդ պարունակող հոր-

Նկար 12.15. Օ. Լևիի փորձը՝ 
 

1. թափառող նյարդ, 2. էլեկտրոդներ, 3. 
փորձանոթ, 4. սրտի կանգ թափառող 
նյարդի դրդման դեպքում, 5. սրտի կանգ 
առանց թափառող նյարդի դրդման։ 
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մոններն ուժգնացնում են սրտի գործունեությունը: Նրանք մեծացնում են 
սրտի կծկումների հաճախականությունը և բջիջների թաղանթների վրա 
թողած ապաբևեռացնող ազդեցության շնորհիվ նպաստում են ազդակների 
ավելի հաճախակի առաջացմանը: Վահանագեղձի հորմոնները մեծացնում 
են սրտի կծկողական ուժը, ուժգնացնում Ca-ի փոխադրումը: Թիրեոիդ հոր-
մոնները միաժամանակ մեծացնում են սրտի զգայնությունը կատեխոլամին-
ների նկատմամբ: Պրոստագլանդինները պսակային արյան շրջանառութ-
յունն ու մետաբոլիզմն ուժգնացնելու ճանապարհով մեծացնում են սրտի 
կծկման ուժն ու հաճախականությունը: Կինինները նույնպես առաջացնում 
են սրտի գործունեության հաճախացում: 

Սրտամկանի գործունեության վրա մեծ ազդեցություն է ունի արյան 
իոնային բաղադրությունը: Կալցիումի իոնները մեծացնում են մկանաթելերի 
դրդունակությունն ու հաղորդականությունը, ապահովում դրդման և կծկ-
ման զուգակցումը, ուժգնացնում են սրտի կծկումները: Միջբջջային միջա-
վայրում K-ի պարունակության շատացումը ճնշում է սրտի գործունեությու-
նը. առաջանում է բրադիկարդիա (դանդաղասրտություն): Եթե արյան մեջ 
K-ի խտությունը մեծանա 3-4 անգամ, ապա կդիտվի սրտի կանգ դիաստոլա-
յի փուլում։ Սրտամկանի բնականոն կծկողական ֆունկցիայի համար անհ-
րաժեշտ է նաև բավարար քանակի Na-ի իոնների առկայություն: Դրանց 
ներբջջային խտությունը պակասեցնելու դեպքում փոքրանում է Ca-ի փո-
խադրումը ինչպես սարկոպլազմային ցանցի ցիստերնից, այնպես էլ հյուս-
վածքային հեղուկից: 

Արյան մեջ լեղաթթուների ավելացած քանակը բացասաբար է ազդում 
սրտի հաճախության վրա: Թեթև հիպօքսիան, անմիջապես ազդելով սրտի 
վրա, խթանում է նրա աշխատանքը, իսկ զգալի հիպօքսիան արգելակում է 
սրտի աշխատանքը օքսիդացման գործընթացների ճնշման հետևանքով: 
Որոշիչ գործոնը, որն ուղեկցում է հիպօքսիային և հիպերկապնիային ու ան-
միջապես ազդում է սրտի վրա, սրտի բջիջներում pH-ի փոփոխումն է: Կար-
դիոմիոցիտներում pH-ի նվազեցումը (նորմայում pH-ը հավասար է 7.1-ի) 
թուլացնում է սրտի կծկումը` սարկոպլազմատիկ ցանցից Ca-ի 
դուրսբերումն ընկճելու հետևանքով: 

Ջերմաստիճանի բարձրացումը արագացնում է, իսկ իջեցումը` դան-
դաղեցնում սրտի կծկումների հաճախությունը:  

Սրտի գործունեության կարգավորման դիտարկված մեխանիզմները 
փոխազդում են միմյանց հետ և փոխկապակցված են անոթներով արյան 
շարժման կարգավորման մեխանիզմների հետ, որոնք մանրամասն ներկա-
յացված են ստորև (տես 12.2.3)։ 

 
12.2. Անոթների ֆիզիոլոգիան 

12.2.1. Անոթների մորֆոֆունկցիոնալ հատկությունները 
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 Անոթային համակարգն ընդգրկում է մեծ և փոքր (թոքային) արյան 
շրջանառությունների անոթները, որոնք սրտի հետ մեկտեղ կազմում են 
փակ համակարգ: Յուրաքանչյուր շրջանառության մեջ կան զարկերակներ, 
երակներ և նրանց կապող օղակ` մազանոթներ: Հաջորդաբար դասավոր-
ված այս անոթները միմյանցից տարբերվում են չափերով, կառուցվածքային 
և ֆունկցիոնալ բնութագրերով: Սակայն բոլոր անոթներն ունեն մեկ ընդհա-
նուր հատկանիշ. դրանց ներսի մակերեսը պատված է էնդոթելային բջիջնե-
րի մեկ շերտով: Սա բնորոշ է ամբողջ արյան շրջանառության համակար-
գին` ներառյալ սրտի խոռոչներն ու փականները: Տարբեր տեսակի անոթնե-
րի անցումը մեկից մյուսին խիստ սահմանազատված չէ, և անոթային հունը 
դիտվում է որպես միասնական համակարգ: 

Արյունատար համակարգում կան երեք տեսակի անոթներ՝ զարկերակ-
ներ, երակներ և մազանոթներ (նկ. 12.16): Զարկերակներ են այն անոթները,  
որոնցով հոսող արյունը հեռանում է սրտից: Նրանցով հոսում է թթվածնով 
հարուստ և ածխաթթու գազով աղքատ արյուն, բացառությամբ թոքային 
զարկերակի: Երակներ են այն անոթները, որոնք արյունը մազանոթային հա-
մակարգից բերում են դեպի սիրտ. նրանցով հոսում է թթվածնով աղքատ և 
ածխաթթու գազով հարուստ արյուն, բացառությամբ թոքային երակների: 
Մազանոթները չափազանց մանր անոթներ են, որոնք տեղակայված են 
զարկերակային ու երակային համակարգերի միջև, ապահովում են արյան և 
հյուսվածքների միջև կատարվող գազափոխանակությունը և նյութափոխա-
նակությունը:  

Զարկերակներն ու երակները, ըստ լուսանցքի տրամագծի, բաժան-
վում են խոշոր, միջին և մանր տեսակների: Զարկերակիկները, մազանոթնե-
րը, նախամազանոթային և 
հետմազանոթային սեղ-
մաններն ու երակիկները 
կազմում են միկրոցիրկուլ-
յատոր հուն: 

Գոյություն ունեն ա-
նոթների տարբեր ֆունկ-
ցիոնալ դասակարգումներ, 
սակայն առավել ընդուն-
ված է անոթների՝ Բ. Ֆոլկո-
վի և Է. Նիլի կողմից առա-
ջարկված դասակարգումը: 

Մեղմիչ (կամ ամոր-
տիզացնող) անոթներ: Դ-
րանք են աորտան և նրա 
խոշոր ճյուղերը, ինչպես նաև թոքային զարկերակները, որոնց պատերը 
պարունակում են մեծ քանակությամբ առաձգական թելեր: Դրանց ձգման 
շնորհիվ այդ անոթները ներառում են արյան սիստոլիկ ծավալի մի մասը և 
արդյունքում մեղմացնում են փորոքների սիստոլիկ հարվածները: Կիսալուս-
նաձև փականները փակվելուց հետո այս անոթների առաձգական պատերն 
աստիճանաբար վերադառնում են նախնական վիճակին, որի շնորհիվ պահ-
պանում են արյան հոսքի շարժիչ ուժը փորոքների դիաստոլայի ժամանակ: 

Նկար 12.16. Արյան բաշխումն անոթային 
համակարգի տարբեր մասերում։ 
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Դիմադրունակ կամ ռեզիստիվ անոթներ: Սրանք են մանր զարկե-
րակները, զարկերակիկները։ Միաժամանակ այս անոթներն ունեն համեմա-
տաբար փոքր տրամագիծ և մեծ երկարություն, որն իր հերթին մեծացնում է 
արյան հոսքին ցուցաբերվող դիմադրությունը: Տեղական, նյարդային և հու-
մորալ մեխանիզմներով այս անոթների տոնուսի փոփոխությունները հան-
գեցնում են ծայրամասային դիմադրության մեծացման կամ փոքրացման, 
հետևաբար ապահովում են առանձին տարածքների արյան ներհոսքի և ար-
տահոսքի կարգավորումը: Ծայրամասային դիմադրության 2/3-ը պայմանա-
վորված է այս անոթներով:  

Դիմադրունակ անոթներին կարելի է դասել նաև նախամազանոթային 
և հետմազանոթային անոթ-սեղմանները, որոնք, անոթների այլ դասակար-
գումների համաձայն, դիտվում են որպես անոթների առանձին ֆունկցիոնալ 
տեսակ: Մազանոթների լուսանցքի մեծությունը, ինչպես նաև գործող մազա-
նոթների քանակը պայմանավորված են նրանց նեղացմամբ կամ լայնաց-
մամբ: 

Փոխանակային անոթներ: Սրանք են մազանոթները, որոնց պատե-
րը բարակ են, կազմված մեկ շերտ էնդոթելային բջիջներից, իսկ արյան հոս-
քը դանդաղ է: Այս հատկությունները նպաստում են արյան և հյուսվածքների 
միջև գազափոխանակության և նյութափոխանակության իրականացմանը: 
Մազանոթները չեն կարող կծկվել, և նրանց տրամագիծը պայմանավորված 
է անոթ-սեղմանների վիճակով. երբ անոթ-սեղմանները բաց են, մազանոթ-

ները լցվում են արյունով ու լայնանում, իսկ երբ փակ են, նեղանում են։ 
Տարողունակ անոթներ: Սրանք են այն երակները, որոնց լուսանցքի 

փոփոխությունները նշանակալի ազդեցություն են թողնում անոթային հունի 
տարողության վրա և դրանով կարգավորում արյան վերադարձը դեպի 
սիրտ: Տարողունակ անոթներն արյան պահեստարաններն են:  

Սակայն այս պահեստային ֆունկցիան հարաբերական է, քանի որ 
երակներն արյան հոսքից լրիվ անջատված չեն և շարունակում են իրակա-
նացնել իրենց բնորոշ ֆունկցիաները: Հատկապես մեծ տարողությամբ են 
օժտված լյարդի, ընդերքի շրջանի խոշոր, մաշկի ենթապտկիկային հյուսակի 
երակները: Արյան կարճատև պահեստավորում կատարվում է նաև թոքային 
երակներում:  

Զուգահոսքի (շունտային) անոթներ կամ բերանակցումներ (ա-
նաստամոզներ) (նկ. 12.17): Այս անոթներով հոսող արյունը սնուցողական 
դեր չունի: Մարմնի որոշ մասերում, օրինակ՝ մաշկում, թոքերում, երիկամնե-
րում, գոյություն ունեն զարկերակիկների և երակիկների անմիջական միա-
ցումներ՝ զարկերակ-երակային բերանակցումներ: Դա զարկերակների և ե-
րակիկների միջև արյան ամենակարճ ճանապարհն է: Սովորական պայման-

Նկար 12.17. Զարկերակ-երակային բերանակցումներ՝  
 

1. մազանոթներ, 2. բջիջներ, 3. զարկերակա-երակային 
բերանակցում։ 
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ներում այդ բերանակցումները փակ են, և արյունը շարժվում է մազանոթա-
յին ցանցով:  

Երբ զուգահոսքի անոթները բացվում են, արյան մի մասը կարող է  
անցնել անմիջապես երակների մեջ՝ շրջանցելով մազանոթները: Այս-

պիսով, զարկերակ-երակային բերանակցումները կատարում են մազանո-
թային շրջանառությունը կարգավորող շունտի (զուգահոսքի) դեր: 

 
12.2.2. Հեմոդինամիկայի հիմնական սկզբունքները 

 

Անոթներում արյան շարժումը ենթարկվում է հեմոդինամիկայի օրենք-
ներին, որը խողովակներով հեղուկների շարժման ուսմունքի` հիդրոդինամի-
կայի մի բաժինն է: Հեմոդինամիկայի հիմնական ցուցանիշներն են արյան 
ծավալային արագությունը, արյան գծային արագությունը, ծայրամասային 
դիմադրությունը և արյան շրջապտույտի ժամանակը:  

Արյունահոսքի ծավալային արագությունը (Q) արյան այն քանակն է, որը 
միավոր ժամանակի ընթացքում հոսում է ցանկացած տեսակի (աորտա, 
զարկերակներ, մազանոթներ և այլն) անոթի ընդհանուր լայնական կտրված-
քով: Արյունահոսքի ծավալային արագությունն անոթային հունի յուրաքանչ-
յուր լայնական կտրվածքի համար հաստատուն մեծություն է, քանի որ ար-
յան շրջանառության համակարգը փակ է, և սրտից ինչքան արյուն մղվում է 
դեպի աորտա, այնքան էլ երակներով վերադառնում է սիրտ: Այսինքն՝ միա-
վոր ժամանակում բոլոր երակներով անցնում է այնքան արյուն, ինչքան բո-
լոր զարկերակներով կամ աորտայով կամ մազանոթներով:  

Միավոր ժամանակամիջոցում անոթով հոսող արյան քանակը որոշ-
վում է անոթային հունի սկզբում (աորտա) և վերջում (սիներակներ) կամ 
ցանկացած անոթի սկզբում և վերջում առկա ճնշումների տարբերությամբ 
(P1-P2=ΔP) և արյան հոսքին ցուցաբերվող դիմադրությամբ (R).  

R
PPQ 21   

Քանի որ արյան ճնշումը սիներակներում՝ սրտի մեջ բացման տեղում, 
հավասարվում է 0մմ ս.ս.-ի, ապա բանաձևը հետևյալ ն է՝ 

R
PQ 1 ։ 

Ֆիզիոլոգիական պայմաններում անոթային համակարգում արյան 
շարժումը լամինար (շերտավոր) բնույթ ունի: Ընդ որում, արյան մասնիկնե-
րը կազմում են անոթի առանձին զուգահեռ շարժվող շերտեր, որոնք շարժ-
վում են հարաբերական կայուն արագությամբ։  

Իմանալով արյունահոսքի ծավալային արագությունը՝ կարելի է որոշել 
նաև արյունահոսքի գծային արագությունը (V), որը միավոր ժամանակում ար-
յան մասնիկի անցած ճանապարհն է շերտային հոսքի դեպքում: Դա միջին 
ցուցանիշ է, քանի որ շերտային հոսքի դեպքում արյան մասնիկների 
արագությունը տարբեր է. անոթի կենտրոնում այն մեծ է, պատի մոտ՝ փոքր 
(նկ. 12.18):  
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Արյան հոսքի գծային արագությունը պայմանավորված է անոթային 
հունի տվյալ հատվածի կտրվածքի գումարային մակերեսով և որոշվում է 
հետևյալ բանաձևով. 

2r
QV


 ։ 

Ի տարբերություն ծավալային արագության՝ արյունահոսքի գծային 
արագությունն անոթային հունի ամբողջ երկարությամբ փոփոխվում է և 
հակադարձ համեմատական է նույն տեսակի անոթների լայնական կտրված-
քի գումարային մակերեսին (նկ. 12.19):  

Ամենախոշոր զարկերակի` աորտայի լուսանցքի տրամագիծը մոտ 25 
մմ է: Ճյուղավորվող յուրաքանչյուր հաջորդ զարկերակի տրամաչափը 
փոքրանում է, իսկ ամենափոքր զարկերակիկներինը հավասարվում է շուրջ 

0,1 մմ-ի: Չնայած առանձին ճյուղերն աստիճանաբար ավելի և ավելի են 
նեղանում, սակայն դրանց կտրվածքի ընդհանուր մակերեսը, որով հոսում է 
զարկերակային համակարգի արյունը, աորտայի համեմատությամբ մեծա-
նում է: Անոթային հունի ամենանեղ հատվածն աորտան է, այդ պատճառով 
այստեղ արյունահոսքի գծային արագությունն ամենամեծն է՝ 50-70 սմ/վրկ: 
Զարկերակներում այն 20 սմ/վրկ է, զարկերակիկներում՝ 0,5 սմ/վրկ: Բոլոր 
մազանոթների գումարային լուսանցքն ամենամեծն է: Այն 700-1000 անգամ 
մեծ է աորտայի լայնական կտրվածքից և մոտավորապես 2500 սմ2 է: Ուստի 
գծային արագությունը մազանոթներում ամենափոքրն է՝ 0,3-0,5 մմ/վրկ։ Մա-

Նկար 12.18. Արյան շերտավոր (ձախից) և մրրիկային (տուրբուլենտ) հոսքերը (աջից)։ 

Նկար 12.19. Արյան և արյան շրջանառության տարբեր ցուցանիշների համեմատական 
բնութագիրը արյունատար հունի տարբեր մասերում։ 
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զանոթների արյան դանդաղ հոսքը նպաստում է նյութափոխանակության և 
գազափոխանակության բնականոն ընթացքին: Սիներակներում, պայմանա-
վորված նրանց գումարային լուսանցքի փոքրացմամբ, արյան հոսքի արա-
գությունը հասնում է 20 սմ/վրկ-ի:  

Անոթների բաժանման հատվածներում լամինար հոսքը վերածվում է 
մրրիկային (տուրբուլենտ) բնույթի հոսքի (նկ. 12.20):  

Արյան տուրբուլենտ շարժման դեպքում դիմադրությունն աճում է: 
Արյան հոսքը կարող է դառնալ տուրբուլենտ բոլոր խոշոր զարկերակներում 
արյունահոսքի ծավալային արագության մեծացման (օրինակ` ինտենսիվ 
մկանային աշխատանքի ժամանակ) կամ արյան մածուցիկության նվազման 
(արտահայտված անեմիայի պայմաններում) դեպքում։ Տուրբուլենտ հոսան-
քը ցայտուն արտահայտվում է նաև ախտաբանական դեպքերում՝ պայմա-
նավորված խոշոր անոթների լուսանցքի տրամագծի մոտ 50 %-ից ավելի 
նեղացմամբ, օրինակ՝ աթերոսկլերոտիկ ստենոզի դեպքում:  

Հեմոդինամիկայի կարևորագույն ցուցանիշներից մեկը ծայրամասային 
դիմադրությունն է, որը նույն տեսակի առանձին անոթների դիմադրություննե-
րի գումարն է և տեսականորեն որոշվում է Պուազեյլի բանաձևով. 

4
8
r

lR



 ։ 

Դիմադրությունն անոթում պայմանավորված է արյան մածուցիկութ-
յամբ (), անոթների երկարությամբ (l) և լուսանցքի շառավղով (r)։ Ինչքան 

Նկար 12.20. Արյան տուրբուլենտ հոսքի առաջացման պատճառները՝ 
 

1.արյան բնականոն հոսք, 2. անոթի նեղացում,  
3. արյան ծավալային արագության մեծացում։ 
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նեղ և երկար է անոթը, ինչքան մեծ է մածուցիկությունը, այնքան մեծ է դի-
մադրությունը։ Պուազեյլի բանաձևը հեմոդինամիկայի հիմնական օրենքն է, 
չնայած այն կիրառելի է միայն միատարր և կայուն մածուցիկություն ունե-
ցող հեղուկների լամինար հոսքի դեպքում: Տվյալ բանաձևի միջոցով անոթա-
յին համակարգում R-ը ճշգրիտ հաշվարկել անհնար է, քանի որ օրգանիզ-
մում l, η, r ցուցանիշների որոշումը բավական խնդրահարույց է: Բացի այդ, 
η-ն պայմանավորված է ոչ միայն արյան հատկություններով, այլև r-ով: Ար-
յան շրջանառության համակարգում անոթների երկարությունը բավական 
կայուն մեծություն է, իսկ դրանց շառավիղը և արյան մածուցիկությունը փո-
փոխական են: Ընդ որում, առավել փոփոխական է անոթների շառավիղը, 
որն էլ ամենամեծ ներդրումն ունի տարբեր իրավիճակներում արյան հոսքին 
ցուցաբերվող դիմադրության առաջացման գործում, քանի որ դիմադրութ-
յան մեծությունը պայմանավորված է անոթի շառավղի քառորդ աստիճանով: 

Արյան մածուցիկությունը մեծանում է ձևավոր տարրերի քանակի 
(նկ.12.21), սպիտակուցների պարունակության ավելացմանը և անոթների 
լուսանցքի տրամագծի փոքրացմանը զուգընթաց: Սակայն անոթների լու-
սանցքի տրամագծի փոքրացման դեպքում (0.3 մմ-ից փոքր) կատարվում է  
հակառակ երևույթ. արյան մածուցիկությունը նվազում է։ Դա պայմանավոր-
ված է այն հանգամանքով, որ այդ անոթների մեծ մասը զբաղեցնում է փոքր 
մածուցիկություն ունեցող պլազմայի շերտը, իսկ փոքր մասը՝ էրիթրոցիտնե-
րը։ Էրիթրոցիտները, արագ շարժվելով հոսքի կենտրոնում, հեշտությամբ 
սահում են պլազմայի առպատային շերտի վրայով։ Արդյունքում այդ անոթ-
ներում արյան մածուցիկությունը նվազում է՝ մոտենալով պլազմայի մածու-

ցիկությանը։ 
Ամենամեծ գումարային դիմադրությունը զարկերակային հունում է, 

չնայած մազանոթներն ունեն ամենափոքր տրամագիծը։ Դա պայմանավոր-

Նկար 12.21. Արյան մածուցիկության և հեմատոկրիտի միջև եղած կապի 
գծապատկերը։ 
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ված է երկու պատճառներով՝ միմյանց հետ անոթների միացման ձևով և 
անոթի պատի կառուցվածքով։  
 

1. Զարկերակիկները միմյանց կապված են հաջորդաբար, և ընդհա-
նուր դիմադրությունը բոլոր զարկերակիկներում որոշվում է նրանցից յուրա-
քանչյուրի դիմադրությունների թվաբանական գումարով.  

Rընդ = R1 + R2 + R3 +… և այլն: 
Ի տարբերություն դրա՝ մազանոթները զուգահեռ են միացված. այդ 

պատճառով նրանց ընդհանուր դիմադրությունն ավելի փոքր է։ 

nRRRR
R
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Ներկայացված բանաձևերից հետևում է, որ ընդհանուր դիմադրու-
թյունը մազանոթներում, չնայած նրանց հսկայական քանակին և յուրաքանչ-
յուր մազանոթում եղած դիմադրության նշանակալի մեծությանը, ավելի 
փոքր կլինի, քան ընդհանուր դիմադրությունը զարկերակիկներում: Դա մեկ 
անգամ ևս ընդգծում է այն դրույթը, որ անոթային համակարգում արյան 
հոսքին ցուցաբերվող ընդհանուր դիմադրությունը ստեղծում են զարկերա-
կիկները կամ դիմադրունակ անոթները:  

2. Զարկերակիկներում դիմադրության ավելի մեծ լինելու երկրորդ 
պատճառը պատերում առկա հարթ մկանների հաստ շերտն է, որի կծկման 
դեպքում զարկերակիկների լուսանցքը նեղանում է, իսկ դիմադրությունը 
արյան հոսքի նկատմամբ մեծանում: Դիմադրության մեծացման դեպքում 
զարկերակային արյան հոսքը դժվարանում է, իսկ ճնշումը՝ մեծանում:  

Զարկերակիկների պատերի լարվածության անկումը, ընդհակառակը, 
փոքրացնում է դիմադրությունը և լավացնում զարկերակային արյան հոսքը, 
որի հետևանքով զարկերակային ճնշումն իջնում է: Հետևաբար զարկերա-
կիկները ճնշման կարգավորիչներն են, այդ պատճառով դրանք կոչվում են 
սիրտ-անոթային համակարգի ծորակներ: Այդ ծորակների բացումը բարելավում 
է օրգանների արյունամատակարարումը, իսկ փակումը՝ վատացնում: 

Այսպիսով, զարկերակիկները երկակի դեր են կատարում. մասնակցում 
են օրգանիզմում զարկերակային ճնշման պահանջվող մակարդակի պահ-
պանմանը և ցանկացած օրգանում ընթացող տեղային արյունահոսքի մե-
ծության կարգավորմանը: 

Արյան շրջապտույտի ժամանակը: Դա այն ժամանակն է, որի ընթացքում 
արյան մասնիկն անցնում է արյան մեծ և փոքր շրջանառություններով: 
Մարդու արյան շրջապտույտի ժամանակը հավասար է սրտի 27 սիստոլայի: 
Սրտի՝ մեկ րոպեում 70-80 կծկումների դեպքում արյան շրջապտույտը կա-
տարվում է մոտավորապես 20-23 վայրկյանում: Այդ ժամանակի 1/5-ը բաժին 
է ընկնում արյան փոքր, իսկ 4/5-ը՝ մեծ շրջանառությանը։  

12.2.2.1. Անոթներով արյան հոսքի առանձնահատկությունները  
 
Անոթներով արյան հոսքն ունի իր առանձնահատկությունները: Դրան-

ցից մեկն արյան հոսքի անընդհատության երևույթն է: 
Չնայած արյունը սրտից անոթներ է արտամղվում միայն փորոքների 

սիստոլայի պահին, սակայն անոթներով հոսում է անընդհատ՝ և՛ սիստոլայի, 
և՛ դիաստոլայի ժամանակ: Դա պայմանավորված է աորտայի և խոշոր զար-
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կերակների առաձգականությամբ: Երբ արյունը սիստոլայի ժամանակ փո-
րոքներից արտամղվում է աորտա և խոշոր զարկերակներ, այս անոթների 
առաձգական պատերը ձգվում են, լայնանում և ընդունում փորոքներից 
մղված արյունը: 

Հիմնական կինետիկական էներգիան, որն անհրաժեշտ է արյան շարժ-
ման համար, հաղորդվում է նրան սրտից սիստոլայի ժամանակ: Այս էներ-
գիայի մի մասը ծախսվում է ծայրամասային դիմադրությունը հաղթահարե-
լու և արյունն առաջ մղելու համար, մյուս մասը վերածվում է սիստոլայի ըն-
թացքում աորտայի և խոշոր զարկերակների լայնացած առաձգական պա-
տերի պոտենցիալ էներգիայի: Դիաստոլայի ընթացքում, երբ սրտից արյուն 
չի արտամղվում, և ճնշումն աորտայում ու զարկերակներում իջնում է, զար-
կերակների պատերը նեղանում են, և նրանց պոտենցիալ էներգիան վերած-
վում է արյունն առաջ մղող կինետիկական էներգիայի: 

Անոթներով արյան շարժման մյուս առանձնահատկությունը նրա միա-
կողմանի հոսքն է: Դրան նպաստում են ինչպես ներսրտային, այնպես էլ ար-
տասրտային գործոնները: Ներսրտայիններից են նախասրտերի և փորոքնե-
րի իրար հաջորդող կծկումները և սրտի փականները, որոնք միակողմանի 
են բացվում: Արտասրտային գործոններն են՝ 1) անոթային հունի սկզբում և 
վերջում եղած ճնշումների տարբերությունը, 2) երակները շրջապատող 
կմախքային մկանների կծկումները ֆիզիկական աշխատանքի ժամանակ, 
3) երակներում փականային ապարատի առկայությունը, 4) կրծքավանդակի 
ներծծող հատկությունը, հատկապես ներշնչման պահին, որը նպաստում է 
սիներակներով արյան հոսքին, 5) սրտի ներծծող հատկությունը դիաստոլայի 
ժամանակ:  

Արյան շրջանառության համակարգի ֆունկցիոնալ վիճակի մասին 
կարծիք կազմելու համար պետք է ուսումնասիրել հետևյալ հիմնական ցու-
ցանիշներն ու պրոցեսները՝ արյան ճնշումը, զարկերակային անոթազարկը, 
միկրոցիրկուլյացիան և երակային հեմոդինամիկան: 

 
12.2.2.2. Արյան ճնշում 

 

Արյան ճնշումն անոթի պատի տվյալ հատվածի և առջևում առկա ար-
յան բաժնի վրա արյան գործադրած ճնշումն է: Ըստ անոթային հատվածնե-
րի՝ ճնշումները լինում են զարկերակային և երակային: 

Զարկերակային արյան ճնշման առումով անոթային հունի տարբեր 
հատվածների պատերը միևնույն պայմաններում չեն: Ներսից անոթի պատի 
վրա գործում է արյան ճնշումը, իսկ դրսից` շրջապատող հյուսվածքներինը: 
Դրանց տարբերությունը կոչվում է անդրպատային (տրանսմուրալ) ճնշում: 
Օրգանի տարբեր ֆունկցիոնալ վիճակներում անոթի պատի արտաքին 
ճնշումը կարող է փոփոխվել: Սակայն տրանսմուրալ ճնշման առավել մեծ 
չափով փոփոխությունը պայմանավորված է ներքին ճնշման տատանումնե-
րով: Իր հերթին ներքին ճնշումը պայմանավորված է արյան հիդրոդինամիկ 
և հիդրոստատիկ ճնշումներով: Սրտի կծկումները ստեղծում են հիդրոդինա-
միկ ճնշում: Հիդրոստատիկ ճնշումը պայմանավորված է անոթային խողո-
վակում առկա արյան վրա ազդող երկրի ձգողության ուժով: Այն կախված է 
տարածության մեջ մարմնի դիրքով: Ուղղահայաց դիրքում սրտի աշխա-
տանքով պայմանավորված ճնշումը գումարվում է հիդրոստատիկ ճնշմանը: 
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Այդ պատճառով սրտից ներքև տեղակայված անոթներում ճնշումն ավելի 
բարձր է սրտից վերև եղող անոթներում դիտվող ճնշումից: Հորիզոնական 
դիրքում այդ տարբերությունները վերանում են:  

Զարկերակային արյան ճնշումն անհրաժեշտ է անոթավորվող օրգանի 
կամ հյուսվածքի արյունամատակարարման, հյուսվածքային հեղուկի 
առաջացման համար: Անոթային հունի տարբեր հատվածներում արյան 
ճնշումը տարբեր է. զարկերակային համակարգում այն բարձր է, իսկ երա-
կայինում` ցածր: Ընդ որում, ստեղծված ճնշումն ապահովում է արյան շար-
ժումը բարձր ճնշումից դեպի ցածր ճնշման գոտի: Սկսած ձախ փորոքից դե-
պի աջ նախասիրտ՝ անոթային հունի հաջորդաբար դասավորված հատված-
ներում արյան ճնշումն աստիճանաբար ընկնում է` հարթելով սրտային ցիկլի 
առաջացրած տատանումները: Արյան ճնշման մեծությունը հիմնականում 
պայմանավորված է սրտի կծկման ուժով և հաճախությամբ, ծայրամասային 
դիմադրությամբ և շրջանառող արյան ծավալով.  

P = Q R։ 
Ճնշման մեծությունները լինում են առավելագույն, նվազագույն, զարկային և 

միջին զարկերակային: 
Սիստոլայի ընթացքում գրանցվող արյան ճնշումը կոչվում է առավելա-

գույն (սիստոլային) ճնշում: Դիաստոլայի ժամանակ գրանցվող ճնշումը կոչվում 
է նվազագույն (դիաստոլային) ճնշում: 

15-50 տարեկան առողջ մարդկանց առավելագույն ճնշումը 110-130 մմ 
ս.ս. է, իսկ նվազագույնը` 60-80 մմ ս.ս.: Օրվա ընթացքում տատանումը 
կազմում է 10 մմ ս.ս.: Հուզմունքի, սթրեսների, ֆիզիկական աշխատանքի և 
այլ իրավիճակներում զարկերակային ճնշումը ժամանակավորապես բարձ-
րանում է: 

50-ից ավելի տարիք ունեցող մարդկանց սիստոլային և դիաստոլային 
ճնշումները սովորաբար բարձրանում են՝ հասնելով համապատասխանա-
բար 135-140 մմ ս.ս. և 85-90 մմ ս.ս.: Արյան ճնշումն անոթային հունի ըն-
թացքում փոխվում է. այն առավելագույնն է աորտայում, ծայրամասային 
զարկերակներում իջնում է 10-15 %-ով, կտրուկ նվազում զարկերակիկնե-
րում, մազանոթներում, երակներում (80-85 %), և ներշնչման ժամանակ սի-
ներակներում դառնում է 0 կամ բացասական: 

Սիստոլիկ և դիաստոլիկ ճնշումների թվաբանական տարբերությունը 
կոչվում է զարկային ճնշում: Այս ճնշումն ուղիղ համեմատական է սրտի յուրա-
քանչյուր սիստոլայի ժամանակ արտամղված արյան ծավալին: Բացի սիստո-
լային, դիաստոլային և զարկային ճնշումներից, կա նաև արյան միջին ճնշում: 
Սա ճնշման այն մեծությունն է, որը զարկային տատանումների բացակա-
յության դեպքում ապահովում է արյան բնականոն շարժումը: Միջին զարկե-
րակային ճնշումը (P միջ) խոշոր անոթներում որոշվում է հատևյալ բանաձ-
ևով՝ Pմիջ.=Pդ + 1/3Pզ, որտեղ Pդ-ն դիաստոլիկ ճնշումն է, իսկ Pզ-ն՝ զար-
կայինը։ Միջին ճնշման մեծությունը մոտ է դիաստոլային ճնշմանը, քանի որ 
ճնշման դիաստոլային անկումն ավելի երկար է տևում, քան սիստոլային 
բարձրացումը, և այն հավասար է 90-95մմ ս.ս.-ի:  

Զարկերակային արյան ճնշումը որոշվում է 2 մեթոդով՝ ուղղակի (ար-
յունային), որը կիրառվում է կենդանիների դեպքում և անուղղակի (ոչ արյու-
նային), որն օգտագործվում է մարդու արյան ճնշումը Ռիվա-Ռոչիի սֆիգմո-
մանոմետրով որոշելիս: Ուղղակի եղանակով ճնշման գրանցման դեպքում 
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զարկերակային ճնշման կորի վրա տարբերում են երեք տեսակի ալիքներ 
(նկ. 12.22):  

Նկար 12.22. Արյան ճնշման սրտային (I), շնչառական (II) և երրորդ կարգի 
ալիքները.  ներքևում՝` գրաֆիկական գրանցումը։ 
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Առաջին կարգի ալիքները կոչվում են զարկային կամ սրտային: Նրանք հա-
մընկնում են սրտի կծկումներին և պայմանավորված են կծկման ուժով ու 
հաճախականությամբ: Սիստոլայի ժամանակ արյունը մղվում է աորտա և 
զարկերակներ, նրանց պատերը ձգվում են, ճնշումը բարձրանում է: Դիաս-
տոլայի ժամանակ պատերի ձգվածությունը թուլանում է, ու ճնշումն ընկնում 
է:  

Երկրորդ կարգի ալիքները կոչվում են շնչառական։ Եթե միաժամանակ 
գրանցվի զարկերակային ճնշումն ու շնչառությունը, կարելի է նկատել, որ 
զարկերակային ճնշումը փոխվում է շնչառության տարբեր փուլերում: 
Ներշնչման ժամանակ այն ընկնում է, արտաշնչման ժամանակ՝ բարձրա-
նում: Յուրաքանչյուր շնչառական ալիք ընդգրկում է առաջին կարգի 4-5 
ալիքներ:  

Երրորդ կարգի ալիքները կարող են գրանցվել ուղեղի, մասնավորապես 
անոթաշարժ կենտրոնի թթվածնով անբավարար մատակարարման ժամա-
նակ (արյան կորստի, թունավորումների դեպքում, բարձունքներում), որի 
դեպքում տեղի է ունենում ճնշման բարձրացման և իջեցման դանդաղեցում: 
Դրանք զարգանում են ավելի հազվադեպ ռիթմով (6-9 հատ/րոպե), և նրան-
ցից յուրաքանչյուրն ընդգրկում է մի քանի շնչառական ալիք: Այդ ալիքներն 
արտացոլում են անոթաշարժ կենտրոնի լարվածության պարբերական տա-
տանումները:  

 
12.2.2.3. Զարկերակային անոթազարկ 

 
Զարկերակային անոթազարկը սրտի սիստոլային արտամղման հետ-

ևանքով զարկերակների առաձգական պատերի ռիթմիկ տատանումներն 
են: Ձախ փորոքի յուրաքանչյուր սիստոլայի ժամանակ արտամղված արյու-
նը ձգում է աորտայի սկզբնամասը և բարձրացնում ճնշումը, իսկ դիաստո-
լայի ժամանակ աորտայի ձգված պատը վերադառնում է իր նախկին վիճա-
կին: Ճնշման փոփոխությունից առաջացած անոթի պատի տատանումների 
ալիքը տարածվում է աորտայի և նրա ճյուղերի առաձգական պատերով 
մինչև զարկերակիկներ, որտեղ բնականոն պայմաններում նրանց մկաննե-
րի դիմադրության հետևանքով մարում է:  

Անոթազարկի ալիքի տարածման արագությունը գերազանցում է ար-
յունահոսքի գծային արագությանը, չնայած երկուսն էլ առաջանում են ձախ 
փորոքից աորտայի մեջ արտամղված արյան շնորհիվ: Պուլսային ալիքը 
զարկերակների առաձգական պատերով տարածվում է 4-10 մ/վ արագութ-
յամբ: Տարիքի մեծացմանը զուգընթաց զարկերակների պատերի առաձգա-
կանությունը նվազում է, և պուլսային ալիքի տարածման արագությունը մե-
ծանում է:  

Անոթազարկը կարելի է ուսումնասիրել զարկերակի անմիջական շո-
շափումով և գրառումով, որը կատարվում է հատուկ սարքավորումների՝ 
սֆիգմոգրաֆների միջոցով: Ստացված գիրը կոչվում է անոթազարկագիր 
(սֆիգմոգրամ):  

Անոթազարկը շոշափելու համար ընտրվում է մարմնի այնպիսի հատ-
ված, որտեղ զարկերակը համեմատաբար մակերեսային է, ունի ամուր հիմք 
և համեմատաբար խոշոր է: Շոշափումը հաճախ կատարվում է ճաճանչա-
յին զարկերակի ստորին մասում, որտեղ այն մակերեսորեն է տեղակայված:  
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Տարբերում են կենտրոնական (աորտայի, քնային և ենթաանրակային 
զարկերակների) և ծայրամասային (ճաճանչային, քունքային, թաթի մեջ-
քային զարկերակի) անոթազարկ: 

Ծայրամասային զարկագրի վրա տարբերում են կորագծի սկզբնական 
կտրուկ վերընթաց՝ անակրոտային ալիք (անակրոտ), և կորի թեք անկում՝ 
կատակրոտային ալիք (կատակրոտ): Կատակրոտային իջեցման վրա նկատ-
վում են կտրուչ (ինցիզուրա) և երկրորդային ալիք (դիկրոտային) ատամիկ 
(նկ. 12.23):  

Անակրոտային ալիքի առաջացումը բացատրվում է զարկերակային 
ճնշման բարձրացմամբ և դրա հետևանքով առաջացած զարկերակի պատի 
ձգմամբ, որը կատարվում է փորոքի սիստոլայի ժամանակ: Փորոքի դիաս-
տոլայի ընթացքում ճնշումը զարկերակներում ընկնում է, պատը՝ թուլանում, 
որի հետևանքով առաջանում է զարկային ալիքի անկում՝ կատակրոտային ա-
լիք: Այն պահին, երբ փորոքը սկսում է թուլանալ, և ճնշումը նրանում դառ-
նում է ավելի փոքր, քան աորտայում, արյունն աորտայից ձգտում է 
վերադառնալ դեպի փորոք: Ճնշումը զարկերակներում կտրուկ ընկնում է, և 
սֆիգմոգրամի վրա հայտնվում է փոսիկ՝ կտրուչ: 

 
 

Արյան հետադարձ հոսքի ազդեցությամբ կիսալուսնաձև փականները 
փակվում են՝ արգելակելով արյան մուտքը դեպի փորոք: Արյունը, անդրա-
դառնալով փակված կիսալուսնաձև փականներից, առաջացնում է ճնշման 
բարձրացման երկրորդային ալիք, որը ձգում է զարկերակների պատերը: Ս-
ֆիգմոգրամի վրա այն գրանցվում է որպես դիկրոտային բարձրացում:  

Կենտրոնական անոթազարկի կորը ծայրամասայինից տարբերվում է 
անակրոտային ալիքի առավել կտրուկ բարձրացմամբ, առավել արտահայտ-
ված դիկրոտային ատամիկով և երկու լրացուցիչ ատամիկներով: Նրանց 
առաջացումը պայմանավորված է սրտի աշխատանքով: Առաջին ատամիկն 
առաջանում է նախասրտերի սիստոլայի հետեւանքով: Այդ պահին արյունն 
ուժգնորեն անցնում է փորոք՝ առաջացնելով կիսալուսնաձև փականների 
տատանումներ, որոնք հաղորդվում են աորտային: Երկրորդ ատամիկը հա-
մընկնում է փորոքների իզոմետրիկ կծկման փուլին, այսինքն՝ երբ նախա-
սիրտ-փորոքային և կիսալուսնաձև փականները փակ են, ու ճնշումը փո-
րոքներում աճում է: Այդ ճնշման ազդեցությամբ կիսալուսնաձև փականները 
լարվում են և առաջացնում են աորտայի պատերի չնչին տատանում:  

Լրացուցիչ այդ ատամիկները ծայրամասային զարկագրի վրա բացա-
կայում են, քանի որ նրանց ձեևավորող զարկային ալիքները բավականին 
թույլ են և մարում են՝ չհասնելով ծայրամաս: 

Անոթազարկն անպայման պետք է հետազոտել երկու ձեռքերի վրա և 

Նկար 12.23. Անոթազարկ՝ 
 

1. անակրոտ, 2. կատակրոտ, 3. կտրուչ (ինցիզուրա),  
4. դիկրոտային ալիք։ 
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միայն տարբերության բացակայության դեպքում կարելի է սահմանափակ-
վել մեկ ձեռքի վրա կատարվող անոթազարկի հետազոտությամբ: Եթե ձեռ-
քերից մեկի վրա կա մեծության տարբերություն կամ զարկային ալիքի ուշա-
ցում, ապա այն կոչվում է տարբեր անոթազարկ: Դա նկատվում է անոթների 
տեղադրման միակողմանի արատների, ուռուցքներով կամ ավշային գեղձե-
րով նրանց ճնշման դեպքում: Անոթազարկի ուսումնասիրության ժամանակ 
ուշադրություն են դարձնում նրա հետևյալ հատկություններին. 

1) Անոթազարկի հաճախականություն: Նորմայում անոթազարկերի թիվը 
մեկ րոպեում տատանվում է 70-80-ի սահմաններում: Եթե նրա հաճախութ-
յունը մեկ րոպեում անցնում է 90 զարկից, ապա խոսքը հաճախասրտության 
(տախիկարդիա) մասին է: Նման անոթազարկը կոչվում է հաճախ: Մեկ րո-
պեում 60 զարկից պակաս հաճախության դեպքում առաջանում է դանդա-
ղասրտություն (բրադիկարդիա), և նման անոթազարկը կոչվում է հազվա-
դեպ: Անոթազարկի հաճախականությունը պայմանավորված է սեռով, տա-
րիքով, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությամբ, մարմնի և միջավայրի ջեր-
մաստիճանով, հուզական (էմոցիոնալ) լարվածությամբ, ախտաբանական ե-
րեևույթներով: Այսպես՝ մեկ աստիճանով մարմնի ջերմաստիճանը բարձրա-
նալու դեպքում անոթազարկը մեկ րոպեում հաճախանում է 8 զարկով: 

2) Անոթազարկի ռիթմը: Եթե պուլսային զարկերն իրար հաջորդում են 
հավասար ժամանակային ընդմիջումներով, ապա այն կոչվում է կանոնավոր 
կամ ռիթմիկ անոթազարկ: Հակառակ դեպքում անոթազարկը անկանոն է 
(առիթմիկ): Անկանոն անոթազարկ նկատվում է ոչ միայն հիվանդություննե-
րի ժամանակ: Լավ հայտնի է շնչառական առիթմիան, որը նկատվում է երի-
տասարդ մարդկանց շրջանում, երբ արտաշնչման վերջում անոթազարկը 
դանդաղում է: Դա պայմանավորված է թափառող նյարդի կենտրոնական 
սրտային ճյուղերի լարվածության պարբերական փոփոխությամբ: Երբեմն 
սրտի գործունեության ռիթմի խանգարումները՝ սրտի արտահերթ կծկումը 
(էքստրասիստոլա), շողացող առիթմիան հանգեցնում են նրան, որ ձախ փո-
րոքի թույլ կծկումներն անոթազարկային ալիք չեն առաջացնում: Անոթա-
զարկային ալիքների քանակը դառնում է սրտի կծկումների քանակից պա-
կաս: Առաջանում է անոթազարկի պակասուրդ (դեֆիցիտ): Այդ երևույթը 
կոչվում է բրադիսֆիգմիա: 

3) Անոթազարկի արագությունը որոշվում է աորտայում ճնշման բարձ-
րացման և իջեցման արագությամբ, այսինքն՝ անակրոտային և կատակրո-
տային ալիքների շեշտակիությամբ: Ինչքան արագ է ընթանում անոթազար-
կային ալիքի վերելքն ու վայրէջքը, այնքան կարճատև է մեկ անոթազարկա-
յին ալիքի տևողությունը: Ըստ արագության՝ լինում են արագ ու դանդաղ ա-
նոթազարկեր: Արագ անոթազարկ նկատվում է աորտային փականի անբա-
վարարության, բարձր ճնշման, սթրեսների ժամանակ: Դանդաղ անոթա-
զարկ նկատվում է աորտայի բացվածքի նեղացման, ցածր ճնշման, փորոք-
ների սրտամկանի արտահայտված թուլության, ուշագնացության, կոլապսի 
դեպքում: 

4) Անոթազարկի ամպլիտուդը պայմանավորված է ձախ փորոքի սիստո-
լայի ուժով և տևողությամբ, յուրաքանչյուր սիստոլայի ընթացքում արտամղ-
վող արյան ծավալով: Ըստ ամպլիտուդի մեծության՝ լինում են բարձր կամ 
մեծ և ցածր կամ փոքր անոթազարկեր: 

5) Անոթազարկի լարվածությունը որոշվում է այն ուժով, որը պահանջ-



468 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

վում է անոթազարկային ալիքի տարածումը լրիվ դադարեցնելու համար: 
Անոթազարկերը լինում են լարված կամ կոշտ և ոչ լարված կամ փա-

փուկ: 
6) Անոթազարկի լցվածությունը ձևավորվում է նրա ամպլիտուդի և լար-

վածության հաշվին: Այն պայմանավորված է զարկերակներում եղող արյան 
քանակով և շրջանառության մեջ եղող արյան ծավալով: Անոթազարկերը 
լինում են լեցուն և դատարկ: Զանգվածային արյունահոսությունների ժամա-
նակ անոթազարկը դառնում է թելանման: 

7) Պայմանավորված դիկրոտային ատամիկի մեծությամբ՝ լինում են 
դիկրոտային անոթազարկ, երբ այդ ատամիկը ուժեղ է արտահայտված և 
զգացվում է առանձին անոթազարկային ալիքով, և անակրոտային անոթա-
զարկ, որի ժամանակ դիկրոտային ալիքը թույլ է արտահայտված կամ բա-
ցակայում է: Առաջինը դիտվում է ծայրամասային անոթների լարվածության 
անկման, տենդի, հիպոտոնիայի դեպքում: Երկրորդը դիտվում է կիսալուս-
նաձև փականների անբավարարության, անոթների պատերի մեծ լարվա-
ծության դեպքում: 
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12.2.2.4. Միկրոշրջանառություն 
 

Անոթային հունի հիմնական հատվածը, որտեղ փաստորեն իրականա-
նում են արյան բոլոր ֆունկցիաները, միկրոշրջանառու հունն է: Այս հունին 
են պատկանում զարկերակիկները, նրանց վերջնամասերը՝ սեղմանները, 
զարկերակ-երակային բերանակցումները, փոխանակային անոթները՝ մա-
զանոթները և հետմազանոթային երակիկները: Դրանք իրականացնում են 
մի շարք ֆունկցիաներ. 

1. Մասնակցում են արյան վերաբաշխմանը՝ պայմանավորված օրգա-
նիզմի պահանջներով։ 

2. Պայմաններ են ստեղծում արյան և հյուսվածքների միջև նյութափո-
խանակության համար։ 

3. Հատուցող-հարմարվողական դեր են կատարում միջավայրի ար-
տակարգ գործոնների (գերսառեցում, գերտաքացում և այլն) ազդե-
ցության դեպքում: 

Միկրոշրջանառու հունում ամենակարևոր օղակը մազանոթներն են: 
Դրանց պատերը կազմված են միաշերտ էնդոթելային բջիջներից: Էնդոթե-
լիոցիտները անոթի պատի ակտիվ տարրերն են: Նրանք սինթեզում են կեն-
սաբանորեն ակտիվ զանազան նյութեր, որոնք ակտիվացնում կամ ընկճում 
են անոթի պատի վրա հորմոնների, միջնորդանյութերի, մակարդման գոր-
ծոնների ազդեցությունները: Մազանոթները տեղակայված են միջբջջային 
տարածություններում և սերտորեն հպվում են օրգանների ու հյուսվածքնե-
րի բջիջներին: Դրանց ընդհանուր քանակը հասնում է 100-160 մլրդ-ի: Մա-
զանոթներում արյունահոսքի արագությունը ամենափոքրն է` 0.5 մմ/վ: Զար-
կերակիկներում հայտնաբերված է մի կարևոր երևույթ, որը կոչվում է փակ-
ման կրիտիկական ճնշում: Երբ ճնշումը զարկերակիկներում նվազում է 20 մմ 
ս.ս.-ից, նրանք սեղմվում են այնպես, որ դրանցից սկիզբ առնող մազանոթ-
ների մեջ արյան մուտքը դառնում է անհնար: 

Մազանոթները լինում են 3 տեսակ (նկ. 12.24). 
1.Սոմատիկ (մարմնական). մազանոթի էնդոթելը և հիմային թաղանթն 

առաջացնում են անընդհատ շերտ, որի շնորհիվ սպիտակուցների խոշոր 
մոլեկուլների համար անոթի պատն անթափանցելի է: Այն թափանցելի է 
միայն ջրի և նրա մեջ լուծված նյութերի համար: Նման տեսակը բնորոշ է 
մաշկին, կմախքային և հարթ մկաններին, ուղեղի մեծ կիսագնդերի կեղևին։ 

2. Ֆենեստրային (ընդերային). ունեն պատուհանավոր էնդոթել և հիմա-
յին հոծ թաղանթ: Այս տեսակի մազանոթները տեղակայված են այն օրգան-
ներում (երիկամներ, աղիքներ, ներզատիչ գեղձեր), որտեղ ընթանում են 
հյութազատական, մեծ քանակությամբ ջրի և նրա մեջ լուծված նյութերի 
ներծծման պրոցեսները: 
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3. Սինուսոիդային. մեծ տրամագծով մազանոթներ են, որոնց էնդոթելիո-
ցիտների արանքում կան անցքեր, հիմային թաղանթն ընդհատումներով է 
կամ բոլորովին բացակայում է: Նման տեսակի մազանոթներ կան լյարդում, 
փայծաղում և ոսկրածուծում: 

Գործող մազանոթների քանակը պայմանավորված է օրգանի ֆունկ-
ցիոնալ վիճակով: Օրգանի ուժգին գործունեության ժամանակ (օրինակ՝ 
մկանների կծկումների կամ գեղձերի հյութազատական ակտիվության 
դեպքում), երբ նյութափոխանակությունը նրանցում ուժգնանում է, գործող 
մազանոթների քանակը զգալիորեն մեծանում է: Կան նաև մազանոթներ, ո-
րոնք պարունակում են միայն արյան պլազմա: Այդպիսի պլազմատիկ մազա-
նոթները անգործունյա վիճակից ֆունկցիոնալ վիճակին անցնելու անցումա-
յին տեսակներ են: 

Միկրոշրջանառության համակարգում կա արյունահոսքի երկու տե-
սակ՝ 1. դանդաղ, հարմազանոթային (տրանսկապիլյար), որն ապահովում է 
փոխանակային գործընթացները, 2. արագ, մերձմազանոթային (յուքստա-
կապիլյար), զարկերակ-երակային բերանակցումների միջոցով։ 

Զարկերակ-երակային բերանակցումները միացնում են զարկերակիկը 
երակիկին՝ շրջանցելով մազանոթային ցանցերը: Դրանք մաշկում են, թոքե-
րում, երիկամներում, լյարդում, ունեն հարթ մկանային տարրեր և պարու-
նակում են մեծ քանակությամբ ընկալիչներ և նյարդային վերջույթներ, ո-
րոնք ապահովում են արյունահոսքի կարգավորումը: Բերանակցումների 
հիմնական ֆունկցիաներն են՝ 1. արյունահոսքի վերաբաշխումը դեպի աշ-
խատող օրգան, 2. երակային արյան թթվածնացումը, 3. տվյալ օրգանում 
կամ մարմնի հատվածում կայուն ջերմաստիճանի պահպանումը (ջերմակա-
գավորիչ ֆունկցիա), 4. դեպի սիրտ հոսող արյունահոսքի մեծացումը: 

Նկար 12.24. Մազանոթների տեսակները։ 
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12.2.2.5. Երակային հեմոդինամիկա 
 
Արյունը միկրոցիրկուլյատոր հունից մտնում է երակային համակարգի 

մեջ: Զարկերակային հունի սկզբնական հատվածում արյան ճնշումը մոտ 
130 մմ ս.ս. է, մինչդեռ երակներում այն դառնում է 10-15 մմ ս.ս.: Երակային 
հունի վերջնական հատվածում արյան ճնշումն իջնում է, հասնում զրոյի, 
իսկ ներշնչման ժամանակ նույնիսկ բացասական արժեք է ձեռք բերում: 

Երակներում արյան շարժմանը նպաստում են մի շարք գործոններ: Այդ 
գործոններն են սրտի աշխատանքը, երակների փականային ապարատը, 
կմախքային մկանների ռիթմիկ կծկումները, կրծքավանդակի ներծծող հատ-
կությունը: 

Զարկերակներով և մազանոթներով շարժվելիս՝ արյունը կորցնում է 
սրտի հաղորդած էներգիայի 80-90%-ը: Արյունը երակներ է մտնում մնացած 
10-20% միջին ճնշման էներգիայի հաշվին, այսինքն` 8-20 մմ ս.ս. ճնշման 
տակ: Երակային հունի սկզբնական հատվածում այդ ճնշումը երակներով 
արյան հոսքի գլխավոր շարժիչ ուժն է և կոչվում է vis a tergo` «ուժը թիկուն-
քից: Դա սրտից ստեղծվող ճնշումն է, որն առաջացնում է զարկերակային 
արյան առաջընթաց շարժում՝ ապահովելով նրա վերադարձը դեպի սիրտ։ 
Սակայն միայն այս ուժը բավարար չէ արյունը դեպի աջ նախասիրտ շարժե-
լու համար, հատկապես մարմնի ուղղահայաց դիրքում: Օժանդակ էներգիա 
ստացվում է մյուս գործոնների՝ մկանային պոմպի, կրծքավանդակի ներծծող 
հատկության հաշվին:  

Սրտի աշխատանքի շնորհիվ զարկերակային և երակային համակար-
գերի միջև զարգանում են արյան ճնշման զգալի տարբերություններ: Դա ա-
պահովում է արյան երակային վերադարձը դեպի սիրտ: Երակներում առկա 
փականները նպաստում են արյան միակողմանի՝ դեպի սիրտ հոսքին: 
Կմախքային մկանների հաջորդական կծկումներն ու թուլացումները կար-
ևոր գործոն են երակների արյան միակողմանի շարժման համար: Կմախքա-
յին մկանների կծկման ժամանակ սեղմվում են նրանց միջով անցնող անոթ-
ները։ Երակների սեղմումը նպաստում է նրանց ներսում ճնշման բարձրաց-
մանը, և արյունն ուղղվում է դեպի սիրտ։ Մկանային գործունեությամբ պայ-
մանավորված արյան նման մղումը կոչվում է «մկանային պոմպ, որը հիմ-
նական պոմպի՝ սրտի օգնականն է: Միանգամայն հասկանալի է, որ քայլելու 
ժամանակ արյան շարժումը երակներով հեշտանում է, քանի որ ստորին 
վերջույթների մկանային պոմպը գործում է ռիթմիկորեն:  

Շնորհիվ թոքամզային խոռոչի բացասական ճնշման՝ կրծքավանդակը 
ձեռք է բերում ներծծող հատկություն, և արյունը ծայրամասային անոթնե-
րից մուտք է գործում սիներակներ։ Ներշնչման պահին բացասական 
ճնշումն աճում է, և դա նպաստում է արյան երակային հոսքի մեծացմանը, 
իսկ արտաշնչման ժամանակ կրծքավանդակում բացասական ճնշումը փոք-
րանում է, որի հետևանքով երակային արյան հոսքը դանդաղում է։ Երակա-
յին վերադարձն ապահովող այդ գործոններն ազդում են առջևից (vis a 
fronte)։  

Մանր և միջին երակներում արյան ճնշման զարկային տատանումները 
բացակայում են: Սրտին մոտ խոշոր երակներում նկատվում են պուլսային 
տատանումներ՝ երակային անոթազարկ, որն ունի այլ ծագում, քան զարկերա-
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կային անոթազարկը: Այն պայմանավորված է աջ նախասրտի և աջ փորոքի 
սիստոլայի ժամանակ սրտի մեջ արյան ներհոսքի արգելքով: Սրտի այդ բա-
ժինների կծկման ժամանակ երակների ներսում ճնշումը բարձրանում է և ա-
ռաջացնում երակի պատի տատանումներ: 

Արյան շրջանառության կարգավորումը իրականանում է սրտի գործու-
նեության (տե՛ս 12.1.7) և անոթներով արյան շարժման կարգավորման մե-
խանիզմների շնորհիվ։ 
 
12.2.3. Անոթներով արյան շարժման կարգավորման մեխանիզմները 

 
Անոթներով արյան շարժման կարգավորման մեխանիզմները բաժան-

վում են երկու հիմնական խմբերի: Առաջին խմբում են կենտրոնական նյար-
դային և հումորալ մեխանիզմները, որոնք արյան շրջանառությունը հարմա-
րեցնում են օրգանիզմի ընդհանուր հարմարվողական ռեակցիաներին: Երկ-
րորդ խմբում են ծայրամասային կամ տեղային մեխանիզմները, որոնք ուղղ-
ված են տվյալ օրգանի կարիքների բավարարմանը, որոշվում են նրա ֆունկ-
ցիայով և նրանում ընթացող փոխանակության գործընթացների ուժգնութ-
յամբ: 

 

12.2.3.1. Արյան շրջանառության կարգավորման կենտրոնական  
նյարդային մեխանիզմները 

 
Կա սիրտ-անոթային համակարգի գործունեության կարգավորման 

միասնական կենտրոն, որը, տեղեկատվություն ստանալով տարբեր ընկալ-
չական գոտիներից, ապահովում է սրտի և անոթների բնականոն վիճակը: 
Այս միասնական կենտրոնը ողնուղեղում, երկարավուն ուղեղում, ենթատե-
սաթմբում, մեծ կիսագնդերի կեղևում տեղակայված այն կենտրոնների ամ-
բողջությունն է, որոնք ներգրավված են արյան շրջանառության կարգավոր-
ման գործում: 

Ողնուղեղային մակարդակ։ Ողնուղեղային մակարդակով սրտի և 
անոթների գործունեությունը կարգավորող սիմպաթիկ նեյրոնները տեղա-
կայված են ողնուղեղի վերջին պարանոցային (C8), բոլոր կրծքային (T1-T12) և 
վերին երկու գոտկային հատվածների (L1-L2) կողմնային եղջյուրներում: Ն-
րանց աքսոնները կազմավորում են անոթասեղմիչ նյարդային թելերը:  

Երկարավուն ուղեղային մակարդակ։ Երկարավուն ուղեղի անոթա-
շարժ կենտրոնը անոթների լարվածությունը և զարկերակային ճնշման 
մակարդակը պահպանող գլխավոր կենտրոնն է: Նրա տեղակայումը պարզ-
վել է ուղեղաբնի տարբեր մակարդակներում կատարվող հատումների միջո-
ցով: Ուղեղի հատումը քառաբլուրներից վեր չի ազդում կենդանիների զար-
կերակային ճնշման մեծության վրա: Եթե հատումը կատարվում է ողնուղե-
ղի (պարանոցային և կրծքային հատվածների միջև), ապա արյան ճնշումն 
ընկնում է մինչև 60-70 մմ ս.ս.: Սա նշանակում է, որ բնականոն պայմաննե-
րում ողնուղեղային անոթասեղմիչ կենտրոնները ուղեղի վերադաս կառույց-
ների անմիջական հսկողության տակ են: Բայց որոշ ժամանակ անց այն վե-
րականգնվում է՝ հասնելով գրեթե բնականոն մակարդակի։ Գլխավոր անո-
թաշարժ կենտրոնը երկարավուն ուղեղում է: Նրա ազդեցությունը վերանա-
լու դեպքում առաջանում է անոթների լայնացում և զարկերակային ճնշման 
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անկում: 
Անոթաշարժ կենտրոնը բաղկացած է երկու մասերից՝ ճնշող (պրեսոր) և 

ապաճնշող (դեպրեսոր): Ճնշող մասն անմիջականորեն կամ միջադիր նեյրոն-
ներով կապված է ողնուղեղային սիմպաթիկ կենտրոնների հետ. այդ պատ-
ճառով այս կենտրոնի գրգռումն առաջացնում է անոթների նեղացում և ար-
յան զարկերակային ճնշման բարձրացում: Ապաճնշող հատվածի նեյրոնների 
խթանումը, ընդհակառակը, առաջացնում է անոթների լայնացում և զարկե-
րակային ճնշման անկում: Այս հատվածները միմյանց հետ փոխհակադարձ 
հարաբերության մեջ են (մեկի դրդումն ուղեկցվում է մյուսի արգելակմամբ): 
Ապաճնշող բաժինը, որի մեջ է մտնում սիրտը նյարդավորող թափառող 
նյարդի կենտրոնը, խթանվում է ռեֆլեքսածին գոտիների ճնշումաընկալիչ-
ներից ստացվող ազդակներով։ Սրա ազդեցությամբ ճնշող կենտրոնի լար-
վածությունը թուլանում է, և այս ճանապարհով իջնում է սիմպաթիկ նյար-
դերի ազդեցությունն անոթների լարվածության վրա: Արդյունքում անոթնե-
րը լայնանում են, իսկ ճնշումը` ընկնում: 

Ենթատեսաթմբային մակարդակ: Ենթատեսաթմբում, ինչպես և 
երկարավուն ուղեղում նույնպես գոյություն ունեն ճնշող և ապաճնշող հատ-
վածներ, որոնց խթանումը փոխում է ինչպես սրտի աշխատանքը, այնպես էլ 
զարկերակային ճնշումը: Ենթատեսաթմբի առաջային բաժինների խթա-
նումն առաջացնում է սրտի գործունեության թուլացում և անոթների լայնա-
ցում, իսկ հետին մասի ակտիվացումը խթանում է սրտի աշխատանքը և 
նեղացնում անոթները:  

Կեղևային մակարդակ: Ուղեղի կեղևը սրտանոթային գործունեութ-
յունը կարգավորող մեխանիզմների հիերարխիայում նրա բարձրագույն աս-
տիճանն է: Գլխուղեղի կեղևի ազդեցությունը սրտանոթային համակարգի 
վրա հաստատվում է պայմանական ռեֆլեքսների բազմաթիվ դիտարկումնե-
րով: Այդ ռեֆլեքսները սիրտ-անոթային համակարգի գործունեությունը փո-
խում են այնպես, որ տվյալ իրավիճակում ապահովվի մարդու արյան շրջա-
նառության լավագույն մակարդակը: 

 
12.2.3.1.1. Արյան շրջանառության կենտրոնների լարվածությունը  

 
Բնականոն պայմաններում սրտի գործունեությունը կարգավորող 

կենտրոնը անոթաշարժ կենտրոնի հետ մեկտեղ լարված վիճակում է: 
Հանգստի պայմաններում սրտի գործունեությունը կարգավորող թափառող 
նյարդի կենտրոնի լարվածությունը գերակշռում է սիմպաթիկ լարվածությա-
նը, իսկ անոթաշարժ կենտրոնի ճնշող մասի լարվածությունը` ապաճնշող 
հատվածին: Դրանում հեշտ է համոզվել, եթե հատվեն կենդանու զույգ թա-
փառող նյարդերը: Այս դեպքում սրտի կծկումների հաճախականությունը մե-
ծանում է մոտ երկու անգամ: Զույգ աստղային սիմպաթիկ հանգույցների հե-
ռացումը, որոնցից դեպի սիրտ են գնում սիմպաթիկ նյարդերը, սրտային 
կծկումների կայուն և զգալի սակավացում չի առաջացնում: Լրիվ նյարդա-
զերծման դեպքում սիրտը սկսում է կծկվել այն ռիթմով, որը նրան հաղոր-
դում է ծոց-նախասրտային հանգույցը: Մեկուսացված սրտի սեփական 
ռիթմն ավելի արագ է, քան անվնաս (ինտակտ) սրտի ռիթմը: Այստեղից 
պետք է եզրակացնել, որ սրտի ինքնավար գործունեությունն անընդհատ 
ճնշվում է այն ազդակներով, որոնք սիրտ են գալիս թափառող նյարդի թելե-
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րով: Թափառող նյարդի կենտրոնի լարվածության ազդեցությունը ժամանա-
կավորապես կարելի է վերացնել ատրոպին ալկալոիդի միջոցով: Նորածին-
ների շրջանում թափառող նյարդի կենտրոնի լարվածությունը դեռևս բացա-
կայում է:  

Սիմպաթիկ նյարդերով մշտական անոթասեղմիչ ազդակներ են գնում 
դեպի անոթներ, հենց այդ պատճառով նրանց հատումը հանգեցնում է 
անոթների լայնացման: Թափառող նյարդերի և անոթաշարժ կենտրոնների 
լարվածության պահպանումը պայմանավորված է ինչպես ռեֆլեքսային, 
այնպես էլ հումորալ գործոններով: Ռեֆլեքսային ազդեցությունները սրտի 
գործունեության և անոթների տոնուսի վրա կարող են առաջանալ տարբեր 
ընկալիչների գրգռման հետևանքով։ 

Սրտանոթային ռեֆլեքսները պայմանականորեն բաժանվում են սեփա-
կան ռեֆլեքսների, որոնք առաջանում են սիրտ-անոթային համակարգի ընկա-
լիչների գրգռման հետևանքով, և զուգակցված ռեֆլեքսների, որոնք պայմանա-
վորված են այլ ռեֆլեքսածին դաշտերի ակտիվությամբ:  

Առավելապես ֆիզիոլոգիական մեծ նշանակություն ունեն սիրտ-անո-
թային համակարգի սեփական ռեֆլեքսները, որոնց ընկալիչները տեղա-
կայված են հիմնականում աորտայի աղեղում, կարոտիսյան ծոցում, սինե-
րակների բացվածքների շրջանում (նկ. 12.25): Դրանք մեխանաընկալիչներ 
կամ ճնշումաընկալիչներ են, քանի որ գրգռվում են արյան անոթի պատի 
վրա ազդող ճնշումից և նրա ձգումից:  

Աորտայի ճնշումաընկալիչներից սկսվող զգացող նյարդը (Լյուդվիգ-
Ցիոնի նյարդ) ըստ իր ֆունկցիայի կոչվում է ապաճնշող (դեպրեսոր) նյարդ: 
Կարոտիսյան ծոցից սկսվող նյարդի զգացող ճյուղը (Հերինգի նյարդ) ըստ 
ֆունկցիայի նույնպես ապաճնշող է: Այդ ընկալչական դաշտերում կենտրո-

Նկար 12.25. Սրտի անոթային սեփական ռեֆլեքսներ  
(բացատրությունը` տեքստում։) 

ադրենալին 
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նացված են հսկայական քանակությամբ մեխանաընկալիչներ, որոնք զգա-
յուն են հեմոդինամիկայի տարբեր փոփոխությունների նկատմամբ: Քանի 
դեռ զարկերակներում գոյություն ունի արյան ճնշման որոշակի մակարդակ, 
կարոտիսյան ծոցի և աորտայի աղեղի մեխանաընկալիչները դրդված վիճա-
կում են: Նրանց դրդման աստիճանը մեծանում է արյան ճնշման բարձրաց-
մանը զուգահեռ։ Այդ ընկալիչներում ծագող ազդակները, զգացող նյարդա-
թելերով հասնելով երկարավուն ուղեղ, մեծացնում են թափառող նյարդի և 
ապաճնշող կենտրոնների ակտիվությունը, որը հարուցում է սրտի աշխա-
տանքի թուլացում, անոթների լայնացում և արյան ճնշման անկում: 

 Ճնշումաընկալիչներ կան նաև թոքային ցողունում: Ճնշման բարձրա-
ցումը արյան շրջանառության փոքր շրջանում նույնպես հանգեցնում է 
սրտի ռիթմի դանդաղեցման, ճնշման անկման և փայծաղի անոթների լայ-
նացման (Պարինի ռեֆլեքս): 

Սիներակների բացվածքում և նախասրտերում կան ճնշումաընկալիչ-
ներ, որոնք սիներակներում արյան ճնշումը բարձրանալու դեպքում 
գրգռվում են, որի արդյունքում թափառող նյարդի լարվածությունը ռեֆլեք-
սորեն նվազում է, իսկ սիմպաթիկ նյարդինը` բարձրանում (Բեյնբրիջի ռեֆ-
լեքս): Նշված երկու ազդեցություններն առաջացնում են սրտի ռիթմի արա-
գացում, կծկողական ուժի մեծացում, զարկերակային արյան ճնշման բարձ-
րացում: Դրանով իսկ դեպի նախասրտեր արյան ինտենսիվ հոսքի դեպքում 
արյունատար համակարգի երակային բաժինը նախապես պաշտպանվում է 
չափից ավելի լայնացումից: 

Սրտանոթային կենտրոնի լարվածության վրա որոշակի ազդեցություն 
ունեն նաև արյան քիմիական բաղադրության փոփոխությունները (թերթթ-
վածնություն, գերածխաթթվություն և այլն), որոնց նկատմամբ զգայուն են 
զարկերակներում, մասնավորապես աորտայի աղեղում և կարոտիսյան ծո-
ցում առկա քիմիաընկալիչները: Դրանք գրգռվում են նաև ցիանիդների, նի-
կոտինի, H+ և այլ օրգանական ու անօրգանական նյութերի միացություննե-
րով: Այդ ընկալիչներից ազդակները գնում են երկարավուն ուղեղ և մեծաց-
նում անոթասեղմիչ կենտրոնների լարվածությունը: Արդյունքում անոթները 
նեղանում են, որը նպաստում է արյան ճնշման բարձրացմանը:  

Զուգակցված սրտանոթային ռեֆլեքսներից են Հոլցի, աչք-սրտային և 
այլ ռեֆլեքսներ: Հոլցի ռեֆլեքսը որովայնի պատի և որովայնամզի մեխա-
նաընկալիչների գրգռման արդյունք է, որն արտահայտվում է դանդաղասր-
տությամբ (բրադիկարդիա), ընդհուպ սրտի աշխատանքի լրիվ դադարը: 
Ռեֆլեքսային աղեղի զգացող ուղին ընթանում է ընդերային նյարդերով, ո-
րոնցով ազդակները ողնուղեղից հասնում են թափառող նյարդի կենտրոն և 
վերջինիս շարժիչ թելերով՝ սիրտ: Հոլցի ռեֆլեքսով է բացատրվում նոկաու-
տի ժամանակ բռնցքամարտիկների սրտի կանգը: Որովայնի խոռոչի վիրա-
հատությունների ժամանակ այս հանգամանքը հաշվի է առնվում: Սրտի 
ռեֆլեքսային դադար կարող է առաջանալ որովայնի շրջանը կտրուկ սառեց-
նելու դեպքում: Հաճախ նման բնույթ ունեն սառը ջրում սուզվելու ժամանակ 
արձանագրվող դժբախտ պատահարները:  

Աչք-սրտային կամ Աշների ռեֆլեքսն առաջանում է փակ ակնագնդերը 
սեղմելիս: Զգացող ուղին եռվորյակ նյարդի ակնային ճյուղն է, որը, ազդակ-
ները հաղորդելով թափառող նյարդի կենտրոն, սրտի հաճախությունը 
նվազեցնում է 10-20 զարկով (նկ. 12.26):  
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Թոքասրտային ռեֆլեքսն ընկած է շնչառական առիթմիայի հիմքում. 
ներշնչման ժամանակ սրտի աշխատանքն արագանում է, արտաշնչման 
ժամանակ՝ դանդաղում: Այսպիսով, շնչառության փուլերի պատճառով սրտի 
աշխատանքը առիթմիկ է, որը հատկապես նկատվում է պատանեկան տա-
րիքում: Շնչառական առիթմիան անհետանում է կենդանիների ատրոպինի-
զացիայից կամ նրանց թափառող նյարդը հատելուց հետո։ 

 
Կմախքային մկանների պրոպրիոընկալիչներից ընթացող ազդակները 

ևս ազդեցություն են թողնում սրտի ռիթմի վրա: Լարված մկանային աշխա-
տանքի ժամանակ ծագող ազդակների հոսքն արգելակում է երկարավուն ու-
ղեղի սրտի կարգավորման կենտրոնը, որն ուղեկցվում է սրտի գործունեութ-
յան հաճախացմամբ և անոթային լարվածության փոփոխություններով: 

Դեպի ուղեղ հոսող արյունը գրգռում է թափառող նյարդի կորիզները ոչ 
միայն իր քիմիական բաղադրությամբ, այլև սեփական զանգվածով՝ փոփո-
խելով ներգանգային ճնշումը և մեխանիկորեն ներգործելով թափառող նյար-
դի կորիզների վրա: Ներգանգային ճնշումը բարձրանալիս, օրինակ, երբ 
պառկած վիճակում գլուխը մարմնից ավելի ցածր դիրք է գրավում, սրտի աշ-
խատանքը դանդաղում է: Պառկած դիրքից կտրուկ կանգնելու դեպքում, 
ընդհակառակը, թափառող նյարդի կենտրոնի լարվածությունը նվազելու 
պատճառով սրտի աշխատանքը հաճախանում է (օրթոկլինոստատիկ 
փորձ), իսկ արյան ճնշումը՝ մի քանի րոպեով ընկնում։ 
 

12.2.3.1.2. Անոթների նյարդավորումը 
  

Նկար 12.26. Հոլցի ռեֆլեքս և Աշների ռեֆլեքս։ 
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Անոթների հարթ մկանները մշտապես սիմպաթիկ նյարդերից հաղորդ-
վող լարումային ազդակների ազդեցության տակ են: Սիմպաթիկ նյարդերի 
անոթասեղմիչ (վազոկոնստրիկցիա) ազդեցությունն առաջին անգամ ցույց է 
տրվել Վալտերի կողմից (1842) գորտի լողաթաղանթի վրա: Սիմպաթիկ թե-
լեր պարունակող նստանյարդի հատման ժամանակ լողաթաղանթի անոթնե-
րը լայնացել են: Ավելի ուշ Կ. Բեռնարը (1851) սիմպաթիկ նյարդի անոթա-
սեղմիչ ազդեցությունը ցույց է տվել ճագարի ականջի վրա: Նա միակողմանի 
հատել է պարանոցային սիմպաթիկ նյարդը (կարելի է հեռացնել նաև պա-
րանոցային վերին հանգույցը), որի հետևանքով հատած կողմի ականջի ա-
նոթները կտրուկ լայնացել են: Այն արտահայտվել է ականջի մաշկի կարմ-
րությամբ, նրա ծավալի մեծացմամբ և ջերմաստիճանի բարձրացմամբ: 
Կտրված սիմպաթիկ նյարդի ծայրամասային հատվածի գրգռումն առաջաց-
րել է ականջի գունատում և նրա ջերմաստիճանի անկում: Դա կատարվել է 
ականջի անոթները նեղանալու հետևանքով: Նկարագրված փորձերից հետ-
ևում է, որ սիմպաթիկ նյարդաթելերը անոթների գլխավոր սեղմիչներն են:  

Սիմպաթիկահատումից հետո անոթների լայնացումն անսահման չէ, 
քանի որ այն սահմանափակվում է անոթների պատի հիմային լարվածութ-
յամբ, որով պայմանավորված է անոթի տրամագիծը: Հիմային լարվածությունը 
կապված է անոթային պատի որոշ հատվածներում առկա հարթ մկանների 
ինքնավար օջախների հետ, որտեղ առաջանում են ռիթմիկ ազդակներ և 
հաղորդվում անոթի պատի երկայնքով։ 

Սիմպաթիկ նյարդն ազդում է իր վերջույթներում արտադրվող նորադ-
րենալինով և անոթների պատերում առկա ալֆա ադրենաընկալիչների մի-
ջոցով, որը գլխավորապես արտահայտվում է անոթների լուսանցքի նեղաց-
մամբ: 

Արյունատար անոթների լայնացում (վազոդիլատացիա) կարող է առա-
ջանալ տարբեր մեխանիզմներով. 

1. Անոթների լայնացման գլխավոր նյարդային մեխանիզմը անոթների 
նեղացմանը նպաստող սիմպաթիկ նյարդաթելերի լարվածության նվազումն 
է: Սիմպաթիկ նյարդաթելերում լարվածության առկայությունն ապահովում 
է երկակի ազդեցություն. դրանց տոնուսի բարձրացումն ուղեկցվում է ա-
նոթների նեղացմամբ, իսկ նվազումը՝ անոթների լայնացմամբ: 

2. Արյան որոշ անոթների լայնացումը պայմանավորված է նաև պարա-
սիմպաթիկ նյարդերով: Պետք է նկատի ունենալ, որ արյունատար անոթնե-
րի մեծ մասը չունի պարասիմպաթիկ նյարդավորում: Հայտնի են միայն մի 
քանի պարասիմպաթիկ նյարդեր, որոնք լայնացնում են որոշ օրգանների ա-
նոթները: Թմբկալարի (դիմային նյարդի պարասիմպաթիկ ճյուղ) գրգռման 
ժամանակ նկատվում է ենթածնոտային թքագեղձի և լեզվի անոթների լայ-
նացում: Անոթալայնիչ ազդեցություն դիտվում է նաև լեզվաըմպանային 
նյարդերի գրգռման ժամանակ՝, որի գրգռումն առաջացնում է նշագեղձերի, 
հարականջային թքագեղձի, լեզվի հետին երրորդի անոթների լայնացում, վե-
րին կոկորդային նյարդի (թափառող նյարդի ճյուղ), որի գրգռումն առաջաց-
նում է կոկորդի լորձաթաղանթի և վահանաձև գեղձի անոթների լայնացում: 
Կոնքային նյարդի գրգռման ժամանակ լայնանում են փոքր կոնքի օրգաննե-
րի անոթները: Կան տվյալներ թափառող նյարդի ակտիվացման դեպքում 
պսակաձև անոթների լայնացման մասին: Վերոնշյալ նյարդերի վերջույթնե-
րում արտադրվում է ացետիլխոլին, որը, փոխազդելով M-խոլինաընկալիչնե-
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րի հետ, հանգեցնում է անոթների լայնացմանը:  
3. Որոշ օրգաններում (սիրտ, ուղեղ, կմախքային մկաններ) անոթների 

լայնացում կարող է դիտվել սիմպաթիկ նյարդային համակարգի թույլ 
դրդմամբ, որի դեպքում ակտիվանում են դրդման համեմատաբար փոքր 
շեմք ունեցող β-ադրենաընկալիչները: Ուժեղ դրդման դեպքում ակտիվա-
նում են α-ադրենաընկալիչները, և անոթները նեղանում են: Տարիքի մեծաց-
մանը զուգընթաց β-ադրենաընկալիչների զգայունությունը կատեխոլամին-
ների նկատմամբ փոքրանում է, որը հանգեցնում է հիպերթենզիայի զար-
գացմանը: 

4. Սիմպաթիկ նյարդաթելերի շարքում կան կմախքային մկանների ա-
նոթները նյարդավորող խոլինէրգիական նյարդաթելեր, որոնց վերջույթնե-
րում արտադրվում է ոչ թե նորադրենալին, այլ ացետիլխոլին: Դրանց 
դրդումն առաջացնում է անոթների լայնացում, իսկ գրգռման արդյունքը 
շրջափակվում է ատրոպինով, սկոպոլամինով: 

5. Փորձարարական իրավիճակում ողնուղեղի հետին արմատիկների 
գրգռումն առաջացնում է մաշկի տվյալ հատվածի անոթների լայնացում: 
Մաշկի գրգռմամբ (օրինակ՝ մանանեխով) կարելի է ստանալ անոթների տե-
ղային լայնացում և մաշկի տվյալ հատվածի կարմրում աքսոն-ռեֆլեքսի միջո-
ցով, որն իրագործվում է տվյալ աքսոնի ճյուղավորումների սահմաններում` 
առանց ԿՆՀ-ի մասնակցության: 

Այսպիսով, եթե անոթների նեղացումը բացառապես սիմպաթիկ նյար-
դաթելերի ազդեցությամբ է պայմանավորված, ապա լայնացում կարող է 
զարգանալ և՛ սիմպաթիկ, և՛ պարասիմպաթիկ, և՛ սոմատիկ նյարդերի ազ-
դեցությամբ։ 
 

12.2.3.1.3. Արյան շրջանառության հումորալ կարգավորումը 
 
Անոթների լուսանցքի հումորալ կարգավորումն իրականացվում է կեն-

սաբանորեն ակտիվ նյութերով, որոնց մի մասն ունի անոթասեղմիչ, իսկ 
մյուս մասը՝ անոթալայնիչ ազդեցություն:  

Անոթալայնիչ նյութեր: Անոթալայնիչ նյութերից են ացետիլխոլինը, 
ինչպես նաև մի խումբ կենսաբանական ակտիվ նյութեր (հիստամին, բրա-
դիկինին, որոշ պրոստագլանդիններ, ազոտի մոնոօքսիդ)։ 

Ացետիլխոլինն առաջանում է բոլոր վեգետատիվ հանգույցների պա-
րասիմպաթիկ և որոշ սիմպաթիկ հետհանգուցային սինապսներում:  

Բրադիկինինը արյան պլազմայում է, սակայն հատկապես այն շատ է 
ենթածնոտային, ենթաստամոքսային գեղձերում, թոքերում և այլ օրգաննե-
րում: Այն լայնացնում է մաշկի, գլխուղեղի, սրտի պսակային անոթները, 
կմախքային մկանների անոթները: Մաշկում բրադիկինինի արտադրությու-
նը խթանվում է ջերմային գրգռիչների ազդեցությամբ։ Այն առաջանում է 
արյան պլազմայի գլոբուլինի ճեղքումից, որը կատարվում է կալիկրեին ֆեր-
մենտի ազդեցությամբ: 

Հիստամինն արտադրվում է ստամոքսի ու աղիքների պատերում, մաշ-
կում, կմախքային մկաններում ֆիզիկական աշխատանքի ժամանակ, պա-
րարտ բջիջներում, բազոֆիլներում: Այն լայնացնում է զարկերակիկներն ու 
մեծացնում մազանոթների արյունալցումը և նրանց պատերի թափանցե-
լիությունը: Հիստամինի ազդեցությամբ են բացատրվում ալերգիկ ռեակցիա-
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ները, մաշկի կարմրությունն ու այտուցը: Մաշկի շփումը, ջերմային ազդե-
ցությունները, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարումն առաջացնում 
են մաշկի կարմրում՝ պայմանավորված հիստամինի գոյացմամբ: 

Մեդուլինը, որը պրոստագլանդին A է, գոյանում է երիկամների միջու-
կային մասում և ունի անոթալայնիչ ազդեցություն:  

Անոթալայնիչ նյութերից են նյութափոխանակության արգասիքները՝ 
կաթնաթթուն, ադենոզինը, ածխաթթուն: Նատրիումի, կալիումի, մագնե-
զիումի, սնդիկի, կադմիումի իոնները, ացետատներն ու ցիտրատները նույն-
պես օժտված են անոթալայնիչ հատկությամբ:  

Անոթասեղմիչ նյութեր: Կատեխոլամիններն արտադրվում են մակե-
րիկամների միջուկում և այնտեղ, որտեղ կա քրոմաֆինային հյուսվածք 
(աորտայի աղեղի, քնային զարկերակների երկատման տեղ, սիմպաթիկ 
հանգույցներ): Նորադրենալինն ու չնչին քանակով նաև ադրենալինը, դո-
ֆամինն արտադրվում են սիմպաթիկ նյարդաթելերի վերջույթներում: Հումո-
րալ ազդեցությունը հիմնականում պայմանավորված է ադրենալինով: Եթե 
նորադրենալինը հիմնականում նեղացնում է անոթները, ապա ադրենալինը 
կարող է թողնել ինչպես անոթասեղմիչ, այնպես էլ անոթալայնիչ ազդեցութ-
յուն:  

Կատեխոլամինների ազդեցության տարբեր ուղղվածություններ բա-
ցատրվում են նրանով, որ անոթների պատերում կան հատուկ քիմիական 
կառուցվածք ունեցող α- և β-ադրենաընկալիչներ: α-ընկալիչների խթանումն 
առաջացնում է անոթների նեղացում, β-ընկալիչներինը՝ լայնացում: Նորադ-
րենալինը փոխներգործում է հիմնականում α, իսկ ադրենալինը` թե՛ α-, թե՛ 
β-ընկալիչների հետ: Անոթներում սովորաբար առկա են երկու տեսակի ըն-
կալիչներն էլ, սակայն նրանց քանակն ու հարաբերակցությունը անոթային 
համակարգի տարբեր բաժիններում տարբեր է: Այսպես՝ սրտի պսակաձև ա-
նոթներում և գլխուղեղի անոթներում գերակշռում են β-ադրենընկալիչները:  

Երիկամների կեղևային շերտի կծիկամերձ ապարատի բջիջներում ա-
ռաջացող ռենինն ինքնին անոթները չի նեղացնում: Լինելով սպիտակուցա-
լույծ ֆերմենտ՝ այն, ճեղքելով պլազմայի գլոբուլին անգիոթենզինոգենը, 
նրան դարձնում է անգիոթենզին-1: Վերջինս անգիոթենզին-փոխակերպող 
ֆերմենտի ազդեցությամբ վերածվում է ուժեղ անոթասեղմիչ նյութի՝ անգիո-
թենեզին-II-ի: Անգիոտենզին-II-ը նեղացնում է անոթները և, բացի դրանից, 
խթանում ալդոստերոնի սինթեզը մակերիկամների կեղևային նյութում:  

Ալդոստերոնը բարձրացնում է անոթների հարթ մկանների զգայնութ-
յունը անոթասեղմիչ նյութերի նկատմամբ, ուժգնացնում է անգիոթենզին-II-ի 
անոթասեղմիչ ազդեցությունը: 

Վազոպրեսին (հակամիզամուղային հորմոն). արտադրվում է ենթատե-
սաթմբի վերտեսողական կորիզում (ավելի քիչ` հարփորոքային կորիզում) ու 
կուտակվում նեյրոհիպոֆիզում, որտեղից և անցնում է արյան մեջ: Մեծ չա-
փաբաժինների դեպքում այն անոթասեղմիչ ազդեցություն է ունենում որո-
վայնի խոռոչի օրգանների և թոքերի զարկերակիկների ու մազանոթների 
վրա։  

Սերոտոնինն առաջանում է աղիքների լորձաթաղանթում, ուղեղի որոշ 
բաժիններում, թրոմբոցիտներում, պարարտ բջիջներում: Արտազատվելով 
թրոմբոցիտներից՝ նեղացնում է անոթները՝ հակազդելով արյունահոսությա-
նը: Այն ադրենալինի նման անոթների վրա թողնում է երկակի ազդեցություն: 



480 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

Նրա փոքր քանակները լայնացնում են անոթները, մեծ քանակները՝ նեղաց-
նում: Սերոտոնինն անոթասեղմիչ ուժգին ազդեցություն ունի ուղեղի փա-
փուկ թաղանթի պատյանի վրա և կարող է մասնակցել գլխուղեղի անոթ-
ների սպազմների առաջացմանը (միգրենի նոպաներ): 

Կալցիումի իոնները նեղացնում են անոթները: 
 

12.2.3.2. Արյան շրջանառության կարգավորման  
տեղային մեխանիզմները 

 

Տեղային կարգավորումը կատարվում է երեք մեխանիզմներով՝ 1. էն-
դոթելկախյալ, 2. մկանային (միոգեն), 3. նյութափոխանակային։ 

Էնդոթելկախյալ մեխանիզմն իրականացվում է անոթների էնդոթելի 
մակարդակում, որն արտադրում է անոթների պատերի հարթ մկանները 
կծկելու կամ թուլացնելու հատկությամբ օժտված կենսաբանորեն ակտիվ 
նյութեր։ Վերջիններիս արտադրությունը զարկերակային ճնշման բարձրաց-
ման, ինչպես նաև անոթների վրա մեխանիկական և ֆարմակոլոգիական 
ազդեցությունների արդյունք է: Անոթների էնդոթելը դիտարկվում է որպես 
ներզատիչ հյուսվածք, որն ունակ է արտադրելու սեփական արտազատուկը։ 
Այն ազդում է անոթի հարթ մկանների վրա՝ փոխելով նրանց լարվածությու-
նը: Էնդոթելից արտադրվող նյութերից են թուլացնող գործոնը և անկայուն 
միացություն ազոտի մոնոօքսիդը (NO), պրոստացիկլինը (անոթալայնիչ նյու-
թեր) և էնդոթելինը (անոթասեղմիչ նյութ), որոնք մասնակցում են համակար-
գային զարկերակային ճնշման կայունացմանը: Մասնավորապես արյունա-
հոսքի արագությունը և արյան մածուցիկությունը մեծանալու դեպքում ավե-
լանում է զարկերակների էնդոթելիոցիտների մեխանիկական գրգռումը, որն 
ուղեկցվում է էնդոթելային բջիջներում NO-ի արտադրության ուժգնացմամբ, 
իսկ վերջինս էլ անմիջականորեն ազդում է էնդոթելին հարող հարթ մկանա-
յին բջիջների վրա: Արդյունքում անոթները լայնանում են, որը փոխհատու-
ցում է արյունահոսքին ցուցաբերվող մեծացող դիմադրությանը:  

Մկանածին (միոգեն) կարգավորումն իրականացվում է անոթների 
հարթմկանների միջոցով։ Եթե անոթն ամբողջությամբ նյարդազերծվի, ա-
պա այն կլայնանա, բայց կպահպանի իր պատի որոշակի լարվածությունը` 
հարթ մկանների հիմային կամ մկանածին տոնուսի հաշվին: Այս տոնուսը 
ձևավորվում է անոթների հարթմկանային բջիջների ինքնավարության շնոր-
հիվ, որոնք ունեն թաղանթի անկայուն բևեռացում, որը հեշտացնում է այդ-
պիսի բջիջներում ինքնածին ԳՊ-ի առաջացումը: Հիմային լարվածությունն 
իրականացնում է արյունահոսքի տեղային ինքնակարգավորումը:  

Արյունահոսքի տեղային ինքնակարգավորման մեխանիզմներից է 
մկանածին կարգավորումը (Բեյլիսի էֆեկտ): Մեկուսացված անոթային 
հատվածների վրա կատարած փորձերով ցույց է տրվել, որ անոթի ներսում 
ճնշման բարձրացումը և անոթի պատի ձգումը հանգեցնում են անոթի պա-
տի հիմային լարվածության ուժգնացմանը։ Եվ ընդհակառակը, ճնշման փոք-
րացումը հանգեցնում է անոթի պատի հարթ մկանների թուլացմանը: Բեյլի-
սի էֆեկտը հատկապես լավ է արտահայտված ուղեղի, սրտի և երիկամների 
անոթներում: 

Նյութափոխանակային ինքնակարգավորման կարևորագույն նշանա-
կությունն այն է, որ այն արյան տեղային հոսքը հարմարեցնում է օրգանիզմի 
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ֆունկցիոնալ պահանջներին: Այդ դեպքում հիմնականում գերակշռում են ա-
նոթալայնիչ ազդեցությունները: Անոթները լայնանում են թթվածնի լարվա-
ծության նվազման, CO2-ի և H+ կատիոնների խտության բարձրացման, ինչ-
պես նաև կաթնաթթվի, ադենոզինի, ածխաթթուների և ֆոսֆորաթթուների 
քանակի շատացման դեպքում: 

Հիպօքսիայի դեպքում NO-ի սինթեզը մեծանում է, և անոթները լայնա-
նում են: Հիպերօքսիայի դեպքում, ընդհակառակը, NO-ի ակտիվությունը 
նվազում է, և անոթները նեղանում են: CO2-ի անոթալայնիչ ազդեցությունն 
իրագործվում է նաև NO-ի միջոցով: NO-սինթետազի շրջափակումը վերաց-
նում է CO2-ի անոթալայնիչ ազդեցությունը: Անոթային լարվածության վրա 
ազդեցություն ունի նաև ջերմաստիճանը: Արյան ջերմաստիճանի բարձրա-
ցումն ուղեկցվում է ներքին օրգանների անոթների լայնացմամբ, որը պայ-
մանավորված է նրանց պատերի հարթ մկանների թուլացմամբ: 

Նյութափոխանակության արգասիքները, որոնք առավել մեծ չափով ա-
ռաջանում են օրգանի ինտենսիվ գործունեության ժամանակ, տեղում թող-
նում են անոթալայնիչ ազդեցություն, սակայն անցնելով արյան հոսք՝ անմի-
ջականորեն կամ ռեֆլեքսածին գոտիների քիմիական ընկալիչների միջոցով 
ցուցաբերում են անոթասեղմիչ ազդեցություն՝ բարձրացնելով ճնշող կենտ-
րոնի լարվածությունը: Այդ նյութերի կենտրոնական ազդեցությունը հանգեց-
նում է համակարգային զարկերակային ճնշման բարձրացմանը, սակայն 
տեղային կարգավորման շնորհիվ աշխատող օրգաններում մեծանում է 
արյան հոսքը:  

Այսպիսով, անոթներով արյան շարժման կարգավորման բոլոր նշված 
մեխանիզմները փոխազդում են միմյանց հետ՝ լրացնելով իրար (նկ. 12.27):  
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12.2.3.3. Համակարգային զարկերակային ճնշման կարգավորումը 

 
Ներկայումս պարզ է, որ զարկերակային ճնշման կարգավորմանը 

մասնակցում է ոչ թե մեկ համակարգ, այլ միմյանց հետ փոխազդող համա-
կարգերի ամբողջություն, որոնցից յուրաքանչյուրն իրականացնում է յուրա-
հատուկ ֆունկցիա: 

Ինչպես նշվել է, զարկերակային ճնշման մեծությունը որոշվում է հե-
տևյալ գործոններով՝ սրտի աշխատանքով, անոթների լուսանցքով, շրջանա-

ռող արյան ծավալով, արյան մածուցիկությամբ։ Նշված գործոնների փոփո-
խությունների արագությունը տարբեր է: Սրտի աշխատանքը և անոթների 
լուսանցքը կարող են փոխվել բավական արագ՝ մի քանի վայրկյանի ընթաց-
քում: Պայմանավորված ներգրավման արագությամբ և ազդեցության տևո-
ղությամբ՝ զարկերակային ճնշումը պայմանավորող բոլոր մեխանիզմները 
կարելի է միավորել երեք խմբերում՝ արագ (վայրկյաններ), ոչ արագ (րոպե, 
ժամ), դանդաղ (օրեր, շաբաթներ) արձագանքող: 

Արագ արձագանքող մեխանիզմներ: Տվյալ կարգավորումն իրակա-
նանում է ռեֆլեքսային մեխանիզմի միջոցով, ռեակցիաները դրսևորվում են 
մի քանի վայրկյանների ընթացքում: Այն իրականանում է 3 մեխանիզմնե-
րով՝ բարոռեցեպտորային, քեմոռեցեպտորային և իշեմիկ։ Արյան ճնշման 
փոփոխություններին արձագանքող ընկալիչները՝ ճնշաընկալիչները, տեղա-
կայված են անոթային ողջ հունում, սակայն կան նաև դրանց կուտակում-

Նկար 12.27. Արյունատար անոթների կարգավորման մեխանիզմները 
(բացատրությունը` տեսքում)։ 
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ներ: Ինչպես արդեն նշվել է, գլխավոր անոթային ռեֆլեքսածին շրջանները 
տեղակայված են աորտայի աղեղում և կարոտիսյան ծոցի շրջանում, պա-
րունակում են ճնշաընկալիչներ և քիմիաընկալիչներ: Նշված ռեֆլեքսածին 
գոտիների շրջանում արյան ճնշման և քիմիական կազմի փոփոխություննե-
րն ընկալվում են ճնշաընկալիչներով և քիմիաընկալիչներով, և արյան շրջա-
նառության կենտրոնը կատարում է համապատասխան կարգավորումներ:  

Զարկերակային ճնշման կարգավորման իշեմիկ մեխանիզմն առաջա-
նում է միջին զարկերակային ճնշման անկման դեպքում (60 մմ ս.ս.-ից 
ցածր): Զարկերակային ճնշման այդպիսի նվազման արդյունքում խանգար-
վում է գլխուղեղի նեյրոնների արյան շրջանառությունը, առաջանում է 
դրանց իշեմիա (տեղային սակավարյունություն), այդ թվում նաև անոթա-
շարժ կենտրոնի նեյրոններում: Որպես պատասխան՝ անոթաշարժ կենտրո-
նի ճնշող (պրեսոր) հատվածի նեյրոնները ուժեղ դրդվում են` միաժամանակ 
ակտիվացնելով ողնուղեղային սրտային կենտրոնների բոլոր սիմպաթիկ նեյ-
րոնները: Արդյունքում զարկերակային ճնշումը բարձրանում է, ուղեղի նեյ-
րոնների գործունեությունը վերականգնվում է, աստիճանաբար վերականգ-
նում է նաև ճնշումը մինչև ելակետային մակարդակ: 

Չնայած ԿՆՀ-ի իշեմիկ ռեակցիայի հզոր մեխանիզմին՝ այն որոշիչ 
դեր չունի, քանի դեռ զարկերակային ճնշումը չի նվազել մինչև 60մմ ս.ս. և 
ցածր (այսինքն՝ բնականոն մակարդակից զգալի ցածր): Այդ պատճառով 
տվյալ ռեակցիան չի կարելի համարել զարկերակային ճնշման կարգավոր-
ման բնականոն ֆիզիոլոգիական մեխանիզմ: Ընդհակառակը, տվյալ ռեակ-
ցիայի առանձնահատկությունն է, որ այն ճնշման կարգավորման ծայրահեղ, 
վթարային համակարգ է, որն ազդում է շատ արագ և ուժեղ՝ կանխելով 
ճնշման և ուղեղային արյունահոսքի հետագա նվազումը։ Պատահական չէ, 
որ ԿՆՀ-ի իշեմիկ ռեակցիան կոչվում է «պաշտպանության վերջին գիծ: 

Ընդհանուր առմամբ պետք է եզրակացնել, որ ներկայացված մեխա-
նիզմները չեն կարող գոյություն ունենալ երկար ժամանակահատվածում: 
Եթե զարկերակային ճնշումը, չնայած ճնշաընկալչական մեխանիզմի գոր-
ծունեությանը, այնուամենայնիվ պահպանվում է բարձր մակարդակում, ա-
պա ճնշաընկալիչները մասնակիորեն հարմարվում են և դրանցից հաղորդ-
վող ազդակահոսքի նկատմամբ կենտրոնական կառույցների ռեակցիան 
նվազում է: Այդ պատճառով էլ դրանք կորցնում են իրենց բնականոն արժե-
քը և սկսում են փոխարինվել հետևյալ մեխանիզմներով։ 

Ոչ արագ արձագանքման մեխանիզմներ: Ռեակցիան զարգանում է 
մի քանի րոպեներից մինչև մի քանի ժամերի ընթացքում: Զարկերակային 
ճնշման կարգավորմանը մասնակցող ոչ արագ արձագանքման մեխանիզմ-
ները ներառում են մի քանի հիմնական տարբերակներ: Համակարգային 
զարկերակային ճնշումը կարգավորվելու դեպքում հիմնական դերը պատ-
կանում է պահեստավորված արյան (կազմում է արյան ամբողջ ծավալի 40-
50%-ը) ծավալի փոփոխություններին: Դեպոյի դեր կատարում են փայծաղը 
(մոտ 0.5լ արյուն), մաշկի անոթային հյուսակները (մոտ 1 լ), որտեղ արյունը 
հոսում է 10-20 անգամ ավելի դանդաղ, լյարդը և թոքերը: Սիմպաթոադրե-
նալային համակարգի դրդման ժամանակ արյան պահեստներից արյունը մո-
բիլիզացվում է և արդյունքում կարող է մի քանի րոպեների ընթացքում նե-
րառվել ընդհանուր հոսքի մեջ (օրինակ՝ ֆիզիկական և հուզական լարվա-
ծությունների դեպքում): 
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Հեղուկի անդրմազանոթային անցման արագության փոփոխության 
վրա հիմնված կարգավորումը կարող է իրագործվել 5-10 րոպեների ընթաց-
քում: Զարկերակային ճնշման բարձրացումը հանգեցնում է արյան մեծ 
շրջանառության մազանոթներում ֆիլտրացիոն ճնշման մեծացմանը և, 
բնականաբար, դեպի միջբջջային տարածություն հեղուկի փոխադրման ա-
վելացմանը, որի արդյունքում զարկերակային ճնշումը նվազում է: Զարկե-
րակային ճնշման նվազման դեպքում ֆիլտրացիոն ճնշումը մազանոթներում 
փոքրանում է, որի հետևանքով մեծանում է հեղուկի հետներծծումը հյուս-
վածքներից մազանոթներ. արդյունքում զարկերակային ճնշումը բարձրա-
նում է: Զարկերակային ճնշման կարգավորման տվյալ մեխանիզմն աշխա-
տում է անընդհատ. այն հատկապես արտահայտված է արյան կորստից 
հետո: 

Զարկերակային ճնշման կարգավորման համար մեծ նշանակություն 
ունեն անոթների մկանածին տոնուսի և ռենին-անգիոթենզինի արտադրութ-
յան փոփոխությունները:  

Միջանկյալ գործունեության տվյալ մեխանիզմները իրենց առավելա-
գույն ակտիվությունն են ցուցաբերում 30 րոպե հետո, իսկ երբեմն` մի քանի 
ժամ անց: Այդ ընթացքում կարգավորման նյարդային մեխանիզմները սովո-
րաբար թուլանում են, դառնում են քիչ արդյունավետ, և առաջին պլան են 
մղվում զարկերակային ճնշման կարգավորման ոչ նյարդային բնույթի` դան-
դաղ արձագանքման մեխանիզմները:  

Դանդաղ արձագանքման մեխանիզմներ։ Կարգավորման դան-
դաղ մեխանիզմների իրագործման ընթացքում արդյունքի հասնելու համար 
անհրաժեշտ է մի քանի ժամ: Զարկերակային ճնշումը` նույնիսկ 1մմ ս.ս.-ով 
բարձրանալու դեպքում մեծանում է ջրի հեռացումը երիկամներով: Պետք է 
նշել, որ զարկերակային ճնշման նվազումը մի քանի րոպեների ընթացքում 
հանգեցնում է ալդոստերոնի հյութազատման մեծացմանը, այնուհետև մի 
քանի ժամերի և նույնիսկ օրերի ընթացքում ալդոստերոնը երիկամային մե-
խանիզմներով ազդում է օրգանիզմում հեղուկի ծավալի կարգավորման 
վրա: Հատկապես կարևոր է ռենին-անգիոթենզին-ալդոստերոն համակարգի 
փոխներգործությունը: Աղի օգտագործումը նորմայի համեմատ կարող է 
նվազել 1/10-ով կամ ավելանալ 10-15 անգամ, սակայն կարգավորվող զար-
կերակային ճնշման մակարդակը կփոխվի ընդամենը մի քանի մմ ս.ս.-ով, ե-
թե ռենին-անգիոթենզին-ալդոստերոնային համակարգը բնականոն է գոր-
ծում: Սակայն տվյալ համակարգի գործունեությունը խանգարվելու դեպքում 
ճնշումը խիստ պայմանավորված է ընդունած աղի մակարդակով: Դանդաղ 
արձագանքման մեխանիզմները համակարգային զարկերակային ճնշումը 
կարգավորում են օրգանիզմից դուրս բերվող ջրի քանակի փոփոխության 
միջոցով (ծավալային-երիկամային մեխանիզմներ) (տե՛ս գլուխ 17)։ 

Այսպիսով, զարկերակային ճնշման կարգավորումը սկսվում է կենսա-
կանորեն կարևոր նյարդային մեխանիզմների ներգրավմամբ, այնուհետև 
շարունակվում է ոչ արագ արձագանքման մեխանիզմների մասնակցութ-
յամբ և, վերջապես, ճնշումը կայունանում է օրգանիզմում հեղուկի մակար-
դակի վերահսկման երիկամային մեխանիզմների միջոցով:  
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12.2.4. Արյունամատակարարման առանձնահատկությունները  
տարբեր օրգաններում 

 
Օրգանիզմում արյան բաշխումը տարբեր օրգանների միջև բնորոշ-

վում է խիստ անհամաչափությամբ: 100գ զանգվածին հասնող արյունահոս-
քի միջին չափը մեկ րոպեում մարդու երիկամներում 350 մլ է, սրտում՝ 90մլ, 
լյարդում՝ 57մլ, ուղեղում 50մլ, միջաձիգ զոլավոր մկաններում՝ 27մլ: Ֆիզիկա-
կան աշխատանքի ժամանակ կատարվում է արյան վերաբաշխում. կմախ-
քային մկանների անոթները լայնանում են և նրանց արյան մատակարարու-
մը ամբողջ արյան 80-85%-ն է: Մյուս օրգաններին մնում է արյան ընդհանուր 
ծավալի 15-20%-ը: Սրտի, գլխուղեղի և թոքերի անոթների կառուցվածքը 
այդ օրգանների արյունամատակարարմանը որոշակի առավելություն է տա-
լիս: Գլխուղեղը, որը կազմում է մարմնի զանգվածի 2%-ը, հանգիստ պայ-
մաններում ստանում է արյան ծավալի 15%-ը: Ուղեղը յուրացնում է օրգա-
նիզմ մտած թթվածնի 20%-ը: Թոքերում արյան շրջանառությունը հեշտա-
նում է թոքային զարկերակների լայն տրամագծի, թոքերի անոթների խիստ 
ձգելիության և այն կարճ ճանապարհի հաշվին, որով արյունն անցնում է 
փոքր շրջանառությամբ:  

Արյան շրջանառության կարգավորումն ապահովում է հյուսվածքների 
և օրգանների արյունահոսքի այնպիսի մեծություն, որը համապատասխա-
նում է նրանց ֆունկցիայի մակարդակին: 

Սրտի արյան շրջանառությունը: Աջ և ձախ պսակաձև զարկերակ-
ները սկիզբ են առնում աորտայից: Աջը սնում է աջ փորոքի մեծ մասը, ձախ 
փորոքի հետին պատը և միջփորոքային միջնապատի որոշ հատվածներ: 
Ձախ պսակաձև զարկերակը սնում է սրտի մնացած մասերը: Երակային 
հոսքը ձախ փորոքից լցվում է գերազանցապես երակային ծոցի մեջ, որը 
գնում է դեպի աջ նախասիրտ (արյան 75%-ը): Աջ փորոքից արյունը սրտի 
առաջային երակներով և տեբեզիի (սրտում առկա մանր երակներ) երակնե-
րով հոսում է անմիջապես աջ նախասրտի մեջ: 

Պսակաձև զարկերակների արյունահոսքի առանձնահատկությունն 
այն է, որ այն պայմանավորված է սրտային ցիկլի փուլերով: Սիստոլայի փու-
լում պսակաձև արյունահոսքի ուժգնությունը (հատկապես ձախ փորոքում) 
նվազում է, իսկ դիաստոլայի փուլում՝ մեծանում: Դա պայմանավորված է 
սիստոլայի ընթացքում սրտամկանով պսակաձև զարկերակների սեղմամբ, 
իսկ դիաստոլայի ժամանակ՝ լայնացմամբ: Սրտամկանը (մասնավորապես 
ձախ փորոքը) արյան մինչև 85%-ը ստանում է դիաստոլայի ընթացքում: Այդ 
պատճառով ինչքան երկար է դիաստոլան, այնքան սրտամկանի բջիջների 
արյունամատակարարումը լավ է կատարվում: 

Հանգիստ վիճակում սրտի 100 գ զանգվածին միջին հաշվով 1 րո-
պեում բաժին է ընկնում 90մլ արյուն (սրտի միջին զանգվածը 300գ է): Հան-
գիստ պայմաններում սիրտը 1 րոպեում ստանում է 200-250 մլ արյուն, իսկ 
ֆիզիկական աշխատանքի ժամանակ այն կարող է մեծանալ մոտ 4-5 ան-
գամ: Դա նշանակում է, որ հանգստի պայմաններում պսակաձև արյունա-
հոսքը հնարավոր առավելագույնից շատ փոքր է, այսինքն՝ հանգստի ժամա-
նակ գործում են պսակաձև զարկերակների հունի տարողությունը սահմա-
նափակող մեխանիզմներ: Սրտամկանը 1 գ զանգվածի հաշվով թթվածնի ա-
մենամեծ յուրացնողն է: Եթե մյուս հյուսվածքներում թթվածնի զարկերակ-ե-



486 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

րակային տարբերությունը միջին հաշվով 80 մլ/լ է, ապա սրտում այն հաս-
նում է 120-150 մլ/լ-ի, այսինքն՝ արյան յուրաքանչյուր լիտր տալիս է ոչ թե 80, 
այլ 120-150 մլ թթվածին: 

Օրգանիզմի գործառական լարվածության դեպքերում սրտի արյու-
նահոսքը կարող է ավելանալ 4 անգամ, որը պայմանավորված է պահեստա-
յին մազանոթների մոբիլիզացմամբ և արյունահոսքի գծային արագության 
մեծացմամբ: Սրտամկանի 1 մմ3-ում կան 3500-4000 մազանոթներ, որոնց 
միայն 50 %-ն է գործում հանգիստ պայմաններում: 

Պսակաձև անոթների արյունահոսքի կարգավորմանը մասնակցում են 
տեղային, հումորալ և ռեֆլեքսային մեխանիզմները: Կարգավորման առա-
ջատար մեխանիզմ է տեղայինը, որն ընդգրկում է նյութափոխանակության 
օղակը: Ադենոզինը, կաթնաթթուն, ածխաթթու գազը, ազոտի մոնոօքսիդը 
լայնացնում են պսակաձև անոթները և նրանցում լավացնում արյունահոս-
քը։ Պսակաձև արյունահոսքը պայմանավորված է աորտայում արյան 
ճնշմամբ: Ճնշումը բարձրանալու դեպքում արյունահոսքն ուժգնանում է, 
իսկ անկման դեպքում՝ փոքրանում: Հաստատված է, որ պսակաձև զարկե-
րակների արյունահոսքի անկումը փոքրացնում է սրտամկանի կծկունա-
կությունը: Զարկերակային արյան ճնշումը 0-50 մմ ս.ս.-ից իջնելիս պսա-
կաձև արյունահոսքը կտրուկ դադարում է: 

Սիմպաթիկ նյարդերի չափավոր գրգռումը բարելավում է պսակաձև 
արյունահոսքը և սրտամկանի նյութափոխանակությունը, իսկ ուժեղ 
գրգռումն առաջացնում է սրտի անոթների սեղմում: Պսակաձև անոթներում, 
ինչպես մյուս օրգաններում, կան α- և β-ադրենաընկալիչներ, սակայն վեր-
ջիններիս քանակն աստիճանաբար ավելանում է մերձադիր բաժիններից 
հեռանալիս: Այդ պատճառով է, որ սրտի մանր անոթները սիմպաթոադրե-
նալային համակարգի դրդման դեպքում լայնանում են, իսկ առավել խոշոր-
ները՝ նեղանում, որը կարող է հանգեցնել սրտամկանի արյունամատակա-
րարման վատացմանը: Դրական խրոնոտրոպ ազդեցությունը (տախիկար-
դիան) փոքրացնում է պսակաձև անոթների արյունահոսքը, իսկ դրական 
ինոտրոպ ազդեցությունը լավացնում է այն։ 

Պարասիմպաթիկ նյարդերի (թափառող նյարդեր) գրգռումն առաջաց-
նում է պսակաձև անոթների թույլ լայնացում և միաժամանակ բացասական 
ինոտրոպ ազդեցություն, որը փոքրացնում է պսակաձև արյունահոսքը, 
հատկապես գիշերը, երբ գերակշռում է թափառող նյարդի կենտրոնի լար-
վածությունը։  

Հիպօքսիան նույնպես պսակաձև արյունահոսքի կարգավորման կա-
րևոր գործոններից մեկն է: Թթվածնի քանակը 5%-ով նվազելիս առաջանում 
է պսակաձև անոթների լայնացում: Հիպօքսիայի պայմաններում հավանա-
բար ուժգնանում է նաև կարդիոմիոցիտներում պրոստացիկլինների սին-
թեզը, որն իր հերթին նպաստում է անոթների լայնացմանը: Բնականաբար, 
ի պատասխան ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, միշտ չէ, որ համապա-
տասխանաբար մեծանում է պսակաձև արյունահոսքը: Պսակաձև արյունա-
հոսքի անբավարարությունը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, ինչպես 
նաև հանգստի պայմաններում հաճախ ուղեկցվում է անոթների արտա-
հայտված կծկանքով (սպազմով) և դրա հետևանքով զարգացող սրտի շրջա-
նի ցավերով, որոնք ճառագայթվում են ձախ ուսագոտու, ձախ թիկունքի 
շրջան:  
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Ուղեղային արյունահոսք: Գլխուղեղի արյան մատակարարումը կա-
տարվում է 4 գլխավոր անոթներով՝ 2 քնային զարկերակներով և 2 ողնաշա-
րային զարկերակներով, իսկ արյան արտահոսքը՝ հիմնականում ներքին 
լծային զույգ երակներով: Գլխուղեղի հիմային երեսին գլխավոր անոթներն 
առաջացնում են վիլիզյան զարկերակային օղ, որից սկսվող զարկերակներն 
արյունով սնում են գլխուղեղը: 

Վիլիզյան զարկերակային օղ առաջացնող խոշոր զարկերակներում և 
դրանց ճյուղավորումներում բացակայում է արտահայտված անոթազարկը, 
քանի որ ուղեղը պարփակված է գանգի խոռոչում: Այդ պատճառով էլ ուղեղի 
երակները զուրկ են ձգվելու հատկությունից և տարողունակ անոթներ չեն: 
Ուղեղի երակների արյունալցման փոփոխություններն իրականանում են ող-
նուղեղային հեղուկի քանակի ավելացման կամ նվազման հաշվին: 

ԿՆՀ-ի հյուսվածքի 1մմ3-ում կան 3700 աշխատող մազանոթներ: Պա-
հեստային մազանոթներն ուղեղում քիչ են և հանգստի պայմաններում գոր-
ծում են գրեթե բոլոր մազանոթները: Ուղեղի գործառական լարվածությունը 
մեծանալու դեպքում դրա արյունամատակարարման մեծացումն իրականա-
նում է արյան հոսքի գծային արագության մեծացման հաշվին (մոտ 2 ան-
գամ): 

Ուղեղի մազանոթային ցանցը բավականին խիտ է, իսկ խտության չա-
փը տարբեր կառույցներում տարբեր է: Գորշ նյութում մազանոթների 
խտությունը միջին հաշվով 2-3 անգամ մեծ է սպիտակ նյութի համեմատութ-
յամբ: Մազանոթները նեյրոններից 5-15 մկմ հեռավորության վրա են, իսկ 
այդ տարածությունը լցված է նեյրոգլիայի բջիջներով: Ուղեղի մազանոթները 
վերածվում են ճառագայթաձև երակների, որոնք միավորվում են կոշտ պա-
տեր ունեցող երակային ծոցերի մեջ: Ուղեղի արյունահոսքի ուժգնությունը 
շատ մեծ է: 100 գ հյուսվածքին բաժին է ընկնում միջին հաշվով 50 մլ/րոպե 
արյուն: 1500 գ զանգված ունեցող ուղեղը մեկ րոպեում ստանում է մոտավո-
րապես 750մլ արյուն (արյան ծավալի շուրջ 15%-ը): Չնայած զարկերակային 
համակարգի ճնշումների տատանումներին (60-180 մմ ս.ս. սահմաններում)՝ 
դեպի ուղեղ հոսող արյան ծավալը պահպանվում է կայուն մակարդակիում: 
Դա կարգավորվում է հիմնականում մկանածին մեխանիզմով: Զարկերակա-
յին ճնշումը բարձրանալիս ուղեղի գլխավոր անոթների հարթ մկանների լար-
վածությունն աճում է, որը կանխում է այդ անոթների պատերի տրամագծի 
մեծացումը, հետևաբար նաև արյան ներհոսքի ուժգնացումը: 

Մկանային (միոգեն) ինքնակարգավորումը կարևոր գործոններից մեկն 
է, որն ապահովում է արյան շրջանառության մակարդակը: Դրա հետ մեկ-
տեղ ուղեղի ներսում արյունը վերաբաշխվում է: Այնտեղ, որտեղ նեյրոններն 
առավել ինտենսիվ են աշխատում, արյունահոսքն ուժեղ է: Դա հատկապես 
վերաբերում է կեղևային արյունամատակարարմանը: Օրինակ՝ ընդհանուր 
դրդված վիճակում մեծ կիսագնդերի կեղևի արյունահոսքը «հանգստի հա-
մեմատությամբ մեծանում է 50-100%-ով: Նույնիսկ պարանոցային սիմպա-
թիկ նյարդերի ուժեղ գրգռումից ուղեղի արյան անոթները սկզբնական մա-
կարդակի համեմատ սեղմվում են ընդամենը 10%-ով: Այս բոլորը վկայում են 
այն մասին, որ համակարգային արյունահոսքի կարգավորմանը ուղեղի ա-
նոթները գրեթե չեն մասնակցում:  

Ուղեղի արյան բաշխման գործընթացին մասնակցում են նաև նյութա-
փոխանակային մեխանիզմները, ինչպես նաև նեյրոնների մասնակցությամբ 
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կատարվող հատուկ մեխանիզմները: Ուղեղի տվյալ հատվածում արյան 
շրջանառության ուժգնացումը կատարվում է նյութափոխանակության ար-
գասիքների, H+-ի, K+-ի կուտակման, միջավայրում Ca2+-ի պակասի, անո-
թաակտիվ նյութերի առաջացման (պրոստագլանդիններ, ԳԱԿԹ, ադրենա-
լին) հաշվին: Սակայն շատ մասնագետների կարծիքով արյունահոսքի գլխա-
վոր կարգավորիչը CO2-ն է: Ածխաթթու գազի պարցիալ ճնշումը 40 մմ ս.ս.-
ից բարձրանալիս արյունահոսքն ուժգնանում է, իսկ 25 մմ ս.ս.-ից նվազելիս 
արյունամատակարարումը կտրուկ նվազում է: Այդ է պատճառը, որ թոքերի 
գերօդափոխության ժամանակ զարգացող հիպոկապնիան առաջացնում է 
ուղեղի արյունահոսքի կտրուկ անկում, որն արտահայտվում է գիտակցութ-
յան մթագնումով, գլխապտույտով, ցնցումներով: Նման երևույթ (անոթների 
սպազմ) է զարգանում նաև թթվածնի պարցիալ լարվածության մեծացման 
դեպքում: Սակայն թթվածնի ազդեցությունն ավելի թույլ է արտահայտվում, 
քան ածխաթթու գազինը: 

Հայտնաբերված է նաև ուղեղի կեղևային արյունահոսքի կարգավոր-
ման ևս մեկ մեխանիզմ: Նեյրոնը դրդելու դեպքում նրա կողմնաճյուղերով 
գլիայի միջոցով դեպի անոթներ են ուղղվում ազդակներ, որոնք լայնացնում 
են տվյալ նեյրոնի շրջանի անոթները և ուժգնացնում արյունամատակարա-
րումը:  

Այսպիսով, նեյրոնը սեփական «բնածին մեխանիզմների հաշվին կա-
րող է ապահովել համապատասխան արյունահոսքի մակարդակ: 

Ուղեղի արյան բնականոն մատակարարումը նեյրոնների գործու-
նեության անհրաժեշտ պայմանն է: Կեղևային բջիջների արյունամատակա-
րարման խանգարումները 5 րոպեի ընթացքում այդ բջիջներին ենթարկում 
են անդարձելի փոփոխությունների: 
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13.1. Ավշային համակարգ 
 

Ավշային համակարգը ավշային անոթների և դրանց ճանապարհին 
տեղակայված ավշային հանգույցների ամբողջությունն է, որն ապահովում է 
միջբջջային հեղուկի և նյութերի ներծծումն ու վերադարձը դեպի արյունա-
տար հուն: 

Ավշային անոթները փոքր են, բարակ, կազմում են ընդհանուր ճյուղա-
վորված ցանց, որն անհավասարաչափ է բաշխված մարմնի տարբեր հատ-
վածներում: Ավշային մազանոթներն առկա են բոլոր օրգաններում և հյուս-
վածքներում, բացի գլխուղեղից և ողնուղեղից, նրանց պատյաններից, եղջե-
րաթաղանթից, ոսպնյակից, ներքին ականջից, մաշկի և լորձաթաղանթների 
էպիթելային ծածկույթից, աճառներից, փայծաղի պարենքիմից, ոսկրածու-
ծից և ընկերքից։ Ավշային անոթների ամենախիտ կուտակումները լյարդում 
են և բարակ աղիքում: 

Ավշային համակարգը սկսվում է շատ բարակ, կույր սահմանային 
(տերմինալ) ավշային մազանոթներից, որոնց պատերն օժտված են մեծ թա-
փանցելիությամբ: Ավշային մազանոթի տրամագիծը 20-40 նմ է: Դրա պատը 
կազմված է միաշերտ էնդոթելից և շրջապատող շարակցական հյուսվածքի 
հետ կապված է կոլագենային թելերով, որը կանխում է ավշային մազանոթի 
պատի անկումը ներհյուսվածքային ճնշման փոփոխությունների դեպքում: 
Ավշային մազանոթի պատը լավ թափանցելի է էլեկտրոլիտների, ածխաջրե-
րի, ճարպերի ու սպիտակուցների նկատմամբ (նկ. 13.1):  

ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
 ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 13 
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Ավշային մազանոթները շարունակվում են և վերածվում հետմազա-
նոթների, ապա` ավշանոթների: Ըստ տրամագծի և կազմության՝ լինում են 
մանր, միջին և խոշոր անոթներ։ Մանր անոթների պատը կազմված է էնդո-
թելից և այն շրջապատող փուխր շարակցական հյուսվածքից, իսկ միջին և 
խոշոր անոթներինը՝ էնդոթելից, 
հարթմկանային բջիջներից և շարակցահյուս-
վածքային թաղանթից։  

Դուրս գալով օրգանից` ավշանոթներն 
անցնում են մեկ կամ երկու ավշային հան-
գույցներով` «ֆիլտրերով», որոնք պահում են 
ավշում պարունակվող առավել խոշոր միա-
ցությունները: Ավշային անոթները, անցնելով 
ավշային հանգույցներով, միանում են՝ առա-
ջացնելով ավշային ցողուններ։ Ցողուններից 
կազմավորվում են երկու խոշոր ծորաններ՝ 
կրծքային ծորանը և աջ ավշային ծորանը։ 
Հիմնական ամենախոշոր անոթը կրծքային 
ծորանն է, ուր ավիշը հոսում է ստորին վերջույթներից, կոնքի և որովայնի 
պատերից և օրգաններից, կրծքավանդակի, 
գլխի և պարանոցի ձախ կեսից և ձախ վե-
րին վերջույթից։ Կրծքային ծորանը հավա-
քում է ամբողջ ավշի ¾-ը համարյա ամբողջ մարմնից, բացառությամբ գլխի 
և պարանոցի աջ կեսի, աջ վերին վերջույթի և կրծքավանդակի աջ կեսից։ 
Թվարկած շրջաններից ավիշը հոսում է աջ ավշային ծորանի մեջ։ Կրծքային 
ծորանը բացվում է ձախ երակային անկյան մեջ կամ այն կազմող երակների 
վերջնական բաժնի մեջ։ Աջ ավշային ծորանը բացվում է աջ երակային անկ-
յան մեջ կամ ներքին լծային երակի մեջ կամ հազվադեպ՝ ենթաանրակային 
երակի մեջ։ 

Ավշային անոթներում կան փականներ, որոնց առկայությունը այդ 
անոթներին արտաքինից տալիս է համրիչանման տեսք։ Ավշանոթի երկու 
փականների միջև եղած հատվածը կոչվում է լիմֆանգիոն։ Լիմֆանգիոնը 
ավշային համակարգի ձևաբանագործառական միավորն է։ Ավիշը անոթնե-
րում հոսում է միայն մեկ ուղղությամբ՝ ծայրամասից դեպի ավշային հան-
գույցներ, ցողուններ և ծորաններ։ Ավշանոթների փականները կազմված են 
էնդոթելի կրկնածալքերից։ Ավշանոթները կարող են ինքնաբերաբար կծկվել` 
2-20 կծկում/րոպե հաճախությամբ: Այս կծկումները լիմֆանգիոնների հա-
ջորդական, ռիթմիկ կծկումներ են, որոնք հիշեցնում են սիստոլա և դիաստո-
լա ներառող սրտային ցիկլը: Արդյունքում ավիշը փոխադրվում է անոթնե-
րով: Ավշանոթները լարվածության մեջ են, որը պահպանվում է տեղային 
հումորալ և նյարդային մեխանիզմների շնորհիվ: 

Ավշահանգույցներն այս համակարգի կարևորագույն հատվածներն են: 
Սրանք 1-22մմ մեծությամբ կլորավուն կամ ձվաձև գոյացություններ են։ 

Ունեն փոսություն՝ դրունք, որտեղից դուրս են գալիս արտատար ավ-
շանոթները։ Բերող անոթներն ավշահանգույց են մտնում ուռուցիկ կողմից։ 
Առբերիչ անոթների քանակն ավելին է, քան արտատար անոթներինը: Յու-
րաքանչյուր ավշային հանգույց արտաքուստ ծածկված է շարակցահյուս-

Նկար 13.1. Ավշի տեղաշարժը 
լիմֆանգիոններով։ 
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վածքային պատիճով, որից հանգույցի մեջ մտնում են խտրոցներ։ Ավշային 
հանգույցը կազմված է ավշային հյուսվածք պարունակող պարենքիմից և 
հենքից (ստրոմա)։ Խտրոցների և ավշային հյուսվածքների միջև առկա են 
ավշային ծոցեր, որոնցով ավիշը հոսում է ավշային հանգույցի միջով (նկ. 
13.2)։  

Ավշային հանգույցի կտրվածքի վրա ցայտուն երևում են առավել մուգ՝ 
կեղևային, և բաց՝ միջուկային նյութերը։ Վերջինս բաղկացած է ցանցան-

ման հյուսվածքից, որը խտրոցների հետ կազմում է ավշահանգույցի հենքը։ 
Կեղևային նյութը կազմված է մեծ քանակությամբ  լիմֆոցիտներ 
պարունակող պատիճներից (ֆոլիկուլներ)։ Մարմնի առանձին մասերի 
ավշահանգույցները տարբերվում են ինչպես կազմությամբ, այնպես էլ 
բջջային կազմով։ Դրանք կատարում են պատնեշային, պաշտպանական, 
նյութափոխանակային և պահեստային ֆունկցիաներ, մասնակցում են 
իմունիտետի  գործընթացներին։ Կեղևային և միջուկային նյութերում 
տարբերակվում են  B-լիմֆոցիտները։ Հանգույցի պատյանում և 
խտրոցներում տեղակայված բազմաթիվ հարթմկանային բջիջների կծկման 
հետևանքով ավիշը մղվում է արտատար ավշանոթների մեջ։  

Ավշահանգույցները տեղակայված են արյունատար անոթների մոտ, ա-
վելի հաճախ խոշոր երակների կողքին, ինչպես նաև հոդերի շրջանում։ Ավ-
շահանգույցները սովորաբար տեղակայվում են խմբերով մի քանիսից մինչև 
10 և ավելի կամ հազվադեպ մեկական։ 

Հանգույցներում ավիշը դանդաղորեն անցնում է նեղ և գալարուն ծո-
ցերով, որի հետևանքով դրա մեջ անցած մանրէներն ավշահանգույցների 
բջիջներով ենթարկվում են ոչնչացման: Երբեմն մանրէների մի մասը, անց-
նելով առաջին ավշահանգույցով, կուտակվում է երկրորդ կամ երրորդ հան-
գույցներում: Զանգվածային վարակների դեպքում մանրէները կարող են 
անցնել բոլոր հանգույցներով և վերադառնալ արյունատար հուն: 

 
13.1.1. Ավշային համակարգի ֆունկցիաները 

 
Ավշային համակարգին բնորոշ են հետևյալ ֆունկցիաները. 

Նկար 13.2. Ավշային հանգույցի գծապատկերը՝ 
 

1. պատիճ, 2. խտրոց, 3. ծոց, 4. կեղևային շերտ, 5. ավշային հանգուցիկ, 6. առբերիչ ավշային 
անոթներ, 7. արտատար ավշային անոթներ, 8. միջուկային նյութ,  

9. ավշային հանգույցի դրունք։ 
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 Ապահովում է սպիտակուցների, լիպիդների և էլեկտրոլիտների վերադարձը 
արյուն: Արյան մեծ կորուստների դեպքում մեծանում է ավշի մուտքը արյուն: 
Ավշային անոթի խցանման դեպքում զարգանում է հյուսվածքի ավշային այ-
տուց (հեղուկի կուտակում հյուսվածքներում)։ 

 Ռեզորբտիվ (կլանման) ֆունկցիա: Ավշային մազանոթների ծակոտինե-
րից դեպի ավիշ են թափանցում կոլոիդ նյութեր, բարձրամոլեկուլային միա-
ցություններ, դեղանյութեր, մահացած բջիջների մասեր: Վերջին տարինե-
րին ծանր բորբոքային և ուռուցքային հիվանդությունների բուժման ընթաց-
քում առավել հաճախ դեղանյութերը ներմուծում են անմիջապես ավշային 
համակարգի մեջ (էնդոլիմֆոթերապիա)։ 

 Իմունակենսաբանական ֆունկցիա: Ավշահանգույցներում հասունանում 
են լիմֆոցիտներ, հակամարմիններ արտադրող պլազմատիկ բջիջներ, շա-
րունակում են տարբերակվել երկարակյաց T-լիմֆոցիտները: 

 Պատնեշային ֆունկցիան իրականանում է ավշահանգույցների հաշվին, 
որոնք վնասազերծում են օտարածին մարմինները, միկրոօրգանիզմները, 
ուռուցքային բջիջները (մետաստազներ դեպի ավշային հանգույցներ), ինչ-
պես նաև ավշահանգույցներում են կատարվում թունավոր նյութերի թունա-
զերծումն ու չեզոքացումը։ 

 Մասնակցություն ճարպերի փոխանակությանը: Ճարպերը, աղիքներից 
որպես խիլոմիկրոններ անցնում են ավշանոթներ, այնուհետև` արյունատար 
համակարգ և ճարպային դեպոներ։ 

 Մասնակցություն ճարպալույծ վիտամինների փոխանակությանը (А, Е, К): 
Դրանք սկզբում ներծծվում են ավշի, ապա` արյան մեջ: 

 
13.1.2. Ավշի հատկություններն ու բաղադրությունը 

 
Ավիշը թափանցիկ, բաց դեղնավուն հեղուկ է: Արյան պլազմայի համե-

մատ ավշի մածուցիկությունն ու խտությունն ավելի փոքր են՝ սպիտակուց-
ներ առավել քիչ պարունակելու պատճառով: Ավշի տեսակարար կշիռը տա-
տանվում է 1.015-1.026 սահմաններում և պայմանավորված է այն հատված-
ներով, որտեղ ձևավորվել է: Ավշի pH-ը մոտավորապես 8.4-9.2 է: Օրվա ըն-
թացքում ձևավորվում է մոտ 2 լ ավիշ: 

Ավիշը կազմված է ավշապլազմայից և ձևավոր տարրերից: Ձևավոր 
տարրերը հիմնականում լիմֆոցիտներն են (90%), ավելի քիչ` մոնոցիտները 
և գլանուլոցիտները, կան նաև թրոմբոցիտներ, իսկ էրիթրոցիտները նորմա-
յում բացակայում են: Քիմիական բաղադրությամբ ավիշը մոտ է արյան 
պլազմային, սակայն պարունակում է քիչ քանակությամբ սպիտակուցներ 
(2.5-5.6%): Դրանք ներկայացված են ալբումիններով, գլոբուլիններով և ֆիբ-
րինոգենով: Ֆիբրինոգեն պարունակելու պատճառով ավիշը կարող է մա-
կարդվել: Ավշի մակարդման ժամանակը 10-15 րոպե է: Սպիտակուցների մի 
մասը կազմում է հիդրոլիտիկ ֆերմենտները (դիաստազ, լիպազ): Ավշի և 
արյան պլազմայի գլյուկոզի, մնացորդային ազոտի և անօրգանական միա-
ցությունների պարունակության միջև գրեթե տարբերություն չկա:  

 
13.1.3. Ավշի առաջացման մեխանիզմները 

 
Ավիշն առաջանում է հյուսվածքային հեղուկից` դրանում պարունակ-
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վող նյութերի՝ ավշային մազանոթներում քամվելու արդյունքում։ Հեղուկի 
փոխադրումը կարելի է ներկայացնել հետևյալ հաջորդականությամբ՝ արյու-
նատար հուն → միջբջջային տարածություն → ավշանոթներ → արյունատար 
հուն: 

Օրվա ընթացքում արյունից առաջանում է շուրջ 20 լ հյուսվածքային 
հեղուկ, որից 16-18 լիտրը կրկին վերադառնում է երակային արյան մեջ, իսկ 
մնացածն անցնում է ավշային համակարգ: 

Ավշագոյացմանը նպաստող գործոններն են. 
1.  Արյունատար անոթում, միջբջջային տարածությունում և ավշային 

մազանոթում առկա հիդրոստատիկ ճնշումների տարբերությունը. այսպես՝ 
մազանոթի զարկերակային մասում ճնշման բարձրացումը նպաստում է հե-
ղուկի՝ մազանոթից դեպի հյուսվածքներ և ավշային անոթներ ֆիլտրմանը: 
Ավշի ճնշումը կրծքային ծորանի շրջանում 11-12 մմ ս.ս. է: Խորը ար-
տաշնչման ժամանակ այն մեծանում է մինչև 35-40 մմ ս.ս.։ 

2.  Արյունատար անոթում և միջբջջային տարածությունում օնկոսա-
յին ճնշումների տարբերությունը. այսպես՝ պլազմայի օնկոսային ճնշման 
բարձրացումը հանգեցնում է ավշի առաջացման նվազմանը։ 

3.  Արյունատար և ավշային մազանոթների էնդոթելի թափանցելիութ-
յունը. լյարդի մազանոթներն ունեն մեծ թափանցելիություն, որով էլ պայմա-
նավորված է լյարդում մեծ քանակությամբ ավշի առաջացումը, որից հետո 
այն անցնում է կրծքային ծորան: Մակրոմոլեկուլները և 3-50 մկմ տրամագ-
ծով մասնիկները (սպիտակուցներ, խիլոմիկրոններ) էնդոթելով թափանցում 
են պինոցիտոզի միջոցով: 

 

13.2. Ավշի շարժման մեխանիզմները 
 

Անոթային հունի ցանկացած հատվածում ավշի, ինչպես նաև արյան 
ուղղակի շարժիչ ուժը ճնշման գրադիենտն է, որի առաջացումը պայմանա-
վորված է մի քանի գործոններով: Դրանցից հիմնականն ավշանոթների և 
հանգույցների կծկողական ակտիվությունն է:  

Յուրաքանչյուր լիմֆանգիոնի կծկողական գործունեությունն ակտի-
վանում է նրանում հիդրոստատիկ ճնշման մեծացմամբ՝ նախորդ լիմֆան-
գիոնից ավշի որոշակի քանակ տեղափոխվելու արդյունքում:  

Ավշանոթներին բնորոշ են փուլային ռիթմիկ կծկումները (2-20 կծկում 
1 րոպեում), դանդաղ ալիքները (1 րոպեում` 2-5) և լարվածությունը: Կրծքա-
վանդակի ներծծող ազդեցությունը նպաստում է ավշի՝ դեպի կրծքավանդա-
կի խոշոր երակներ շարժմանը: 

Ավշի շարժմանը նպաստում են նաև մոտակայքում տեղակայված խո-
շոր զարկերակների պուլսացիան, կմախքային մկանների կծկումները, ներո-
րովայնային ճնշման մեծացումը: 

 
13.2.1. Լիմֆանգիոնների կծկողական ակտիվության կարգավորումը 

 
Փականների տեղակայման և փոքր անոթների` ավելի մեծերի վերած-

վելու հատվածներում ավշանոթներն ունեն ինչպես ադրենէրգիական, այն-
պես էլ խոլինէրգիական նյարդավորում: Սիմպաթիկ նյարդային համակարգի 
դրդումն ուժգնացնում է ավշանոթների կծկումները` երբեմն փակելով 
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նրանց լուսանցքը: Իսկ պարասիմպաթիկ նյարդերն ունեն երկակի` թուլաց-
նող և կծկող ազդեցություն, որը պայմանավորված է անոթի լուսանցքի 
նախնական վիճակով:  

Հումորալ գործոններից ադրենալինն արագացնում է ավշի շարժումը և 
բարձրացնում ավշային ծորանում ճնշումը:  

Վազոպրեսինն ուժգնացնում է ավշի հոսքը, մեծացնում է լիմֆանգիոն-
ների լարվածությունը, փուլային կծկումների հաճախությունը և նվազեցնում 
դրանց տատանասահմանը: Օքսիտոցինը թողնում է հակառակ ազդեցութ-
յուն: Հիստամինն ու հեպարինն ուժգնացնում են ավշի ձևավորումը` արյու-
նատար անոթների թափանցելիությունը մեծանալու պատճառով: Սերոտո-
նինը խթանում է լիմֆանգիոնների կծկումը, որը ադրենալինի համեմատութ-
յամբ ավելի ուժգին է արտահայտված:  

Խոլինէրգիական ազդեցությունները միարժեք չեն, սակայն սովորա-
բար ացետիլխոլինի քիչ քանակները փոքրացնում են լիմֆանգիոնների ռիթ-
մավարների ռիթմիկ փուլային կծկումների հաճախությունը: 

ԱԵՖ-ն արգելակում է կրծքային ծորանի և որովայնային ավշանոթների 
ռիթմիկ կծկումները: 

Արյան մեջ Ca-ի իոնների անբավարարությունը կամ բացակայությունն 
արգելակում է ավշանոթների կծկումները: Հիպօքսիան և անզգայացումը 
ճնշում են անոթների ակտիվությունը: 
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Մարդու կյանքն անհնար է առանց թթվածնի: Ի տարբերություն ջրի և 

սննդի՝ առանց թթվածնի մարդը կարող է ապրել հաշված րոպեներ միայն: 
Այսպես՝ եթե չափահաս մարդը օրական միջինը ընդունում է 1-2 կգ սնունդ, 
1.5-2 լ ջուր, ապա ներշնչվող օդի օրական պահանջը 10.000 լ կամ 9 կգ է: 
Օրգանիզմի բոլոր կենդանի բջիջները օքսիդացման գործընթացների հա-
մար պետք է անընդհատ մատակարարվեն թթվածնով և ազատվեն առաջա-
ցած ածխաթթու գազից: Դա կատարվում է շնչառության միջոցով:  

 
14.1. Շնչառական համակարգի կառուցվածքը 

 
Շնչառական համակարգը կազմված է շնչառական ուղիներից և թոքե-

րից: Շնչուղիները շնչառական համակարգի այն հատվածներն են, որոնց մի-
ջոցով թոքերը հաղորդակցվում են արտաքին միջավայրի հետ: Շնչառական 
ուղիները լինում են վերին (քթի խոռոչ, ըմպան) և ստորին (կոկորդ, շնչափող, 
բրոնխներ)(նկ. 14.1):  

Քիթը ոսկրաճառային խոռոչավոր օրգան է, որը քթանցքերով հաղոր-
դակցվում է արտաքին միջավայրի հետ, իսկ խոաններով՝ ըմպանի հետ: 
Քթի խոռոչը պատված է թարթիչավոր էպիթելով ծածկված լորձաթաղան-
թով, որը մեխանիկորեն մաքրում է օդը, խոնավացնում և տաքացնում այն: 
Քթի խոռոչը մասնակցում է հնչյունների արտաբերմանը՝ լինելով օդի ռեզո-
նատոր: Խոռոչի վերին անցուղում են տեղակայված հոտառական ընկալիչ-
ները: Քթի խոռոչը կապվում է հարքթային ծոցերի հետ, որոնցից կարևորա-
գույնները հայմորյան խոռոչն ու ճակատային ծոցն են (նկ. 14.2): 

 

ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ  
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 14 



496 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

 
Օդը, անցնելով քթի խոռոչով, ուղղվում է ըմպան, որը մարսողական և 

շնչառական համակարգերի խաչմերուկն է: Սա է պատճառը, որ քթի խոռոչի 
փակ լինելու դեպքում հնարավոր է շնչել բերանով, սակայն այս դեպքում օդը 
չի մշակվում, և մեծանում է հիվանդացության ռիսկը: 

Ըմպանին հաջորդում է կոկորդը, որը աճառներից, կապաններից, 
հոդերից ու մկաններից կազմված խոռոչավոր օրգան է: Այն տեղակայված է 
IV-VI պարանոցային ողերի մակարդակում, պարանոցի առաջային երեսին՝ 
այստեղ գոյացնելով բարձրություն, որը պարզ նկատելի է մաշկի տակից: 
Տղամարդկանց կոկորդի ամենամեծ աճառների՝ վահանաճառների թիթեղ-
ներն իրար են միանում մոտ 900-ի անկյան տակ՝ առաջացնելով ադամա-
խնձորը, որը թույլ է արտահայտված կանանց և երեխաների օրգանիզմում 
(անկյունը մոտ 1200 է): Այդ իսկ պատճառով տղամարդկանց կոկորդն ար-
տաքինից ավելի ընդգծված է երևում:  

Կոկորդի ամենանեղ հատվածում տեղակայված են ձայնալարերը, 
որոնք երաժշտական լարային և փողային գործիքների համույթ են հի-
շեցնում (նկ. 14.3): Բանն այն է, որ կոկորդի մկանակապանային համակար-
գով կարգավորվում է ձայնալարերի միջև եղած ճեղքի լայնությունը՝ փոփո-
խելով անցնող օդի քանակը, ուստիև՝ ձայնի հզորությունը: Միաժամանակ 
կարգավորվում է նաև ձայնալարերի ձգվածության աստիճանը՝ հանգեցնե-
լով ձայնի տոնայնության փոփոխություններին: Կոկորդի վերնամասում 
մակկոկորդն է, որը ռեֆլեկտոր փակում է կոկորդի մուտքը կլլման ակտի 
ժամանակ՝ բացառելով սննդի թափանցումը շնչափող:  

Շնչափողը սկսվում է VI պարանոցային ողի մակարդակից և հասնում 
մինչև V կրծքային ողի մակարդակ, որտեղ բաժանվում է աջ և ձախ բրոնխ-
ների: Այն մոտ 10-15 սմ երկարությամբ, 1.5-2.5 սմ տրամագծով խողովակ է, 

Նկար 14.3. Կոկորդի կառուցվածքը, ձայնալարերի տեղակայումը: 

Նկար 14.2. Քթի կառուցվածքը: 
Նկար 14.1. Շնչառական համակարգի 

ընդհանուր կառուցվածքը: 
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որի պատերում առկա են մինչև 20 
աճառային ոչ լրիվ օղեր, որոնք 
ընդգրկում են շրջագծի առջևի 2/3 
մասը, մինչդեռ հետևի 1/3-ը, որն 
անմիջապես հարում է կերակրափո-
ղին, տափակ է և զերծ աճառային օ-
ղերից: Շնչափողի լորձաթաղանթը 
պատված է թարթիչավոր էպիթելով 
և հարուստ է ավշային հյուսվածքով 
ու լորձային գեղձերով:  

Շնչափողը, գրեթե ուղիղ անկ-
յան տակ բաժանվելով, առաջացնում 
է աջ (ավելի լայն ու կարճ) և ձախ 
(ավելի նեղ ու երկար) գլխավոր 
բրոնխները, որոնց պատերը կազմ-
ված են աճառային օղերից: Բրոնխ-
ները թոքերում բազմակի ճյուղա-
վորվում են՝ առաջացնելով բրոնխա-
յին ծառը, որը կազմված է աստիճա-
նաբար նեղացող բրոնխներից, ա-
պա՝ բրոնխիկներից (բրոնխիոլներ), 
վերջիններս ավարտվում են թո-
քաբշտերով՝ ալվեոլներով: Սահմա-
նային բրոնխիոլն իր հետ հաղոր-
դակցվող ալվեոլային ուղիների և ալ-
վեոլների հետ կազմում է թոքերի 
կառուցվածքաֆունկցիոնալ միավո-
րը՝ ողկույզը (ացինուս) (նկ. 14.4): 
Մի քանի ացինուսներ միասին 

կազմում են թոքաբլթակները:  
Թոքերը կրծքավանդակի խոռոչում տեղակայված կոնաձև զույգ օր-

գաններ են: Գագաթով ուղղված են վեր, հասնում են VII պարանոցային ողի 
մակարդակին, հիմքով ուղղված են վար՝ հպվելով կրծքի և որովայնի խոռոչ-
ներն իրարից սահմանազատող ստոծանուն: 

 Աջ թոքն ավելի մեծ է և կազմված է վերին, ստորին ու միջին բլթերից, 
մինչդեռ ձախ թոքում բացակայում է միջին բիլթը: Թոքերում ընդհանուր առ-
մամբ կան 600-700 մլն թոքաբշտեր: Վիրաբուժական նկատառումներով՝ թո-
քերն ընդուն-
ված է նաև բա-
ժանել հատ-
վածնե- րի (սեգ-
մենտ- ներ): 
Յուրա- քանչյուր 
թոք պատ-
ված է շճային 
պատ- յանով, ո-
րը կոչ- վում է 

Նկար 14.4. Բրոնխային ծառի գծապատկերը:
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թոքամիզ (պլևրա): Վերջինս կազմված է 2 թերթիկներից՝ ընդերային (վիսցե-
րալ) և առպատային (պարիետալ) (նկ. 14.5): Թոքամզի ընդերային թերթիկը 
սերտորեն կպած է թոքի մակերեսին, իսկ առպատայինը պատում է կրծքա-
վանդակի ներքին մակերեսը: Թոքամզի 2 թերթիկների արանքում կա հերմե-
տիկ փակ խոռոչ՝ թոքամզի խոռոչ, որում առկա շճային հեղուկը փոքրաց-
նում է թերթիկների միջև եղած շփման ուժը և նրանց զերծ պահում կպում-
ների առաջացումից: Շնչառության ընթացքում թոքամզի խոռոչը լայնանում 
և նեղանում է՝ տատանվելով 5-10 մլ-ի սահմաններում: 

Նկար 14.5. Թոքամզային թերթիկների և խոռոչի գծապատկերը: 
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Կրծքավանդակն ընդգրկում է հետևի մասից 12 կրծքային ողերը՝ իրենց 
միացած 12 զույգ կողերով, որոնք, կազմելով կրծքավանդակի կողմնային 
պատերը, գալիս և առաջային մասում միանում են կրծոսկրին: 

 
14.2. Շնչառական համակարգի ոչ շնչառական ֆունկցիաները 

 
Շնչառական համակարգի օրգանները, բացի բուն շնչառական ֆունկ-

ցիայից մասնակցում են նաև մի շարք կարևոր այլ կենսաբանական գործըն-
թացների իրականացմանը, որոնք են. 

1. Օրգանիզմի pH-ի կարգավորումը. ներքին միջավայրի հեղուկներում 
H+ իոնների ավելցուկը խթանում է շնչառական կենտրոնի աշխատանքը, 
շնչառությունը հաճախանում ու խորանում է, որի հետևանքով մեծ քանա-
կությամբ ածխաթթու գազ է հեռանում օրգանիզմից։ Դա հանգեցնում է հե-
ղուկներում H+ իոնների քանակի նվազմանը: Վերջինիս պակասը, ընդհակա-
ռակը, արգելակում է շնչառական կենտրոնի ակտիվությունը, և շնչառութ-
յան արդյունավետության անկման հետևանքով արյան մեջ կուտակվող ած-
խաթթու գազն առաջացնում է ածխաթթու, վերականգնվում է նվազած H+ 
իոնների քանակը: 

CO2 + H2O       H2CO3       H+ + HCO3- 

2. Սինթեզը. թոքերում սինթեզվում են մի շարք կենսաբանական ակ-
տիվ նյութեր, ինչպիսիք են հեպարինը, պրոստագլանդինները, սերոտոնինը, 
հիստամինը, թրոմբոպլաստինը, մակարդման պլազմային VII և VIII գործոն-
ները և այլն: Բացի այդ, թոքերում անգիոթենզինազի ազդեցությամբ անգիո-
թենզին-1-ը փոխակերպվում է անգիոթենզին-2-ի: 

3. Քայքայումը. թոքերում ապաակտիվացվում են մի շարք կենսաբա-
նորեն ակտիվ նյութեր: Մազանոթների էնդոթելը կլանում և ֆերմենտային 
ճեղքման է ենթարկում արյան մեջ շրջանառող բրադիկինինի մոտ 80%-ը, E 
և F պրոստագլանդինների մինչև 95%-ը: 

4. Արտազատումը. արտաշնչված օդի հետ գոլորշիանում է ջրի որոշա-
կի քանակ, ինչպես նաև հեռանում է օրգանիզմում գոյացող ցնդող նյութերի 
զգալի մասը, ինչպիսիք են ացետոնը, էթանոլը, եթերները:  

5. Ջերմակարգավորումը. թոքերում առաջանում է զգալի քանակութ-
յամբ ջերմություն, որն օժանդակում է օրգանիզմի ջերմագոյացմանը, մյուս 
կողմից՝ ալվեոլների մակերեսից կատարվող ջրի գոլորշիացումը ծառայում է 
ջերմատվության մեխանիզմներին: 

6. Պաշտպանությունը. շնչուղիների էպիթելի լորձաթաղանթը պարու-
նակում է T և B լիմֆոցիտներ, բազոֆիլներ, որոնք մասնակցում են օրգա-
նիզմի պաշտպանական ռեակցիաներին: Թոքերը պատնեշ են արտաքին ու 
ներքին միջավայրերի միջև, նրանցում ալվեոլային ֆագոցիտներով իրակա-
նանում է ֆագոցիտոզ, արտադրվում են լիզոցիմ, ինտերֆերոն, հակամար-
միններ: 

7. Խոսքի ձևավորումը. թոքերը ձայնագոյացման համար օդի պա-
հեստարան են, իսկ շնչափողը, կոկորդը, ըմպանը անմիջապես մասնակցում 
են խոսքի ձևավորմանը:  

 

14.3. Շնչառության փուլերը և ցիկլը 
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Շնչառությունը կազմված է մի քանի փուլերից՝  
1. արտաքին շնչառություն կամ թոքերի օդափոխում (վենտիլյացիա), 
2. գազափոխանակություն թոքաբշտերի օդի և արյան փոքր շրջանառութ-

յան մազանոթների միջև, 
3. արյան միջոցով գազերի փոխադրում թոքերից հյուսվածքներ (O2) և 

հակառակ ուղղությամբ (CO2), 
4. գազափոխանակություն արյան մեծ շրջանառության մազանոթների և 

հյուսվածքային հեղուկի, ապա՝ բջիջների միջև, 
5. ներբջջային կամ ներքին շնչառություն. օքսիդավերականգման ռեակ-

ցիաների ամբողջություն, որոնք ընթանում են թթվածնի ծախսով և 
ածխաթթու գազի առաջացմամբ: 

 
Ասվածից պարզ է դառնում, որ շնչառական համակարգը մասնակցում 

է բազմափուլ շնչառական գործընթացի միայն առաջին 2 փուլերին: Մինչդեռ 
շնչառությանը մասնակցում է ողջ օրգանիզմը. այսպես, օրինակ՝ օդափո-
խումն անհնար է առանց շնչառական մկանների մասնակցության, գազերի 
փոխադրումն անհնար է պատկերացնել առանց արյան և սիրտ-անոթային 
համակարգերի անմիջական մասնակցության, ներքին շնչառության փուլում 
ընդգրկված են օրգանիզմի բոլոր կենդանի բջիջները, իսկ այս բոլոր փուլերի 
կարգավորման համար կարևորվում են նյարդային և ներզատական 
համակարգերը: 

Շնչառության կենսամեխանիկան: Արտաքին շնչառությունը կամ 
օդափոխությունը կազմված է շնչառական ցիկլից, որն ընդգրկում է 1 
ներշնչում (ինսպիրացիա), երբ մթնոլորտային օդը ներթափանցում է թոքեր, 
և դրան հաջորդող 1 արտաշնչում (էքսպիրացիա), երբ կազմափոխված օդը 
դուրս է մղվում թոքերից: Չափահաս մարդու օրգանիզմում ֆիզիոլոգիական 
հանգստի վիճակում 1 շնչառական ցիկլը տևում է 3.5-6 վրկ, ընդ որում, 
ներշնչումը 1.3 անգամ արտաշնչումից ավելի արագ է կատարվում: 1 րո-
պեում շնչառական 14-18 ցիկլ է կատարվում: Թոքերը արտաքին շնչառութ-
յանը մասնակցում են միայն պասիվ՝ հետևելով լայնացող և նեղացող կրծքա-
վանդակի չափերին: Այդ մեխանիզմում կարևոր են ճնշումների տար-
բերությունները:  

 



501 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

14.3.1. Թոքային ճնշումներ 
 

Մթնոլորտային ճնշումը, որը ծովի մակերևույթին հիմնականում 760 մմ 
ս. ս. է, ազդում է միջավայրում առկա բոլոր իրերի և օրգանիզմների, այդ 
թվում՝ մարդու վրա: Երևանում միջին մթնոլորտային ճնշումն ավելի ցածր է, 
քանի որ Երևանը ծովի մակերևույթից բարձր է միջինը 1000 մ-ով. Pմթն.=660 
մմ ս.ս.: Շնչառական համակարգում առկա ճնշումները գնահատելիս դրանք 
համեմատվում են առկա մթնոլորտային ճնշման հետ. դրական են, եթե մեծ 
են մթնոլորտայինից, և բացասական են, եթե փոքր են:  

Թոքերի ալվեոլներում եղած ճնշումը կոչվում է ներթոքային (նկ. 14.6): 
Այն միշտ ձգտում է հավասարվել մթնոլորտայինին, քանի որ ալվեոլները 
շնչառական ուղիների միջոցով հաղորդակցվում են մթնոլորտային օդի հետ: 
Ներշնչելիս, երբ մեծանում է կրծքի խոռոչը, թոքերը լայնանում են, նրանցում 
առկա օդը նոսրանում է՝ հանգեցնելով 1-2 մմ ս.ս. չափով ճնշման նվազման: 

Մթնոլորտի և թոքերի միջև առաջանում է ճնշումների տարբերութ-
յուն, և օդը շնչառական ուղիներով 
անցնում է բարձր ճնշումից՝ արտաքի-
նից, դեպի ցածր ճնշում ունեցող մի-
ջավայր՝ թոքեր: Օդի մուտքը դադա-
րում է, երբ ճնշումները հավասարվում 
են: Ստացվում է, որ ներշնչման ավար-
տին ներթոքային ճնշումը հավասար է 
մթնոլորտային ճնշմանը: Դրան հակա-
ռակ՝ երբ արտաշնչման ժամանակ թո-
քերը սկսում են վերադառնալ իրենց ե-
լակետային չափերին, ալվեոլներում ե-
ղած օդը սեղմվում է, և ներթոքային 
ճնշումը 1-2 մմ ս.ս.-ով գերազանցում է 

մթնոլորտայինին: Այս դեպքում առաջացող 
ճնշումների տարբերությամբ օդը թոքերից դուրս է մղվում արտաքին 
միջավայր դարձյալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ ներթոքային ու 
մթնոլորտային ճնշումները չեն հավասարվել իրար, որը կատարվում է 
արտաշնչման ավարտին: Այսպիսով, ներթոքային ճնշումը ներշնչելիս 
դառնում է բացասական՝ ցածր մթնոլորտայինից, իսկ արտաշնչելիս՝ դրա-
կան՝ ավելի մեծ, քան մթնոլորտային ճնշումն է: Տարբեր հիվանդությունների 
հետևանքով օդատար ուղիների երկարատև բորբոքումների կամ նեղա-
ցումների դեպքում դժվարանում է օդի ներհոսքը և արտահոսքը շնչուղի-
ներով: Արդյունքում ալվեոլային՝ ներթոքային ճնշման խիստ և երկարատև 
տատանումները հանգեցնում են դրանց ձևաբանական փոփոխությունների, 
առաջանում է ալվեոլների և բրոնխիկների պատերի մասնակի քայքայում:  

Թոքամզի խոռոչում հանգիստ շնչառության ժամանակ ճնշումը միշտ 
բացասական է. ցածր է մթնոլորտայինից: Դրա առաջացման սկզբնապատ-
ճառն այն է, որ ծնվելուց հետո կրծքավանդակն ավելի արագ է աճում, քան 
թոքերը, և հերմետիկ փակ խոռոչը լայնանում է՝ ստեղծելով բացասական 
ճնշում: Այդ բացասականությունը պահելու համար մշտապես աշխատում են 
ակտիվ մեխանիզմներ, որոնք ստեղծում են թոքերի ներծծման ուժ և 
հնարավորություն չեն տալիս՝ այստեղ օդ կամ շճային հեղուկի ավելցուկ կու-

Նկար 14.6. Թոքային ճնշումները  
հանգիստ արտաշնչումից հետո: 
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տակվի: Թոքերի մշտապես ձգված վիճակի պատճառը մթնոլորտային 
ճնշումն է, որի ազդեցությամբ թոքերը լցված են օդով և կարծես ներսից 
հրվում են դեպի կրծքի խոռոչի պատեր: Այս ուժին մշտապես հակազդում է 
թոքերի առաձգականության ուժը, որը փորձում է թոքերը հետ բերել իրենց 
նախնական՝ չձգված վիճակին: Հենց թոքերի առաձգականության ուժի չա-
փով էլ թոքամզի խոռոչում ճնշումը ցածր է մթնոլորտայինից:  

Ներշնչման ժամանակ, երբ կրծքի խոռոչը լայնանում է՝ իր հետ տանե-
լով իր պատերին ամրացված թոքամզի առպատային թերթիկը, թոքամզի 
խոռոչի ծավալը մեծանում է, միաժամանակ թոքերի առաձգականության ու-
ժը թույլ չի տալիս, որ թոքամզի մյուս՝ ընդերային թերթիկը լիարժեք հետևի 
առպատայինին: Արդյունքում թոքամզի խոռոչի ծավալը մեծանում է, իսկ 
քանի որ այն հերմետիկ փակ խոռոչ է, այստեղ մասնիկները նոսրանում են, 
ուստի ճնշումն այստեղ դառնում է էլ ավելի բացասական: Միևնույն 
ժամանակ, ալվեոլներում ճնշումն ավելի բարձր է, ուստի այնտեղ եղած օդի 
մոլեկուլները, ներսից ճնշելով, լայնացնում են թոքերը: Ստեղծվում է 
անդրթոքային ճնշում, որը որոշվում է ներթոքային և թոքամզային ճնշում-
ների տարբերությամբ.  Pանդրթք = Pներթք - Pթմ: 

Անդրթոքային ճնշումը միշտ փորձում է լայնացնել թոքերը: Սա է պատ-
ճառը, որ կրծքավանդակի լայնացումը հանգեցնում է թոքերի լայնացմանը: 
Ասվածն ավելի լավ պատկերացնելու համար քննարկենք Դոնդերսի փորձը 
(նկ. 14.7):  

 
Նկար 14.7. Դոնդերսի փորձի մոդելավորումը՝ ա) ռետինե թաղանթի ներանկումից թոքերը սմքում են, 

բ) ռետինե թաղանթի արտանկումից թոքերը լցվում են օդով: 
Կենդանու թոքերը տեղադրվում են ներքևի պատը ռետինե թաղանթով 

հերմետիկորեն փակված ապակե տարայում: Ռետինե թաղանթը կատարում 
է ստոծանու դեր, իսկ ընդերային թերթիկը ամրացված է թոքերին, ուստի 
թոքամզային խոռոչի դերը կատարում է թոքերի և ապակու միջև եղած տա-
րածությունը: Երբ թաղանթը ձգելով իջեցնում ենք ներքև՝ մեծացնելով տա-
րայի ծավալը, թոքերը փքվում են, քանի որ տարայում առաջանում է ստեղծ-
ված բացասական ճնշման և թոքաբշտային ճնշման տարբերություն: 
Նույնպես մարդու թոքերն են փորձում հետևել լայնացող ու նեղացող կրծքա-
վանդակի խոռոչի չափերին, և այս մեխանիզմում կարևորագույն դեր ունի 
թոքամզային ճնշման բացասականությունը:  

Եթե շնչառության ընթացքում ճնշաչափով գրանցենք թոքամզի խոռո-
չի ճնշումը, ապա այն կձգտի մթնոլորտայինին միայն խոր արտաշնչումից 
հետո: Հանգիստ արտաշնչումից հետո այն մոտ 3 մմ ս.ս.-ով ցածր է մթնո-
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լորտայինից, այսինքն՝ հավասար է −3…-5 մմ ս.ս.-ի, հանգիստ ներշնչման 
դեպքում −6…-9 մմ ս.ս., իսկ խոր ներշնչման ավարտին այն կարող է հասնել 
−20 մմ ս.ս.-ի: Այս տարբերություն-
ների պատճառը թոքերի առաձ-
գականությունն է, որը, հակազդե-
լով մթնոլորտային ճնշմանը, իր 
չափով փոքրացնում է թոքամզում 
ձևավորվող ճնշումը:  

Pթոքամզային = Pմթնոլորտային − 
Pառաձգական 

 
14.3.2. Թոքերի 

առաձգականությունը և այն 
պայմանավորող գործոնները 

 
Թոքերի 

առաձգականությունն ունի 3 
հիմնական բաղադրիչներ՝ 

1. բրոնխիկների և 
բրոնխերի հարթ մկանների 
առաձգականություն, 

2. թոքաբշտերի պատը 
կազմող էլաստիկ թելերի 
առաձգականություն, 

3. ալվեոլների ներքին 
մակերեսը պատող շճային նյութի՝ սուրֆակտանտի մակերևութային 
լարվածության ուժ, որն ապահովում է թոքերի առաձգականության 2/3 
մասը:  

Սուրֆակտանտ: Ցանկացած հեղուկի և գազի սահմանագծում հե-
ղուկի մասնիկներն ավելի ուժգին են ձգվում միմյանցից, քան նրանց հարող 
գազի մոլեկուլների կողմից: Առաջանում է մի ուժ, որը կոչվում է հեղուկի 
մակերևութային լարվածության ուժ: Դա կարծես հեղուկի ներքին ուժն է, 
որը հնարավորություն չի տալիս, որ այն մեծացնի իր շփման մակերեսը 
գազի հետ: Ալվեոլների պատի 20-25%-ը կազմող երկրորդ տեսակի պնևմո-
ցիտներում մշտապես սինթեզվում է մի նյութ, որը կոչվում է սուրֆակտանտ 
(մակերևութային ակտիվ նյութ): Նրա կազմում հիմնական բաղադրիչը ֆոս-
ֆոլիպիդներն են, կան նաև սպիտակուցներ և ածխաջրեր: 
Սուրֆակտանտը, պատելով ալվեոլների ներքին մակերեսը 1-2 մկմ հաստու-
թյամբ շերտով, մակերևութային լարվածություն է ստեղծում ալվեոլների 
ներքին մակերեսի վրա (նկ. 14.8): Դրա շնորհիվ ալվեոլները ձգտում են 
գրավել փոքր ծավալ: Եթե ալվեոլների ներքին պատերը ջրով պատված 
լինեին, ապա ջրի չափազանց մեծ մակերևութային լարվածության պատ-
ճառով արտաշնչման պահին ալվեոլների պատերը կկպչեին իրար, 
կկատարվեր թոքերի սմքում՝ կոլապս կամ աթելեկտազ: Բայց քանի որ 
սուրֆակտանտի մակերևութային լարվածության ուժը զգալիորեն փոքր է 
ջրից, ուստի այն փոքրացնում է ալվեոլների մակերևութային լարվածու-
թյունը՝ ամենախոր արտաշնչման ժամանակ անգամ կանխելով ալվեոլների 

Նկար 14.8. Ալվեոլի կառուցվածքը: 
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կոլապսը: Սուրֆակտանտի կիսատրոհման արագությունը 12-16 ժամ է, 
ուստի այն անընդհատ պետք է սինթեզվի բավարար քանակությամբ: Եթե 
դա ինչ-ինչ պատճառներով չի կատարվում, ապա թոքերը սմքում են, քանի 
որ ալվեոլների պատի հյուսվածքային հեղուկի կազմն ավելի մոտ է ջրին: Այս 
դեպքում շնչառությունը դառնում է դժվարացած, քանի որ ներշնչման 
յուրաքանչյուր պահին լրացուցիչ ճիգեր են անհրաժեշտ սեղմված 
ալվեոլները օդով լցնելու համար:  

 

Սուրֆակտանտի հիմնական ֆունկցիաներն են. 
1. Ապահովում է թոքերի առաձգականության 2/3 մասը՝ խոր ներշնչ-

ման ժամանակ թոքաբշտերը պաշտպանելով գերձգումից ու պայթելուց, ինչ-
պես նաև նպաստելով պասիվ արտաշնչմանը:  

2. Կանխում է ալվեոլների կոլապսը՝ նրանց մշտապես բաց պահելով, 
որի հետևանքով ամենախոր արտաշնչումից հետո անգամ, երբ փակվում են 
մանր բրոնխիկները, ալվեոլների պատերի կպումներ չեն առաջանում: 

3. Ունի մանրէասպան հատկություն: Նրա կազմում առկա սպիտա-
կուցներն ամրանում են մանրէների մակերեսին՝ դրանց ճանաչելի դարձնե-
լով մակրոֆագերի համար, ինչպես նաև սուրֆակտանտի կազմում առկա ո-
րոշ նյութեր խթանում են թոքաբշտային մակրոֆագերի ներգաղթը միջալ-
վեոլային տարածությունից դեպի ալվեոլ: 

4. Ալվեոլների պատերի էպիթելային հյուսվածքը պաշտպանում է մե-
խանիկական վնասվածքներից և վիրուսային ներթափանցումից: Սուրֆակ-
տանտն իր մեջ է ընկղմում ներշնչված օդի հետ թափանցած մասնիկներն ու 
վիրուսները և արտահանում դեպի շնչուղիներ, որտեղից էլ լորձի հետ 
դրանք դուրս են բերվում: 

5. Հեշտացնում է գազափոխանակությունը թոքաբշտերում` մեծացնե-
լով գազերի լուծելիությունը: 

6. Կարևոր է նորածնի առաջին շնչառական ցիկլի համար:  
7. Պատնեշելով ալվեոլների օդը հյուսվածքային հեղուկից՝ կանխարգե-

լում է թոքային այտուցների առաջացումը՝ բացառելով թոքաբշտերում հե-
ղուկի կուտակումը: 

8. Ապահովում է տարբեր տրամագծերով թոքաբշտերում ճնշման հա-
վասարեցումը: Ավելի հաստ շերտով պատելով փոքր ալվեոլները, սուրֆակ-
տանտը կանխում է ներշնչման ժամանակ փոքր ալվեոլներում ճնշման ավելի 
մեծ լինելը, որը կհանգեցներ օդի ներթոքային հոսքին, և փոքր ալվեոլները 
կդատարկվեին հօգուտ մեծերի:  

Վաղաժամ ծնված երեխաների շրջանում առկա է դժվարացած շնչա-
ռություն, քանի որ սուրֆակտանտը ալվեոլներում սկսում է սինթեզվել 
հղիության 24-25-րդ շաբաթից հետո միայն, իսկ բավարար քանակությամբ՝ 
28-րդ շաբաթից սկսած: Ծխողների, թունավոր գազերին մշտապես առնչվող 
մարդկանց շրջանում սուրֆակտանտի անբավարար քանակությունը ևս 
հանգեցնում է շնչառության ախտահարումների: Խոր շնչառությունը, ֆիզի-
կական աշխատանքը, պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի դրդումը, 
ինչպես նաև գլյուկոկորտիկոիդները խթանում են սուրֆակտանտի սինթե-
զը:   

14.3.3. Ներշնչման և արտաշնչման մեխանիզմը 
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Մենք ներկայացրինք, թե ինչու և ինչպես են թոքերը ձգտում ընդունել 
լայնացող ու նեղացող կրծքի խոռոչի չափերը, ինչ ուժեր են դրան նպաս-
տում և ինչ ուժեր՝ հակազդում: Այժմ փորձենք հասկանալ, թե ինչպես են 
փոխվում կրծքավանդակի չափերը՝ կմախքային մկանների աշխատանքի 
շնորհիվ:  

Բոլոր այն մկանները, որոնց կծկումը 
հանգեցնում է կրծքի խոռոչի մեծացմանը, 
կոչվում են ներշնչական, իսկ իրենց 
կծկումով կրծքավանդակը նեղացնող 
մկանները կոչվում են արտաշնչական: 

Ներշնչում: Ներշնչական մկանները 
լինում են հիմնական և օժանդակ: Հիմ-
նական ներշնչական մկաններն են ստո-
ծանու, արտաքին թեք միջկողային, ներ-
քին միջաճառային մկանները, իսկ օժան-
դակները՝ կրծոսկրաանրակապտկաձև, 
կրծքային մեծ և փոքր, առաջային ատամ-
նավոր, առջևի սանդղաձև, ռոմբաձև 
մկանները: Հանգիստ շնչառությանը մաս-
նակցում են միայն հիմնական ներշնչա-
կան մկանները՝ ստոծանու և արտաքին 

թեք միջկողային մկանները:  
Ստոծանին մկանաջլային միջնապատ է, որը սահմանազատում է 

կրծքի և որովայնի խոռոչները, այն հատուկ անցքեր ունի անոթների և կե-
րակրափողի համար: Ստոծանին գմբեթաձև է, ուռուցիկ մասով ուղղված է 
դեպի կրծքավանդակ, գոգավորով՝ որովայնախոռոչ (նկ. 14.9): Ստոծանու 
մկանային խրձերը կծկվելիս գմբեթը մասնակի հարթվում է, որը մեծացնում 
է կրծքի խոռոչը ուղղահայացորեն: Գմբեթի գագաթի բարձրությունը հաս-
նում է 20 սմ-ի, սակայն հանգիստ ներշնչելիս այն իջնում է ընդամենը 1.5-2 
սմ-ով, խորը ներշնչելիս՝ 10-12 սմ-ով: Ստոծանին ապահովում է կրծքավան-
դակի ծավալի մեծացման 60-75%-ը: 

Արտաքին թեք միջկողային մկանների կծկումն ապահովում է կրծքա-
վանդակի ծավալի մեծացման մնացած՝ 25-40 %-ը: Այս մկանները տեղակայ-
ված են 12 զույգ կողերի արանքում: Յուրաքանչյուր մկան իր հակադիր ծայ-
րերով միացած է 2 հարևան կողերին, ինչպես անունն է հուշում՝ որոշակի 
թեքությամբ: Մկանը կծկվելիս նույն ուժով է ազդում 2 հարևան կողերի վրա՝ 
փորձելով իջեցնել վերևի կողը և բարձրացնել ներքևինը: Եթե թեքությունը 
չլիներ, ապա կողերը այս մկանների կծկման հետևանքով կմոտենային ի-
րար: Մինչդեռ ներքևի կողին մկանը միացած է հենակետից՝ ողնաշարից ա-
վելի հեռու հատվածում, քան վերևինին: Դրա շնորհիվ ներքևում գտնվող 
կողն ավելի շատ է վեր բարձրանում, քան իջնում է վերևի կողը: Այսինքն՝ 
կողերը բարձրանում են վեր՝ իրենց հետ բարձրացնելով նաև կրծոսկրը: 
Բարձրանալու ընթացքում նրանք մի փոքր պտտվում են սեփական 
առանցքի շուրջ, քանի որ մկանները վերևի կողին միացած են ավելի հետին 
դիրքում, քան ստորինին։ Այդ պտույտը հանգեցնում է կրծքավանդակի մե-
ծացմանը նետաձիգ (սագիտալ) և լայնական ուղղություններով: Այսպիսով, 
ներշնչական մկանները կծկվելիս կրծքավանդակը լայնանում է 3 ուղղութ-

Նկար 14.9. Ստոծանին: 
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յուններով՝ ուղղահայաց (ստոծանու հաշվին), լայնական և նետաձիգ (ար-
տաքին թեք միջկողային մկանների հաշվին) (նկ. 14.10):  

Երբ մեծանում է կրծքավանդակի ծավալը, թոքերի ծավալը հետևում է 
դրան: Քանի որ թոքերում օդը նոսրանում է, ուստի թոքաբշտային ճնշումը 
1-2մմ ս.ս.-ով նվազում է մթնոլորտայինից: Ստեղծված ճնշումների գրա-

դիենտն ապահովում է օդի ներհոսքը շնչուղիներով դեպի թոքեր: Կատար-
վում է ներշնչում: Ներշնչական մկանները կծկվելիս էներգիայի մեծ մասը 
ծախսվում է թոքերի առաձգականության, ինչպես նաև օդի ներհոսքի ժա-
մանակ շփման ուժի հետևանքով առաջացող շնչուղիների դիմադրության 
հաղթահարման վրա:  

Արտաշնչում: Արտաշնչական են ներքին թեք միջկողային, կրծքի լայ-
նական, ենթակողային, որովայնային մկանները: Դրանք մասնակցում են 
միայն խոր շնչառությանը՝ կծկվելիս փոքրացնելով կրծքավանդակի ծավալը: 
Հանգիստ շնչառության ժամանակ արտաշնչումը կատարվում է պասիվ՝ որ-
պես ներշնչման հետևանք: Երբ ներշնչական հիմնական մկաններն այլևս 
չեն կծկվում, բարձրացած կրծքավանդակի ծանրությունը, աճառների ա-
ռաձգականությունը, ստոծանու կծկման հետևանքով սեղմված որովայնային 
օրգանների հակազդման ուժը, ինչպես նաև թոքերի առաձգական ուժը ինք-
նաբերաբար հանգեցնում են կրծքի խոռոչի փոքրացմանը: Թոքերը ևս սեղմ-
վում են, և ներթոքային ճնշումը մի պահ 1.5-2 մմ ս.ս.-ով բարձրանում է 
մթնոլորտային ճնշումից: Այս պատճառով էլ հենց օդը դուրս է գալիս թոքե-
րից՝ օգտագործելով օդատար ուղիները, կատարվում է արտաշնչում: 

 

Նկար 14.10. Ներշնչական և արտաշնչական մկանների աշխատանքի գծապատկերը: 
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Նկար 14.11. Բաց պնևմաթորաքս։ 

14.3.4. Պնևմաթորաքս 
 
Թոքամզի խոռոչի հերմետիկության խախտումը, որը հանգեցնում է 

այնտեղ օդի կուտակմանը, կոչվում է պնևմաթորաքս: Այդ դեպքում թո-
քամզի խոռոչի ճնշման բացասականությունը մասամբ կամ լիովին վերա-
նում է, և թոքերը սմքում են: Թեև ներշնչելիս և արտաշնչելիս համապա-
տասխանաբար մեծանում և փոքրանում է կրծքի խոռոչի ծավալը, թոքերն 
այլևս չեն հետևում այդ ծավալային փոփոխություններին, և շնչառությունը 
մասամբ կամ լիովին դառնում է անհնար: Պնևմաթորաքսի պատճառ կարող 
են դառնալ կրծքավանդակի վնասվածքները, թոքային հիվանդությունները 
(տուբերկուլոզ, թոքաբորբ, չարորակ գոյացություններ), ինչպես նաև բժշկա-
կան որոշակի միջամտություններ, ինչպիսիք են սրտի կամ թոքերի բաց վի-
րահատությունները, կենտրոնական երակներում կաթետորներ տեղադրելը, 
թոքային հյուսվածքի բիոպսիան և այլն: Պնևմաթորաքսները լինում են փակ, 
բաց և փականային:  

Փակ պնևմաթորաքսի դեպքում օդի որոշակի քանակություն ինչ-ինչ 
պատճառներով կուտակվում է թոքամզի խոռոչում, սակայն գործընթացը 
շարունակական չէ: Նման դեպքերում թոքամզի թերթիկների ներծծման 
հատկության շնորհիվ օդը աստիճանաբար հետ է ներծծվում, և շնչա-
ռությունը վերականգնվում է:  

Բաց պնևմաթորաքսի դեպքում թոքամզի խոռոչը հաղորդակցվում է 
մթնոլորտային օդի հետ, և թոքամզային ճնշումը հավասարվում է մթնոլոր-
տայինին: Այդ դեպքում թոքը լրիվ սմքում է (նկ. 14.11): Երկկողմանի բաց 
պնևմաթորաքսն առանց բժշկական միջամտության արագ հանգեցնում է 
մահվան:  

Ավելի բարդ իրավիճակ է ստեղծվում փականային պնևմաթորաքսի 
դեպքում, երբ օդը, ներշնչելիս թափանցելով թոքամզի խոռոչ, արտաշնչելիս 

այլևս չի կարողանում 
դուրս գալ այնտեղից: Օ-
դի թակարդի ստեղծման 
պատճառ հաճախ դառ-
նում են հյուսվածքների 
տեղաշարժերը, որոնք 
կարծես միակողմանի 
բացվող փականի դեր են 
կատարում՝ օդի շարժը 
ապահովելով միայն դե-
պի թոքամզային խոռոչ: 
Թոքամզային խոռոչում 
օդն անընդհատ ավելա-
նում է՝ ստեղծելով մթնո-
լորտայինից բարձր՝ 
դրական ճնշում: Դա 
հանգեցնում է թոքամզի 
թերթիկների սեղմման, 

ցավային շոկի զարգաց-
ման, ինչպես նաև սրտի և 
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կենտրոնական անոթների՝ դեպի առողջ թոքի կողմը տեղաշարժման: Ա-
ռանց բժշկական օգնություն ցուցաբերելու՝ անգամ միակողմանի փականա-
յին պնևմաթորաքսը անհամատեղելի է կյանքի հետ: 

 
14.3.5. Թոքային ծավալներ և տարողություններ 

 
Թոքերի օդափոխության միջոցով անընդհատ թարմացվում է թո-

քաբշտերի օդը: Շնչառության արդյունավետությունը պայմանավորված է 
թարմացվող օդի քանակով, որն իր հերթին՝ շնչառական շարժումների հա-
ճախությամբ և շնչառության խորությամբ:  

Շնչառական շարժումների հաճախությունը որոշվում է 1 րոպեում կա-
տարվող շնչառական ցիկլերի թվով: Չափահաս մարդու դեպքում հանգիստ 
պայմաններում այն կարող է տատանվել 14-18 ցիկլ/ր-ի սահմաններում: Այս 
ցուցանիշը կտրուկ կարող է մեծանալ ֆիզիկական կամ հուզական լարվա-
ծության ժամանակ, թթվածնաքաղցի պայմաններում, արտաքին միջավայրի 
ջերմաստիճանի կամ օդի հարաբերական խոնավության ավելացման դեպ-
քում և այլն:  

Շնչառության հաճախությունն էապես պայմանավորված է նաև տա-
րիքով. այսպես՝ նորածնի դեպքում այն 50-60 ցիկլ/ր է, 1 տարեկանում նվա-
զում է մինչև 20-40 ցիկլ/ր և աստիճանաբար նվազելով՝ 10-12 տարեկանում 
արդեն հավասարվում է չափահաս մարդու ցուցանիշին: Նորածնի բարձրա-
հաճախ շնչառության հիմնական պատճառը թոքամզի խոռոչի ճնշման 
փոքր բացասականությունն է, որը տարիքին զուգընթաց մեծանում է, քանի 
որ ծնվելուց հետո կրծքավանդակն ավելի արագ է զարգանում, քան թոքերը, 
և թոքամզի թերթիկները հեռանում են իրարից: 

 Շնչառության խորությունը որոշվում է 1 շնչառական ցիկլի ժամանակ 
թոքեր ներթափանցած և դուրս մղված օդի ծավալով: Այն ևս կարող է փոխ-
վել՝ պայմանավորված իրավիճակով, տարիքով ու սեռով: Չափահաս մար-
դու դեպքում հանգիստ պայմաններում շնչառության խորությունը 500մլ է, 
մինչդեռ ֆիզիկական և հուզական լարումների ժամանակ կարող է 
տասնապատիկ մեծանալ՝ հասնելով 5-6 լ-ի:  

Թոքերի օդափոխությունը գնահատելու համար հաճախ գործածվում է 
«շնչառության րոպեական ծավալ» (ՇՐԾ) հասկացողությունը: Այն բնութագրում 
է միավոր ժամանակում թոքեր մտնող և դուրս եկող օդի ծավալը:  
ՇՐԾ-ն հաշվարկելու համար պետք է շնչառական ծավալը բազմապատկել 
շնչառության հաճախությամբ: Օրինակ՝ եթե մարդու շնչառական ծավալը 
500 մլ է, և 1 րոպեում նա կատարում է 16 շնչառական շարժում, ապա նրա 
ՇՐԾ-ն հավասար կլինի այդ 2 թվերի արտադրյալին՝ 8000 մլ/ր: 

Օդափոխությունը գնահատելու համար բժշկական պրակտիկայում 
շնչառության տարբեր փուլերում չափվում են թոքային ծավալները:  

Հիմնական թոքային ծավալները 4-ն են (նկ. 14.12). 
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Նկար 14.12 Տղամարդու սպիրոգրաֆիայի արդյունքները: 

Ծավալները տրված են մլ-ով: 
 

1. Ֆիզիոլոգիական հանգիստ պայմաններում յուրաքանչյուր 
ներշնչման ժամանակ թոքեր մտնող և արտաշնչման ժամանակ դուրս եկող 
օդի ծավալը կոչվում է շնչառական ծավալ: Չափահաս մարդու դեպքում այն 
մոտ 500 մլ է:  

2. Հանգիստ ներշնչումից հետո լրացուցիչ առավելագույն չափով 
ներշնչված օդի ծավալը կոչվում է ներշնչման պահեստային ծավալ, որը 2500-
3000 մլ է:  

3. Հանգիստ արտաշնչումից հետո լրացուցիչ առավելագույն ար-
տաշնչվող օդի ծավալը կոչվում է արտաշնչման պահեստային ծավալ: Այն 1000-
1400 մլ է: Հատկապես այս ծավալը կախված է երկրի ձգողության ուժից և 
խիստ նվազում է մեջքի վրա պառկած դիրքում չափելիս:  

4. Անգամ ամենախոր արտաշնչումից հետո թոքերում մնում է 1200-
1500 մլ օդ, որը կոչվում է թոքերի մնացորդային ծավալ: Պատճառն այն է, որ 
նախաալվեոլային բրոնխիկներն ավելի հեշտ են սեղմվում և փակվում՝ ար-
գելակելով ալվեոլների լրիվ դատարկումը: Դա անհրաժեշտ է ալվեոլները 
մշտապես բաց մնալու և թոքերը սմքումից զերծ պահելու համար: Թոքերի 
մնացորդային ծավալը չի հեռանում անգամ կրծքավանդակի ուժգին սեղ-
մումների պայմաններում: Այն կարող է հեռանալ թոքերից միայն բաց 
պնևմաթորաքսի դեպքում, քանի որ նման իրավիճակում վերանում է թո-
քամզային խոռոչի բացասական ճնշումը, և ալվեոլներն ու բրոնխիկները 
կորցնում են ձգվածությունը:  

Թոքերի մնացորդային ծավալի շնորհիվ ներշնչած թոքը թեթև է և չի 
սուզվում ջրում: Այս փաստն օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ, 
հատկապես նորածինների մահվան պատճառը բացահայտելու համար: Եթե 
երեխան ծնվել է մահացած, ապա նա դեռ չի հասցրել օդ ներշնչել, և թոքը 
կսուզվի ջրի մեջ, իսկ եթե մահացել է ծնվելուց հետո, ապա ներշնչած օդում 
արդեն առկա մնացորդային ծավալի պատճառով թոքը չի սուզվի, և այն 
կմնա ջրի երեսին:  

Բացի թոքային ծավալներից, բժշկական պրակտիկայում կիրառվում 
են նաև թոքային տարողությունները, որոնք ներառում են 2 կամ ավելի թո-
քային ծավալներ: Դրանք ևս 4-ն են (նկ. 14.12). 

1. Թոքերի կենսական տարողությունը (ԹԿՏ) օդի այն քանակն է, որը կա-
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րելի է առավելագույնս արտաշնչել խոր ներշնչումից հետո: Այն ընդգըրկում է 
շնչառական, ներշնչման պահեստային, արտաշնչման պահեստային ծավալ-
ները: Այս ծավալը կլինիկայում կարևոր ախտորոշիչ նշանակություն ունի: Ա-
ռողջ կանանց ԹԿՏ-ն 3-4 լ է, տղամարդկանցը՝ 3.5-5 լ:  

2. Ներշնչման տարողությունը հանգիստ արտաշնչումից հետո առավելա-
գույն ներշնչվող օդի քանակն է: Այն հավասար է շնչառական և ներշնչման 
պահեստային ծավալների գումարին: Տատանվում է 2.3-3.5 լ սահմաննե-
րում:  

3. Գործառական մնացորդային տարողությունն օդի քանակն է, որը մնում է 
թոքերում հանգիստ արտաշնչումից հետո: Այն ներառում է արտաշնչման 
պահեստային և թոքերի մնացորդային ծավալները և 2.5-3 լ է:  

4. Թոքերի ընդհանուր տարողությունը թոքերում առավելագույն չափով 
տեղավորվող օդի ծավալն է, որն առկա է առավելագույն ներշնչումից հետո: 
Այն հավասար է թոքային բոլոր ծավալների գումարին և երիտասարդ 
տղամարդու դեպքում 6 լ է, կնոջ դեպքում՝ 5.5 լ:  

Հարկ է նշել, որ թոքային ծավալները և տարողությունները առողջ 
մարդկանց օրգանիզմում պայմանավորված են սեռով, տարիքով, կառուց-
վածքային առանձնահատկություններով, բնակավայրով և այլ գործոններով: 
Կանանց թոքային ծավալներն ու տարողությունները տղամարդկանց համե-
մատ ավելի փոքր են: Դա հիմնականում բացատրվում է կանանց՝ ավելի 
փոքրամարմին, նեղ ուսեր ու կրծքավանդակ ունենալով: Լեռնային գոտինե-
րի բնակիչներին, օդում թթվածնի նվազ քանակով պայմանավորված, բնո-
րոշ է թիկնեղ կազմվածքը՝ լայն կրծքավանդակով, որի պատճառով նրանց 
թոքային ծավալներն ավելի մեծ են: Մարզիկների դեպքում նշված ծավալնե-
րը կարող են 20-30%-ով ավելի լինել՝ շնչառական մկանների մարզվածութ-
յամբ պայմանավորված: 30 տարեկանից հետո սովորաբար ԹԿՏ-ն սկսում է 
նվազել: Տարեցների շրջանում թոքերի մնացորդային ծավալն աստիճանա-
բար մեծանում է, քանի որ փոքրանում է թոքերի առաձգականությունը, ինչ-
պես նաև նվազում է արտաշնչական մկանների կծկման ուժգնությունը: 
Արդյունքում թոքերն արտաշնչումից հետո չեն վերադառնում իրենց՝ երի-
տասարդ տարիքում բնորոշ չափերին: 

Ներկայումս, բացի նշված ստատիկ թոքային ծավալներից ու տարո-
ղություններից, հատկապես օդատար ուղիներն ախտորոշելու համար կի-
րառվում են դինամիկ թոքային ծավալները: Դրանք որոշելու համար 
կարևորվում է նաև արտաշնչման արագությունը, քանի որ պետք է գնահա-
տել օդի հոսքի ծավալային արագությունը: Այս մեծություններից են առաջին 
վայրկյանին ուժգնացված արտաշնչման ծավալը, ուժգնացված կենսական 
տարողությունը և այլն: Շնչառական ուղիների նեղացումների կամ խցա-
նումների գնահատումն առավել արդյունավետ է դինամիկ թոքային ծավալ-
ների միջոցով: Բանն այն է, որ առողջ մարդը առավելագույն ներշնչումից հե-
տո ուժգնացված արտաշնչման առաջին վայրկյանին արդեն իսկ արտամ-
ղում է թոքերի կենսական տարողության մոտ 80-85%-ը: Ավելի ցածր ցուցա-
նիշը վկայում է շնչուղիների նեղացման կամ խցանման մասին, որը դժվա-
րացնում է արագ արտաշնչումը, քանի որ արտաշնչման ժամանակ ի հայտ է 
գալիս լրացուցիչ դիմադրություն:  

Թոքային ծավալներն ու տարողությունները չափելու համար օգտա-
գործվում են սպիրոգրաֆիան, պնևմոտախոգրաֆիան և այլն: Սպիրոգրա-
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ֆիայի (շնչագրություն) ընթացքում քթանցքերը փակ վիճակում հետազոտ-
վողը բերանով արտաշնչում է սպիրոմետրի խողովակի մեջ (նկ. 14.13):  

Սարքը ցույց է տալիս 
անհրաժեշտ թոքային ծա-
վալը: Այս մեթոդով կարելի է 
գնահատել շնչառական ծա-
վալը, ներշնչական պահես-
տային ծավալը, արտաշնչա-
կան պահեստային ծավալը 
և ԹԿՏ-ն: Պնևմոտախոգրա-
ֆիան (թոքաարագագրութ-
յուն) նմանօրինակ մեթոդ է, 
սակայն այս դեպքում իրա-
կանացված մի քանի ուժգին 
և արագ շնչառական 

ցիկլերից հաշվարկվում է օդի արտահոսքի առավելագույն ծավալային արա-
գությունը: Այս մեթոդը նախընտրելի է շնչուղիների հիվանդությունները 
գնահատելու համար:  

Թոքերի մնացորդային ծավալը հնարավոր չէ որոշել նշված մեթոդ-
ներով: Այն որոշվում է հելիումի նոսրացման աստիճանով: Առավելագույն 
արտաշնչումից հետո, երբ թոքերում մնում է միայն թոքերի մնացորդային 
ծավալը, հետազոտվողին ներշնչելու համար տալիս են հայտնի ծավալով 
15% հելիում պարունակող օդ: Ներշնչված օդում հելիումը նոսրանում է՝ 
խառնվելով մնացորդային օդի հետ: Ապա արտաշնչած օդում հելիումի 
նոսրացման աստիճանը հաշվարկելով՝ որոշում են, թե որքան օդ կար թոքե-
րում ներշնչումը սկսելուց առաջ: Դա էլ հենց ցույց է տալիս թոքերի մնացոր-
դային ծավալը: Հելիումի ընտրությունը բացատրվում է նրանով, որ այն 
իներտ գազ է, չի փոխազդում օրգանիզմի ոչ մի նյութի հետ, նորմալ 
պայմաններում բացարձակապես չի լուծվում արյան մեջ, ուստի անվնաս է 
օրգանիզմի համար, գործնականորեն բացակայում է մթնոլորտային օդում և 
թոքերում:  

 

14.3.6. Ալվեոլային օդափոխություն 
 

Ներշնչված օդն ամբողջությամբ չի մասնակցում գազափոխանակութ-
յանը: Ներշնչման ժամանակ շնչառական ուղիների մեծ մաս (մինչև 
շնչառական բրոնխիոլներ) մտած օդը չի մասնակցում գազափոխանակութ-
յանը, իսկ հիմնական գազափոխանակությունը կատարվում է թոքաբշտե-
րում: Այդ իսկ պատճառով շնչառական ուղիների գումարային ծավալը կոչ-
վում է անատոմիական մեռյալ տարածություն, քանի որ այստեղ եղած օդը չի 
մասնակցում բուն շնչառական գործընթացին: Չափահաս, միջին քաշով և 
հասակով տղամարդու դեպքում այդ ծավալը 150-170 մլ է և էապես կախ-
ված չէ ո՛չ շնչառության ռիթմից, ո՛չ էլ դրա խորությունից, քանի որ շնչա-
փողն ու բրոնխները քիչ ձգելի են՝ ի տարբերություն ալվեոլների: Բացի ա-
նատոմիական մեռյալ տարածությունից, կա նաև գործառական կամ ֆիզիոլո-
գիական մեռյալ տարածություն, որն ընդգրկում է անատոմիական մեռյալ տա-
րածությունն ամբողջապես, ինչպես նաև ոչ արդյունավետ թոքաբշտերը:  

Նկար 14.13. Շնչագրություն (սպիրոգրաֆիա): 
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Որպեսզի գազափոխանակությունն ալվեոլներում արդյունավետ լինի, 
անհրաժեշտ է 2 պայման՝ բավարար օդահարում և բավարար արյունամա-
տակարարում (վերջինս կոչվում է ալվեոլների հեղուկացում): Եթե ալվեոլնե-
րը բավարար քանակությամբ չեն օդահարվում, ապա արյունը չի հասցնում 
ազատվել ածխաթթու գազից և հագենալ թթվածնով: Մյուս կողմից՝ բավա-
րար քանակով օդահարվող, սակայն չհեղուկացվող ալվեոլներում ևս հնա-
րավոր չէ լիարժեք գազափոխանակության իրականացումը, քանի որ այս-
տեղ խիստ փոքրանում է ալվեոլ-մազանոթային գազափոխանակային մակե-
րեսը: Այսպիսով, թոքերի ֆիզիոլոգիական մեռյալ տարածության ծավալը 
կարող է փոխվել՝ պայմանավորված թոքերի արյունամատակարարմամբ ու 
օդափոխությամբ:  

Նորմալ պայմաններում ալվեոլների օդահարման և հեղուկացման հա-
րաբերությունը հիմնականում պայմանավորված է երկրի ձգողության ուժով: 
Երբ մարդը կանգնած դիրքում է, ծանրության ուժի ազդեցությամբ թոքերի 
ավելի ստորին մասերին հարող թոքամզային խոռոչում ճնշումը մեծանում է 
առավել վերին հատվածների նկատմամբ: Ստացվում է, որ թոքերի գագա-
թային մասում ալվեոլներն առավել ձգված վիճակում են, քանի որ այդ մա-
սում թոքամզային ճնշումն առավել բացասական է հիմքի համեմատ: Դա իր 
հերթին նշանակում է, որ ավելի շատ ձգվելու հնարավորություն ունեն թոքի 
հիմքում տեղակայված ալվեոլները, հետևաբար վերջիններս էլ ավելի մեծ 
չափաբաժնով կմասնակցեն թոքերի օդափոխությանը: Կանգնած դիրքում 
թոքային հյուսվածքում արյան վերաբաշխումը ևս հավասարաչափ չի կա-
տարվում: Ծանրության ուժի ազդեցությամբ կրկին շահում են հիմքային տե-
ղակայությամբ ալվեոլները, որոնք ավելի մեծ քանակությամբ արյունամա-
տակարարում են ստանում: Այսպիսով, ստացվում է, որ ուղղահայաց դիրքի 
դեպքում թե՛ չօդահարվող, թե՛ չհեղուկացվող ալվեոլները, որոնք շնչուղինե-
րի հետ մեկտեղ կազմում են ֆիզիոլոգիական մեռյալ տարածությունը, տե-
ղակայված են թոքերի գագաթային հատվածներում: Երբ մարդը փոխում է 
դիրքը երկրի նկատմամբ, օրինակ, պառկում է մեջքի վրա, երկրի ձգողութ-
յան ուժի ազդման ուղղության փոփոխության հետևանքով առավել արդյու-
նավետ գազափոխանակություն սկսում է կատարվել դորզալ (մեջքային) տե-
ղակայված ալվեոլներում, իսկ մեռյալ տարածության ալվեոլներ են դառնում 
վենտրալ (փորային) տեղակայությամբ ալվեոլները: 

Այժմ փորձենք պարզ հաշվարկների միջոցով պարզել, թե որ շնչառութ-
յունն է առավել արդյունավետ՝ մակերեսային և հաճա՞խ, թե՞ խոր և հազվա-
դեպ: Ենթադրենք՝ մարդու շնչառական ծավալը 500 մլ է, և նա 1 րոպեում 
կատարում է 16 շնչառական ցիկլ: Ստացվում է, որ նրա շնչառական րո-
պեական ծավալը (ՇՐԾ) հավասար կլինի 8000 մլ-ի՝ 

ՇՐԾ = 500 մլ x 16 = 8000 մլ։ 
Ամեն ներշնչման ժամանակ 500 մլ-ից 150 մլ օդը մնում է օդատար ու-

ղիներում, ուստի 1 րոպեում ընդամենը ներշնչված 8000 մլ օդից 2400 մլ-ը 
(150 մլx16) չի մասնակցի գազափոխանակությանը: Արդյունավետ կլինի 
8000 – 2400 = 5600 մլ օդը: Այժմ պատկերացնենք, թե այդ նույն 8000 մլ օդը 
մարդը ներշնչում է ավելի բարձր հաճախականությամբ, օրինակ՝ 1 րոպեում 
24 շնչառական շարժումներ կատարելով: Այս դեպքում ևս, որպեսզի ամեն 
ներշնչման ժամանակ օդը հասնի թոքաբշտերին, անհրաժեշտ է, որ նախ 
լցվեն շնչառական ուղիները, որոնց տարողությունը այս դեպքում ևս 150 մլ 
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կլինի: Ուստի գազափոխանակությանը չմասնակցող ոչ արդյունավետ օդի 
քանակն այս դեպքում կստացվի ավելի մեծ՝ 3600 մլ (150 մլ x 24): Գազափո-
խանակությանը կմասնակցի ընդամենը 8000 – 3600 = 4400 մլ օդ՝ 5600 մլ-ի 
փոխարեն: Սա է պատճառը, որ շնչառական վարժությունների ժամանակ 
մարդիկ գիտակցաբար խորացնում են շնչառությունը՝ ի հաշիվ ներշնչման: 
Ընդ որում, վերահսկվում է նաև արտաշնչումը, որն առավել արագ լինելու 
համար խորհուրդ է տրվում արտաշնչել բաց բերանով: Սակայն ոչ մի դեպ-
քում չի կարելի ներշնչել բաց բերանով, քանի որ, ինչպես արդեն գիտենք, 
այդ դեպքում օդը, շրջանցելով քթի խոռոչը, չի ենթարկվի անհրաժեշտ 
մշակման: 

14.3.7. Գազափոխանակություն:  
Մասնական (պարցիալ) ճնշում և լարվածություն 

 
Դալտոնի օրենքի համաձայն՝ գազային խառնուրդի ճնշումը հավասար 

է խառնուրդում առկա բոլոր գազերի առանձին ճնշումների հանրագումա-
րին: Այսինքն՝ յուրաքանչյուր գազ գազային խառնուրդում ունի իր ճնշման 
մասնաբաժինը, որը կոչվում է մասնական կամ պարցիալ ճնշում: Այդ ճնշումը 
կախված չէ գազի բնույթից, այլ կախված է միայն նրա մասնիկների քանա-
կից: Այսպես, օրինակ՝ եթե մթնոլորտային ճնշումը 760 մմ ս.ս. է, իսկ թթված-
նի ծավալային պարունակությունն օդում՝ 21 %, ապա թթվածնի մասնական 
ճնշումն օդում կլինի ընդհանուր ճնշման (760 մմ ս.ս.-ի) 21 %-ը: Նույն ձևով 
հաշվարկվում է օդի մյուս բաղադրիչների պարցիալ ճնշումը՝ 

PO2=760 x 21 / 100 = 160 մմ ս.ս.  
 PN2=760 x 79 / 100 = 600 մմ ս.ս.։ 

Ալվեոլների օդը պարունակում է մեծ քանակությամբ ջրային գոլորշի-
ներ, որոնք առաջանում են ինչպես օդատար ուղիներում ներշնչվող օդի խո-
նավացումից, այնպես էլ օրգանիզմում օքսիդացման ռեակցիաների հե-
տևանքով առաջացած ջրի կուտակումից: Ջրային գոլորշիների պարցիալ 
ճնշումը, որն ալվեոլներում 47 մմ ս.ս. է, չի մասնակցում գազափոխանա-
կությանը, ուստի ալվեոլներում յուրաքանչյուր գազի մասնական ճնշումը 
հաշվարկելիս պետք է առկա մթնոլորտային ճնշումից հանել այդ մեծությու-
նը՝  

760 – 47 = 713 մմ ս.ս.։ 
Թոքաբշտերում թթվածնի քանակը միջինը 14.5 % է, ածխաթթու գա-

զինը՝ 5.6 %: Ուստի նրանց մասնական ճնշումները հավասար կլինեն՝  
PO2 = 713 x 14,5 / 100=103 մմ ս.ս. 
PCO2=713 x 5,6 / 100 = 40 մմ ս.ս. 

 

Աղյուսակ 14.1.  
Գազերի պարունակությունը ներշնչված, արտաշնչված և 

թոքաբշտային օդում (%). 
 

Գազ Ներշնչված օդ Թոքաբշտային օդ Արտաշնչված 
օդ 

O2 20.94 14.5 16.3 
CO2 0.03 5.6 4.0 
N2 79.03 80.0 79.7 
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Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 1-ից, արտաշնչված օդում թթվածնի 
քանակն ավել է թոքաբշտայինի համեմատ, քանի որ շնչուղիների օդը 
գազափոխանակությանը չի մասնակցում և արտաշնչելիս խառնվում է թո-
քաբշտային օդին։ Հակառակ պատկերը դիտվում է ածխաթթու գազի 
համար։ 

Եթե գազերը շփվում են հեղուկի մակերևույթի հետ, ապա որոշ չափով 
լուծվում են այդ հեղուկում, ընդ որում, որքան բարձր է գազի մասնական 
ճնշումը հեղուկի մակերևույթին, այնքան շատ գազ կանցնի հեղուկ: Ջեր-
մաստիճանի բարձրացումը նվազեցնում է գազի լուծելիությունը հեղուկում. 
չէ՞ որ գազավորված ըմպելիքը գազն ավելի արագ է կորցնում տաք պայման-
ներում, քանի որ նվազում է ըմպելիքում գազերի լուծելիությունը: Սակայն 
գազի լուծելիությունը հեղուկում էապես պայմանավորված է հենց իր՝ գազի 
հատկություններով: Այսպիսով, գազի այն ծավալը, որը նորմալ 
պայմաններում լուծվում է 1 մլ հեղուկում կոչվում է լուծելիության գործակից։ 
O2-ի լուծելիության գործակիցը արյան մեջ 0.022 է, CO2-ինը՝ 0.51, N2-ինը՝ 
0.011։ Արյան մեջ և հյուսվածքային հեղուկում մթնոլորտում առկա գազերից 
ամենալավը լուծվում է ածխաթթու գազը: Միևնույն պայմաններում թթվա-
ծինը լուծվում է մոտ 20, ազոտը՝ 40 անգամ քիչ քանակությամբ:  

Գազը, խառնուրդից անցնելով հեղուկ, այնտեղ իր քանակին համա-
պատասխան ճնշում է առաջացնում, սակայն այդ ճնշումը կոչվում է ոչ թե 
գազի մասնական ճնշում, այլ գազի լարվածություն հեղուկում: Ըստ էության, 
դա նույն մասնական ճնշումն է, սակայն արդեն հեղուկում: Լարվածությունը 
ևս չափվում է ճնշման միավորներով, օրինակ՝ մմ ս.ս.-ով: Ամփոփելով՝ կա-
րող ենք արձանագրել, որ հեղուկի և գազային խառնուրդի սահմանագծից 
անընդհատ գազի մասնական ճնշման ազդեցությամբ գազի որոշակի քանա-
կություն անցնում է հեղուկ, մինչդեռ լարվածության ազդեցությամբ, գազի 
որոշակի քանակ անցնում է հեղուկից դեպի գազային խառնուրդ: Ստեղծ-
վում է ճնշումների դինամիկ հավասարակշռության վիճակ:  

 
14.3.8. Գազերի դիֆուզիա 

 

Շնչառության գործընթացում կարևոր է հասկանալ շնչառական գազե-
րի՝ թթվածնի և ածխաթթու գազի դիֆուզիան, որն օրգանիզմում կատար-
վում է 2 անգամ: Նախ՝ ալվեոլների և արյան փոքր շրջանառության մազա-
նոթների պատի միջով թթվածինն ալվեոլային օդից անցնում է արյան մեջ, 
ածխաթթու գազը, հակառակը, իսկ հյուսվածքներում թթվածինը, անցնելով 
արյան մեծ շրջանառության մազանոթների պատով և հյուսվածքի բջջի բջ-
ջաթաղանթով, թափանցում է հյուսվածքների բջիջներ, ածխաթթու գազն 
անցնում է նույն թաղանթներով, սակայն կրկին հակառակ ուղղությամբ՝ 
բջջից դեպի արյուն: Թոքերում և հյուսվածքներում գազերի դիֆուզիայի ա-
րագությունը պայմանավորված է մի քանի գործոններով, որոնցից ամենա-
կարևորներն են. 

1. Դիֆուզիոն թաղանթի մակերեսը: Թոքերում առկա 600-700 մլն թո-
քաբշտերը փոքր շրջանառության մազանոթների հետ ստեղծում են շփման 
մեծ մակերես, քանի որ միջալվեոլային տարածությունների 80-85 %-ը զբա-
ղեցված են մազանոթներով: Հենց այդ շփման մակերեսն էլ կոչվում է թոքա-
յին դիֆուզիոն մակերես: Այն որոշակիորեն մեծանում է ներշնչելիս և փոքրա-
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Նկար 14.14. Թոքերում 
դիֆուզիոն  

թաղանթի գծապատկերը: 

նում արտաշնչելիս: Տատանվում է 50-120 մ2 սահմաններում, որը 40-50 ան-
գամ մեծ է մարդու մաշկի ընդհանուր մակերեսից:  

2. Դիֆուզիոն թաղանթի հաստությունը: Թոքերի դիֆուզիոն թաղան-
թը կազմված է ալվեոլային օդի հետ անմիջապես շփվող սուրֆակտանտից, 
ալվեոլի պատից, հիմային թաղանթներից և մազանոթի պատից (նկ. 14.14): 
Այն շատ բարակ է և տարբեր ալվեոլներում տատանվում է 0.5-2 մկմ-ի սահ-
մաններում: Սովորաբար 0.25-0.3 վրկ-ում գազերն անցնում են այս թաղան-
թով, մինչդեռ ալվեոլները շրջապատող մազանոթներով արյունն անցնում է 
միջինը 0.75 վրկ-ում, որը մեծացնում է օրգանիզմի կենսաբանական հուսա-
լիությունը և թոքերին հնարավորություն 
տալիս լիարժեք դիֆուզիա իրականացնելու 
արյան հոսքի մինչև 4-5 անգամ արագանալու 
դեպքում: Սակայն երբ թոքաբորբերի, թոքերի 
այտուցների դեպքում ալվեոլներում հեղուկ է 
կուտակվում, գազերի դիֆուզիոն մակերեսի 
հաստությունը կարող է մի քանի անգամ մեծա-
նալ: Նման դեպքերում անգամ հանգիստ պայ-
մաններում հիվանդին 0.75 վրկ-ը չի բավարա-
րում լիարժեք դիֆուզիա իրականացնելու հա-
մար, և օրգանիզմում առաջանում է հիպօք-
սիա (թթվածնաքաղց) ու հիպերկապնիա (ած-
խաթթու գազի կուտակում արյան մեջ): 

Գազերի մասնական ճնշումների տարբե-
րությունն ապահովվում է նյութափոխանա-
կության շնորհիվ՝ խտության գրադիենտներով: 
Քանի որ թոքաբշտերում թթվածնի մասնական 
ճնշումը 100 մմ ս.ս. է, իսկ նրանց շրջապատող 
մազանոթների արյան մեջ նրա լարվածությունը 40 մմ ս.ս. է, ուստի առաջա-
ցած 60 մմ ս.ս. չափով տարբերությունը թթվածնին կուղղորդի թոքաբշտե-
րից դեպի երակային արյուն: Ածխաթթու գազի դեպքում ճնշման գրա-
դիենտը 6 մմ ս.ս. է, որը ստեղծվում է երակային արյան մեջ նրա 46 մմ ս.ս.-ի 
հավասար լարվածության և ալվեոլներում 40 մմ ս.ս. մասնական ճնշման 
տարբերությամբ, ուստի ածխաթթու գազի ուղղությունը կլինի երակային 
արյունից թոքաբշտեր: Ինչպես տեսնում ենք, թթվածնի ճնշման գրադիենտն 
ավելի մեծ է, քան ածխաթթու գազինը, սակայն գազափոխանակության ժա-
մանակ այս 2 գազերը գրեթե նույն քանակությամբ են դիֆուզիայի ենթարկ-
վում: Բանն այն է, որ ածխաթթու գազի լուծելիությունը պլազմայում և 
հյուսվածքային հեղուկում մոտ 20 անգամ ավելի մեծ է, քան թթվածնինը: 
Թոքերի դիֆուզիոն ունակությունը գազի այն քանակն է, որը 1 րոպեում 
անցնում է շնչառական թաղանթով 1մմ.ս.ս. ճնշման գրադիենտի 
պայմաններում։ Օ2-ի համար այն 25 մլ/ր. մմ ս.ս. է, մինչդեռ CO2-ի դեպքում՝ 
24 անգամ ավելի։ Իսկ թաղանթի թափանցելիությունը՝ դիֆուզիոն ունա-
կությունը, ուղիղ համեմատական է գազի լուծելիության գործակցին:  

Թոքերում կատարվող դիֆուզիայի համանմանությամբ գազափոխա-
նակությունը կատարվում է նաև արյան համակարգային շրջանառության 
մազանոթների և հյուսվածքների ու բջիջների 
միջև (նկ. 14.15): 
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Նկ. 14.16. Թոքաբուշտ-մազանոթային դիֆուզիոն թաղանթի 
տարածված ձևախախտումները: 

Զարկերակային արյան մեջ թթվածնի լարվածությունը 100 մմ ս.ս. է, 
հյուսվածքային հեղուկում՝ 20-40 մմ ս.ս., իսկ բջիջներում, թթվածնի անընդ-
հատ ծախսով պայմանավորված, լարվածությունը 0.1-1 մմ ս.ս. է: Ուստի 
համաձայն ճնշման գրադիենտի՝ թթվածինը սկզբում արյունից անցնում է 
հյուսվածքային հեղուկ, ապա հյուսվածքային հեղուկից բջիջներ: Հակառակ 
պատկերը նկատվում է ածխաթթու գազի դեպքում: Բջիջներում նրա լար-
վածությունը բարձր է՝ մոտ 60 մմ ս.ս.՝ պայմանավորված օքսիդացման 
ռեակցիաներում որպես վերջնանյութ նրա առաջացմամբ: Հյուսվածքային 

հեղուկում CO2-ի լարվա-
ծությունը 46 մմ ս.ս. է, 

իսկ զարկերակային արյան մեջ՝ 40 մմ ս.ս.: Ուստի ածխաթթու գազը ճնշման 
գրադիենտով սկզբում բջիջներից կանցնի հյուսվածքային հեղուկ, ապա՝ 
զարկերակային արյուն:  

Թոքերում դիֆուզիայի արագության նվազեցումն օրգանիզմում առա-
ջացնում է թթվածնաքաղց: Դրա հիմնական պատճառները թոքաբուշտ-
մազանոթային դիֆուզիոն թաղանթի ձևախախտումներն են (նկ. 14.16), 
որոնցից են.  

1. Դիֆուզիոն մակերեսի փոքրացումը, որը կատարվում է թոքերը 
սմքելու ժամանակ, ինչպես նաև էմֆիզեմա հիվանդության դեպքում: 

Նկար 14.15. Թթվածնի և ածխաթթու գազի փոխանակությունը թոքերում  
և հյուսվածքներում: 
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Վերջինիս հիմնական պատճառներից է ծխելը: Ծուխը, հասնելով թոքեր, ակ-
տիվացնում է մակրոֆագերը, որոնք սինթեզում են մեծ քանակությամբ 
էլաստազա և այլ սպիտակուցալույծ ֆերմենտներ: Դա հանգեցնում է ալ-
վեոլային բջիջների ապոպտոզի, որն իր հերթին քանդում է միջալվելոլային 
պատերը: Առաջանում են մեծ չափերով, նոսր խտությամբ թոքաբշտեր, որը 
փոքրացնում է դիֆուզիոն մակերեսը: 

2. Դիֆուզիոն թաղանթի կոշտացումը՝ հաստացում կամ կազմափո-
խում: Այս դեպքում դիֆուզիան դժվարանում է մեխանիկորեն: Առաջանում 
է, օրինակ, թոքերի ֆիբրոզ հիվանդության դեպքում, երբ թոքային 
հյուսվածքը փոխարինվում է շարակցականով և սպիանում՝ շրջապատելով 
ալվեոլները: Թոքերի ֆիբրոզ հիվանդության, ինչպես նաև մի շարք ինֆեկ-
ցիոն հիվանդությունների դեպքում կարող են նաև ալվեոլները կոնսոլի-
դացվել, երբ լիովին փակվում է նրանց օդի մուտքը, և նրանք այլևս չեն 
մասնակցում օդափոխությանը, մեծանում է ֆիզիոլոգիական մեռյալ տարա-
ծությունը:  

3. Հավելյար հեղուկի կուտակումը դիֆուզիոն թաղանթում: Սա կարող 
է լինել ներալվեոլային թոքային այտուցների դեպքում, երբ հեղուկ է կուտակ-
վում ալվեոլներում, որը լրացուցիչ շերտ է ստեղծում ալվեոլային օդի և մա-
զանոթների արյան միջև՝ դժվարացնելով գազերի դիֆուզիան: Հեղուկը կա-
րող է կուտակվել նաև ալվեոլներից դուրս. այս դեպքում լրացուցիչ շերտն ա-
ռաջանում է ալվեոլային էպիթելի և մազանոթի էնդոթելի միջև՝ դարձյալ 
դժվարացնելով գազափոխանակությունը: Այտուցների առաջացման հիմնա-
կան պատճառներից մեկը թոքային շրջանառության զարկերակներում 
ճնշման բարձրացումն է, որը կարող է լինել ինչպես սրտային ձախ փորոքա-
յին անբավարարության և դրանով պայմանավորված թոքային անոթներում 
զարգացող արյան կանգի, այնպես էլ հիպերտոնիայի՝ զարկերակային 
ճնշման երկարատև, կայուն բարձրացման հետևանք: Այս դեպքում հեղուկը 
դուրս է գալիս թոքային մազանոթներից և կուտակվում թոքերում: Թոքային 
այտուցի առաջացման պատճառ կարող է դառնալ նաև թոքային մազանոթ-
ների թափանցելիության մեծացումը սպիտակուցների նկատմամբ, և հյուս-
վածքներում օնկոսային ճնշման մեծացումը, որը կարող է զարգանալ 
մանրէների թույների, որոշ դեղերի, քիմիական նյութերի ազդեցությամբ:  



518 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

4. Օդատար ուղիների նեղացման դեպքում (նկ. 14.17) զգալիորեն 
մեծանում է շնչուղիների դիմադրությունը, որը ևս հանգեցնում է գազա-
փոխանակության նվազմանը, քանի որ նվազում է թոքերի օդափոխությու-
նը: Սա լինում է, օրինակ, ասթմա հիվանդության դեպքում: 

 
 

14.3.9. Գազերի փոխադրումը արյան միջոցով 
 

Թթվածնի փոխադրումը: Թթվածինը, թոքաբշտային օդից անցնելով 
փոքր շրջանառության մազանոթներ, փոխադրվում է դեպի բոլոր հյուս-
վածքներ 2 եղանակով՝ հեմոգլոբինին կապված և արյան մեջ լուծված վիճա-
կում: Սովորական պայմաններում թթվածնի լուծելիությունն արյան պլազ-
մայում չնչին է: 100 մլ արյան մեջ լուծվում է ընդամենը 0.31 մլ O2, որը չի կա-
րող բավարարել օրգանիզմի թթվածնային պահանջը: Ուստի հիմնական 
նշանակություն ունի թթվածնի՝ հեմոգլոբինին միացած փոխադրվելու եղա-
նակը:  

Ինչպես գիտենք, հեմոգլոբինը էրիթրոցիտներում առկա բարդ սպի-
տակուց է՝ կազմված 4 պեպտիդային շղթաներից, որոնցից յուրաքանչյուրն 
ունի մեկական հեմ (երկարժեք երկաթի իոնից և պորֆիրինային օղակից 
կազմված միացություն): Նման կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս 1 
մոլեկուլ հեմոգլոբինին միաժամանակ կապել 4 մոլեկուլ O2, ընդ որում, դար-
ձելի ռեակցիայով: Հարկ է վերհիշել, որ առանձին երկարժեք երկաթի իոննե-
րը թթվածնի առկայության դեպքում օքսիդանում են՝ վերածվելով եռարժե-
քի, որն անդարձելի ռեակցիա է: Մինչդեռ հեմոգլոբինի կազմի պոլիպեպտի-
դային շղթաները, շնորհիվ իրենց տարածական կառուցվածքի ձևափոխ-
ման, հնարավորություն չեն տալիս, որ երկաթի իոնների էլեկտրոնային կազ-
մը փոփոխվի, և կատարվում է O2-ին միացման դարձելի ռեակցիա՝ օքսիգե-

նացում: Երկաթը շարունակում է մնալ երկարժեք: 4 մոլեկուլ թթվածին 
միացրած հեմոգլոբինը կոչվում է օքսիհեմոգլոբին: Թթվածին չպարունակող 
կամ 4-ից պակաս մոլեկուլների հետ կապված հեմոգլոբինը կոչվում է դեզօք-
սիգենացված կամ դեզօքսիհեմոգլոբին: Մաքուր հեմոգլոբինի 1 գ-ը փորձա-
րարական պայմաններում կարող է միացնել 1.39 մլ O2, սակայն մարդու ար-
յան կազմում 1գ հեմոգլոբինը կարող է միացնել առավելագույնը 1.34 մլ O2, 

Նկար 14.17. Բրոնխիոլի տեսքը առողջ մարդու օրգանիզմում (ա), հանգիստ վիճակում գտնվող ասթմայով 
հիվանդի դեպքում (բ), ասթմայի նոպայի պահին (գ): 
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որը պայմանավորված է արյան կազմում քիչ քանակությամբ մեթհեմոգլոբի-
նի և հեմոգլոբինի այլ ախտաբանական տեսակների առկայությամբ: Հաշվի 
առնելով, որ արյան կազմում հեմոգլոբինի քանակը միջինը 15 գ/100 մլ է, կա-
րելի է հաշվարկել, որ 100 մլ արյան կազմում առավելագույնը կարող է հե-
մոգլոբինին կապված փոխադրվել 20.1 մլ O2 (1.34 x 15): Թթվածնի առավե-
լագույն քանակը, որը կարող է կապվել արյան մեջ առկա հեմոգլոբինին, կոչ-
վում է արյան թթվածնային տարողություն:  

Սովորական պայմաններում 97% թթվածնային հագեցվածության առ-
կայության դեպքում զարկերակային արյան 100 մլ-ում պարունակվում է 19.4 
մլ O2: Հյուսվածքների մազանոթներով անցնելիս որոշ քանակությամբ 
թթվածին, մասնական ճնշումների գրադիենտի համաձայն, արյունից 
անցնում է հյուսվածքային հեղուկ: 100 մլ երակային արյան կազմում մնում է 
13-14 մլ O2: Ստացվում է, որ հանգիստ պայմաններում արյան յուրաքանչյուր 
100 մլ-ը հյուսվածքներին միջինը մատակարարում է 5-6 մլ թթվածին: Ծանր 
ֆիզիկական աշխատանքի ժամանակ բջիջներն ավելի շատ թթվածին են 
օգտագործում, ուստի հյուսվածքային հեղուկում թթվածնի լարվածությունը 
40 մմ ս.ս.-ի փոխարեն լինում է ավելի ցածր՝ ընդհուպ 15 մմ ս.ս.: Նման 
պայմաններում զարկերակային արյան և հյուսվածքային հեղուկի թթվածնի 
լարվածությունների տարբերությունը մեծանում է, և ավելի շատ O2 է անց-
նում հյուսվածքային հեղուկ, այնտեղից էլ՝ բջիջներ: Ստացվում է, որ ֆիզի-
կական ծանր լարվածության դեպքում արյան յուրաքանչյուր 100 մլ-ը հյուս-
վածքներին մատակարարում է մինչև 15 մլ թթվածին, որը 3 անգամ գերա-
զանցում է հանգիստ պայմանների ցուցանիշը: Բացի այդ, ֆիզիկական լար-
վածության դեպքում մեծանում է նաև սրտից արտամղվող արյան ծավալը, 
որի հետևանքով նույն հյուսվածքը հանգիստ պայմանների համեմատութ-
յամբ կարող է 6-7 անգամ ավելի շատ արյունամատակարարում, հետևաբար 
նաև թթվածին ստանալ: Այս 2 մեխանիզմների միաժամանակյա առկայութ-
յան շնորհիվ ֆիզիկական մեծ լարվածությունների ժամանակ թթվածնի մա-
տակարարումը հյուսվածքներ կարող է ավելանալ մինչև 20 անգամ:  

Թթվածնի այն քանակը, որը զարկերակային արյունից անցնում է 
հյուսվածք, կոչվում է թթվածնի յուրացման գործակից: Այն արտահայտվում է 
տոկոսներով և հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

 

թթվածնի յուրացման գործակից= (VO2զարկ. - VO2երակ) / VO2զարկ x 100 %, 
 

որտեղ VO2զարկ-ը թթվածնի ծավալն է զարկերակային արյան կազմում (օր.՝ 
հանգիստ պայմաններում 100 մլ արյան մեջ մոտ 20 մլ), իսկ VO2երակ-ը 
թթվածնի ծավալն է երակային արյան կազմում (օր.՝ հանգիստ պայմաննե-
րում 100 մլ արյան մեջ՝ 14 մլ): Թվերը տեղադրելով բանաձևի մեջ՝ կարելի է 
հաշվարկել, որ հանգիստ պայմաններում թթվածնի յուրացման գործակիցը 
մոտ 30% է, մինչդեռ ֆիզիկական լարվածության պայմաններում նրա միջին 
ցուցանիշը կարող է հասնել 60-75%-ի: Ընդ որում, առանձին հյուսվածքնե-
րում, որոնք ունեն առավել դանդաղ արյան հոսք և խիստ բարձր նյութափո-
խանակության մակարդակ, երբեմն հասնում է գրեթե 100 %-ի: Դա նշանա-
կում է, որ ֆիզիկական գերծանրաբեռնվածության դեպքում նման հյուսված-
քով անցնելիս արյունը իր թթվածինը գրեթե ամբողջությամբ տալիս է հյուս-
վածքին: 
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Օքսիհեմոգլոբինի փեղեկման կորը: Հեմոգլոբինի՝ թթվածնով հա-
գեցվածության կախվածությունը թթվածնի մասնական ճնշումից արտա-
հայտվում է օքսիհեմոգլոբինի փեղեկման կորով (նկ. 14.18), որը S-աձև է: 
Զարկերակային արյան մեջ, որտեղ թթվածնի լարվածությունը 100 մմ ս.ս. է, 
հեմոգլոբինի հագեցվածությունը թթվածնով մոտ 97 % է, մինչդեռ երակային 
արյան մեջ, որտեղ թթվածնի լարվածությունը 40 մմ ս.ս. է, օքսիհեմոգլոբինի 
քանակը մոտ 75 % է: Կորից երևում է, որ արյան պլազմայում թթվածնի լար-
վածության՝ 10 մմ ս.ս.-ից մինչև 70 մմ ս.ս. բարձրացումը հանգեցնում է ար-
յան օքսիհեմոգլոբինի քանակի շեշտակի ավելացման՝ 60 մմ ս.ս. ճնշման 
դեպքում կազմելով մոտ 90 %, իսկ 70 մմ ս.ս.-ի դեպքում՝ մոտ 95 %: Այնու-
հետև գործընթացը դանդաղում է, և 70 մմ ս.ս. թթվածնի լարվածությունից 
մինչև 100 մմ ս.ս. հասնելը օքսիհոմոգլոբինի քանակը քիչ է ավելանում (ըն-
դամենը 2 %-ով): Դա նշանակում է, որ թթվածնի լարվածության 70-100 մմ 
ս.ս. սահմաններում օքսիհեմոգլոբինի քանակը էապես կախված չէ ներշնչ-
վող օդում թթվածնի մասնական ճնշումից: Օրինակ՝ եթե ընդունենք՝ Երևա-
նում մթնոլորտային ճնշումը 660 մմ ս.ս., ապա օդում թթվածնի մասնական 
ճնշման ցածր լինելը (մոտ 130 մմ ս.ս.) կհանգեցնի թոքաբշտերում մոտ 10 
մմ ս.ս. չափով թթվածնի մասնական ճնշման նվազմանը: Սակայն անգամ 90 
մմ ս.ս. թթվածնի լարվածության դեպքում հեմոգլոբինի գրեթե նույնքան մա-
սը (97%-ը) կհագենա թթվածնով: Այս փաստի շնորհիվ է, որ օրգանիզմը կա-
րողանում է հյուսվածքներին անհրաժեշտ քանակով թթվածին մատակարա-
րել անգամ մթնոլորտային ճնշման զգալի ցածր պայմաններում: Այդ դեպ-
քում թթվածնի մասնական ճնշումը թոքաբշտերում, հետևաբար նաև նրա 
լարվածությունը զարկերակային արյան մեջ ոչ թե 100 մմ ս.ս. է, այլ զգալի 
ցածր: Դրան զուգահեռ՝ մինչև որոշակի սահմաններ (70-75 մմ ս.ս.), թթված-
նով հեմոգլոբինի հագեցվածությունը շարունակում է պահպանվել այնպիսի 
բարձր մակարդակի վրա, որը կստեղծի անհրաժեշտ ճնշումային գրադիենտ՝ 
թթվածինը հյուսվածքներին մատակարարելու համար: 

 Հեմոգլոբինի՝ թթվածնով հագեցվածությունը որոշելը կարևոր կլինի-
կական նշանակություն ունի հատկապես սիրտ-թոքային անբավարարութ-
յամբ հիվանդներին վերահսկելու համար: Օքսիհելոգլոբինն առավելապես 

Նկար 14.18. Օքսիհեմոգլոբինի փեղեկման կորի կախվածությունը միջավայրի pH-ից (ա), 
ջերմաստիճանից (բ) և CO2-ի մասնական ճնշումից (գ): 
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կլանում է լույսի ինֆրակարմիր, իսկ դեզօքսիհեմոգլոբինը՝ կարմիր սպեկտ-
րի ալիքներ: Այս հատկության շնորհիվ ներկայումս լայնորեն գործածվում են 
տարբեր տեսակի պուլսօքսիմետրեր, որոնք միաժամանակ արձակում են 
լույսի 2 սպեկտորները, և պայմանավորված նրանով, թե որ ալիքը որքան է 
կլանվում զարկերակային արյունով, սարքը հաշվարկում է հեմոգլոբինի՝ 
թթվածնով հագեցվածության աստիճանը: Սարքը հարմար է կիրառելու հա-
մար, քանի որ այն տեղադրվում է մատի կամ ականջի մաշկին: Ինչ խոսք, 
հեմոգլոբինի՝ թթվածնով հագեցվածությունը բավարար ցուցանիշ չէ օրգա-
նիզմի՝ թթվածնով հագեցվածության մասին դատելու համար: Օրինակ՝ ա-
նեմիաների դեպքում անգամ հեմոգլոբինի 100 %-ով հագեցվածությունը կա-
րող է չբավարարել օրգանիզմի պահանջը թթվածնի նկատմամբ:  

Փաստորեն, հեմոգլոբինի հագեցումը թթվածնով առավելապես պայ-
մանավորված է արյան մեջ թթվածնի լարվածությամբ, սակայն կան մի քանի 
գործոններ, որոնք փոխում են հեմոգլոբինի խնամակցությունը թթվածնի 
նկատմամբ՝ դրանով իսկ փոխելով օքսիհեմոգլոբինի կորի տեսքը և տեղա-
կայությունը կոորդինատային համակարգում:  

1.  2,3–դիֆոսֆոգլիցերատը (ԴՖԳ) էրիթրոցիտների էներգիայի հիմ-
նական աղբյուրն է, և նրա քանակն օրգանիզմում անընդհատ փոխվում է 
նյութափոխանակության արագության փոփոխմանը զուգընթաց: Այս նյութը 
ներդրվում է հեմոգլոբինի կառուցվածքի մեջ և խանգարում է թթվածնի մո-
լեկուլների՝ հեմի հետ միացմանը: Ուստի ԴՖԳ-ի ավելացումը էրիթրոցիտնե-
րում հանգեցնում է թթվածնի նկատմամբ հեմոգլոբինի խնամակցության 
նվազմանը: Այս դեպքում թթվածնի միևնույն մասնակի ճնշման դեպքում ա-
վելի քիչ օքսիհեմոգլոբին կառաջանա արյան մեջ, ուստի կորը կտեղափոխ-
վի դեպի աջ և ներքև: ԴՖԳ-ն կուտակվում է էրիթրոցիտներում երկարատև 
թթվածնաքաղցի դեպքում: Ստացվում է, որ թթվածնաքաղցի դեպքում 
նշված մեխանիզմով հեմոգլոբինը հյուսվածքներին ավելի հեշտ է թթվածին 
տալիս: Այս մեխանիզմը, սակայն, մի հարցում թերանում է. հեմոգլոբինի 
նկատմամբ ցածր խնամակցությունը պահպանվում է նաև թոքերում, և 
թթվածինն ավելի դժվարությամբ է ալվեոլներից անցնում արյան մեջ: 
Բարեբախտաբար, կան այլ գործոններ ևս:  

2. Ջերմաստիճանի բարձրացումը փոքրացնում է հեմոգլոբինի խնա-
մակցությունը թթվածնի նկատմամբ՝ հեշտացնելով նրա փեղեկումը հյուս-
վածքներում (նկ. 14.18 բ): Ջերմաստիճանն ավելի բարձր է ակտիվ աշխա-
տող հյուսվածքներում, մինչդեռ ցածր է թոքերում, ուստի թոքերում էրիթ-
րոցիտների խնամակցությունը թթվածնի նկատմամբ շարունակում է մնալ 
բարձր. այն հագենում է թթվածնով, իսկ հյուսվածքներում հեշտությամբ 
տալիս է թթվածինը: 

3.  Արյան մեջ ածխաթթու գազի կուտակումը ևս նպաստում է օքսի-
հեմոգլոբինի փեղեկմանը (նկ. 14.18 գ): Ակտիվ նյութափոխանակությամբ 
հյուսվածքներում ածխաթթու գազի քանակը գերազանցում է թոքերում 
եղած ցուցանիշը, հետևաբար այս մեխանիզմը ևս ծառայում է նրան, որ 
թթվածինը թոքերում միանա հեմոգլոբինին, իսկ հյուսվածքներում հեշտութ-
յամբ անջատվի նրանից: Ընդ որում, նույն հյուսվածքը, պայմանավորված 
ակտիվության աստիճանով, կարող է ստանալ անհրաժեշտ քանակությամբ 
թթվածին: Օրինակ՝ եթե տվյալ պահին աշխատում են միայն ձախ ձեռքի 
մկանները, ապա դրանք աջի համեմատությամբ ավելի շատ թթվածին 
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կստանան: Ինչ խոսք, այստեղ մեծ դեր ունի նաև արյան հոսքի վերաբաշ-
խումը. աշխատող օրգանն ավելի մեծ ծավալով արյուն է ստանում, հետևա-
բար և թթվածին:  

4. Միջավայրի pH-ի նվազումը ևս հանգեցնում է օքսիհեմոգլոբինի 
արագ փեղեկմանը՝ կորի տեղաշարժմանը դեպի աջ (նկ.14.18. ա): Հե-
տաքրքիր է, որ միջավայրում CO2-ի կուտակումն ինքնին ածխաթթվի առա-
ջացման պատճառով հանգեցնում է միջավայրի թթվայնացմանը՝ pH-ի 
նվազմանը: Մյուս կողմից, մեծ քանակությամբ H+ իոններ են կուտակվում 
բջիջների անաերոբ նյութափոխանակության դեպքում, որը մեծ տեղ ունի 
հատկապես երկարատև և լարված մկանային աշխատանքի դեպքում: Ակ-
տիվ հյուսվածքներում pH-ի նվազումով և CO2-ի կուտակումով պայմանա-
վորված օքսիհեմոգլոբինի փեղեկման հեշտացումը հայտնի է «Բորի էֆեկտ» 
անունով: 

5. Հեմոգլոբինի խնամակցությունը թթվածնի նկատմամբ տարբեր է 
նաև նրա՝ գլոբինի շղթաների կառուցվածքով պայմանավորված: Ինչպես 
քննարկվել է արյան բաժնում, սաղմնային զարգացման ընթացքում առաջա-
նում են տարբեր տեսակի հեմոգլոբիններ՝ սաղմնային (HbE), պտղային 
(HbF), հասուն (HbA), որոնց խնամակցությունը թթվածնի նկատմամբ աս-
տիճանաբար ընկնում է ձախից աջ թվարկման հերթականությամբ: Ուստի 
օքսիհեմոգլոբինի փեղեկման կորը HbE-ի դեպքում առավել ձախ տեղա-
շարժված կլինի, քան HbA-ի դիրքն է, իսկ HbF-ը կգրավի միջին դիրք:  

Տարբեր հեմոգլոբինների առկայությունն ապահովում է սաղմնային 
զարգացման ընթացքում սաղմի և պտղի թթվածնով ապահովումը անգամ 
այն դեպքում, երբ հղի կնոջ օրգանիզմում նկատվում է թթվածնաքաղց: 
Միոգլոբինի փեղեկման կորը ևս օքսիհեմոգլոբինի կորի համեմատությամբ 
ձախ է, քանի որ նրա խնամակցությունը ևս ավելի բարձր է O2-ի նկատ-
մամբ: Այս հանգամանքը հնարավորություն է տալիս մկաններում պաշարե-
լու որոշ քանակությամբ թթվածին, որը ծախսվում է մկանային կծկումների 
ժամանակ, երբ հեմոգլոբինով մատակարարված թթվածինը չի բավարա-
րում: 

Ածխաթթու գազի փոխադրումը: Ածխաթթու գազը ներբջջային նյու-
թափոխանակության վերջնական, ավելորդ արգասիք է: Այն անընդհատ 
պետք է հեռացվի օրգանիզմից, որովհետև նրա կուտակումն արյան մեջ (հի-
պերկապնիա) մի կողմից ածխաթթվի առաջացման հետևանքով զարգաց-
նում է արյան թթվայնացում (ացիդոզ), որը հանգեցնում է արյան սպիտա-
կուցների բնափոխմանը, մյուս կողմից՝ ընկճում է կենտրոնական նյարդային 
համակարգի կարևոր բաժինների ֆունկցիաները՝ հանգեցնելով գիտակ-
ցության մթագնման, կոմայի, մահվան: Ամեն րոպե մեր օրգանիզմում հան-
գիստ պայմաններում առաջանում է մոտ 200 մլ CO2, ճիշտ այդ չափով էլ այն 
հեռանում է թոքերից: Բջիջներից թոքեր CO2-ը արյան միջոցով փոխադր-
վում է 3 եղանակով: 

1. Ածխաթթու գազի 70-80 %-ը փոխադրվում է որպես աղ, ընդ որում, 
կալիումի բիկարբոնատը (KHCO3) հիմնականում էրիթրոցիտներում է, իսկ 
նատրիումի բիկարբոնատը (NaHCO3)` արյան պլազմայում: CO2-ի լարվա-
ծությունը բջիջներում մոտ 60 մմ ս.ս. է, հյուսվածքային հեղուկում՝ 46մմ ս.ս., 
իսկ հյուսվածք մտնող զարկերակային արյան մեջ՝ 40 մմ ս.ս., ուստի գազը 
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դիֆուզիայով անցնում է արյան պլազմա, ապա՝ էրիթրոցիտներ, որտեղ առ-
կա կարբոանհիդրազա ֆերմենտի ազդեցությամբ փոխազդում է ջրի հետ՝ 
առաջացնելով ածխաթթու, որն էլ շատ արագ դիսոցվում է.  

CO2+H2O↔H2CO3↔H++HCO3- : 
Քանի որ արյան պլազմայում բացակայում է կարբոանհիդրազա ֆեր-

մենտը, ուստի էրիթրոցիտներում այս գործընթացները կատարվում են 
5.000-10.000 անգամ ավելի արագ, քան պլազմայում, հետևաբար էրիթրո-
ցիտներում CO2-ի լարվածություն չի ստեղծվում, և այն անընդհատ շարու-
նակում է ներս մտնել: Առաջացած HCO3- անիոնները խտության գրադիեն-
տով դուրս են գալիս էրիթրոցիտների թաղանթից՝ անցնելով պլազմա: Քանի 
որ էրիթրոցիտների թաղանթը թափանցելի չէ կատիոնների նկատմամբ, 
ուստի ջրածնի իոնները չեն կարողանում հետևել անիոններին: Արդյունքում 
էլեկտրական գրադիենտի ուղղությամբ հեշտացված դիֆուզիայի մեխանիզ-
մով էրիթրոցիտներից դուրս եկող յուրաքանչյուր HCO3--ի փոխարեն էրիթ-
րոցիտ է մտնում մեկ Cl- անիոն, որի շնորհիվ պահպանվում է լիցքերի հա-
վասարակշռությունը: Այս գործընթացը կոչվում է քլորային շարժ, որի պատ-
ճառով երակային արյան էրիթրոցիտներում քլորի քանակն ավելին է, քան 
զարկերակային արյան էրիթրոցիտներում: 

Պլազմայում առաջանում է նատրիումի բիկարբոնատ, որն այդպես 
փոխադրվում է մինչև թոքեր. 

HCO3-+Na+→ NaHCO3։ 
Դրան զուգահեռ Էրիթրոցիտներում K+ իոններին կապված օքսիհեմոգ-

լոբինը թթվածինը հեշտությամբ տալիս է հյուսվածքներին, հեմոգլոբինը վե-
րականգնվում է, իսկ K+-ը միանում է անիոններին.  

KHbO2 + H2CO3 → HHb + KHCO3 + O2։  
Թոքերում կատարվում է հակառակ գործընթացը: Ալվեոլներից ներհո-

սող O2-ը, էրիթրոցիտներում միանալով վերականգնված հեմոգլոբինին, ա-
ռաջացնում է ազատ պրոտոններ, որոնք միանում են բիկարբոնատ անիոն-
ներին, վերջիններիս քանակի նվազման պատճառով դրանք սկսում են ար-
յան պլազմայից անընդհատ անցնել էրիթրոցիտներ, ռեակցիան կրկնվում է, 
և առաջանում է ածխաթթու գազ, որը խտության գրադիենտով անցնում է 
ալվեոլներ, ապա շնչուղիներով՝ արտաքին միջավայր:  

2. Հեմոգլոբինին կապված վիճակում (20-25%). հարկ է նշել, որ ի 
տարբերություն թթվածնի՝ ածխաթթու գազը միանում է հեմոգլոբինի սպի-
տակուցային մասին, ոչ թե հեմին: Առաջացած միացությունը կոչվում է կար-
բամինահեմոգլոբին կամ կարբոհեմոգլոբին. 

Hb + CO2 → Hb CO2։ 
Կարբամինային միացություններ առաջանում են նաև արյան պլազմա-

յում, սակայն այդ ճանապարհով փոխադրվում է ընդհանուր CO2-ի 4-5%-ը 
միայն: Կարբոհեմոգլոբինն անկայուն միացություն է և խտության գրադիեն-
տի ազդեցությամբ հեշտությամբ փեղեկվում է թոքերում՝ ածխաթթու գազը 
տալով ալվեոլներին:  

3. Ֆիզիկապես լուծված վիճակում. ինչպես գիտենք, CO2-ի լուծելիու-
թյան գործակիցն ավելի մեծ է O2-ի համեմատ, սակայն հյուսվածքներում ա-
ռաջանում է անհամեմատ ավելի շատ ածխաթթու գազ, քան այն կարող է 
լուծվել արյան մեջ: Լուծված վիճակում արյան մեջ ընդհանուր CO2-ի 7-8 %-ն 
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է միայն:  
Ինչպես երևում է վերը շարադրվածից, ածխաթթու գազը արյան մեջ 

ավելացնում է H+ իոնների քանակը: Միայն հեմոգլոբինային բուֆերի առկա-
յության շնորհիվ է, որ արյան pH-ի կտրուկ տատանումներ չեն լինում: Այդու-
ամենայնիվ, երակային արյունն ավելի ցածր pH ունի (7.34-7.37) զարկերա-
կայինի համեմատությամբ (7.38-7.41): 

Հեմոգլոբինի՝ թթվածնով հագեցվածությունը խիստ կարևոր է ած-
խաթթու գազի շրջանառության համար: Բանն այն է, որ O2-ը, թոքերում 
միանալով հեմոգլոբինին, մի կողմից փոքրացնում է CO2-ի խնամակցությու-
նը հեմոգլոբինի նկատմամբ և նպաստում կարբոհեմոգլոբինի փեղեկմանը, 
մյուս կողմից՝ օքսիհեմոգլոբինը թթվայնացնում է միջավայրը, քանի որ երբ 
թթվածինը կապվում է հեմոգլոբինին, միջավայր է անցնում H+՝ նպաստելով 
H++HCO3-↔H2CO3↔H2O+CO2 ռեակցիաների դեպի աջ տեղաշարժին: Երկու 
դեպքում էլ անջատված ածխաթթու գազն արյունից անցնում է թոքաբշտեր, 
ուստի թթվածնի առկայության դեպքում ածխաթթու գազն ավելի հեշտ կփո-
խադրվի հյուսվածքներից թոքեր: Այս երևույթը հայտնի է «Հոլդենի էֆեկտ» 
անունով: Այն առավել մեծ կարևորություն ունի CO2-ի շրջանառության, քան 
«Բորի էֆեկտը»՝ O2-ի համար: 

 

14.4. Շնչառության կարգավորումը 
 
Չնայած թթվածնի նկատմամբ օրգանիզմի պահանջն օրվա ընթաց-

քում անընդհատ փոխվում է, այնուամենայնիվ թե՛ թթվածնի, թե՛ ածխաթ-
թու գազի քանակները արյան մեջ մնում են հարաբերականորեն կայուն: Դա 
կատարվում է շնչառության ռիթմի և խորության փոփոխությունների միջո-
ցով, որն անընդհատ վերահսկվում է նյարդահումորալ կարգավորման մե-
խանիզմներով:  

Շնչառության ռիթմը որոշակիորեն ենթարկվում է մարդու կամքին, 
սակայն անկախ կամային վերահսկողությունից՝ մարդն անընդհատ շնչում 
է: Դա նշանակում է, որ շնչառությունն ունի որոշակի ինքնավարություն: 
Սակայն շնչառական մկանները կմախքային մկաններ են և ի տարբերութ-
յուն սրտամկանի ու հարթ մկանների՝ օժտված չեն ինքնավարությամբ: Ն-
րանք նյարդավորվում են սոմատիկ նյարդերով:  

Օրգանիզմին անհրաժեշտ շնչառության ռիթմն ապահովվում է 3 հիմ-
նական օղակների սերտ համագործակցության շնորհիվ: Դրանք են շնչառա-
կան կենտրոնները, կենտրոնական ու ծայրամասային քիմիաընկալիչները, 
ծայրամասային մեխանաընկալիչները:  

 
14.4.1. Շնչառական կենտրոններ 

 
Կենտրոնական նյարդային համակարգում շնչառության անմիջական 

կարգավորմանը մասնակցում են ողնուղեղում, երկարավուն ուղեղում ու 
վարոլյան կամրջում տեղակայված կենտրոնները: 

Ողնուղեղային շնչառական կենտրոն։ Ողնուղեղի տարբեր 
հատվածներից սկիզբ են առնում շնչառական մկանները նյարդավորող 
նյարդաթելերը: Այդ շարժանեյրոնների ճշգրիտ տեղակայությունը որոշելու 
համար ֆիզիոլոգիական հետազոտություններից հատկապես օգտագործվել 
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է հատումների մեթոդը: Օրինակ՝ երբ հատումը կատարվում է ողնուղեղի 
պարանոցային ու կրծքային հատվածների արանքում, ստոծանու 
կծկողական ակտիվությունը պահպանվում է, իսկ միջկողային մկաններինը՝ 
ոչ: Դա նշանակում է, որ ստոծանին նյարդավորող շարժանեյրոնները 
հատույթից վեր են տեղակայված, իսկ միջկողային մկաններինը՝ վար: Այժմ 
հայտնի է, որ ստոծանու մկանները նյարդավորող α-մոտոնեյրոնների 
մարմինները տեղակայված են ողնուղեղի C3-C5 պարանոցային 
հատվածների առաջային եղջյուրներում: Արտաքին և ներքին թեք 
միջկողային մկանները նյարդավորվում են համապատասխանաբար 
ողնուղեղի կրծքային Th2-Th6 և Th8-Th10 հատվածներից: Խորը 
արտաշնչմանը մասնակցող որովայնային մկաններ հասնող նյարդաթելերը 
սկիզբ են առնում ողնուղեղի կրծքագոտկային Th4-L3 հատվածներից (նկ. 
14.19): 

 
Նկար 14.19. Շնչառության կարգավորման ողնուղեղային մակարդակը: 

Ողնուղեղի նշված հատվածների α-մոտոնեյրոնները ներդիր նեյրոնների հետ 
կազմում են շնչառության ողնուղեղային կենտրոնը: Երբ ողնաշարավորների 
ողնուղեղը հատվում է պարանոցային առաջին ողի հատվածում, առաջա-
նում է շնչարգելակում (ապնոե): Սա նշանակում է, որ ողնուղեղային շնչա-
ռական կենտրոններն ինքնուրույն չեն գործում և ամբողջությամբ ենթարկ-
վում են գլխուղեղից եկող հրահանգներին: 

Երկարավուն ուղեղի շնչառական կենտրոն։ Շնչառության ռիթմի 
և խորության նյարդային կարգավորման հիմնական կենտրոնը տեղակայ-
ված է երկարավուն ուղեղի չորրորդ փորոքի հատակին՝ հիմնականում ցան-
ցանման գոյացության կազմում: «Շնչառական կենտրոն» (ՇԿ) ասելով՝ հաս-
կանում ենք երկարավուն ուղեղի հենց այս կենտրոնը: ՇԿ-ը կազմված է 
ներշնչական (ինսպիրատոր) և արտաշնչական (էքսպիրատոր) նեյրոննե-
րից: Այս 2 տեսակների նեյրոնները տեղակայությամբ առանձնացված չեն: Ն-
րանց դասակարգումը կատարվել է ըստ ֆունկցիոնալ ակտիվ վիճակի. եթե 
նեյրոնը գործողության պոտենցիալներ է առաջացնում ներշնչման պահին, 
ապա կոչվում է ինսպիրատոր, եթե այն աշխատում է արտաշնչման պահին՝ 
էքսպիրատոր: Ընդ որում, այս երկու տեսակների նյարդաբջիջների միջև 
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առկա են փոխհակադարձ արգելակող նյարդային կապեր, այսինքն՝ ինսպի-
րատոր նեյրոնների ակտիվացումն արգելակում է էքսպիրատոր նեյրոնները 
և հակառակը:  

Երկարավուն ուղեղի շնչառական նեյրոնները կապված են շնչառական 
մկանները նյարդավորող ող-
նուղեղային շարժանեյրոննե-
րի հետ, ինչպես նաև՝ երկա-
րավուն ուղեղի ու գլխուղեղի 
այլ բաժինների նեյրոնների 
հետ:  

Շնչառական նեյրոն-
ների կուտակումները երկա-
րավուն ուղեղում կազ-
մավորում են 2 կորիզա-
խմբեր՝ փորային (վենտրալ) 
և մեջքային (դորզալ) (նկ. 
14.20): Դորզալ կորիզա-
խումբը հիմնականում 
կազմված է ինսպիրատոր 
նեյրոններից, վենտրալ 
կորիզախմբում առկա են 
ինչպես ինսպիրատոր, 
այնպես էլ էքսպիրատոր նեյ-
րոններ: Շնչառական 
կենտրոնի կազմում են նաև 
գանգուղեղային նյարդերից 
հոտառականի (I) և լեզվա-
ըմպանայինի (IX) կորիզները, 
որոնց միջոցով կենտրոնը կարգավորում է վերին շնչուղիների աշխատանքի 
համաձայնեցումը շնչառական գործընթացի հետ:  

Մինչև վերջին տասնամյակը կարծում էին, որ շնչառության ռիթմագո-
յացման և ողնուղեղային կենտրոնները նյարդավորող հիմնական պատաս-
խանատուն դորզալ կորիզախումբն է: Վերջին տարիների հետազոտություն-
ները էլեկտրաֆիզիոլոգիական ավելի նուրբ և ուղղորդված գրանցումների 
շնորհիվ ցույց տվեցին, որ ողնաշարավորների մոտ շնչարգելակում է կա-
տարվում վենտրալ, ոչ թե դորզալ կորիզախմբի քայքայումով:  

Վենտրալ կորիզախմբից ազդակներն ուղղորդվում են դեպի ողնուղե-
ղային շնչառական կենտրոնի շարժանեյրոններ, որոնք իրենց հերթին ստո-
ծանիական և միջկողային նյարդերով դրդումը հասցնում են համապատաս-
խան շնչառական մկաններին:  

Պնևմոտաքսիկ կենտրոն։ Վարոլյան կամրջի և երկարավուն ուղեղի 
միջև հատում կատարելիս շնչառությունը պահպանվում է, սակայն ներշն-
չումը դառնում է ավելի երկար, և կորչում է շնչառության սահունությունը: 
Բանն այն է, որ վարոլյան կամրջում է տեղակայված շնչահսկիչ կենտրոնը, 
որը կոչվում է նաև պնևմոտաքսիկ։ Այս կենտրոնը երկարավուն ուղեղի ինս-
պիրատոր նեյրոնների վրա արգելակիչ ազդեցություն ունի, էքսպիրատորնե-
րի վրա՝ դրդող: Ստացվում է, որ վարոլյան կամրջի շնչահսկիչ կենտրոնի 

Նկար 14.20. Շնչառության կարգավորման 
գլխուղեղային մակարդակը: 
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դրդման դեպքում ներշնչումը կկարճանա, որովհետև ինսպիրատոր նեյրոն-
ներն ավելի շուտ կարգելակվեն, իսկ արտաշնչումը կերկարի, քանի որ էքս-
պիրատոր նեյրոնները կդրդվեն: Կակտիվանան ողնուղեղային համապա-
տասխան α-մոտոնեյրոնները, որոնց ուղարկած ազդակները կհանգեցնեն 
նաև արտաշնչական՝ ներքին թեք միջկողային և որովայնային մկանների 
կծկմանը: Այս ամենի արդյունքում շնչառությունը կդառնա ավելի հաճախա-
կի (ներշնչման կարճացման հաշվին) և խոր (ակտիվ արտաշնչման արդյուն-
քում կկատարվի ավելի խոր, բայց արագ ներշնչում): Հանգիստ շնչառության 
ժամանակ պնևմոտաքսիկ կենտրոնն ապահովում է ներշնչման սահուն ան-
ցումը արտաշնչմանը:  

Ապնեստիկ կենտրոն։ Բացի պնևմոտաքսիկ կենտրոնից, վարոլյան 
կամրջում առկա է նաև ապնեստիկ կենտրոնը, որը պնևմոտաքսիկի անտա-
գոնիստն է, սակայն նորմալ շնչառության դեպքում այն պնևմոտաքսիկ 
կենտրոնի ճնշման տակ է և չի գործում: Լարված շնչառության ժամանակ 
ապնեստիկ կենտրոնը սկսում է գործել և առաջացնում է ներշնչման խորա-
ցում, քանի որ, ի տարբերություն պնևմոտաքսիկ կենտրոնի, այն խթանում է 
երկարավուն ուղեղի ինսպիրատոր նեյրոնները և արգելակում էքսպիրա-
տորների ակտիվությունը: Այս 2 կենտրոնները համատեղ ֆիզիկական և հո-
գեկան լարվածությունների դեպքում ապահովում են շնչառության միաժա-
մանակյա հաճախացումն ու խորացումը:  

 
14.4.2. Շնչառական կենտրոնի ինքնավարությունը 

 
Շնչառության ռիթմագոյացման համար կարևոր են ռիթմավար (պեյս-

մեկերային) բջիջները, որոնք տեղակայված են երկարավուն ուղեղի վենտ-
րալ կորիզախմբում: Դրանք սկսում են գործել մարդու դեռևս սաղմնային 
զարգացման շրջանում՝ սկսած հղիության երկրորդ եռամսյակից՝ պարբերա-
բար կծկելով պտղի շնչառական մկանները, որը նրանց նախապատրաս-
տում է ծնվելուց հետո անհրաժեշտ թոքային շնչառությանը: Նորածնային 
շրջանում նշված պեյսմեկերային համակարգը շնչառական շարժումներն ա-
պահովող հիմնական մեխանիզմն է: Տարիքին զուգընթաց հետզհետե զար-
գանում են շնչառական կենտրոնների միջնեյրոնային կապերը, որի հե-
տևանքով հասուն մարդկանց շրջանում շնչառության ռիթմագոյացումը 
պայմանավորում են ինչպես ՇԿ-ի նեյրոնների ներքին՝ թաղանթային հատ-
կությունները, այնպես էլ դրանք կարգավորող արտաքին գործոնները՝ 
դրդող ու արգելակող սինապսները: 

Օրգանիզմից լիովին մեկուսացված երկարավուն ուղեղի շնչառական 
կենտրոնը որոշ ժամանակ շարունակում է գործել շնչառական ռիթմով: Այս 
ինքնավարությունը դեռևս թիրախային է լուրջ հետազոտությունների հա-
մար, սակայն որոշ մանրամասներ հստակեցված են: Ռիթմավար ինսպիրա-
տոր բջիջների թաղանթներում առկա են 2 տեսակի անցուղիներ՝ Na+-ական 
պոտենցիալ-կախյալ և կատիոնային՝ Ca-կախյալ անցուղիներ: Na+-ական 
պոտենցիալ-կախյալ անցուղիները սկսում են բացվել հանգստի պոտեն-
ցիալի արժեքում, որը ռիթմավար նեյրոնների դեպքում -60մՎ է: Խտության 
գրադիենտով Na+ իոնների ներթափանցումը ապաբևեռացնում է թաղանթը, 
և -40մՎ-ի սահմաններում բաց Na+-ական պոտեցիալ-կախյալ անցուղիների 
քանակը հասնում է առավելագույնի։ Na+-ի թափանցելիության կտրուկ մե-
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ծացումը հանգեցնում է ներբջջային Ca2+-ի միացմանը կատիոնային անցու-
ղիներին, որոնք կոչվում են Ca-կախյալ անցուղիներ, քանի որ դրանց բաց-
վելու համար անհրաժեշտ է Ca2+։ Ca-կախյալ անցուղիները բացվում են, և 
կատիոնները (հիմնականում Na+, Ca2+) շարունակում են ներհոսել բջիջ Ca-
կախյալ կատիոնային անցուղիներով։ Նկատենք, որ Na+-ական պոտենցիալ-
կախյալ անցուղիներն արդեն փակ են, իսկ ապաբևեռացումը շարունակվում 
է՝ թաղանթի պոտենցիալը գրեթե հասցնելով 0-ի: ՇԿ-ի պեյսմեկերային նեյ-
րոնների ԳՊ-ի տատանասահմանը 50-60 մՎ է: Լիցքաշրջումը բացակայում 
է: ԳՊ-ի կորի գագաթին, երբ փակվում են նաև կատիոնային անցուղիները, 
բացվում են K+-ական պոտենցիալ-կախյալ անցուղիները: Համաձայն 
խտության գրադիենտի առաջանում է K+-ի արտահոսք, որն ապահովում է 
թաղանթի վերաբևեռացումը: Ակտիվ ազդակահոսքից ռիթմավար բջիջների 
թաղանթներում բացվում են քլորային անցուղիներ և Cl- իոնների ներհոսքը 
գերբևեռացնում է թաղանթը, որը որոշ ժամանակով արգելակում է պեյսմե-
կերային նեյրոնները, մինչև պոմպերը վերականգնեն հանգստի պոտենցիա-
լը: Այդ ընթացքում կատարվում է պասիվ արտաշնչում: Սա ներկայումս 
հայտնի պեյսմեկերային նեյրոնների ինքնարգելակման հիմնական մեխա-
նիզմն է:  

 Na+-ական պոտենցիալ-կախյալ անցուղիներն ավելի արագ ու կարճա-
տև են բացվում, կատիոնային՝ Ca-կախյալ անցուղիները, ընդհակառակը, 
առաջացնում են երկարատև ու դանդաղ ապաբևեռացում: Այս 2 անցու-
ղիների խտությունը շնչառական ռիթմավար նեյրոնների թաղանթներում 
տարբեր է, ինչի հիման վրա տարբերվում են առավել արագ պարպվող 
ներշնչական նեյրոններ, ինչպես նաև ավելի երկարատև պարպվողներ: Ն-
ման համակցումը հնարավորություն է տալիս ներշնչական նեյրոններին ա-
վելի երկարատև ազդակներ հաղորդելու ինչպես շնչառական կենտրոնի այլ 
ինսպիրատոր նեյրոններին, այնպես էլ անմիջապես ներշնչական մկանները 
նյարդավորող ողնուղեղային շարժանեյրոններին: Շնչառական կենտրոնի 
ռիթմավար նեյրոնները հարուստ սինապսային կապերով կապված են դոր-
զալ և վենտրալ կորիզախմբերի մյուս նեյրոնների հետ, ուստի նրանցում ա-
ռաջացող ազդակներն ակտիվացնում են նաև այլ, ոչ պեյսմեկերային մեխա-
նիզմներ, որոնց աշխատանքի կարգավորման հարցում որոշիչ դեր ունի 
կենտրոնական և ծայրամասային ընկալիչներից եկող ազդակահոսքը: 

  
14.4.3. Կենտրոնական և ծայրամասային քիմիաընկալիչներ 
 

Շնչառության ռիթմը և խորությունը կարգավորելու համար կարևոր են 
զարկերակային արյան մեջ CO2-ի, O2-ի և H+-ի քանակները: Քանի որ 
շնչառական ֆունկցիայի հիմնական նշանակությունը արյան գազային 
բաղադրության պահպանումն է, գործում է հետադարձ կապ: Շնչառական 
գազերի մասին տեղեկատվությունը համապատասխան քիմիաընկալիչնե-
րով հաղորդվում է ՇԿ-ին:  

Կենտրոնական քիմիաընկալիչները։ Շնչառության հումորալ կարգա-
վորման կենտրոնական օղակը տեսանելի է Ֆրեդերիկի փորձով, երբ 
հատվում և խաչաձև միացվում են երկու շների քնային զարկերակներն ու 
լծային երակները, իսկ ողնաշարային զարկերակները կապում են։ Ստաց-
վում է, որ I շան գլուխը մատակարարվում է II շան մարմնի արյամբ, իսկ II 
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շան գլուխը արյուն է ստանում I շան մարմնից։ Երբ որոշ ժամանակով 
փակում են I շան շնչափողը, II շան օրգանիզմում, որի մարմնում թթվածնա-
քաղց չկա, շնչառությունը հաճախանում է։ Դրա պատճառն այն է, որ CO2-ի 
բարձր լարվածությամբ արյունը I շան մարմնից հասնում է II շան գլուխ, 
դրդում է շնչառական կենտրոնը: Իսկ I շան օրգանիզմում, շնչափողը բա-
ցելուց հետո չնայած զարկերակային արյան մեջ CO2-ի լարվածության 
մեծացմանը և O2-ի լարվածության փոքրացմանը, շնչառությունը կանգ է 
առնում, քանի որ կենդանու գլուխը մատակարարվում է II շան գերօդա-
հարումից հիպոկապնիայով և թթվածնի ավելցուկով արյամբ։ Ֆրեդերիկի 
փորձն ապացուցում է, որ շնչառության ռիթմի կարգավորման համար խիստ 
կարևոր են գլխուղեղում առկա կենտրոնական քիմիաընկալիչները, որոնք 
տեղակայված են երկարավուն ուղեղում (նկ. 14.21): Դրանց համապատաս-

խան (ադեկվատ) խթանիչը հիմնականում H+ իոնները և CO2-ի մոլեկուլներն 
են: H+ իոնների համար արյունաուղեղային պատնեշն անթափանց է, ուստի 
դրանք չեն կարող զարկերակային արյունից անցնել ողնուղեղ-ուղեղային 
հեղուկի կազմ: 
Պատնեշը թափանցելի է CO2-ի համար, որը, անցնելով պատնեշով, մի մասը 
իր համապատասխան ընկալիչներին միանալով, առաջացնում է դրդում, իսկ 
մնացած մասը, ողնուղեղ-ուղեղային հեղուկում ջրին միանալով, առաջաց-
նում է ածխաթթու, ապա դիսոցվում HCO3- անիոնների և H+ կատիոնների, 
որոնք էլ դրդում են կենտրոնական քիմիաընկալիչները: Ազդակը 
հաղորդվում է ՇԿ-ի ներշնչական նեյրոններին, որն իր հերթին հանգեցնում 
է ներշնչմանը: Արյան մեջ ածխաթթու գազի ավելացման դեպքում (հիպեր-
կապնիա) այս մեխանիզմով կատարվում է ներշնչման երկարացում՝ 

Նկար 14.21. Ինսպիրատոր նեյրոնների վրա տարբեր ընկալիչների խթանիչ (+) և 
արգելակիչ (-) ազդեցությունները: 
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շնչառության խորացում, որը նպաստում է օրգանիզմից ավելցուկային 
ածխաթթու գազի արագ հեռացմանը: Ինչպես գիտենք, զարկերակային 
արյան մեջ CO2-ի լարվածությունը մոտ 40 մմ ս.ս. է: Առողջ մարդկանց 
շրջանում ֆիզիկական լարվածության դեպքում այն տատանվում է ոչ ավելի, 
քան 3 մմ ս.ս. սահմաններում: Ընդամենը 5 մմ ս.ս.–ով CO2-ի լարվածության 
ավելացումը հանգեցնում է թոքերի օդափոխության կրկնակի ավելացմանը, 
անգամ եթե O2-ի և H+-ի քանակները նորմայի սահմաններում են:  

Թոքերի երկարատև գերօդահարումը (հիպերվենտիլյացիան), որը կա-
րող է առաջանալ գերհուզական, տագնապային իրավիճակներում, հանգեց-
նում է զարկերակային արյան մեջ CO2-ի քանակի նվազեցման (հիպոկապ-
նիայի): Այս դեպքում առաջանում է գլխապտույտ, տեսողության մթագնում: 
Դրա պատճառն այն է, որ հիպոկապնիայի հետևանքով գլխուղեղը սնուցող 
անոթների կծկանք է առաջանում, որը հանգեցնում է գլխուղեղի հյուսվածք-
ների թերսնուցմանը՝ նշված հետևանքներով: Նման դեպքերում շատ արագ 
օգնում է փակ տոպրակի մեջ մի քանի անգամ շնչելը: Արտաշնչած օդը, որը 
պարունակում է զգալի քանակությամբ ածխաթթու գազ, չի հեռանում և հա-
ջորդ ներշնչման ժամանակ ուղղվում է թոքեր: Արագորեն վերանում է օրգա-
նիզմի հիպոկապնիան: 

Նորածնի առաջին ներշնչման ժամանակ շատ կարևոր է կենտրոնա-
կան քիմիաընկալիչների դրդումը: Այդ պատճառով պետք է արագորեն 
կտրել պորտալարը, որպեսզի զարկերակային արյան մեջ կտրուկ ավելացած 
ածխաթթու գազի քանակը արագ դրդի ՇԿ-ն: Պորտալարը աստիճանաբար 
կամ շատ դանդաղ կտրելը կհանգեցնի արյան մեջ ածխաթթու գազի քանա-
կի դանդաղ ավելացմանը, որի հետևանքով կարող են բարձրանալ կենտրո-
նական քիմիաընկալիչների շեմքերը, և ներշնչման ուշացումը հանգեցնի հի-
պօքսիայի, ընդհուպ մահվան: 

Ծայրամասային քիմիաընկալիչները տեղակայված են աորտայի աղե-
ղում և կարոտիսյան ծոցում առկա հատուկ մարմնիկներում (նկ. 14.21), ո-
րոնք ունեն առավել լավ արյունամատակարարում: Դրանք ավելի զգայուն են 
զարկերակային արյան մեջ O2-ի քանակի նվազման նկատմամբ և ավելի քիչ 
զգայուն են CO2-ի նկատմամբ: Այս քիմիաընկալիչներից ևս ազդակահոսքն 
ուղղորդվում է երկարավուն ուղեղ և հանգեցնում թոքերի օդափոխության 
մեծացմանը: Զարկերակային արյան մեջ թթվածնի մասնակի ճնշման ան-
կումը մինչև 80-60 մմ ս.ս. առաջացնում է օդափոխության թույլ արտա-
հայտված ավելացում, մինչդեռ ցուցանիշի՝ 50 մմ ս.ս. և դրանից ցածր լինե-
լու դեպքում առաջանում է թոքերի գերօդահարում (հիպերվենտիլյացիա): 
Սա նշանակում է, որ առողջ մարդկանց օրգանիզմում շնչառության քիմիա-
կարգավորման հարցում առավել կարևոր նշանակություն ունի արյան մեջ 
ածխաթթու գազի քանակը, իսկ թթվածնի տատանումներով կարգավորումը 
կարծես պահեստային (վթարային) դեր կատարի: Այն դառնում է կարգավոր-
ման հիմնական մեխանիզմ տևական հիպերկապնիայով տառապող մարդ-
կանց համար: Նրանց օրգանիզմում կենտրոնական քիմիաընկալիչները 
հարմարվում են CO2-ի մշտապես բարձր քանակին, և որոշիչ են դառնում 
ծայրամասային քիմիաընկալիչները: Նման հիվանդներին արհեստական 
շնչառություն տալու ժամանակ պետք է նվազեցնել թթվածնի քանակը օդա-
յին խառնուրդում: Հակառակ դեպքում չի գործի նաև ծայրամասային քի-
միաընկալիչներից սկսվող, հիպօքսիայով հարուցվող կարգավորման մեխա-
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նիզմը, և շնչառությունը կարող է դադարել:  
 

14.4.4. Մեխանաընկալիչներ 
 

Շնչառական օրգաններում տեղակայված են 3 տեսակի մեխանաըն-
կալիչներ՝ ձգման, իրիտանտ և մերձբշտիկային: 

Ձգման ընկալիչները կոչվում են նաև դանդաղ հարմարվող մեխանա-
ընկալիչներ: Տեղակայված են բրոնխների և բրոնխիկների պատերի մկանա-
յին շերտում: Թոքերի գերձգման ժամանակ դրանք դրդվում են, և առաջա-
ցած ազդակները թափառող նյարդի զգայական ուղիներով հասնում են եր-
կարավուն ուղեղի մեջքային (դորզալ) կորիզախմբի ներշնչական նեյրոննե-
րին՝ արգելակելով դրանք: Այս ռեֆլեքսը կոչվում է Հերինգ-Բրեյերի ռեֆլեքս: 
Իր ազդեցությամբ նման է վարոլյան կամրջի պնևմոտաքսիկ կենտրոնի ազ-
դեցությանը. կարճացնում է ներշնչման տևողությունը: Այս ռեֆլեքսը 
հատկապես կարևոր կարգավորիչ դեր ունի ֆիզիկական կամ հուզական 
լարվածության դեպքում, երբ շնչառական ծավալը մեծանում է 3 և ավելի 
անգամ՝ գերազանցելով 1.5 լ-ը: Հերինգ-Բրեյերի ռեֆլեքսն ունի պաշտպա-
նական նշանակություն: Այն թոքերը զերծ է պահում գերձգումից: 

Իրիտանտ ընկալիչները կոչվում են նաև արագ հարմարվող ընկալիչ-
ներ: Տեղակայված են շնչուղիների լորձաթաղանթում: Դրանք հիմնականում 
դրդվում են շնչուղիները օտար մարմիններով (փոշեհատիկ, ջրի կաթիլներ, 
վիրուսներ, մանրէներ), ինչպես նաև որոշ կենսաբանական ակտիվ նյութե-
րով գրգռվելիս, որոնք առաջանում են հիվանդությունների դեպքում: Եռոր-
յակ և թափառող նյարդերի զգայական հոսքով ազդակները հասնում են եր-
կարավուն ուղեղի մեջքային (դորզալ) կորիզախումբ, այնտեղից՝ փորային 
(վենտրալ): Շնչուղիները նեղանում են, և միաժամանակ դրդվում են պաշտ-
պանական ռեքլեքսներն ապահովող նեյրոնները: Դա հանգեցնում է մի կող-
մից թոքերում ճնշման բարձրացմանը, մյուս կողմից՝ արտաշնչական մկան-
ների ուժգին կծկմանը: Արդյունքում առաջանում է շնչուղիներում կուտակ-
ված ավելորդ օդի շեշտակի արտահոսք, որը շնչուղիներն ազատում է ավե-
լորդ մասնիկներից: Ռեֆլեքսը դրսևորվում է փռշտոցով կամ հազով: 

Մերձթոքաբշտային ընկալիչները հաճախ նշվում են լատիներեն J տա-
ռով (յուքստաալվեոլյար բառից): Դրանք տեղակայված են թոքաբշտերի մա-
զանոթների մոտ: Դրդվում են թոքային այտուցների դեպքում: Զգայուն են 
նաև հիստամինի, պրոստագլանդինների նկատմամբ, որոնց քանակն արյան 
մեջ ավելանում է տարբեր հիվանդությունների դեպքում, հատկապես երբ 
հիվանդությունն ուղեկցվում է ջերմության բարձրացումով: Նրանց դրդումն 
առաջացնում է բարձրահաճախ և մակերեսային շնչառություն: 

Շնչառական մկանների կծկման ուժգնությունը շնչառության ժամա-
նակ կարգավորվում է նաև պրոպրիոռեցեպտորներով, որոնցից զգայա-
հոսքը հաղորդվում է ողնուղեղի համապատասխան բաժնի γ մոտոնեյրոննե-
րին: Վերջիններս էլ վերահսկում են α մոտոնեյրոնների աշխատանքը:  

Բացի նշված մեխանաընկալիչներից, կան նաև ջերմազգաց, ցավային 
և այլ ընկալիչներ, որոնց փոխհամաձայնեցված գործունեությունը հանգեց-
նում է շնչառական համակարգի մի շարք հարմարողական և պաշտպանա-
կան ռեֆլեքսների առաջացմանը, ինչպես, օրինակ՝ ջրում ընկղմվելը հան-
գեցնում է կարճատև շնչարգելակմանը, քթի հետին մասի մեխանիկական 
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գրգռումը՝ բրոնխների լայնացմանը և այլն: 
 

14.4.5. Շնչառության կարգավորման համակարգումը 
 

Առանձին-առանձին քննարկեցինք շնչառության կարգավորմանը մաս-
նակցող բոլոր օղակները։ Այժմ փորձենք պատկերացնել այդ օղակների 
փոխհամագործակցության սխեման։ 

Այսպիսով, շնչառության ռիթմագոյացումը սկսվում է երկարավուն 
ուղեղի ՇԿ-ի վենտրալ կորիզախմբի պեյսմեկերային ինսպիրատոր բջիջ-
ներում։ Վերջիններիս ավտոմատիզմը հարաբերական է, քանի որ զգալի չա-
փով կարգավորվում է քիմիա- և մեխանաընկալիչներից եկող ազդակա-
հոսքով։ Երբ CO2-ի, H+-ի բարձրացման հետևանքով դրդվում են կենտրոնա-
կան քիմիաընկալիչները և/կամ O2-ի նվազման պատճառով՝ ծայրամասա-
յինները, առաջացած զգայահոսքը հիմնականում ընդունում է ՇԿ-ի դորզալ 
կորիզախումբը, որը դրդումներն ուղարկում է վենտրալ կորիզախմբի ինս-
պիրատոր նեյրոններին՝ ավելի ուժգին դրդելով դրանք։ Վենտրալ կորի-
զախմբի ինսպիրատոր նեյրոնները այդ դրդումը հաղորդում են ողնուղե-
ղային ներշնչական կենտրոններ, որտեղից ստոծանիական և միջկողային 
նյարդերով ազդակները հասնում են շնչառական մկաններին։ Մկանները 
կծկվում են, կատարվում է ներշնչում։ Պեյսմեկերային նեյրոններում մեծա-
նում է Cl--ի թափանցելիությունը, թաղանթը գերբևեռանում է, որը հանգեց-
նում է ժամանակավոր արգելակման։ Ներշնչական մկաններն այլևս չեն 
կծկվում, առաջանում է պասիվ արտաշնչում։ Երբ օրգանիզմում նյութափո-
խանակությունն արագանում է, օրինակ՝ ֆիզիկական կամ հոգեհուզական 
լարվածության դեպքում, ավելի շատ CO2, հետևաբար նաև H+ է 
կուտակվում արյան մեջ։ Դա ավելի ուժգին և երկարատև է դրդում 
կենտրոնական ու ծայրամասային քիմիաընկալիչները։ Հետևաբար ՇԿ-ի 
դորզալ կորիզախմբի ինսպիրատոր նեյրոններն ավելի հաճախակի են ԳՊ 
առաջացնում։ Այս դեպքում, բացի վենտրալ կորիզախմբի ինսպիրատոր 
նեյրոններին դրդում հաղորդելուց, դորզալ կորիզախմբից դեպի վարոլյան 
կամրջի պնևմոտաքսիկ կենտրոն ազդակահոսքն ուժեղանում է։ 
Պնևմոտաքսիկ կենտրոնը ներդիր նեյրոններով միջնորդված արգելակում է 
վենտրալ կորիզախմբի ինսպիրատոր նեյրոնները և դրդում 
էքսպիրատորները։ Էքսպիրատոր նեյրոններից հաղորդվող ազդակները 
ակտիվացնում են ողնուղեղային էքսպիրատոր կենտրոնները, որի 
արդյունքում շնչառությանը սկսում են մասնակցել նաև արտաշնչական 
մկանները։ Շնչառությունը դառնում է ավելի խորը։ Շնչառական ծավալի 
մեծացումը ակտիվացնում է նաև թոքերի ձգման ընկալիչներից սկսվող 
Հերինգ-Բրեյերի ռեֆլեքսը, որը թոքերը զերծ է պահում գերձգումից։ Մյուս՝ 
իրիտանտ և մերձթոքաբշտային ընկալիչները կակտիվանան միայն, եթե 
թոքերում կան ախտաբանական գործընթացներ։ Պնևմոտաքսիկ կենտրոնի 
գերդրդումը կհանգեցնի վարոլյան կամրջի ապնեստիկ կենտրոնի 
գործարկմանը, որն իր հերթին կարգելակի պնևմոտաքսիկ կենտրոնին, 
քանի որ վերջինիս անտագոնիստն է։ Հանգիստ շնչառության ժամանակ 
պնևմոտաքսիկ կենտրոնը թույլ ազդակահոսք է ստանում, որն ապահովում 
է ներշնչման սահուն անցումը արտաշնչմանը։ 

Հիշենք նաև, որ ՇԿ-ի փորային (վենտրալ) կորիզախումբը նյարդա-
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վորում է նաև կոկորդի, ըմպանի և լեզվի մկանները (I և IX գանգուղեղային 
նյարդերով), որոնց կծկումով շնչառության ժամանակ վերին շնչուղիները 
բաց են մնում։ 

 

14.5. Շնչառության հարմարումը փոփոխվող պայմաններին 
 

Այնպիսի իրավիճակներում, երբ կտրուկ փոխվում է օրգանիզմի պա-
հանջը թթվածնի նկատմամբ (ֆիզիկական կամ հոգեհուզական լարվածութ-
յան ժամանակ) կամ շրջապատող միջավայրի գազային կազմը (մթնոլորտա-
յին ճնշման փոփոխման դեպքում), շնչառական, սիրտ-անոթային և արյան 
համակարգերը միասնաբար հանդես գալով, փորձում են հարմարվել և անհ-
րաժեշտ քանակությամբ թթվածին մատակարարել բոլոր հյուսվածքներին: 

 

14.5.1. Շնչառությունը մկանային աշխատանքի ժամանակ 
 
Ֆիզիկական լարվածությունը աշխատող մկաններում 15-20 անգամ 

մեծացնում է թթվածնի պահանջը: Այսպես՝ եթե հանգիստ պայմաններում 
օրգանիզմը 1 րոպեում ծախսում է 250-350 մլ թթվածին, ապա արագ քայլքի 
ժամանակ այս ցուցանիշը հասնում է 2500 մլ-ի, իսկ մկանային լարված աշ-
խատանքի ժամանակ՝ 4000 մլ-ի: Ֆիզիկական ծանրաբեռնման առաջին իսկ 
րոպեներից մեծանում է թոքերի օդափոխության ծավալը: Դրան հասնելու 
մեխանիզմները մի քանիսն են. 

1. Հոգեբանական գործոն, որի հիմքում առկա է սպասվող ֆիզիկա-
կան լարվածությունը գիտակցելու արդյունքում կեղևի կողմից շնչառական 
կենտրոնի ակտիվացումը: Հայտնի է, որ մարզիկների շրջանում «պատ-
րաստ» հրահանգն արդեն իսկ մեծացնում է շնչառական ծավալը: 

2. Կծկվող մկանների պրոպրիոռեցեպտորներից դեպի գլխուղեղ գնա-
ցող ակտիվ զգայահոսք. այս մեխանիզմը նախորդում է քիմիական ընկալիչ-
ներով խթանմանը: Դա ապացուցվում է աշխատող վերջույթներին ամրա-
կապ (ժգուտ) դնելու փորձով: Այդ դեպքում բացառվում է երակային հոսքով 
կուտակվող CO2-ի ու H+ իոնների հասնելը ծայրամասային կամ կենտրոնա-
կան քիմիաընկալիչներին, սակայն շնչառությունը հաճախանում ու խորա-
նում է: 

3. Կենտրոնական ու ծայրամասային քիմիաընկալիչներ. թեև շնչա-
ռությունը կարգավորելու համար այս մեխանիզմը հիմնականներից մեկն է, 
սակայն ֆիզիկական աշխատանքի ժամանակ այն մեծ դեր չի կատարում, 
քանի որ զարկերակային արյան մեջ CO2-ի, H+-ի ու O2-ի քանակները գրեթե 
չեն փոխվում, որը հնարավոր է վերևում նշված մեխանիզմների ակտիվաց-
ման շնորհիվ: Այդուամենայնիվ, կատեխոլամիններն ավելանալու շնորհիվ 
քիմիաընկալիչների զգայունությունը մեծանում է, և դրանք իրենց համապա-
տասխան նյութերի նույն խտությունների դեպքում ավելի շատ են դրդվում՝ 
դրանով նպաստելով թոքերի օդափոխության մեծացմանը: Չպետք է մոռա-
նալ նաև, որ զարկերակային արյան pH-ի նվազմանը նպաստում է մկաննե-
րում գլյուկոզի ոչ լրիվ այրումից առաջացող և կուտակվող կաթնաթթուն: 

4. Երկարատև մկանային աշխատանքի հետևանքով մարմնի ջերմաս-
տիճանի բարձրացումը ենթատեսաթմբային մեխանիզմով նպաստում է թո-
քերի օդափոխության մեծացմանը: 

Բացի թոքերի օդափոխության ուժգնացումից, աշխատող մկաններն 
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անհրաժեշտ թթվածնով ապահովելու նպատակով մեծանում է սրտի րո-
պեական ծավալը, ինչպես նաև արյան դեպո օրգաններից դուրս եկած էրիթ-
րոցիտների հաշվին՝ արյան թթվածնային տարողությունը: Մյուս կողմից՝ 
աշխատող մկանի ջերմաստիճանի բարձրացման, pH-ի նվազման և CO2-ի 
կուտակման հետևանքով օքսիհեմոգլոբինի փեղեկումն ավելի հեշտանում է, 
և ավելի մեծ քանակությամբ թթվածին է մատակարարվում հենց այդ մկա-
նին: Թթվածնի յուրացման գործակիցը հասնում է 60-75%-ի: 

Մկանային աշխատանքի դադարից անմիջապես հետո կտրուկ նվա-
զում է թոքային օդափոխության տեմպը, քանի որ միանգամից վերանում են 
պրոպրիոռեցեպտորների զգայահոսքն ու կեղևային ազդակահոսքը: 20-30 
վրկ անց, սակայն, շնչառական շարժումները կրկին սկսում են արագանալ ու 
խորանալ: Դրանք սկզբում դեռևս գերազանցում են հանգիստ շնչառության 
արագությանը, քանի որ օրգանիզմում կուտակված կաթնաթթուն հեռացնե-
լու համար դեռևս պետք է սովորականից մեծ քանակությամբ թթվածին: Ա-
պա աստիճանաբար վերականգնվում է հանգիստ շնչառությունը: 

14.5.2. Շնչառությունը մթնոլորտային ճնշման փոփոխման դեպքում 
  
Ցածր մթնոլորտային ճնշման ազդեցությունը շնչառության վրա: 

Ծովի մակերևույթից վեր բարձրանալիս մթնոլորտային ճնշումը սկսում է 
նվազել: Դրան զուգահեռ ներշնչվող օդում և ալվեոլներում նվազում է 
թթվածնի մասնական ճնշումը, ուստի արյան հագեցումը թթվածնով աստի-
ճանաբար դժվարանում է: Հյուսվածքներում առաջանում է թթվածնի անբա-
վարարություն՝ հիպօքսիա: Մինչև 2.5-3 կմ բարձրանալիս շնչառության 
կտրուկ փոփոխություններ չեն նկատվում, քանի որ արյան թթվածնային 
հագեցվածությունը նվազում է հիմնականում լուծված թթվածնի քանակը 
պակասելու հետևանքով, մինչդեռ օքսիհեմոգլոբինի առաջացումը դեռևս 
կտրուկ չի նվազում (աղյուսակ 14.2):  

Աղյուսակ 14.2.  
Տարբեր բարձրություններում շնչառության համար  

մի քանի կարևոր ցուցանիշներ. 
 

Բարձրությու-
նը ծովի մակ.-

ից (մ) 

Մթնոլորտա-
յին ճնշումը 

(մմ ս.ս.) 

Օդում Օ2-ի 
մասնական 

ճնշումը 

Թոքաբշտե-
րում Օ2-ի 

մասնական 
ճնշումը 

Արյան հա-
գեցվածութ-

յունը  
թթվածնով 

0 760 159 105 95 
1000 680 140 90 94 
2000 600 125 70 92 
3000 530 110 62 90 
4000 460 98 50 85 
5000 405 85 45 76 
6000 355 74 40 70 
7000 310 65 35 60 

 
3500 մ-ից սկսած՝ առողջ մարդկանց շրջանում սկսում են ի հայտ գալ 

շնչառական խնդիրներ: Եթե մթնոլորտային ճնշման անկումն ուղեկցվում է 
մկանային աշխատանքով (լեռնագնացության ժամանակ), ապա թոքերի օ-
դահարումը շարունակում է բարձր մնալ՝ 14.5.1 բաժնում շարադրված 
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պատճառներով, և օրգանիզմը հարմարվում է նոր պայմաններին: 
Ավելի վտանգավոր է, երբ կտրուկ ընկնում է մթնոլորտային ճնշումը (օ-

րինակ՝ ուղղաթիռով արագ վեր բարձրանալիս): Նման իրավիճակներում 
սկզբնական շրջանում թթվածնաքաղցը ծայրամասային քիմիաընկալիչների 
դրդման մեխանիզմով մեծացնում է օդափոխությունը, սակայն դա արագ 
հանգեցնում է ածխաթթու գազի հեռացմանն ու արյան մեջ նրա քանակի 
կտրուկ նվազմանը (հիպոկապնիա), որի հետևանքով կենտրոնական և ծայ-
րամասային քիմիաընկալիչները սկսում են ավելի քիչ դրդվել, և օդափոխու-
թյունը դարձյալ նվազում է: 4.5-5 կմ բարձրության վրա կարող է զարգանալ 
բարձունքային հիվանդություն, որն ուղեկցվում է թուլության զգացումով, 
ցիանոզով, դանդաղասրտությամբ, զարկերակային արյան ճնշման անկու-
մով, մակերեսային շնչառությամբ: 7 կմ բարձրությունն անգամ մարզված 
մարդու դեպքում սահմանային է, իսկ ոչ մարզված մարդկանց դեպքում ա-
ռանց թթվածնային դիմակների կարող է ընթանալ հալյուցինացիաներով, ու-
շագնացությամբ, ավարտվել մահով: 2-4 կմ բարձրության դեպքում երկա-
րատև մնալը հանգեցնում է օրգանիզմի կլիմայահարմարման (ակլիմատի-
զացիայի), որի ժամանակ կատարվում են հետևյալ փոփոխությունները. 

 Էրիթրոպոեզի խթանում, որի հետևանքով ավելանում են արյան է-
րիթրոցիտների ու հեմոգլոբինի քանակները, և մեծանում է արյան թթված-
նային տարողությունը: 

 Թոքերի օդափոխությունը կայուն մեծանում է: 
 Արյան մեջ ԴՖԳ-ի ավելացման հաշվին հյուսվածքներում օքսիհե-

մոգլոբինի փեղեկման կորը տեղաշարժվում է աջ: 
 Հյուսվածքներում մազանոթային ցանցը խտանում է: 
 Հիպօքսիայի նկատմամբ բջիջները (հատկապես նյարդային) կայու-

նություն են ձեռք բերում: 
Բարձր մթնոլորտային ճնշման ազդեցությունը շնչառության 

վրա: 
Մթնոլորտային ճնշումը բարձրանում է ծովի մակերևույթից ներքև իջ-

նելիս: Բարձր մթնոլորտային ճնշման տակ հայտնվում են ջրասույզները, 
հանքահորերում աշխատողները: Այսպես՝ ջրում սուզվելիս յուրաքանչյուր  
10 մ խորության վրա ավելանում է 1 մթնոլորտ ճնշում: Ստացվում է, որ 10 մ 
խորության վրա ճնշումը կլինի 2 մթն., այսինքն՝ 1520 մմ ս.ս., 20 մ խորութ-
յան վրա՝ 3 մթն. և այլն: Այս բարձր ճնշումը սեղմում է սուզորդի կրծքավան-
դակը և ներշնչման ժամանակ ստեղծվում է լրացուցիչ դիմադրություն, որը 
հաղթահարելու համար մեծ խորությունների դեպքում կիրառվում են հա-
տուկ համազգեստներ, որոնք սուզորդին ներշնչելու համար օդը մատակա-
րարում են ճնշման տակ: Այդ դեպքում շնչառական որևէ խնդիր չի առաջա-
նում դեպի ներքև իջնելիս: Խնդիր առաջանում է արագ հետ՝ դեպի վեր 
դուրս գալիս: Բանն այն է, որ բարձր մթնոլորտային ճնշման դեպքում արյան 
մեջ մեծանում է գազերի լուծելիությունը: Հատկապես վտանգավոր է դառ-
նում օդի ազոտը, որը նորմալ պայմաններում ինչպես մտնում է թոքեր, այն-
պես էլ դուրս է գալիս, քանի որ գործնականորեն չի լուծվում արյան մեջ: Իսկ 
լուծելիությունն ուղիղ համեմատականությամբ աճում է խորանալիս, ուստի 
ազոտը սկսում է լուծվել արյան ու հյուսվածքային հեղուկի մեջ: Երբ մարդը 
սկսում է արագ վերադառնալ, լուծված ազոտը, արագ դուրս գալով հյուս-
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վածքներից, արյան մեջ առաջացնում է պղպջակներ, որոնք կարող են փա-
կել այս կամ այն հյուսվածքը սնուցող մազանոթի լուսանցքը՝ առաջացնելով 
մեռուկացում: Այս վիճակը կոչվում է գազային խցանում (էմբոլիա): Դրանից 
խուսափելու համար սուզորդները դեպի ջրի մակերես են դուրս գալիս աս-
տիճանաբար: 10 մ խորությունից՝ 5 րոպեի ընթացքում, 30 մ խորությունից՝ 
2 ժամվա ընթացքում: Ապահովության համար բարձր ճնշման տակ շնչելու 
համար գազային խառնուրդում ազոտը փոխարինվում է հելիումով, որի լու-
ծելությունն անհամեմատ ավելի թույլ է: Եթե, այդուամենայնիվ, գազային 
խցանում (էմբոլիա) է սկսում առաջանալ, որի հետևանքով զարգացող ախ-
տաբանությունը հայտնի է կեսոնային հիվանդություն անունով, մարդը 
զգում է մկանային ցավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց, անգամ ուշագնացութ-
յուն է առաջանում: Այդպիսի դեպքերում արագ վերադարձած սուզորդին ո-
րոշ ժամանակով տեղավորում են բարձր ճնշմամբ խցիկում և աստիճանա-
բար, ըստ անհրաժեշտ ժամանակացույցի, իջեցնում ճնշումը:  
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Մարսողության բնորոշումը 
 

Մարդու և կենդանիների գոյությունն անհնար է առանց սննդանյութե-
րի, ջրի, հանքային աղերի և վիտամինների: Այս նյութերը, որոնք օրգանիզմն 
օգտագործում է որպես կառուցողական և էներգիական հումք, մեծ մասամբ 
արտաքին միջավայրում առկա են որպես բարձրմոլեկուլային միացություն-
ներ՝ սպիտակուցներ, ճարպեր և ածխաջրեր, որոնց մարսելու և ներծծվելու 
համար անհրաժեշտ է նախնական ֆիզիկական և քիմիական մշակում: Այդ 
կարևոր ֆունկցիան կատարում են մարսողական օրգանները: 

Մարսողությունը բարդ ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիական գործըն-
թաց է, որն ապահովում է սննդանյութերի մեխանիկական մանրացումն ու 
քիմիական ճեղքումը մինչև տեսակային յուրահատկությունից զուրկ, ջրում 
լուծելի բաղադրիչներ, որոնք ներծծվում են արյան կամ ավշային մազանոթ-
ների մեջ։ 

Սննդի ֆիզիկական փոփոխությունները նրա մեխանիկական մշա-
կումն են, այսինքն` մանրացումը, լուծումը և ուռչումը: Քիմիական փոփո-
խությունները պայմանավորված են սննդանյութերի խոշոր մոլեկուլների հա-
ջորդական ձևափոխումներով՝ ապապոլիմերացմամբ, ֆերմենտային ճեղք-
մամբ, որոնք կատարվում են մարսողական հյութերի ազդեցությամբ: Առա-
ջացած փոքրմոլեկուլային արգասիքները (ամինաթթուներ, միաշաքարներ, 
ճարպաթթուներ, գլիցերին և այլն) աղիքներից ներծծվում են արյան և ավշի 
մեջ։ Ջուրը, հանքային աղերն ու սննդի որոշ օրգանական բաղադրիչներ 
(այդ թվում` վիտամինները) արյան մեջ են ներծծվում առանց փոփոխու-
թյունների: 

ՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅԱՆ 
 ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 15 
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15.1. Մարսողական համակարգի կառուցվածքը 
 

Մարսողական համակարգի անատոմիական կառուցվածքն ապահո-
վում է նրա հիմնական ֆունկցիաների իրականացումը։ Մարսողական հա-
մակարգը բաղկացած է խողովակից և գեղձերից։ Մարսողական խողովակն 
ունի 8-10մ երկարություն։ Այն սկսվում է բերանի բացվածքով և ավարտվում 
է հետանցքով։ Նրա բաժիններն են բերանի խոռոչը, ըմպանը, կերակրա-
փողը, ստամոքսը, բարակ և հաստ աղիքները։ Մարսողական գեղձերն են 
թքագեղձերը, լյարդը և ենթաստամոքսային գեղձը (նկ. 15.1)։  

Չնայած տարբեր բաժինների մորֆոլոգիական առանձնահատկու-

թյուններին՝ խողովակի պատն ունի ընդհանուր կառուցվածք և կազմված է 
չորս շերտերից՝ 1) լորձային թաղանթից, 2) ենթալորձային հենքից, 3) մկա-
նային թաղանթից, 4) արտաքին թաղանթից, որը շճային կամ ադվենտիցիալ 
թաղանթ է (նկ. 15.2)։  

Լորձաթաղանթը պատում է սնամեջ օրգանների ներքին մակերեսը։ 
Այն մշտապես խոնավացվում է լորձաթաղանթի գեղձերից արտադրվող լոր-
ձով։ Ենթալորձային հենքը կազմված է փուխր շարակցական հյուսվածքից։ 
Նրանում առկա են արյունատար և ավշային անոթների խոշոր հյուսակներ, 
ինչպես նաև ենթալորձային նյարդային հյուսակը։ Ենթալորձային թաղանթի 
առկայության շնորհիվ լորձաթաղանթն առաջացնում է ծալքեր։ Լորձաթա-
ղանթը և ենթալորձային հենքը պարունակում են ավշային ֆոլիկուլներ, 
որոնք առաջանում են լիմֆոցիտների կուտակումներով։ Բարակ աղիքում, 
հատկապես զստաղիքում նրանց կուտակումները կոչվում են պեյերյան 
բծեր։ 

Նկար 15.1. Մարսողական համակարգի կառուցվածքը։ 
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Մկանային թաղանթը հիմնականում կազմված է երկու շերտից՝ ներ-
քին՝ շրջանաձև, և արտաքին՝ երկայնաձիգ։ Մարսողական համակարգի 
սկզբնամասում՝ մինչև կերակրափողի 1/3-ը, և վերջնահատվածում միջա-
ձիգ-զոլավոր (կամային հսկողության ենթակա), իսկ մնացած մասում հարթ 
մկանային (ակամա գործող) հյուսվածքն է։ Մկանային շերտերը բաժանվում 
են շարակցական հյուսվածքով, որում նույնպես առկա են արյունատար, ավ-
շային անոթներ և միջմկանային նյարդային հյուսակը։ Շճային թաղանթն 
արտաքինից պատում է մարսողական համակարգի այն մասը, որը գտնվում 
է որովայնային խոռոչում և հանդիսանում է որովայնամզի ընդերային թեր-
թիկը։ Այն կազմված է մեզոթելով պատված շարակցական հյուսվածքից։ Կե-
րակրափողը (բացի որովայնային հատվածից) և ուղիղ աղիքի մի մասը 
ծածկված են ադվենտիցիալ թաղանթով։ 

Բերանի խոռոչ: Բերանի խոռոչը սկսվում է բերանի բացվածքով և 
ավարտվում բկանցքով, որի միջոցով բերանի խոռոչը կապվում է ըմպանի 
հետ։ Բերանի բացվածքը ձևավորվում է շուրթերով, որոնք հիմնականում 
կազմված են մաշկով պատված բերանի շրջանաձև մկաններից։ Բերանի սե-
փական խոռոչը վերևից սահմանազատված է կարծր և փափուկ քիմքով։ 
Կարծր քիմքը լորձաթաղանթով պատված ոսկրային կառույց է, որը բերանի 
խոռոչը անջատում է քթի խոռոչից։ Փափուկ քիմքը կազմված է լորձաթա-
ղանթով ծածկված մկաններից։ Կլլման ժամանակ այս մկանները բարձրաց-
նում են փափուկ քիմքը և կանխում սննդագնդիկի մուտքը դեպի քթըմպան։ 
Բերանի հատակը կազմված է բերանի ստոծանիով, իսկ կողմնային պատե-
րին ատամները և լնդերն են։  

Բերանի խոռոչում են նաև լեզուն և ատամները։ Լեզուն լորձաթաղան-
թով պատված միջաձիգզոլավոր մկանային օրգան է։ Նրա լորձաթաղանթի 
մակերեսին կան բազմաթիվ պտկիկներ, ինչպես նաև հատուկ համային 
կոճղեզներ, որոնց շնորհիվ լեզուն մասնակցում է սննդի համային հատկու-
թյունների վերլուծությանը։ Բացի այդ, լեզուն մասնակցում է խոսելու, ծամե-
լու, կլլման գործողություններին։ Բերանի խոռոչում բացվում են թքագեղձե-
րի ծորանները։ Տարբերում են թքագեղձերի երկու խումբ՝ խոշոր՝ հարական-
ջային, ենթալեզվային և ենթածնոտային, ինչպես նաև մանր թքագեղձեր, 
որոնք տեղակայված են քիմքի, այտերի, լեզվի, շուրթերի լորձաթաղանթում։  

Նկար 15.2. Մարսողական պատի հյուսվածքաբանական կառուցվածքը։ 
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Ըմպանը մարսողական համակարգի երկրորդ բաժինն է, որով սնուն-
դը բերանի խոռոչից անցնում է կերակրափող, իսկ օդը՝ քթի խոռոչից կո-
կորդ։ Ըմպանը տեղակայված է ողնաշարից առաջ քթի, բերանի խոռոչների 
և կոկորդի ետևում։ Դրան համապատասխան՝ նրանում տարբերում են ե-
րեք հատված՝ քթային, բերանային և կոկորդային։ Քթըմպանը ֆունկցիոնալ 
տեսակետից զուտ շնչառական բաժին է, բերանային մասը խառն է, քանի 
որ այստեղ խաչվում են մարսողական և շնչառական ուղիները։ Նշված եր-
կու հատվածները կլլման ժամանակ միմյանցից անջատվում են փափուկ 
քիմքը բարձրանալու շնորհիվ։ 

 Ըմպանի ստորին` կոկորդային մասի առաջային և հետին պատերը 
կլլման ակտից դուրս հպված են և միմյանցից հեռանում են միայն կերա-
կուրն անցնելիս։  

Կերակրափողը գլանաձև, նեղ և երկար խողովակ է, որը, անցնելով 
կրծքավանդակով, ստոծանու կերակրափողային անցքի միջով մտնում է ո-
րովայնի խոռոչ և բացվում ստամոքսում։ Ընթացքում կերակրափողն ունի 
մի քանի նեղացումներ։ Նրա պատն ունի մարսողական օրգաններին բնորոշ 
նույն օրինաչափ կառուցվածքը։ Լորձաթաղանթը պարունակում է լորձային 
գեղձեր, որոնք իրենց արտադրուկով հեշտացնում են կերակրագնդի սահու-
մը կլլման ժամանակ։ Մկանային թաղանթը կազմված է 2 շերտից՝ արտա-
քին՝ երկայնաձիգ, և ներքին՝ շրջանաձև։ Կերակրափողի վերին մեկ երրոր-
դում դրանք միջաձիգզոլավոր մկանային հյուսվածք են, ստորին հատված-
ներում՝ հարթ մկանային հյուսվածք, իսկ միջինը ունի խառը կառուցվածք։  

Ստամոքսը մարսողական խողովակի լայնացած հատվածն է, որը 
գտնվում է որովայնի խոռոչի վերին հատվածում էպիգաստրիում՝ միջին 
գծից ձախ։ Նրանում տարբերում են ստամոքսամուտքը կարդիա, որից 
ձախ ընկած գմբեթաձև մասը կոչվում է հատակ, մարմինը և ստամոքսաելքը 
պիլորուս (նկ. 15.3)։ Ստամոքսի առաջային և հետին պատերը միմյանց 
միանում են մեծ և փոքր կորությունների միջոցով։ Ստամոքսաելքի և 12-
մատնյա աղիքի սահմանում մկանային օղն է` ստամոքսաելքի սեղմանը:  

 
Ստամոքսի պատն ունի 

օրինաչափ քառաշերտ կառուց-
վածք։ Նրա լորձաթաղանթը 
հարթ չէ դրանում առկա ծալքե-
րի, փոսիկների պատճառով։ 
Ստամոքսի գեղձերը տեղակայ-
ված են լորձաթաղանթում և շա-
րակցական հյուսվածքով բաժան-
վում են առանձին խմբերի։ 

  հատակ 
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Բարակ աղիք: Բարակ աղիքը սկսվում է ստամոքսաելքի շրջանում։ 
Նրա երկարությունը մոտ 5-6 մետր է։ Այն 
բաղկացած է երեք բաժիններից՝ 12-մատն-
յա աղիքից (18-25 սմ երկարությամբ), աղիճ 

աղիքից (որին բաժին է ընկնում աղիքի մնացած հատվածի երկարության 
2/5 մասը) և զստաղիքից (3/5-ը)։ Բարակ աղիքի լորձաթաղանթն ունի ա-
ռանձնահատուկ բնույթ նրանում առկա օղակաձև ծալքերի, թավիկների և 
աղիքային խորշիկների (կրիպտաների) շնորհիվ, որոնք զգալիորեն մեծաց-
նում են նրա ընդհանուր մակերեսը (նկ. 15.4)։ Ծալքերն առաջանում են լոր-
ձային շերտով և ենթալորձային հենքով։ Աղիքային թավիկները մոտ 1մմ 
բարձրությամբ լորձաթաղանթի արտափքումներ են, որոնց կենտրոնով անց-
նում են ավշային և արյունատար անոթներ։ Թավիկների հաշվին լորձաթա-
ղանթի մակերեսը մեծանում է 8-10 անգամ։ Նրանց ֆունկցիան սննդանյու-
թերի ներծծումն է։ Թավիկի մակերեսը պատված է միաշերտ երիզավոր է-
պիթելով։ Երիզն առաջանում է հսկայական քանակությամբ միկրոթավիկնե-
րով, որոնք էնտերոցիտների գագաթային (ապիկալ) թաղանթի արտափ-
քումներ են, և նրանց քանակը յուրաքանչյուր բջջի վրա հասնում է 1000-
1500։ Միկրոթավիկների շնորհիվ բարակ աղիքի ներծծող մակերեսը մեծա-
նում է 30-40 անգամ։ 

Աղիքային կրիպտաները 
(լիբերկունյան գեղձեր) լորձա-
թաղանթում առկա խողովա-
կաձև ներփքումներ են, որոնց 
էպիթելային ծածկը պարունա-
կում է աղիքային հյութ արտադ-
րող բազմաթիվ գեղձային բջիջ-
ներ։ 12-մատնյա աղիքի վայրէջ 
հատվածում գտնվում է մեծ 
պտկիկը, որի վրա բացվում են 
ընդհանուր լեղածորանը և են-
թաստամոքսային գեղձի գլխա-
վոր ծորանը։ Մեծ պտկիկից վեր 
փոքր պտկիկն է, որի վրա 
բացվում է ենթաստամոքսային 
գեղձի հավելյալ ծորանը։ 

Նկար 15.4. Աղիքների պատի կառուցվածքը՝ 
 

1. աղիքի պատի շերտերը, 2. թավիկների կառուցվածքը, 3. 
թավիկները ծածկող էպիթելային բջիջ։ 

Նկար 15.3. Ստամքսի պատի կառուցվածքը։ 
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Հաստ աղիք։ Հաստ աղիքը ձգվում է բարակ աղիքի ծայրից մինչև հե-
տանցք և բաժանվում է հետևյալ մասերի՝ կույր աղիք՝ իր որդանման ելու-
նով, վերել հաստ աղիք, լայնական հաստ աղիք, վայրէջ հաստ աղիք, սիգմա-
յաձև հաստ աղիք և ուղիղ աղիք։ Նրա ընդհանուր երկարությունը 1-2մ է (նկ. 
15.5)։ 

Արտաքուստ հաստ աղիքը տարբերվում է բարակից հետևյալ առանձ-
նահատկություններով։ Նա ունի ավելի մեծ տրամագիծ, ամբողջ երկարութ-
յամբ բացի ուղիղ աղիքից ձգվող ժապավեններ, արտափքվածքներ (հա-
ուստրա) և շճամզի ելուններ, որոնք պարունակում են ճարպ։ Հաստ աղի-
քում տարբերում են երեք ժապավեններ: Դրանք առաջանում են, քանի որ 
երկայնաձիգ մկանաշերտը լրիվ պատյան չի կազմում, այլ փեղեկվում է երեք 
մասի։ Ժապավենների փոքր-ինչ կարճ լինելու պատճառով առաջանում են 
հաստ աղիքի արտափքվածքները։ 

Հաստ աղիքի լորձաթաղանթը տարբերվում է բարակ աղիքի լորձաթա-
ղանթից իր նուրբ հարթ մակերեսով, քանի որ զուրկ է թավիկներից։ Նա պա-
րունակում է կիսալուսնաձև ծալքեր, կրիպտաներ (լիբերկունյան գեղձեր)։  

Լյարդ։ Լյարդն ամենամեծ մարսողական գեղձն է, որը տեղակայված է 
ստոծանու տակ՝ որովայնի խոռոչի վերին աջ մասում։ Լյարդն ունի 2 մակե-
րես՝ վերին առաջային կամ ստոծանիական և ստորին կամ ընդերային։ 
Ստոծանիական երեսով անցնող մանգաղաձև կապանով լյարդը բաժանվում 
է 2 բլթի՝ աջ մեծ և ձախ փոքր։ Լյարդի ընդերային երեսին կա հորիզոնա-
կան ակոս՝ լյարդի դրունքը, որով օրգան են մտնում լյարդային զարկերակը, 
դռներակը, նյարդերը և դուրս են գալիս ավշային անոթները և լեղին արտա-
հանող լյարդային աջ և ձախ ծորանները։ Աջ բլթի ստորին մակերեսին տե-

Նկար 15.5. Հաստ աղիքի կառուցվածքը։ 
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ղակայված է տանձաձև լեղապարկը, որի ծորանը, միանալով ընդհանուր 
լյարդային ծորանին, առաջացնում է ընդհանուր լեղածորանը։ Վերջինս են-
թաստամոքային գեղձի գլխավոր ծորանի հետ բացվում է 12-մատյա աղիքի 
մեջ։ Բացման տեղում Օդիի սեղմանն է (նկ. 15.6)։  

 
Արտաքինից լյարդը պատված է շարակցահյուսվածքային պատյանով, 

որը, ներաճելով օրգանի մեջ, նրա պարենքիմը բաժանում է բլթակների: 
Բլթակների արանքներով անցնում են միջբլթակային ծորանները, որոնց մեջ 
բացվում են ներբլթակային լեղուղիները։ Միջբլթակային ծորաններից լեղին 

անցնում է ավելի խոշոր լեղածորաններ, որոնք ձուլվելով առաջացնում են 
ընդհանուր լյարդային ծորանը։ 

Ենթաստամոքսային գեղձ: Այս գեղձը գտնվում է ստամոքի հետևում 
և կազմված է գլխիկից, մարմնից և պոչից (նկ. 15.7)։  

Գլխիկը տեղակայված է միջին գծից աջ և ընդգրկված է տասներ-
կումատնյա աղիքով։ Պոչը ձախ ենթակողում է և հպվում է փայծաղին։ Են-
թաստամոքսային գեղձի գլխավոր արտատար ծորանն անցնում է ամբողջ 
գեղձի հաստության միջով` ձախից դեպի աջ։ Միանալով ընդհանուր լեղածո-
րանին՝ այն բացվում է 12-մատնյա աղիքի մեջ։ Բացի նշած գլխավոր ծորա-
նից, գրեթե միշտ լինում է հավելյալ ծորան, որը բացվում է 12-մատնյա աղի-
քի փոքր պտկիկի վրա՝ մոտ 2սմ մեծ պտկիկից վեր։  

Նկար 15.6. Լեղու արտազատմանը 
մասնակցող ծորանները։ 

Նկար 15.7. Ենթաստամոքսային գեղձի կառուցվածքը։ 
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Ենթաստամոքսային գեղձի բջիջներն արտադրում են ֆերմենտներով 

հարուստ մարսողական հյութ։ Գեղձի հյուսվածքում տարբերում են նաև 
ներզատական ֆունկցիա կատարող բջիջներից կազմված Լանգերհանսի 
կղզյակներ, որոնցում արտադրված հորմոններն անցնում են անմիջապես 
արյան մեջ։ Նրանք կազմում են գեղձի 3 %-ը և առավելապես պոչային հատ-
վածում են։ 

Որովայնամիզ։ Որովայնամիզը փակ շճային պարկ է, որը կազմված է 
2 թերթիկներից՝ առպատային պարիետալ և ընդերային վիսցերալ։ Առա-
ջինը պատում է որովայնի խոռոչի պատերը, իսկ երկրորդը որոշ տարա-
ծությամբ ծածկում է որովայնի օրգանները։ Երկու թերթիկները հպված են 
միմյանց և նրանց միջև մնում է նեղ ճեղք, որը կոչվում է որովայնամզի խո-
ռոչ։ Նրանում առկա է որոշ քանակությամբ շճային հեղուկ, որը խոնավաց-
նում է օրգանների մակերեսը և հեշտացնում հարևան օրգանների շփումը։ 
Անցնելով որովայնի խոռոչի պատերից ներքին օրգանների վրա և հակառակ 
ուղղությամբ՝ որովայնամիզն առաջացնում է միջընդերք և կապաններ, ո-
րոնք կապեր են ստեղծում ներքին օրգանների և որովայնի հետին պատի, 
ինչպես նաև տարբեր օրգանների միջև։  
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15.2. Մարսողական ուղու ֆունկցիաները 
 

Մարսողական օրգաններն իրականացնում են ոչ միայն իրենց բնորոշ 
մարսողական, այլև ոչ մարսողական բազմապիսի ֆունկցիաներ։ 

Ստամոքս-աղիքային համակարգի մարսողական ֆունկցիաները ե-
րեքն են՝ հյութազատական, շարժողական և ներծծման։ 

1. Հյութազատական ֆունկցիա. ունեն ստամոքսաղիքային ուղու լորձա-
թաղանթի ամբողջ երկարությամբ տեղակայված մանր և մասնագիտացված 
խոշոր գեղձերի (թքագեղձեր, լյարդ, ենթաստամոքսային գեղձ) բջիջները։ 
Մարսողական հյութերի բաղադրության մեջ կան ջուր, օրգանական նյութեր 
և աղեր: Օրգանական նյութերից էական նշանակություն ունեն հիդրոլազնե-
րի խմբին պատկանող ֆերմենտները: Պայմանավորված հիդրոլիզվող 
սննդանյութերի բնույթով՝ դրանք լինում են՝ ա) ածխաջրերը ճեղքող (ամիլո-
լիտիկներ կամ կարբոհիդրազներ), բ) սպիտակուցները ճեղքող (պրոտեոլի-
տիկներ կամ պրոտեազներ), գ) ճարպալուծիչ (լիպոլիտիկներ կամ լիպազ-
ներ) ֆերմենտներ: Սրանց մի մասը ակտիվ, իսկ մյուսը ոչ ակտիվ վիճակում 
է և ակտիվանում է միայն համապատասխան օրգանի խոռոչում` որոշակի 
պայմանների ազդեցությամբ։  

2. Շարժողական ֆունկցիան իրականացվում է մարսողական ուղու 
մկաններով և ապահովում է սննդի մանրացումը, նրա խառնումը մարսողա-
կան հյութի հետ և սննդի ու չմարսված մնացորդների առաջ շարժումը:  

3. Ներծծման ֆունկցիան սննդարար նյութերի հիդրոլիզի վերջնական 
արգասիքների, մարսողական հյութերի, ինչպես նաև ջրի, աղերի և վիտա-
մինների փոխադրումն է ստամոքսից և աղիքներից դեպի օրգանիզմի ներ-
քին միջավայր: 

Ստամոքսաղիքային համակարգի ոչ մարսողական ֆունկցիաներն են. 
1.  Արտազատական, որն ապահովում է օրգանիզմից նյութափոխանա-

կության որոշ արգասիքների (միզանյութի, միզաթթվի, կրեատինինի, լեղա-
պիգմենտների և այլն), ծանր մետաղների աղերի և դեղանյութերի, ինչպես 
նաև ախտորոշման նպատակով կիրառվող որոշ իզոտոպների, ներկարար 
նյութերի հեռացումը: 

2. Ներզատական, որը պայմանավորված է ստամոքսաղիքային ուղու 
հատուկ ներզատիչ բջիջների առկայությամբ։ Այդ բջիջները կազմում են 
ցրված ներզատիչ համակարգը և սինթեզում են ինչպես մարսողական օրգան-
ների, այնպես էլ օրգանիզմի այլ համակարգերի ֆունկցիաները կարգավո-
րող պեպտիդային կամ ամինաթթվային կառուցվածք ունեցող հորմոններ: 

3. Պաշտպանական. պայմանավորված է մարսողական հյութերի ման-
րէասպան, մանրէակասեցնող հատկությամբ, օրգանիզմի ներքին միջավայր 
չմարսված սննդանյութերի անցումը կասեցնող լորձաթաղանթի առանձնա-
հատկություններով, լյարդի հակաթունային գործունեությամբ։ Մեծ նշանա-
կություն ունեն նաև հաստ աղիքում բնակվող սիմբիոնտները և մարսողա-
կան ուղու երկարությամբ տեղակայված B-լիմֆոցիտների տարբերակումն 
ապահովող ավշային հանգույցները, որոնց շնորհիվ մարսողական համա-
կարգը մասնակցում է օրգանիզմի իմունային հատկությունների ձևավորմա-
նը։  

4. Մարսողական օրգանները, մասնավորապես ստամոքսը, կարևոր 
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դեր են կատարում արյունաստեղծման կարգավորման գործում: Ստամոքսի 
լորձաթաղանթն արտադրում է հատուկ նյութ՝ Կասլի ներքին գործոն (գաստ-
րոմուկոպրոտեիդ)։ Վերջինս ապահովում է Կասլի արտաքին գործոնի՝ վի-
տամին B12-ի ներծծումը, որը էրիթրոպոեզը խթանող կարևոր հումորալ գոր-
ծոն է։ 

5. Մարսողական օրգաններում սինթեզվում են որոշ վիտամիններ (K, B6 
և այլն), մի շարք կենսաբանական ակտիվ նյութեր (հիստամին, թիրամին և 
այլն)։ 

6. Մարսողական օրգանները մասնակցում են օրգանիզմի ջրաաղային 
հաշվեկշռի կարգավորմանը։  

 

15.3. Մարսողության հիմնական տեսակները 
 

Մարսողությունը դասակարգվում է մի շարք հատկանիշների հիման 
վրա։ Ըստ հիդրոլազների ծագման՝ մարսողությունը լինում է աուտոլիտիկ, 
սիմբիոնտային և սեփական։ 

 Աուտոլիտիկ մարսողությունը կատարվում է արտածին (էկզոգեն) հիդրո-
լազների հաշվին, որոնք օրգանիզմն ընդունում է սննդի հետ: Մարսողության 
այս տեսակը բնորոշ է կաթով կերակրելու վաղ հետծննդյան շրջանին, երբ 
նորածնի սեփական մարսողությունն անբավարար է զարգացած ու կաթի 
սննդանյութերի հիդրոլիզն իրականացվում է նրանում պարունակվող ֆեր-
մենտների հաշվին: Օրինակ՝ մայրական կաթի հետ մանկան օրգանիզմ է 
անցնում լիպազ ֆերմենտը, որը, ակտիվանալով նորածնի ստամոքսում, 
հիդրոլիզում է կաթի ճարպը։ Լիպազի ակտիվացումը, ըստ որոշ մասնա-
գետների, կատարվում է նորածնի ստամոքսում կաթի մակարդման 
հետևանքով։ Ըստ այլ տեսակետի՝ մայրական կաթի լիպազն ակտիվանում է 
նորածնի ստամոքսահյութում առկա լիպոկինազ ֆերմենտի ազդեցությամբ։ 

Սիմբիոնտային մարսողության դեպքում ֆերմենտներն առաջանում են 
տվյալ մակրոօրգանիզմում բնակվող միկրոօրգանիզմներից` սիմբիոնտնե-
րից: Օրինակ՝ թաղանթանյութի մարսումը հաստ աղիքում կատարվում է 
մանրէների կողմից արտադրվող ցելյուլազ ֆերմենտի ազդեցությամբ։ 

Սեփական մարսողության դեպքում սննդանյութերի հիդրոլիզն ապահո-
վող ֆերմենտները սինթեզվում են տվյալ օրգանիզմի մարսողական գեղձե-
րում: 

Մարսողությունը դասակարգվում է նաև ըստ ֆերմենտների տեղա-
կայման: Այս տեսակետից տարբերում են ներբջջային և արտաբջջային մարսո-
ղության տեսակները: Մարսողության ներբջջային տեսակը ֆիլոգենեզային 
առումով ավելի հին է և բնութագրվում է նրանով, որ սինթեզված ֆերմենտ-
ները չեն արտազատվում բջջից, այլ ներգործում են բջջի մեջ անցած սննդի 
մանրագույն մասնիկների վրա և հիդրոլիզում դրանք։ Մարդու օրգանիզմում 
սննդանյութերի ներբջջային մարսողության դերը մեծ չէ. այն հիմնականում 
կատարվում է լեյկոցիտներում ու լիմֆոհիստիոցիտային համակարգի բջիջ-
ներում: 

Մարսողության արտաբջջային տեսակը բնութագրվում է նրանով, որ 
սեկրետոր բջիջների սինթեզած ֆերմենտներն արտազատվում են արտաբջ-
ջային միջավայր, որտեղ և իրագործվում է նրանց հիդրոլիտիկ ազդեցությու-
նը: Արտաբջջային մարսողությունը լինում է երկու տեսակի՝ տարածական 
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(խոռոչային կամ դիստանտ) և հպումային (առպատային, թաղանթային): Բարձրա-
կարգ կենդանիների մեծ մասի և մարդու սեկրետոր բջիջների մի մասը տե-
ղակայված է ֆերմենտների ազդեցության վայրից որոշակի հեռավորության 
վրա, ուստի ընդունված է այդ ֆերմենտներով իրագործվող մարսողությունն 
անվանել տարածական մարսողություն: Օրինակ՝ թքի ֆերմենտները գործում 
են բերանի խոռոչում, ենթաստամոքսային գեղձի ֆերմենտները՝ բարակ ա-
ղիքի խոռոչում: Դիստանտ մարսողությամբ հիդրոլիզվում են խոշոր մոլեկու-
լային նյութերը: 

Հպումային մարսողությունն իրագործվում է աղիքի լորձաթաղանթի է-
պիթելային բջիջների գագաթային մակերեսին տեղակայված ֆերմենտնե-
րով: Այս մեխանիզմով է հիմնականում իրականանում սննդանյութերի մի-
ջանկյալ և վերջնական հիդրոլիզը, որի հետևանքով առաջացած մոնոմերնե-
րը ենթարկվում են ներծծման: 

 

15.4. Մարսողության կարգավորման ընդհանուր սկզբունքները 
 

Սնունդ ընդունելուց դուրս ստամոքսաղիքային ուղին հարաբերական 
հանգիստ վիճակում է։ Սննդի ընդունումը ակտիվացնող ուժգին ազդեցութ-
յուն է թողնում նրա մոտակա բաժինների վրա: Դա արտահայտվում է թքա-
գեղձերի, ստամոքսի, ենթաստամոքսային գեղձի հյութազատության ու լե-
ղարտադրության կտրուկ և կարճատև ուժգնացումով: Արտաքին և ներքին 
գրգռիչների ազդեցությամբ գեղձերում կուտակված ֆերմենտներով հա-
րուստ հյութերն արտադրվում և լցվում են համապատասխան խոռոչներ։ 
Այդ ժամանակ ստամոքսի պատերը թուլանում են և ընդունում սնունդը, իսկ 
բարակ աղիքի մոտակա հատվածները շարունակում են հարաբերական 
հանգստի վիճակը: 

Հետագայում հյութազատության և շարժողական ակտիվության ուժգ-
նությունն ու բնույթը փոփոխվում են կարգավորիչ նյարդային և հումորալ 
ազդեցություններով՝ հետադարձ կապի սկզբունքով: Այս ազդեցությունները 
ձևավորվում են ստամոքսաղիքային ուղու պարունակության հատկություն-
ների՝ ծավալի, կառուցվածքի, pH-ի, օսմոսային ճնշման, ոչ բավարար ման-
րացված կտորների առկայության, միջանկյալ և վերջնական նյութերի 
խտության և այլնի հիման վրա: 

Մարսողական համակարգի հյութազատական, շարժողական և ներծծ-
ման գործունեության կարգավորումը կատարվում է նյարդային և հումորալ 
մեխանիզմներով: 

1) Նյարդային մեխանիզմ: Այն իրականացվում է կենտրոնական և ծայ-
րամասային ռեֆլեքսների միջոցով: Կենտրոնական (պայմանական և ոչ 
պայմանական) ռեֆլեքսներն իրագործվում են սննդային կենտրոնի միջոցով, 
որը տեղակայված է ԿՆՀ-ի տարբեր մակարդակներում՝ ողնուղեղում, երկա-
րավուն ուղեղում, ենթատեսաթմբում, մեծ կիսագնդերի կեղևում: Այդ ռեֆ-
լեքսների էֆերենտ ուղիները կազմված են սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ 
նյարդաթելերից։ Ստամոքսաղիքային ուղին պարասիմպաթիկ նյարդավո-
րում է ստանում հիմնականում թափառող նյարդի միջոցով, որի կենտրոնը 
երկարավուն ուղեղում է։ Հաստ աղիքի ծայրային հատվածները նյարդավոր-
վում են կոնքային նյարդով, որի կենտրոնը ողնուղեղի սրբանային բաժնում 
է։ Պարասիմպաթիկ նյարդաթելերի ազդեցությամբ մարսողական օրգաննե-
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րի հյութազատիչ և շարժողական գործունեությունն ակտիվանում է։ Մար-
սողական համակարգը նյարդավորող սիմպաթիկ կենտրոնները տեղակայ-
ված են ողնուղեղի կրծքային և գոտկային 1-2 հատվածներում։ Սիմպաթիկ 
նյարդերը մարսողական համակարգի գործունեության վրա առավելապես 
ընկճող ազդեցություն ունեն, քանի որ դրդում են հյուսակների արգելակող 
նեյրոնները։ 

Ծայրամասային ռեֆլեքսներն իրականացվում են օրգանի պատում և 
օրգանին կից տեղակայված ներպատային և առպատային նյարդային հյու-
սակների միջոցով։ Ներօրգանային հյուսակները լինում են երկու տեսակի՝ 
աուերբախյան և մեյսներյան։ Առաջիններն ունեն միջմկանային տեղակայութ-
յուն և կարգավորում են ստամոքսաղիքային ուղու առավելապես շարժողա-
կան գործունեությունը, իսկ երկրորդները՝ ենթալորձայինները, ապահովում 
են ինչպես շարժողական, այնպես էլ հյութազատիչ ֆունկցիաների կարգա-
վորումը։ Ներպատային հյուսակների նեյրոնները նյարդավորվում են ինչպես 
սիմպաթիկ, այնպես էլ պարասիմպաթիկ նյարդերով և հանդիսանում են 
ընդհանուր վերջնական ուղի ծայրամասային և կենտրոնական ռեֆլեքսների 
համար։ Հյուսակների կազմում առկա են զանազան նեյրոններ, որոնք ար-
տադրելով տարբեր միջնորդանյութեր, կարող են և՛ դրդել, և՛ արգելակել 
մարսողական օրգանների գործունեությունը։ Բացի մեծամասնություն 
կազմող խոլինէրգիական նեյրոններից, տարբերում են նաև պեպտիդէր-
գիական NCNA (ոչ խոլինէրգիական, ոչ ադրենէրգիական) նեյրոններ, որոնք 
կարող են լինել և՛ դրդող և՛ արգելակող։ Դրդողների միջնորդանյութերից են 
P նյութը, մորֆինանման նյութեր դինորֆինը, էնկեֆալինը, իսկ 
արգելակողներից է՝ ԱԱՊ-ը (անոթաակտիվ աղիքային պեպտիդ)։ Նման 
զանազան միջնորդանյութերի օգտագործումը հնարավոր է դարձնում 
թիրախ բջիջների վրա յուրահատուկ ազդեցության իրականացումը։ Ծայ-
րամասային ռեֆլեքսների դերը մեծ է հատկապես մարսողական ուղու ստո-
րին բաժինների գործունեության համար: 

2) Կարգավորման հումորալ մեխանիզմն իրականանում է մարսողական 
ուղու ներզատիչ բջիջներով, որոնք պատկանում են APUD համակարգին և 
կոչվում են ապուդոցիտներ։ Նրանք կլանում են ամինաթթուները, դեկար-
բօքսիլացնում դրանք և մնացորդներից սինթեզում պեպտիդային բնույթի 
հորմոններ՝ էնտերիններ։ Դրանցից են՝ գաստրինը, սեկրետինը, ինսուլինը, 
գլյուկագոնը, սոմատոստատինը, անոթաակտիվ աղիքային պեպտիդը 
(ԱԱՊ), ստամոքսային արգելակող պեպտիդը (ՍԱՊ), պանկրեատիկ պոլի-
պեպտիդը (ՊՊ), խոլեցիստոկինինը և այլն: Այս հորմոնների սինթեզն ակտի-
վանում է թափառող նյարդի դրդմամբ, ինչպես նաև կերակրախյուսի (խի-
մուս), սննդանյութերի հիդրոլիզի արգասիքների և այլ կարգավորիչ պեպ-
տիդների ազդեցությամբ:  

Պետք է նշել, որ պեպտիդ-հորմոնները կարող են իրականացնել իրենց 
ազդեցությունը մարսողական օրգանների վրա ինչպես արյան հոսքով իրենց 
թիրախ բջիջներին հասնելով, այնպես էլ պարակրին մեխանիզմով, այսինքն՝ 
ներգործելով անմիջապես հարևան բջիջների վրա։ 

Ստամոքսաղիքային հորմոնները կարգավորում են մարսողական հյու-
թերի տարբեր բաղադրիչների (ջրի, էլեկտրոլիտների, ֆերմենտների) հյու-
թազատումը, մարսողական ուղու շարժումները, սննդանյութերի ներծծումը։ 
Կարգավորիչ պեպտիդների առանձնահատկությունն այն է, որ նույն հորմո-
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նը կարող է ոչ միանման ազդեցություն ունենալ մարսողական համակարգի 
տարբեր բաժինների հյութազատական և շարժական գործընթացների վրա 
(աղ. 15.1)։  
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Աղյուսակ 15.1. 
Ստամոքսաղիքային հորմոնների հիմնական ազդեցությունները. 

 
Հորմոն Արտադրման վայր Ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը 

գաստրին 
ստամոքսի պիլորիկ 

հատված, բարակ աղի-
քի պրոքսիմալ բաժին 

Ակտիվացնում է ստամոքսի, ենթաստամոքսային 
գեղձի հյութարտադրությունը, ստամոքսի, բարակ 
աղիքի, լեղապարկի կծկումները։ 

գաստրին 
արտազատող 

պեպտիդ (GRP) 
կամ բոմբեզին 

ստամոքս, բարակ աղի-
քի պրոքսիմալ բաժին 

Ակտիվացնում է ստամոքսահյութի (աղաթթվի և 
ֆերմենտների), ենթաստամոքսային գեղձի ֆեր-
մենտների արտադրությունը, լեղապարկի կծկում-
ները։ 

գաստրոն ստամոքսի պիլորիկ 
հատված 

Ընկճում է ստամոքսի HCl-ի արտադրությունը, 
փոքրացնում է արտադրվող ստամոքսահյութի ծա-
վալը, խթանում է աղիքների շարժումները։ 

աղիքային անո-
թային ակտիվ 

պեպտիդ 
(ԱԱՊ) 

մարսողության 
համակարգի բոլոր  

բաժիններ 

Ընկճում է ստամոքսի HCl-ի և պեպսինի արտադ-
րությունը, խոլեցիստոկինինի ազդեցությունը, թու-
լացնում է անոթների պատերի, կերակրափողի 
ստորին սեղմանի, լեղապարկի, ստամոքսի, բարակ 
աղիքների սեղմանների հարթ մկանները։ Ակտի-
վացնում է ենթաստամոքսային գեղձով բիկարբո-
նատների և աղիքային հյութի արտադրությունը։ 

ստամոքս-արգե-
լակող պեպտիդ 

(ՍԱՊ) կամ 
գլյուկոզկախյալ 
ինսուլինոտրոպ 

պեպտիդ 

բարակ աղիք 

Ընկճում է ստամոքսի հյութարտադրությունը և 
շարժողական գործունեությունը, ինչպես նաև 
գաստրինի արտազատումը։ Խթանում է աղիքի 
հյութարտադրությունը, ինչպես նաև ինսուլինի 
արտադրությունը։ 

սոմատոստա-
տին 

ստամոքս, ենթաստա-
մոքսային գեղձ, բարակ 

աղիքի պրոքսիմալ 
հատված 

Արգելակում է ինսուլինի, գլյուկագոնի, ստա-
մոքսաղիքային հորմոնների մեծ մասի (գաստրին, 
սեկրետին, խոլեցիստոկինին, մոթիլին և այլն) ար-
տադրությունը, ընկճում է ստամոքսի պարիետալ, 
ենթաստամոքսային գեղձի ացինար և բարակ աղի-
քի հյութազատիչ բջիջների ակտիվությունը։ 

մոթիլին բարակ աղիքի պրոքսի-
մալ բաժին 

Ակտիվացնում է ստամոքսի և բարակ աղիքի շար-
ժողական ֆունկցիան, ինչպես նաև պեպսինի, են-
թաստամոքսային հյութի, բարակ աղիքի հյութի 
արտադրությունը։  

սեկրետին բարակ աղիք 

Խթանում է ստամոքսում պեպսինի, ենթաստա-
մոքսային գեղձով բիկարբոնատների արտադրութ-
յունը, լեղամղումը, ինչպես նաև ընկճում է ստա-
մոքսի HCl-ի արտադրությունը։ 

խոլեցիստոկի-
նին բարակ աղիք 

ուժեղացնում է լեղապարկի կծկումները, բարակ 
աղիքի շարժումները, ակտիվացնում է ենթաստա-
մոքսային, ինչպես նաև ստամոքսային հյութի ֆեր-
մենտների արտադրությունը։ Ընկճում է ստամոքսի 
շարժումները և HCl-ի սեկրեցիան։ Թուլացնում է Օ-
դիի սեղմանը 

 

պանկրեատիկ 
պոլիպեպտիդ 

ենթաստամոքսային 
գեղձ 

Ուժգնացնում է բարակ աղիքի լորձաթաղանթի, 
ենթաստամոքսային գեղձի, լյարդի պրոլիֆերա-
ցիան, մասնակցում է ածխաջրերի, ճարպերի փո-
խանակության կարգավորմանը։ Ընկճում է ենթաս-
տամոքսային հյութի արտադրությունը, խթանում է 
ստամոքսի և բարակ աղիքի շարժողական գործու-
նեությունը։ 

սերոտոնին ստամոքսաղիքային  Ընկճում է ստամոքսում HCl-ի արտադրությունը, 
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ուղի խթանում է պեպսինի, ենթաստամոքսային հյութի, 
բարակ աղիքի հյութարտադրությունը և շարժողա-
կան գործունեությունը, ինչպես նաև լեղամղումը։ 

հիստամին ստամոքսաղիքային  
ուղի 

Խթանում է ստամոքսում HCl-ի և ենթաստամոք-
սային հյութի արտադրությունը, ստամոքսի և ա-
ղիքների շարժողական գործունեությունը, լայնաց-
նում է անոթները։ 

վիլլիկինին 12-մատնյա աղիք Խթանում է բարակ աղիքի թավիկների կծկումնե-
րը։ 

 
էնտերոգաստ-

րոն 
բարակ աղիք 

Ընկճում է ստամոքսի հյութարտադրությունը, ինչ-
պես նաև նրա և բարակ աղիքի շարժողական ակ-
տիվությունը։ 

էնտերոգլյուկա-
գոն բարակ աղիք 

Ընկճում է ստամոքսահյութի և ենթաստամոքսա-
յին հյութի արտադրությունը, ստամոքսի և աղիքնե-
րի շարժումները։ Ակտիվացնում է գլիկոգենոլիզը, 
լիպոլիզը, գլյուկոնեոգենեզը և կետոգենեզը։ 

նեյրոթենզին բարակ աղիք (առավել 
դիստալ հատված) 

Թուլացնում է ստամոքսի HCl-ի սեկրեցիան, ու-
ժգնացնում է ենթաստամոքսային հյութի արտադ-
րությունը։ 

գրելին ստամոքս 
Խթանում է ստամոքսի շարժողական և հյութա-

զատական գործունեությունը։ Ազդելով ենթատե-
սաթմբի վրա՝ լավացնում է ախորժակը։ 

 

Նրանք ներգործում են նաև օրգանիզմի այլ համակարգերի՝ սիրտ-
անոթային, ներզատական, ԿՆՀ-ի և այլնի վրա: 

Այսպիսով, մարսողական համակարգի հյութազատական և շարժողա-
կան գործունեության կարգավորումն իրականանում է նյարդային (կենտրո-
նական և ծայրամասային ռեֆլեքսներ) և հումորալ մեխանիզմներով, որոնց 
մասնակցության աստիճանը ստամոքսաղիքային ուղու տարբեր բաժիննե-
րում միանման չէ: Այսպես՝ կենտրոնական ռեֆլեքսային մեխանիզմներն 
առավելապես գործում են համակարգի մոտակա բաժիններում և նրանց 
մասնակցության աստիճանը բերանի խոռոչից հեռանալուն զուգընթաց 
նվազում է: Կարգավորման հումորալ մեխանիզմներն առավել արտահայտ-
ված են ստամոքսաղիքային ուղու միջին բաժիններում (ստամոքս, են-
թաստամոքսային գեղձ, լեղապարկ, տասներկումատնյա աղիք): Ստորին 
բաժնում (բարակ և հաստ աղիքներ) գերակշռում են կարգավորման տեղա-
յին մեխանիզմները: 
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15.5. Ստամոքսաղիքային ուղու արյունամատակարարման  
առանձնահատկություններն ու նրա ֆունկցիոնալ ակտիվութ-

յունը 
 

Մարսողական համակարգի օրգանների բավականաչափ լարված աշ-
խատանքը հնարավոր է միայն նրանց համապատասխան արյունամատա-
կարարման պայմաններում: Նույնիսկ հարաբերական հանգստի վիճակում, 
երբ սնունդ չի ընդունվում, ստամոքսաղիքային ուղու անոթներով անցնում է 
ընդհանուր արյունահոսքի 15-20%-ը: Մարսողական համակարգի ինտենսիվ 
գործունեության ժամանակ, պայմանավորված սնունդ ընդունելով, նրանում 
արյան հոսքն ուժգնանում է 8-10 անգամ: Մարսողական օրգանների պատը 
կազմող բոլոր շերտերից առավել ինտենսիվորեն արյունամատակարարվում 
է լորձաթաղանթը, որը պայմանավորված է նրա ֆունկցիոնալ առավել 
բարձր ակտիվությամբ։ Լորձաթաղանթ-ենթալորձաթաղանթային շերտում 
արյան հոսքը ընդհանուրի մոտ 80%-ն է, իսկ մնացած 20%-ը բաժին է ընկ-
նում մկանային շերտին: 

Անհրաժեշտության դեպքում տեղային արյունահոսքի զգալի մեծացու-
մը կատարվում է մարսողական ուղու տարողունակ անոթներում պահես-
տավորված արյան մեծ ծավալի հաշվին:  

Ֆունկցիոնալ գերարյունությունն իրականանում է ինչպես նյարդահու-
մորալ, այնպես էլ տեղային մեխանիզմներով: Սնունդ ընդունելուց 5-30 րոպե 
անց զարկերակային ճնշման բարձրացման հետևանքով, որն իրականաց-
վում է վեգետատիվ նյարդային համակարգի սիմպաթիկ բաժնի միջոցով, մե-
ծանում է միջընդերային զարկերակի արյունահոսքը: Մարսողական օրգան-
ների արյունամատակարարման հետագա մեծացումը կատարվում է հումո-
րալ և տեղային նյարդային մեխանիզմներով: Հումորալ գործոններից կար-
ևոր նշանակություն ունեն գաստրինը, հիստամինը, սեկրետինը, խոլեցիս-
տոկինինը: Տեղային կարգավորման մեխանիզմները, որոնք իրականացվում 
են նյարդային հյուսակների միջոցով, խթանվում են ստամոքս-աղիքային ու-
ղու մեխանաընկալիչների և քիմիաընկալիչների գրգռումով: 

 

15.6. Մարսողությունը բերանի խոռոչում 
 

Մարսողությունը սկսվում է բերանի խոռոչից, որը, հաղորդակցվելով 
արտաքին միջավայրի հետ, մեծապես գտնվում է տարբեր գործոնների ազ-
դեցության տակ և կարող է ազդել մարսողական ապարատի մյուս բաժիննե-
րում ընթացող պրոցեսների վրա։ Բերանի խոռոչում կատարվում է սննդի 
սկզբնական մեխանիկական և քիմիական մշակումը` մանրացումը, թքի մի-
ջոցով թրջումն ու շաղախումը, սննդագնդի ձևավորումը և որոշ բաղադրա-
մասերի սկզբնական հիդրոլիզը: Այստեղ է կատարվում նաև սննդի համային 
որակների վերլուծությունը և ուտելու համար ոչ պիտանի բաղադրիչների 
հեռացումը: 

Համային ընկալիչները, որոնք մասնակցում են քաղցր, թթու, դառը և 
աղի համերի ձևավորմանը, տեղակայված են լեզվի պտկիկների համային 
կոճղեզներում և որոշ չափով ցրված են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթում: 
Քաղցրի զգացողությունը հիմնականում ընկալվում է լեզվի առաջային մակե-
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րեսով և նրա ծայրով, թթուն ու աղին՝ կողմնային մակերեսներով, իսկ դառը՝ 
առավելապես լեզվի հիմքով: Բացի համային ընկալիչներից, բերանի խոռոչի 
լորձաթաղանթում ցրված են նաև շոշափական, ջերմային և ցավային ընկա-
լիչները:  

Բերանի խոռոչի զանազան ընկալիչների գրգռումը մեծ նշանակություն 
ունի մարսողական օրգանների գործունեության համար, քանի որ այն ակ-
տիվացնում է ինչպես թքագեղձերի, այնպես էլ ստամոքսի գեղձերի, ենթաս-
տամոքսային գեղձի, լյարդի, 12-մատնյա աղիքի հյութազատիչ և շարժողա-
կան ֆունկցիաները։  

Այսպիսով, չնայած սնունդը բերանի խոռոչում մնում է ընդամենը 15-18 
վրկ, սակայն այն նախապատրաստում է հաջորդ բաժինների գործունեութ-
յունն ու ապահովում սննդի հաջորդական մշակման հետագա փուլերը։ 

 
15.6.1. Թքագեղձերի հյութազատական ֆունկցիան 

 

Թուքը սինթեզվում է երեք զույգ խոշոր՝ ենթածնոտային, հարական-
ջային և ենթալեզվային թքագեղձերում, ինչպես նաև մեծ թվով մանր գեղձե-
րում, որոնք տեղակայված են լեզվի մակերեսի վրա, քիմքի և այտերի լորձա-
թաղանթում: Թքագեղձերը պարունակում են լորձային և շճային բջիջներ 
(նկ. 15.8):  

 

 

Լորձայիններն արտադրում են մուցինով հարուստ թանձր հյութ, 
շճայինները՝ հեղուկ, սպիտակուցով հարուստ հյութ: Հարականջային 
թքագեղձերը կազմված են միայն շճային բջիջներից: Ենթածնոտային և 
ենթալեզվային գեղձերը խառը բնույթի են, քանի որ պարունակում են 
ինչպես շճային, այնպես էլ լորձային բջիջներ: Թքի բաղադրությունը պայմա-
նավորված է ակտիվացած տարբեր տեսակի գլանդուլոցիտների քանա-
կական հարաբերությամբ։ 

Թքի կազմն ու հատկությունները: Մարդու թուքը 1.001-1.007 տե-

սակարար կշռով, մածուցիկ, պղտորավուն հեղուկ է: Խառը թքի pH-ը տա-
տանվում է 5.8-7.4-ի սահմաններում: Թքազատության ընթացքին զուգըն-
թաց pH-ը մեծանում է՝ հասնելով մինչև 7.8-ի: Օրվա ընթացքում արտա-
զատվում է 0.5-2 լ թուք, որի 2/3-ն արտադրվում է ենթածնոտային գեղձերով, 
մոտ 20% հարականջային, մոտ 5-ական % ենթալեզվային և լեզվի ու բերա-
նի խոռոչի թքագեղձերով: 

Նկար 15.8. Թքագեղձերի շճային և լորձային 
բջիջները։ 
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Խառը թուքը արյան պլազմայի նկատմամբ հիպոտոնիկ հեղուկ է, պա-
րունակում է 99.5 % ջուր և 0.5 % չոր մնացորդ, որը կազմված է օրգանա-
կան և անօրգանական նյութերից: Անօրգանական նյութերից են նատրիու-
մի, կալիումի, կալցիումի, մագնեզիումի, լիթիումի, քլորի, երկաթի, ֆոսֆա-
տի, բիկարբոնատի, սուլֆատի իոնները: Օրգանական նյութերի պարունա-
կությունը թքում 2-3 անգամ ավել է, քան հանքային աղերինը: Օրգանական 
նյութերից թքում կան սպիտակուցներ, այդ թվում՝ իմունոգլոբուլին A, որի 
անբավարարությունը նվազեցնում է իմունային հսկողությունը և հանգեց-
նում է տարբեր՝ հատկապես վերին շնչուղիների վարակների զարգացմանը։ 
Առկա են նաև ազատ ամինաթթուներ, որոշ ածխաջրեր, ազոտ պարունա-
կող ոչ սպիտակուցային բնույթի միացություններ (միզանյութ, միզաթթու, 
կրեատինին), մանրէասպան նյութ՝ լիզոցիմ (մուրամիդազա), մուցին, որը 
նրան հաղորդում է մածուցիկություն՝ հեշտացնելով ծամելու և կլլման գոր-
ծընթացը, ու կալիկրեին, որը նպաստում է կինինոգեններից անոթալայնիչ 
նյութերի՝ կինինների առաջացմանը: 

Թքի հիմնական ակտիվ ֆերմենտը α-ամիլազն է, որը ճեղքում է պոլի-
սախարիդները (օսլա, գլիկոգեն) սկզբում՝ մինչև դեքստրինների, ապա` 
մինչև մալտոզ: Այս ֆերմենտի ազդեցությունը բերանի խոռոչում մեծ չէ, քա-
նի որ այնտեղ սնունդը երկար չի մնում, սակայն ամիլազի ազդեցությամբ 
բերանի խոռոչը մաքրվում է սննդի մնացորդներից։ Թքի ֆերմենտներով ած-
խաջրերի հիդրոլիզը շարունակվում է ստամոքսում, սննդագնդի խորքում, 
որտեղ դեռ չի թափանցել ստամոքսահյութի աղաթթուն: Թքում ոչ մեծ քա-
նակով կան այլ ֆերմենտներ ևս՝ պրոտեազներ, լիպազներ, հիմնային և թթ-
վային ֆոսֆատազներ, նուկլեազներ և այլն, որոնք մարսողության գործըն-
թացում էական դեր չեն կատարում, սակայն որոշ պրոտեազներ մասնակ-
ցում են բերանի խոռոչի ախտահանմանը, իսկ նուկլեազները՝ վիրուսների 
նուկլեինաթթուների ձևախախտմանը (դեգրադացիա):  

Կան տվյալներ, համաձայն որոնց` լեզվի հիմքում առկա են Էբների 
շճային գեղձեր, որոնք արտադրում են ոչ սպեցիֆիկ լիպազ (խոլեստերոլէս-
թերազ), որն ազդում է 2.2-6.0 pH-ի դեպքում։ Այդ իսկ պատճառով ճարպերի 
ճեղքումը սկսվում է ստամոքսում, ինչին նպաստում են որոշ չափով նրանց 
էմուլսացումն ապահովող ստամոքսի պերիստալտիկ կծկումները։  

Բացի սննդի մեխանիկական և քիմիական մշակումից, թուքն ունի 
նաև այլ ֆունկցիաներ։ Լուծելով սննդանյութերը, թուքը հնարավորություն է 
տալիս ընկալելու համային զգացողությունները։ Պարունակելով տարբեր 
մանրէակասեցնող, հակավիրուսային նյութեր՝ թուքը կանխում է օրգանիզ-
մում վարակի տարածումը։ 

Թուքն օժտված է արտահայտված բուֆերային հատկություններով, 
որոնք պայմանավորված են նրանում առկա երեք բուֆերային համակարգե-
րով՝ հիդրոկարբոնատային, ֆոսֆատային և սպիտակուցային։  

Թքում հայտնաբերված են նաև տեղային հեմոստազն ապահովող մա-
կարդման գործոններ, հակամակարդիչ և ֆիբրինոլիտիկ ակտիվությամբ 
օժտված նյութեր։ Դրանցից են՝ թրոմբոպլաստինը, հակահեպարինային գոր-
ծոնը, հակաթրոմբինը, հակաթրոմբոպլաստինները։ Հարկ է նշել նաև, որ 
ենթածնոտային թքի կազմում կան քիչ քանակությամբ տվյալ արյան խումբը 
պայմանավորող ագլյուտինոգենների նման սպիտակուցներ։  

Կարևոր է նաև թքի միջոցով բերանի խոռոչի խոնավացումը, որն 
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անհրաժեշտ է խոսակցական ֆունկցիան իրականացնելու համար։ 
Վերջապես, թուքը ատամների էմալի ձևավորման համար անհրաժեշտ 

կալցիումի, ֆոսֆորի, ցինկի աղբյուր է։ 
Թքի կազմն ու հատկությունները պայմանավորված են սննդի ռեժիմով 

և տեսակով։ Չոր, ինչպես նաև մերժվող նյութերի նկատմամբ արտադրվում 
է մեծ քանակությամբ հեղուկ թուք, որն ունի պաշտպանական նշանակութ-
յուն։ 

Որոշ ախտաբանությունների դեպքում դիտվում է թքի անբավարար 
արտադրություն, որը կարող է հանգեցնել տարբեր խանգարումների՝ խո-
սակցական ֆունկցիայի, ծամելու, կլլման, բերանի խոռոչում մանրէների 
զարգացման, ատամների կարիեսի, ստամոքսի խոցի առաջացման։ 

 
15.6.2. Թքազատության կարգավորումը 

 

Անկախ սնունդ ընդունելուց՝ թքագեղձերն արտադրում են աննշան 
քանակությամբ թուք (միջինը` 0.24 մլ/ր), որը խոնավացնում է բերանի խո-
ռոչը: Սնունդ ընդունելն ու նրանով պայմանավորված բոլոր գործընթացներն 
ուժգնացնում են թքարտադրությունը: Այն սկսվում է սնունդ ընդունելուց մի 
քանի վայրկյան հետո և կատարվում է բարդ ռեֆլեքսային մեխանիզմով, 
որն ընդգրկում է ինչպես ոչ պայմանական, այնպես էլ պայմանական ռեֆ-
լեքսներ։ Ոչ պայմանական ռեֆլեքսները սկիզբ են առնում բերանի խոռոչի 
համի, շոշափելիքի, ջերմային ընկալիչներից, որոնցից եռվորյակ (V), դի-
մային (VII), լեզվաըմպանային (IX) և թափառող (X) նյարդերի զգացող 
ճյուղերով գրգիռները հասնում են երկարավուն ուղեղի թքազատության 
գլխավոր կենտրոնին (նկ. 15.9)։ 
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 Դա թքագեղձերի նյարդավորման պարասիմպաթիկ կենտրոնն է և 

ներկայացված է վերին և ստորին թքազատության կորիզներով։ Վերին թքա-
զատության կորիզից էֆերենտ գրգիռները թմբկալարի (դիմային նյարդի 
ճյուղի) կազմում անցնող նախահանգուցային պարասիմպաթիկ նյարդաթե-
լերով հաղորդվում են մինչև հանգույցներ, որտեղից էլ լեզվային նյարդով 
մինչև ենթածնոտային և ենթալեզվային թքագեղձեր։ Ստորին թքազատութ-
յան կորիզից սկիզբ առնող ազդակները լեզվաըմպանային նյարդով ուղղվում 
են դեպի պարասիմպաթիկ հանգույց, այնտեղից էլ հետհանգուցային նյար-
դաթելերով հասնում հարականջային թքագեղձերին։ Պարասիմպաթիկ 
նյարդաթելերի վերջույթներում արտադրվող ացետիլխոլին միջնորդանյութն 
ակտիվացնում է թքարտադրությունը՝ առաջացնելով մեծ քանակությամբ 
ֆերմենտներով հարուստ և աղերի մեծ պարունակությամբ թուք։ Միաժա-
մանակ դրդվում է թքագեղձերի նյարդավորման սիմպաթիկ կենտրոնը, որը 
ողնուղեղի կրծքային II-VI հատվածներում է։ Այստեղից սկիզբ առնող գրգիռ-
ները, անցնելով վերին պարանոցային սիմպաթիկ հանգույցով, հասնում են 
թքագեղձերին և նորադրենալինի ազդեցությամբ նպաստում քիչ քանակութ-
յամբ, թանձր, մուցինով հարուստ թքի արտադրությանը։ 

Ինչպես արդեն նշվել է, թքարտադրությունը խթանվում է նաև պայմա-
նական ռեֆլեքսային ճանապարհով՝ սննդի տեսքով, հոտով, ինչպես նաև 
ընդունելու պայմանների հետ կապված գրգռիչների ազդեցությամբ: Այս 
ռեֆլեքսները, ինչպես բոլոր պայմանականները, իրականացվում են գլխու-
ղեղի կեղևի պարտադիր մասնակցությամբ: Ռեֆլեքսային ազդեցություննե-
րը կարող են ոչ միայն դրդել, այլև արգելակել թքարտադրությունը ընդհուպ 
մինչև նրա դադարը: Արգելակող գրգռիչներից են ցավային գրգիռները, բա-

Նկար 15.9. Թքաեգղձերի նյարդավորումը և թքազատության ոչ պայմանական 
ռեֆլեքսային կարգավորումը։ 
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ցասական հույզերը, մտավոր լարվածությունը։ 
Թքազատության կենտրոնը կարող է դրդվել նաև հումորալ ճանապար-

հով` որոշ հորմոնների (մակերիկամների, հիպոֆիզի, ենթաստամոքսային 
գեղձի), ինչպես նաև ածխաթթվի ներգործությամբ: Վերջինիս ազդեցութ-
յամբ է բացատրվում ասֆիքսիայի դեպքում կատարվող թքարտադրության 
ուժգնացումը։ 

 
15.6.3. Ծամում 

 
Ծամումը բարդ ֆիզիոլոգիական գործընթաց է, որի արդյունքում 

սննդանյութերը մանրացվում, թքով շաղախվում են և ձևավորում սննդա-
գունդը: Դրան մասնակցում են վերին և ստորին ծնոտները ատամներով, 
ծամիչ և միմիկայի մկանները, լեզվի մկանները, փափուկ քիմքը: 

Ծամումն ունի ռեֆլեքսային բնույթ: Սնունդը, գրգռելով բերանի խոռո-
չի ընկալիչները, ապահովում է եռվորյակ, լեզվաըմպանային, վերին կոկոր-
դային և թմբկալարի զգացող նյարդաթելերով ազդակների հաղորդումը եր-
կարավուն ուղեղում տեղակայված ծամիչ կենտրոնին, այնտեղից էլ տեսա-
թումբ, ցանցանման գոյացություն և մեծ կիսագնդերի կեղև։ Ծամիչ կենտրո-
նից եռվորյակ, ենթալեզվային և դիմային նյարդերով գրգիռները փոխանց-
վում են ծամիչ մկաններին։ Վերջիններիս կամային կծկումներն իրականա-
նում են մեծ կիսագնդերի կեղևի մասնակցությամբ: Ծամելու ընթացքում 
տարբերում են հետևյալ փուլերը՝ հանգստի, բերանի խոռոչ սննդի ներմուծ-
ման, կողմնորոշման, հիմնական, սննդագնդի ձևավորման և կլլման։ Փուլե-
րից յուրաքանչյուրը և ծամելու ողջ ընթացքը ունեն տարբեր տևողություն և 
բնույթ՝ պայմանավորված ծամվող սննդի հատկություններով, քանակով, 
ինչպես նաև սնունդը ընդունող անհատի առանձնահատկություններով։ 

 
15.6.4. Կլլում 

 
Կլլումը ռեֆլեքսային գործընթաց է, որի շնորհիվ բերանի խոռոչում 

ձևավորված սննդագունդը փոխադրվում է ստամոքս: Կլլման ռեֆլեքսն ա-
ռաջանում է այն դեպքում, երբ սննդագունդը քսվում է քիմքին, լեզվի հիմքին 
կամ ըմպանի հետին պատին: Կլլման կենտրոնը երկարավուն ուղեղում է։ 
Այս կենտրոնի դրդումը եռվորյակ, լեզվաըմպանային, ենթալեզվային և թա-
փառող նյարդերի էֆերենտ ճյուղերի միջոցով առաջացնում է լեզվի, այտե-
րի, ըմպանի և կերակրափողի մկանների համաձայնեցված, խիստ հաջոր-
դական գործունեություն (նկ. 15.10)։ 
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 Կլլման փուլերը երեքն են՝ բերանային, ըմպանային և կերակրափողային։ 
Առաջին փուլը, որի ընթացքում թքի մասնակցությամբ ձևավորված սնն-
դագունդը լեզվի շարժումներով տեղափոխվում է վերջինիս մեջքի վրա, 
այնուհետ հպվում է կարծր քիմքին և փոխադրվում լեզվի արմատի վրա, կա-
մային է։ Լեզվի արմատի և ըմպանի անզգայացումը կոկաինի լուծույթով 
անհնարին է դարձնում կլլման ռեֆլեքսը։ Երկրորդ և երրորդ փուլերը, որոնք 
համապատասխանում են ըմպանով և կերակրափողով սննդագնդի տեղա-
շարժմանը, ակամա են։ Երկրորդ՝ ըմպանային փուլում, փափուկ քիմքը 
բարձրացնող մկանների կծկման և կոկորդի բարձրացման շնորհիվ փակ-
վում է մուտքը դեպի քթի խոռոչ և շնչառական ուղիներ, և սննդագունդն 
անցնում է ըմպան։ Կլլման ժամանակ շնչառական կենտրոնի արգելակման 
պատճառով շնչառությունը մի պահ ընդհատվում է։ 

Երրորդ՝ կերակրափողային փուլում սննդագունդն անցնում է կերակ-
րափող։ Նրա վերին հատվածը կազմված է միջաձիգ զոլավոր մկաններով և 
նյարդավորվում է սոմատիկ նյարդաթելերով, իսկ ստորին հատվածը՝ հարթ 
մկանային բջիջներով և կառավարվում է առավելապես ներպատային 
հյուսակներով։ Կերակրափողի երկու ծայրերն էլ «պաշտպանված են սեղ-
մաններով, որոնք լարումային կծկված վիճակում են։ Կլլման ժամանակ բաց-
վում է ըմպանակերակրափողային սեղմանը և սննդագունդն անցնում է կե-
րակրափող։ Վերջինով սննդագունդը տեղաշարժվում է շնորհիվ նրա մկան-
ների պերիստալտիկ կծկումների։ Այդ կծկումների ազդեցությամբ թուլանում 
են ինչպես ստամոքսի և կերակրափողի միջև առկա կարդիալ սեղմանը, 
այնպես էլ ստամոքսի մկանները։ Արդյունքում սնունդը մտնում է ստամոքս։ 
Այս ռեֆլեքսն իրականանում է ԿՆՀ-ի մասնակցությամբ և կարևոր վագո-
վագալ ռեֆլեքսներից մեկն է։ Կերակրափողի շարժողական գործունեության 
կարգավորումը հիմնականում իրականացվում է թափառող և սիմպաթիկ 
նյարդերի շարժիչ թելերով: Պարասիմպաթիկ նյարդերը ացետիլխոլինի մի-
ջոցով խթանում են կերակրափողի գալարակծկումները, թուլացնում ստա-
մոքսի կարդիալ հատվածը: Ադրենէրգիական սիմպաթիկ նյարդաթելերը, 
հակառակը, արգելակում են կերակրափողի շարժումները և բարձրացնում 
ստամոքսի կարդիալ հատվածի տոնուսը: Կերակրափողում առկա են նաև 
միջմկանային և լորձային հյուսակներ, որոնք նույնպես կարգավորում են 

Նկար 15.10. Կլլման բերանային (ա), ըմպանային (բ)  
և կերակրափողային (գ) փուլերը՝  

1. փափուկ քիմք, 2. սննդագունդ, 3. մակկոկորդ, 4. կերակրափող։ 
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կերակրափողի շարժողական և կարդիալ սեղմանի գործունեությունը: 
Որոշ ախտաբանական վիճակներում կարդիալ սեղմանը լրիվ չի փակ-

վում, որի հետևանքով ստամոքսի թթվային պարունակությունը հետ է 
մղվում կերակրափող՝ առաջացնելով այրոցի զգացում, և պայմաններ է 
ստեղծում կերակրափողի լորձաթաղանթում բորբոքումների և խոցերի ա-
ռաջացման համար (Բարետի կերակրափող)։ Նման իրավիճակի զարգաց-
մանը նպաստում են միջմկանային հյուսակների արգելակող NCNA նեյրոն-
ների միջնորդանյութեր ԱԱՊ-ը, ԱԵՖ-ը, հորմոններ սեկրետինը, խոլեցիստո-
կինինը, պրոգեստերոնը, պարակրին ազդեցություն ունեցող պրոստագլան-
դինները, ազոտի օքսիդը, ճարպերով հարուստ սնունդը և այլն։ Կլլման պրո-
ցեսն այս պայմաններում օգնում է թքի հիմնայնության շնորհիվ չեզոքացնել 
ստամոքսից անցած աղաթթուն։ 

 

15.7. Մարսողությունը ստամոքսում 
 

Մարսողությունից դուրս ստամոքսը թուլացած վիճակում է և նրա նեղ 
խոռոչում առկա է քիչ քանակությամբ հիմնային, չեզոք կամ թույլ թթվային 
ռեակցիայով ստամոքսահյութ։  

Սնունդ ընդունելու ընթացքում ստամոքսի հատակի հարթ մկանները 
թուլանում են, որը կոչվում է ռեցեպտիվ ռելաքսացիա։ Միաժամանակ ստա-
մոքսի պատերն ընդգրկում են կոշտ սնունդը և կանխում նրա տեղաշարժը 
դեպի պիլորիկ բաժին։ Սննդի համեմատաբար կոշտ բաղադրիչները ստա-
մոքսում դասավորվում են շերտերով, իսկ հեղուկն անմիջապես անցնում է 
նրա ելքային հատված։ 

Ընդունած սննդի քիմիական կազմով և քանակով պայմանավորված՝ 
այն կարող է պահպանվել ստամոքսում 3-10 ժամ։ Այդ ընթացքում սնունդը 
ենթարկվում է մեխանիկական և քիմիական մշակման։ Ստամոքսը պահպա-
նում է, տաքացնում, խառնում, մանրացնում, լուծում, մարսում և սննդային 
պարունակությունը տեղաշարժում դիստալ ուղղությամբ։ 
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15.7.1. Ստամոքսի հյութազատիչ գործունեությունը:  
Ստամոքսահյութի բաղադրությունն ու հատկությունները 

 
Ստամոքսահյութն առաջանում է ստամոքսի հատակի, մարմնի և պի-

լորիկ բաժնի գեղձային հյուսվածքի հյութազատիչ գործունեության շնորհիվ։ 
Ստամոքսի հյութարտադրությունը լինում է երկու տեսակ՝ հիմային և խթան-
ված։ Առաջինը կատարվում է ֆիզիոլոգիական քաղցի պայմաններում և 
ուղղված է վնասումներից դատարկ ստամոքսի պատը պաշտպանելուն, իսկ 
երկրորդը պայմանավորված է սնունդ ընդունելով և ապահովում է նրա 
մարսման գործընթացը։  

Քաղցած վիճակում ստամոքսի լորձաթաղանթի մակերեսային էպիթելն 

արտադրում է լորձով և բիկարբոնատներով հարուստ հյութ (pH = 6.0 և ա-
վելին), որը, պատելով ստամոքսի ամբողջ ներքին մակերեսը, առաջացնում է 
պաշտպանիչ շերտ։ Խթանված հյութարտադրությունը բնութագրվում է 
բարձր թթվայնությամբ և մեծ ծավալով, իսկ նրա կազմությունը պայմանա-
վորված է ակտիվացած գեղձային բջիջների տեսակով։ 

Ստամոքսահյութ արտադրող գեղձերը պարունակում են երեք տեսակ 
հյութազատիչ բջիջներ (գլանդուլոցիտներ)՝ գլխավոր, վերադիր և հավելյալ 
(լրացուցիչ) (նկ. 15.11)։ Գլխավոր գլանդուլոցիտները սինթեզում են ֆերմենտ-
ներ, վերադիրները՝ աղաթթու, իսկ հավելյալները՝ լորձ։ Ստամոքսի տարբեր 
բաժիններում այս բջիջների քանակական հարաբերությունը տարբեր է։ 
Կարդիալ հատվածի գեղձերն արտադրում են մածուցիկ լորձային հյութ, որը 
հեշտացնում է սննդագնդի անցումը կերակրափողից ստամոքս։ Հատակի, 
մարմնի գեղձային բջիջները ձևավորում են ստամոքսի ֆունդալ բաժինը։ Ն-
րանք, կազմելով բոլոր գեղձերի մոտ 80 %-ը, առաջատար դեր են կատարում 
սննդի մարսման գործում։ Այս շրջանում առկա են բոլոր երեք տեսակի բջիջ-
ները, և հյութն ունի թթվային ռեակցիա։ Առավել մեծ թթվայնություն և պրո-
տեոլիտիկ ակտիվություն բնորոշ է փոքր կորության հատվածում արտադր-
ված ստամոքսահյութին, որով պայմանավորված են հենց այս շրջանում հա-
ճախակի դրսևորվող խոցային հիվանդությունների դեպքերը։ Այսպիսի 

Նկար 15.11. Ստամոքսի պատի կառուցվածքը։ 
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բարձր ֆունկցիոնալ ակտիվությունը պայմանավորված է նշված շրջանի 
գեղձային բջիջների նյարդավորման բարձր խտությամբ և ներօրգանային 
հանգույցներում առկա նեյրոնների մեծ քանակով։ Ստամոքսաելքի շրջա-
նում կան հավելյալ բջիջներ, իսկ վերադիրները բացակայում են, և այդ 
պատճառով այստեղ արտադրվում է հիմնային pH-ով (7.8-8.4) ստամոքսա- 
հյութ, որի պրոտեոլիտիկ ակտիվությունը նույնպես թույլ է արտահայտված։ 
Բացի այդ, պիլորիկ գոտին ունի կարևոր ներզատական ֆունկցիա։ Այստեղ 
առկա G-բջիջներն արտադրում են գաստրին՝ աղաթթվի արտադրությունը 
կարգավորող հզոր գործոն։ Պիլորիկ բաժնի հեռացումը զգալիորեն ընկճում 
է ստամոքսի աղաթթու արտադրող ֆունկցիան։  

Նշվածներից բացի, ստամոքսում կան նաև սոմատոստատին արտադ-
րող D-բջիջներ, գրելին հորմոն արտադրող P/D1 բջիջներ, սերոտոնին և 
հիստամին սինթեզող էնտերոքրոմաֆինային, ԱԱՊ և գլյուկագոն արտադ-
րող պարակրին և իմունոգլոբուլին A արտադրող պլազմատիկ բջիջներ։  

Ստամոքսում մեկ օրվա ընթացքում արտադրվում է 2-2.5լ ստամոք-
սահյութ: Այն անգույն, թափանցիկ, թթվային ռեակցիայով հեղուկ է։ 
Թթվային pH-ը պայմանավորված է նրանում առկա աղաթթվով, որի խտու-
թյունը 0.3-0.5% է: Մաքուր ստամոքսահյութի pH-ը տատանվում է 0.8-1.5-ի 
սահմաններում: Ստամոքսի սննդային պարունակության pH-ը նշանակալիո-
րեն բարձր է, քանի որ հատակային գեղձերի հյութը մասամբ չեզոքացվում է 
սննդով:  

Ստամոքսահյութի 99-99.5%-ը ջուրն է, մնացած 0.5-1.0%-ը՝ չոր մնա-
ցորդը, որը բաղկացած է օրգանական և անօրգանական նյութերից: Անօր-
գանական նյութերից ամենաշատը աղաթթուն է, կան նաև նատրիումի, կա-
լիումի, կալցիումի, մագնեզիումի իոններ, քլորիդներ, սուլֆատներ, ֆոս-
ֆատներ, հիդրոկարբոնատներ։ Ստամոքսահյութի օրգանական բաղադրիչ-
ներն են ֆերմենտները, լորձը (մուկոիդներ), ոչ սպիտակուցային բնույթի ա-
զոտ պարունակող նյութերը (միզանյութ, միզաթթու և այլն), որոնք փո-
խադրվում են արյունից, ինչպես նաև առաջանում են ստամոքսի լորձաթա-
ղանթում ընթացող նյութափոխանակության հետևանքով։  

Ստամոքսահյութի ֆերմենտները: Սրանք հիմնականում պրո-
տեազներ են (պեպսինոգեններ), որոնք կուտակվում են ստամոքսի գեղձա-
յին բջիջներում որպես զիմոգեն հատիկներ: Ստամոքսի խոռոչում աղաթթվի 
ազդեցությամբ պեպսինոգենից անջատվում է մոտ 3200 մոլեկուլային զանգ-
ված ունեցող արգելակիչ սպիտակուցային համալիր, և պեպսինոգենը, ակ-
տիվանալով վերածվում է պեպսինի (նկ. 15.12): Պեպսինոգենների հետագա 
ակտիվացումը կարող է շարունակվել նաև աուտոկատալիզի մեխանիզմով 
(պեպսինի ազդեցությամբ)։  
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Տարբերում են պեպսինների տարբեր տեսակներ՝ A, B, C որոնց մի մա-

սը՝ բուն պեպսինները (A, B), ձևավորվում են ստամոքսի հատակի շրջանում և 

իրենց ակտիվությունը դրսևորում 1.5-2 pH-ի դեպքում: Պեպսինների երկ-
րորդ խումբը կոչվում է գաստրիքսիններ (C-պեպսիններ), որոնք սինթեզվում 
են ստամոքսի բոլոր բաժիններում և առավելապես ակտիվանում են 3.2-3.5 
pH-ի պայմաններում: Ստամոքսահյութի ֆերմենտները ճեղքում են շարակ-
ցական հյուսվածքի, կաթի և այլ սպիտակուցներ: Նրանց ակտիվությունը 
չափազանց մեծ է։ Մաքրված 1գ ֆերմենտը կարող է հիդրոլիզել 50կգ ձվի 
ալբումինը, լուծել 2000 լ ժելատին կամ մակարդել 100000 լ կաթ։ Մակարդ-
ման գործընթացն ապահովող ֆերմենտը կոչվում է խիմոզին կամ ռեննին, 
որի ազդեցությամբ կաթի լուծելի կազեինոգենը վերածվում է անլուծելի կա-
զեինի։ 

Ստամոքսահյութի սպիտալուծիչ ֆերմենտները էնդոպեպտիդազներ 
են (ճեղքում են սպիտակուցների ներքին պեպտիդային կապերը), և նրանց 
ազդեցությամբ կատարվում է սպիտակուցների սկզբնական հիդրոլիզ, որի 
հետևանքով ձևավորվում են խոշոր պոլիպեպտիդներ (ալբումոզներ, պեպ-
տոններ) և ոչ մեծ քանակությամբ ամինաթթուներ:  

Պեպսինների չնչին քանակ կարող է անցնել արյան մեջ և քամվելով ե-
րիկամներում՝ հեռանալ մեզի հետ։ Լաբորատորիաներում այդ սպիտակուցի 
(ուրոպեպսինի) քանակը մեզում որոշում են ստամոքսահյութի պրոտեոլի-
տիկ ակտիվությունը գնահատելու նպատակով։  

Ստամոքսահյութը, բացի սպիտալուծիչ ակտիվությունից, օժտված է 
նաև թույլ ճարպալույծ ազդեցությամբ: Ստամոքսահյութում կա լիպազ, որը 
ճեղքում է սննդում առկա միայն էմուլսացված ճարպերը: Ստամոքսային լի-
պազի ազդեցության օպտիմալ pH-ը հավասար է 5.9-7.9-ի: Հիդրոլիզի ժա-
մանակ ճարպերից առաջանում են ճարպաթթուներ և գլիցերին: Ստամոք-
սային լիպազի նշանակությունը մեծ է երեխաների շրջանում, որոնք առավե-
լապես սնվում են կաթով, որում ճարպերը էմուլսացված վիճակում են:  

Ինչպես նշվել է, թքի ածխաջրալուծիչ ֆերմենտները շարունակում են 
գործել ստամոքսում, ընդ որում, միայն սննդագնդիկի խորքում, որտեղ pH-ը 
դեռևս հիմնային է:  

Ստամոքսում կատարվող գործընթացների արդյունքում սննդագնդիկը 
վերածվում է որոշ չափով հիդրոլիզված ջրալի զանգվածի՝ սննդախյուսի 
(խիմուս)։ 

 
Նկար 15.12. Պեպսինոգենի 
ակտիվացումն աղաթթվով։ 
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Մուկոիդները (լորձ) ստամոքսահյութի կարևորագույն բաղադրիչնե-
րից են, որոնք, պատելով ստամոքսի լորձաթաղանթը, պաշտպանում են 
նրան մեխանիկական ու քիմիական ազդեցություններից: Ստամոքսի լորձա-
յին պատնեշն ադսորբում է ստամոքսահյութի ֆերմենտները և ընկճում 
նրանց ակտիվությունը։ Պարունակելով բիկարբոնատ՝ այն չեզոքացնում է 
աղաթթուն, կանխում է ջրածնի իոնների հետադարձ դիֆուզիան ստամոքսի 
խոռոչից դեպի բջիջներ։ Լորձի և բիկարբոնատների արտադրությանը 
նպաստում են պրոստագլանդինները, որոնց սինթեզն ընկճող պրեպարատ-
ների տևական կիրառումն առաջացնում է ստամոքսի խոցեր։ Այդպիսի 
պրեպարատներից է ացետիլսալիցիլաթթուն (ասպիրին)։ 

Ստամոքսում վերադիր բջիջների կողմից արտադրվում է նաև Կասլի 
ներքին գործոն կոչվող գաստրոմուկոպրոտեիդը։ Այն կապում է սննդի հետ 
մուտք գործած B12 վիտամինը (Կասլի արյունաստեղծման արտաքին գոր-
ծոն) և պաշտպանում նրան մարսողական ֆերմենտների քայքայիչ ազդե-
ցությունից։ Բարակ աղիքում այս համալիրը փոխազդում է համապատաս-
խան ընկալիչների հետ, որից հետո B12-ը ներծծվում է արյան մեջ, տեղա-
փոխվում ոսկրածուծ և մասնակցում արյունաստեղծմանը։ Նշված գործոնի 
բացակայությունն առաջացնում է B12 վիտամինի անբավարարությամբ պայ-
մանավորված սակավարյունություն, որի բուժման համար անհրաժեշտ է նե-
րարկումներով ներմուծել այդ վիտամինը: 

 
15.7.1.1. Աղաթթվի արտադրության մեխանիզմն ու ֆունկցիաները 

 
Աղաթթվի արտադրության մեխանիզմը։ Աղաթթուն արտադրվում 

է ստամոքսի հատակում և մարմնում առկա վերադիր բջիջներով։ Այս բջիջ-
ներն ունեն գագաթային (ապիկալ) թաղանթի ներփքումներից ձևավորված 
հյութազատիչ խողովակիկների հզոր համակարգ։ Վերջիններս հաղորդակց-
վում են ստամոքսի գեղձերի խոռոչի հետ (նկ. 15.12)։ Վերադիր բջիջներում 
առկա են նաև բշտեր, որոնց թաղանթներում ներկառուցված են H+/K+ ԱԵՖ-
ազը և K+ և Cl- իոնային անցուղիներ։ Բջջի ակտիվացման ժամանակ բշտե-
րը միաձուլվում են խողովակիկների թաղանթի հետ, նրանցում շատանում է 
պոմպերի քանակը, ինչպես նաև մեծանում է հյութազատիչ մակերեսը։ Վե-
րադիր բջիջներում մեծ է նաև միտոքոնդրիումների քանակը, որը նրանցում 
ընթացող ինտենսիվ էներգակախյալ գործընթացների վկայությունն է։  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Նկար 15.13. Ստամոքսի վերադիր 
բջիջներից աղաթթվի արտադրման 

մեխանիզմը։ 
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Աղաթթվի առաջացումը պայմանավորված է մի քանի փոխադրիչ հա-
մակարգերի գործունեությամբ (նկ. 15.13.)։ Նրանցից մեկը խողովակիկների 
թաղանթում առկա H+/K+ ԱԵՖ-ազն է, մյուս երկուսը՝ վերադիր բջիջների 
կողմնային և հիմային թաղանթներում տեղակայված Na+/K+ -ԱԵՖ-ազն է և 
HCO3-/Cl- անիոնային փոխանակիչը։ 

Na+/K+ -ԱԵՖ-ազն ապահովում է վերադիր բջիջներից Na+-ի 
հեռացումը և նրա փոխանակումը արյան K+-ի հետ։ Սրանով բջջում 
պահպանվում է K+-ի բարձր խտությունը, որը նպաստում է նրա 
դուրսբերմանը գագաթային թաղանթի կալիումական անցուղիներով։ 

Վերադիր բջիջների գործունեության ընթացքում նրանում կուտակվող 
ածխաթթու գազը կարբոանհիդրազ ֆերմենտի մասնակցությամբ վերած-
վում է ածխաթթվի։ Վերջինիս դիսոցումից առաջանում են H+ և HCO3-։ 
Ջրածնի իոնը H+/K+ ԱԵՖ-ազի շնորհիվ դուրս է գալիս խողովակիկների խո-
ռոչ՝ փոխանակվելով K+ իոնների հետ։ Այսպես ընթանում է կալիումի իոննե-
րի շրջանառությունը։ HCO3- անիոնը գնում է արյուն՝ փոխանակվելով Cl- 
իոնների հետ։ Վերջիններս բջջի գագաթային թաղանթի քլորային անցուղի-
ներով անցնում են խողովակիկների խոռոչ, միանում են H+-ին, առաջացնում 
աղաթթու, որն էլ հյութազատվում է խողովակիկների հետ հաղորդակցվող 
ստամոքսի խոռոչ։ Այսպիսով, աղաթթուն առաջանում է վերադիր բջիջների 
ցիտոպլազմայից դուրս, որը կանխում է բջջում pH-ի վնասակար շեղումը։ 
Պետք է նշել, որ աղաթթվի սինթեզն աերոբ գործընթաց է և զուգակցված է 
բջջային շնչառության հետ։ Տարբեր պատճառներով զարգացող հիպօքսիա-
յի դեպքում աղաթթվի արտադրությունը կարող է ընկճվել։  

Ալկոհոլի, լեղաթթուների աղերի, որոշ դեղերի (ոչ ստերոիդային հակա-
բորբոքային պրեպարատներ) տևական ընդունումից, ինչպես նաև ստամոք-
սահյութի բարձր թթվայնությունից կարող է խախտվել ստամոքսի լորձային 
պատնեշը, որի հետևանքով H+ իոնները սկսում են ազդել ստամոքսի պատի 
բջիջների վրա։ Դա կարող է հանգեցնել ստամոքսի լորձային շերտի քայքայ-
մանը։ Նման ազդեցություն ունի նաև ստամոքսի թթվային միջավայրում 
կենսունակությունը պահպանող Helicobacter pylori մանրէն, որը հայտնա-
բերվում է ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի խոցային հիվանդությամբ տա-
ռապողների համապատասխանաբար 70%-ի և 90%-ի մոտ (նկ. 15.14)։ 

 

Նկար 15.14. Ստամոքսի 
լորձաթաղանթում առկա 
հելիկոբակտերիաներ։ 
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Հարկ է նշել, որ վերադիր բջիջներն ունեն իրենց գործունեությունը 
խթանող երեք տեսակի ընկալիչներ՝ M3-խոլինընկալիչներ, գաստրինի ընկա-
լիչներ և հիստամինի նկատմամբ զգայուն H2-ընկալիչներ (նկ. 15.15)։  

 
Առաջին երկուսի ակտիվացումը C-ֆոսֆոլիպազ ֆերմենտով միջնորդ-

ված մեծացնում է ներբջջային Ca2+-ի մակարդակը, որը խթանիչ գործոն է 
HCl-ի արտադրության համար։ Հիստամինային ընկալիչների դրդման 
համար առավել մեծ նշանակություն ունի ադենիլատցիկլազային մեխա-
նիզմը։ Ացետիլխոլինը, գաստրինը և հիստամինը փոխհամաձայնեցված են 
ազդում վերադիր բջիջների վրա։ Նրանցից որևէ մեկի ապաակտիվանալու 
դեպքում նվազում է նաև մյուս երկուսի ազդելու արդյունավետությունը։ 

Վերադիր բջիջներում առկա են նաև սոմատոստատինային ընկալիչ-
ներ, որոնց ակտիվացումն ընկճում է նրանց գործունեությունը (նկ. 15.16)։ 
Սոմատոստատինի արտադրությունը ուժգնանում է ստամոքսի pH-ի նվազ-
ման դեպքում։  

Որոշ ախտաբանական իրավիճակներում անհրաժեշտ է լինում փոք-
րացնել ստամոքսահյութի թթվայնությունը։ Այդ նպատակով առավել հաճախ 
կիրառվում են ջրածնային պոմպի ակտիվությունը ընկճող պրեպարատներ, 
ինչպես նաև հիստամինային (H2) ընկալիչների պաշարիչներ։ 

 

Ստամոքսահյութի աղաթթվի ֆունկցիաները: Աղաթթուն կատա-
րում է հետևյալ ֆունկցիաները. 
1.  Ստամոքսահյութի սպիտալուծիչ ֆերմենտների ներգործության համար 

ստեղծում է բարենպաստ pH։ 

Նկար 15.16. Ստամոքսի խոռոչում արտադրվող աղաթթվի ազդեցությամբ խթանվում է 
սոմատոստատինի արտադրությունը, որն իր հերթին արգելակում է G բջիջների 

գործունեությունը։ 

Նկար 15.15. Վերադիր բջջի 
աշխատանքի հումորալ 

կարգավորումը։ 
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2. Պեպսինոգեններից անջատելով արգելակիչ բաղադրամաս՝ ակտիվաց-
նում է դրանք և առաջացնում ակտիվ պեպսիններ։ 

3. Կատարում է սպիտակուցների բնազրկում և ուռչեցում` նպաստելով 
պեպսիններով նրանց հետագա ճեղքմանը։ 

4. Օժտված է մանրէասպան ազդեցությամբ. ստամոքսում կարող է քայ-
քայվել նույնիսկ խոլերայի վիբրիոնը։ 

5. Մասնակցում է ստամոքսաելքի սեղմանի գործունեության կարգավոր-
մանը (ստամոքսի կողմից նպաստում է սեղմանի բացմանը, իսկ 12-
մատնյա աղիքի կողմից` նրա փակմանը)։ 

6. Խթանում է ստամոքսի հյութարտադրությունն ու շարժողական գործու-
նեությունը։ 

7. Ակտիվացնում է 12-մատնյա աղիքի պրոսեկրետին հորմոնը, փոխակեր-
պելով այն սեկրետինի, որը խթանում է ենթաստամոքսային հյութար-
տադրությունը։ 

8. Կարգավորում է ստամոքսի ելքային G-բջիջների կողմից գաստրինի ար-
տադրությունը։ 

9. Խթանում է էնտերոկինազ ֆերմենտի սինթեզը 12-մատնյա աղիքի 
լորձաթաղանթում։ 

Ստամոքսի լորձաթաղանթի ֆունկցիոնալ և օրգանական փոփոխութ-
յունների դեպքում վերադիր բջիջների HCl արտադրելու ֆունկցիան կարող 
է ընկճվել, որը կարտահայտվի վերոնշյալ ֆունկցիաների խանգարումով։ 
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15.7.2. Ստամոքսի հյութարտադրության կարգավորումը 
 

Մարսողությունից դուրս ստամոքսի գեղձերն արտադրում են ոչ մեծ 
քանակությամբ չեզոք կամ հիմնային ռեակցիայով հյութ, որը հիմնականում 
կազմված է ջրից, լորձից և էլեկտրոլիտներից: Սննդի ընդունումն ուղեկցվում 
է ստամոքսի հյութազատության զգալի ուժգնացմամբ, որը կատարվում է 
նյարդային և հումորալ կարգավորիչ մեխանիզմներով:  

Նյարդայինն իրականանում է պարասիմպաթիկ և սիմպաթիկ նյարդե-
րով։ Ստամոքսի պարասիմպաթիկ նյարդավորման կենտրոնը երկարավուն 
ուղեղում գտնվող թափառող նյարդի կենտրոնն է, որտեղից սկսվող նյարդա-
թելերի վերջույթներում արտադրվող ացետիլխոլինը, ակտիվացնելով խոլի-
նընկալիչները, խթանում է ստամոքսի գլխավոր, վերադիր և լրացուցիչ բջիջ-
ների գործունեությունը։ Թափառող նյարդի հատումից ստամոքսի հյութար-
տադրությունն ընկճվում է։ 

Ստամոքսի սիմպաթիկ նյարդավորման կենտրոնը ողնուղեղի կրծքա-
յին IV-XII սեգմենտներում է։ Նրա դրդումը, հակառակը, արգելակում է ստա-
մոքսի գեղձային բջիջների գործունեությունը, սակայն խթանում է պեպսինո-
գենների և լորձի կուտակումը համապատասխան գլանդուլոցիտներում։ 

Ստամոքսի հյութարտադրությունն ընթանում է երեք փուլերով՝ ուղեղա-
յին կամ բարդ ռեֆլեքսային, ստամոքսային և աղիքային: Բարդ ռեֆլեքսային 
փուլն իրականանում է նույն պայմանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսնե-
րով, որոնք կարգավորում են թքազատության պրոցեսը։ Պայմանական ռեֆ-
լեքսները պայմանավորված են հոտառական, տեսողական, լսողական ընկա-
լիչների դրդումով։ Ոչ պայմանականները սկսվում են բերանի խոռոչի, ըմ-
պանի և կերակրափողի ընկալիչների դրդմամբ (նկ. 15.17)։  

Հյութարտադրության առաջին փուլը կարելի է ուսումնասիրել որկորա-
հատված շան վրա «կեղծ կերակրման» փորձի միջոցով։ Այսպիսի շանը կե-
րակրելիս սնունդը ստամոքս չի մտնում, սակայն երկու ժամվա ընթացքում 
ապահովում է ֆերմենտներով հարուստ, բարձր թթվայնությամբ ստամոք-

Նկար 15.17. Ստամոքսի հյութազատության 1-ին և 2-րդ փուլերի ոչ 
պայմանական մեխանիզմի գծապատկերը (բացատրությունը` տեքստում)։ 
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սահյութի առատ արտադրություն։ 
Ստամոքսի հյութազատության II և III փուլերն իրականանում են նյար-

դահումորալ մեխանիզմով։ Նյարդայիններն իրագործվում են ոչ պայմանա-
կան ռեֆլեքսներով, որոնք II փուլում պայմանավորված են խյուսով ստամոք-
սի, իսկ III փուլում՝ արդեն 12-մատնյա աղիքի մեխանա- և քիմիաընկալիչնե-
րի դրդմամբ։ Այս փուլերում գործում են կենտրոնական (թափառող նյարդով) 
և ստամոքսի ներպատային հյուսակների միջոցով իրագործվող ծայրամա-
սային ռեֆլեքսներ։ Կենտրոնական ռեֆլեքսներն ակտիվանում են նշված 
ընկալիչներից թափառող նյարդի զգացող ճյուղերով դեպի կենտրոն հա-
ղորդվող ազդակներով:  

Ստամոքսի գեղձային բջիջների վրա հումորալ ազդեցությունները 
պայմանավորված են ինչպես գաստրոինտեստինալ հորմոնների, այնպես էլ 
սննդանյութերի հիդրոլիզի հետևանքով առաջացած և արյան մեջ անցած 
նյութերի ազդեցությամբ։  

Հումորալ խթանիչներից մեծ նշանակություն ունեն ստամոքսի ելքային 
հատվածում և 12-մատնյա աղիքի լորձաթաղանթում առկա G-բջիջներից 
արտադրվող գաստրինը, ինչպես նաև ստամոքսի հատակային հատվածի 
էնտերոքրոմաֆինային (ECL) բջիջներից առաջացող հիստամինը, որոնք ա-
ռավելապես խթանում են վերադիր բջիջների գործունեությունը, ավելի քիչ՝ 
գլխավորներինը։ Գաստրինի և հիստամինի արտազատումն ակտիվանում է 
պարասիմպաթիկ միջնորդանյութ ացետիլխոլինով։ Վերջինով գաստրինի 
արտազատման ակտիվացումը միջնորդված է ստամոքսի պատի միջանկյալ 
նեյրոնների կողմից արտադրվող գաստրին արտազատող պեպտիդի (GRP, 
բոմբեզին) ազդեցությամբ։ Գաստրինի արտադրությունն ուժգնանում է նաև 
ստամոքսի անտրալ հատվածի ձգման ժամանակ, ստամոքսում պեպտիդնե-
րի, ամինաթթուների, մսի էքստրակտիվ նյութերի, բանջարեղենի, կալցիումի 
առկայությամբ։ Նրա արտադրությունը պայմանավորված է նաև ստամոքսի 
ելքային հատվածի pH-ով. որքան ցածր է pH-ը, այնքան քիչ է գաստրինի ար-
տադրությունը։ 3.0 pH-ի դեպքում այն նվազում է, իսկ 1.0 pH-ին հավասար-
վելու դեպքում՝ ընդհանրապես դադարում։ Փոքր արժեքի pH-ի արգելակիչ 
ազդեցությունը աղաթթվի արտադրության վրա պայմանավորված է H+ 
իոններով ինչպես վերադիր բջիջների ֆունկցիայի անմիջական ընկճմամբ, 
այնպես էլ D-բջիջներից սոմատոստատինի արտազատման խթանմամբ։ 
Այսպիսով, ստամոքսում առկա է աղաթթվի արտադրության ինքնակարգա-
վորման մեխանիզմ, որը գործում է բացասական հետադարձ կապի 
սկզբունքով։ 

Գաստրինը, բացի ստամոքսի հյութազատական ֆունկցիայի խթանու-
մից, ակտիվացնում է նաև հիստամինի արտադրությունը, ինչով նույնպես 
նպաստում է աղաթթվի սինթեզին։ Այն ունի նաև սնուցող ազդեցություն 
ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի էպիթելային հյուսվածքի վրա։ Այդ իսկ 
պատճառով ստամոքսի ելքային հատվածի հեռացումը կարող է զարգացնել 
նշված հյուսվածքների ապաճում։  

Ստամոքսի հյութարտադրության կարգավորման հումորալ գործոննե-
րից կարևոր նշանակություն ունի նաև մոթիլինը, որն ակտիվացնում է 
գլխավոր բջիջներին։ 

Աղիքային փուլում ազդող մեխանիզմները սկզբում հյութարտադրութ-
յունն ակտիվացնում են, հետո՝ ընկճում։ Առաջինը պայմանավորված է ստա-
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մոքսից տեղափոխված թթվային խյուսով բարակ աղիքի մեխանա- և քի-
միաընկալիչների դրդմամբ։ Նշանակություն ունեն նաև հումորալ մեխա-
նիզմները։ Նրանք պայմանավորված են 12-մատնյա աղիքում գաստրինի 
արտադրությամբ, ինչպես նաև սպիտակուցների հիդրոլիզի արգասիքների 
ներծծմամբ, որոնք ակտիվացնում են ստամոքսի հատակի գեղձերը։ Արգե-
լակումը իրականանում է առավելապես հումորալ մեխանիզմով։ Ռեֆլեկտոր 
մեխանիզմներից որոշակի դեր է կատարում աղիքաստամոքսային կենտրո-
նական ռեֆլեքսը, որը բարակ աղիքի ձգման ժամանակ ադրենէրգիական 
մեխանիզմով ընկճում է ստամոքսի դիստալ բաժնի գործունեությունը։ Մեծ 
նշանակություն ունեն մի շարք հորմոններ (խոլեցիստոկինինը, սեկրետինը, 
սոմատոստատինը, սերոտոնինը, ստամոքսի արգելակիչ պեպտիդը), որոնց 
արտադրությանը նպաստում են 12-մատնյա աղիքում pH-ի նվազումը, ճար-
պի հիդրոլիզի արգասիքների ավելացումը և այլ գործոններ։ 

Պետք է նշել, որ սեկրետինի և խոլեցիստոկինինի ազդեցությամբ ընկճ-
վում է աղաթթվի արտադրությունը, մինչդեռ պեպսինոգենների սեկրեցիան 
որոշ չափով ուժգնանում է։ 

 
15.7.3. Սննդային ռեժիմների ազդեցությունը ստամոքսի  

հյութազատության վրա 
 

Ստամոքսի հյութարտադրությունը սկսվում է սննդի ընդունմանը զու-
գահեռ և շարունակվում է մի քանի ժամ։ Այն պայմանավորված է սննդի տե-
սակով և քանակով (նկ. 15.18)։ Առավել մեծ քանակությամբ հյութ ար-
տադրվում է սպիտակուցային (միս), հետո ածխաջրային (հաց) և վերջում` 
ճարպային (կաթ) սննդի դեպքում։ Հյութի արտադրության տևողությունը 
նվազում է հետևյալ հաջորդականությամբ՝ հաց, միս, կաթ։ Հյութի թթվայ-
նությունն առավել մեծ է միս, իսկ նվազագույնը` հաց ընդունելու դեպքում։  
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Աղյուսակ.15.2.  
Ստամոքսահյութի հատկանիշները ըստ նվազման՝ տարբեր 

սննդանյութեր օգտագործելու դեպքում. 
 

Հյութի ծավալը միս հաց կաթ 
Արտադրման տևողությունը հաց միս կաթ 
Թթվայնությունը միս կաթ հաց 
Մարսողական ուժը հաց միս կաթ 

 
Մարսողական ուժն առավել մեծ է դժվարամարս ածխաջրեր պարու-

նակող հացի, նվազագույնը` ճարպի դեպքում (աղ. 15.2)։ Այս տվյալներն 
օգտագործվում են տարբեր ախտաբանություններ ունեցող հիվանդներին 
դիետա նշանակելու ժամանակ։ 

 

 
15.7.4. Ստամոքսի շարժողական-փոխադրական գործունեությունը 

 
Ստամոքսի շարժողական ֆունկցիան, որը կատարվում է նրա պատի 

հարթ մկանների կծկումների շնորհիվ, ապահովում է սննդի պահեստավո-
րումը, նրա խառնումը ստամոքսահյութի հետ, մանրացումը, ստամոքսի 
պարունակության մարսված բաժինների առաջ շարժումը դեպի ելքային 
հատված և փոխադրումը 12-մատնյա աղիք: Ստամոքսի, ինչպես նաև մար-
սողական ուղու մյուս հատվածների հարթ մկաններին բնորոշ է ինքնածին 
ակտիվությունը, ինչպես նաև ձգմանը կամ այլ բնույթի գրգռիչներին կծկու-
մով պատասխանելու և այդ վիճակը երկար ժամանակ պահպանելու ունա-
կությունը։ Ստամոքսի պատերի հարթ մկանային բջիջների ռիթմավար գո-
տին գտնվում է նրա մեծ կորության վրա։ Նշված բջիջների լարվածությունը 
կարգավորվում է ստամոքսի պատի միջմկանային հյուսակների դրդող և 
արգելակող նեյրոններով, ինչպես նաև գաստրին, մոթիլին, ՍԱՊ և այլ հոր-
մոններով։ Եթե մարսողություն չի կատարվում, ստամոքսը հանգստի վիճա-
կում է: Սնունդ ընդունելու ժամանակ և նրանից անմիջապես հետո ստա-
մոքսի պատերը թուլանում են, որը կոչվում է ստամոքսի սննդային ռեցեպ-
տիվ ռելաքսացիա (թուլացում): Այս ռեֆլեքսը թողարկվում է ըմպանի և կե-
րակրափողի մեխանընկալիչների դրդմամբ։ Նրա էֆերենտ ուղին սկսվում է 
թափառող նյարդի նախահանգուցային թելերով, որոնք ավարտվում են 
միջմկանային հյուսակների արգելակող նեյրոնների վրա։ Ստամոքսի պա-
տերի թուլացումը նպաստում է նրանում սննդի շերտավորմանը: Որոշ ժա-

Նկար 15.18. Ստամոքսահյութի 
արտադրությունը տարբեր 

տեսակի սնունդների նկատմամբ։ 
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մանակ անց սկսվում են ստամոքսի կարդիալ հատվածի հարթ մկանների 
կծկումներ:  

Կծկողական ալիքները երկու տեսակի են՝ ֆազային (փուլային) և տո-
նիկ (լարումային): Առաջինները կարճատև, ցածր հաճախականությամբ (րո-
պեում մոտ 3 տատանում) գալարակծկանքային բնույթի շարժումներ են, ո-
րոնք առաջացնում են ստամոքսի պատերի որոշակի լարում և նրա խոռո-
չում ճնշման չափավոր բարձրացում։ Դրա շնորհիվ ստամոքսահյութը 
խառնվում է սննդի հետ, և վերջինիս մակերեսային շերտը հպվում է ստա-
մոքսի լորձաթաղանթին։ Այս շարժումները տարածվում են ստամոքսամուտ-
քային (կարդիալ) հատվածից դեպի ելքայինը: Ուժգնանալով սնունդ ընդու-
նելուց 1-2 ժամ հետո՝ նրանք դեպի ստամոքսաելքային հատված են փոխադ-
րում հատակի լորձաթաղանթի հետ շփվող առավել չափով ստամոքսահյու-
թի ազդեցությանը ենթարկված ոչ մեծ քանակի խյուսը:  

Երկրորդ տեսակի շարժման ալիքներն ավելի տևական են, ունեն առա-
ջընթաց բնույթ, կատարվում են մեծ հաճախականությամբ, և առավել ար-
տահայտված են ստամոքսաելքի հատվածում: Առաջացնելով բարձր ճնշում՝ 
նրանք մասնակցում են ստամոքսի պարունակությունը 12-մատնյա աղիք 
տեղափոխելուն: 

Ստամոքսի շարժումների կարգավորումն իրականանում է նյարդային 
(կենտրոնական և ծայրամասային ռեֆլեքսներ) ու հումորալ մեխանիզմնե-
րով: Թափառող նյարդերը խթանում են ստամոքսի շարժողական գործու-
նեությունը, սիմպաթիկները՝ արգելակում։ Այս գործընթացի վրա կարգավո-
րիչ ազդեցություն ունեն նաև ստամոքսաղիքային հորմոնները: Շարժում-
ներն ուժգնացնող հորմոններ են գաստրինը, մոթիլինը, հիստամինը, սերո-
տոնինը, ինսուլինը: Շարժումներն արգելակում են սեկրետինը, խոլեցիստո-
կինինը, գլյուկագոնը, ՍԱՊ-ը, ԱԱՊ-ը:  

Ստամոքսից 12-մատնյա աղիք սննդի փոխադրումը հիմնականում 
պայմանավորված է ստամոքսի, հատկապես նրա ելքային հատվածի մկան-
ների կծկումներով, որի շնորհիվ ստամոքսի ու 12-մատնյա աղիքի խոռոչնե-
րի միջև ստեղծվում է ճնշման բարձր գրադիենտ: Փականի որոշակի դեր է 
կատարում ստամոքսաելքի սեղմանը, որը ստամոքսի պարունակությունը 
բաց է թողնում 12-մատնյա աղիք, միաժամանակ կանխում է նրա վերադար-
ձը ստամոքս: Ստամոքսի պատերի ու ելքային սեղմանի մկանների վիճակը, 
և դրանով պայմանավորված սննդի փոխադրումը ստամոքսից աղիքներ՝ 
պայմանավորված է մարսողական օրգանների ընկալիչների վրա սննդա-
խյուսի ազդեցությամբ։ Նշանակություն ունեն խյուսի ծավալը, փափկությու-
նը, մարսման աստիճանը, օսմոսային ճնշումը, ջերմաստիճանը, ինչպես 
նաև թթվայնությունը։ Ընդ որում, աղաթթուն, ստամոքսից ազդելով ելքային 
հատվածի քիմիաընկալիչների վրա, նպաստում է պիլորիկ սեղմանի բացմա-
նը: 12-մատնյա աղիքից ռեֆլեքսային ճանապարհով այն փակում է՝ դադա-
րեցնելով խյուսի նոր բաժնի փոխադրումը։ Ելքային սեղմանը բացվում է 12-
մատնյա աղիքում աղաթթվի չեզոքացումից և pH-ի հիմնայնության վերա-
կանգնումից հետո։ Նշված ազդեցություններն իրականանում են ինչպես 
կենտրոնական, այնպես էլ տեղային ռեֆլեքսների միջոցով։  

Նշանակություն ունեն նաև հումորալ գործոնները։ 
 

15.8. Մարսողությունը բարակ աղիքում 
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Մարսողության ընթացքում յուրահատուկ դեր է հատկացվում բարակ 
աղիքում կատարվող գործընթացներին, որտեղ սննդանյութերը վերջնական 
ապապոլիմերացվում են, և մոնոմերները, ինչպես նաև վիտամինները, աղե-
րը և ջուրը ներծծվում են արյան ու ավշի մեջ։  

Առանձնահատուկ նշանակություն ունեն բարակ աղիքի սկզբնական 
հատվածում՝ 12-մատնյա աղիքում ընթացող գործընթացները, որտեղ մար-
սողությունն իրականացվում է ֆերմենտներով հարուստ ենթաստամոքսա-
յին հյութի, լեղու և աղիքի սեփական հյութի հաշվին:  

Մարսողությունից դուրս 12-մատնյա աղիքի հյութն ունի թույլ հիմնա-
յին ռեակցիա (pH=7.2-8.0): Ստամոքսի թթու պարունակությունը, մտնելով 
12-մատնյա աղիք, նրա միջավայրի pH-ը տեղաշարժում է թթվայինի կողմը։ 
Ստամոքսահյութի աղաթթուն այստեղ չեզոքանում է 12-մատնյա աղիքի լոր-
ձաթաղանթում տեղակայված բրուներյան և լիբերկունյան գեղձերի, ենթա-
ստամոքսային գեղձի հիմնային հյութերով, ինչպես նաև լեղու միջոցով: 
Ստեղծված հիմնային միջավայրը դադարեցնում է ստամոքսային պեպսինի 
ազդեցությունը։ 

 
15.8.1. Ենթաստամոքսային գեղձի հյութի կազմն ու հատկություննե-

րը 
 
Ենթաստամոքսային գեղձը խոշոր մարսողական գեղձ է, որն օժտված 

է արտազատական և ներզատական ֆունկցիաներով: Նրա արտազատա-
կան ֆունկցիան արտահայտվում է ենթաստամոքսային հյութի արտադրու-
թյամբ, որն անցնում է 12-մատնյա աղիք: Այդ հյութը օրական 1.5-2 լ քանա-
կությամբ, հիմնային ռեակցիայով (pH=7.8-8.4), անօրգանական և օրգանա-
կան նյութերով հարուստ անգույն հեղուկ է: Հյութի հիմնայնությունը պայմա-
նավորված է գեղձի ծորանների էպիթելային բջիջներից հյութազատվող բի-
կարբոնատների մեծ քանակով, որոնց խտությունն ուղիղ համեմատական է 
հյութազատության արագությանը։ Բիկարբոնատներից բացի, անօրգանա-
կան նյութերից հյութում կան նատրիումի, կալիումի, կալցիումի, մագնեզիու-
մի կատիոններ ու Cl-, SO2-3, HPO2-3 անիոններ: Օրգանական նյութերը սպի-
տակուցներն են, որոնց 90%-ը ֆերմենտներ են։ Նրանք սինթեզվում են 
ացինուսային պանկրեոցիտներում և ունակ են ճեղքելու բոլոր տեսակի 
սննդանյութերը՝ սպիտակուցները, ածխաջրերն ու ճարպերը (նկ. 15.19): 
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Ենթաստամոքսային գեղձի պրոտեոլիտիկ ֆերմենտները բաժանվում 

են 2 խմբի՝ էնդոպեպտիդազներ և էկզոպեպտիդազներ։ Էնդոպեպտիդազները 
(տրիպսին, քիմոտրիպսին, էլաստազ) ճեղքում են սպիտակուցների ներքին 
պեպտիդային կապերն ու առաջացնում հիմնականում օլիգոմերներ։ Էկզո-
պեպտիդազները (A և B կարբօքսիպեպտիդազներ, ամինոպեպտիդազ) ճեղ-
քում են սպիտակուցների և պեպտիդների ծայրային կապերը` անջատելով 
ամինաթթուներ: Պրոտեոլիտիկ ֆերմենտները (տրիպսինոգեն, քիմոտրիպ-

սինոգեն, պրոկարբօքսիպեպտիդազներ և այլն) արտադրվում են ոչ ակտիվ 
վիճակում։ Ակտիվացումը կատարվում է 12-մատնյա աղիքում: Սկզբում ակ-
տիվանում է տրիպսինոգենը 12-մատնյա աղիքի բրուներյան գեղձերի էնտե-
րոցիտներից արտադրվող էնտերոկինազ ֆերմենտի ազդեցությամբ։ Արդյուն-
քում առաջանում է ակտիվ տրիպսին, որի հետագա ակտիվացումն ընթա-
նում է աուտոկատալիզով: Տրիպսինը կատալիզում է ոչ միայն իր, այլև մյուս 
սպիտալույծ ֆերմենտների (քիմոտրիպսինոգեն, A և B պրոկարբօքսիպեպ-
տիդազներ, պրոէլաստազ) ակտիվացումը (նկ. 15.20):  

Ենթաստամոքսային գեղձի հյութը պարունակում է նաև լիպոլիտիկ 
ֆերմենտներ (պանկրեատիկ լիպազ, A2 ֆոսֆոլիպազ, խոլեստերոլէսթերազ)։ Ֆոս-
ֆոլիպազն արտադրվում է ոչ ակտիվ ձևով և նույնպես ակտիվանում է 
տրիպսինով: Այդ ֆերմենտի ազդեցությամբ կատարվում է ֆոսֆոլիպիդների 
հիդրոլիզ` ճարպաթթուների առաջացմամբ։ Խոլեստերոլէսթերազը ճեղքում 
է խոլեստերոլի էսթերները խոլեստերինի և ճարպաթթուների։ Լիպազն ար-
տադրվում է ակտիվ վիճակում և ճեղքում է ճարպերը մինչև գլիցերին ու 
ճարպաթթուներ: Այս ֆերմենտի ակտիվությունն այնքան մեծ է, որ 12-
մատնյա աղիքի կեսն անցնելիս ճարպը 80%-ով արդեն հիդրոլիզված է լի-
նում։ Ենթաստամոքսային հյութի հիմնական ածխաջրալույծ ֆերմենտը 
պանկրեատիկ α-ամիլազն է, որն արտադրվում է ակտիվ ձևով և ճեղքում է 
օսլան ու գլիկոգենը մինչև դեքստրիններ (եռմալտոտրիոզ) և երկշաքարներ 
(մալտոզ)։ Հյութի դիսախարիդազային ակտիվությունը թույլ է արտահայտ-
ված։ Ենթաստամոքսային հյութը պարունակում է նաև ռիբոնուկլեազ և 
դեզօքսիռիբոնուկլեազ ֆերմենտներ, որոնք ճեղքում են համապատասխան 

 
 Նկար 15.19. Ենթաստամոքսային գեղձի 

ացինուսի կառուցվածքը։ 

Նկար 15.20 Ենթաստամոքսային գեղձի ֆերմենտների ակտիվացման գծապատկեր։ 

տրիպսինոգեն 

էնտերոկինազ 

տրիպսին 

քիմոտրիպսինոգեն պրոէլաստազ A և B պրոկարբօքսիպեպտիդազներ 



574 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

նուկլեինաթթուները` առաջացնելով նուկլեոտիդներ: 
Որպես պաշտպանական համակարգ՝ հյութազատիչ բջիջներն ար-

տադրում են նաև տրիպսինի արգելակիչ կոչվող նյութ, որը գեղձով հյութի 
անցնելու ժամանակ ընկճում է տրիպսինի ակտիվությունը և պաշտպանում 
գեղձի բջիջներն ինքնամարսումից։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ այլ արտա-
զատական ֆունկցիա կատարող գեղձերի համեմատ ենթաստամոքսային 
գեղձում բացակայում են միոէպիթելային բջիջները, որոնք հյութազատու-
թյան ընթացքում ճնշման բարձրացման դեպքում գեղձային բջիջները պահ-
պանում են վնասվելուց։ Այդ պատճառով, երբ հյութի արտահոսքը գեղձից 
խանգարված է (օրինակ ֆիբրոզի, թանձր ու մածուցիկ հյութի 
առկայության, արտատար ծորանի նեղացման դեպքերում), գեղձային բջիջ-
ները վնասվում են, ֆերմենտներն անցնում են գեղձի ինտերստիցիալ հյուս-
վածք՝ առաջացնելով գեղձի բորբոքում (պանկրեատիտ)։ 

 
15.8.1.1. Ենթաստամոքսային գեղձի հյութազատության կարգավորու-

մը 
 

Եթե մարսողություն չի կատարվում, ենթաստամոքսային գեղձի հյու-
թազատիչ բջիջները հարաբերական հանգստի վիճակում են: Պանկրեատիկ 
հյութի արտադրությունը պայմանավորված է սննդի ընդունման հետ կապ-
ված նյարդային և հումորալ գործոնների ազդեցությամբ: Ենթաստամոքսա-
յին գեղձի գլխավոր հյութազատիչ նյարդը թափառող նյարդն է։ Ենթաստա-
մոքսային հյութի արտադրության գործընթացում, ինչպես ստամոքսահյութի 
դեպքում, տարբերում են երեք փուլեր՝ բարդ ռեֆլեքսային կամ ուղեղային, ստա-
մոքսային և աղիքային։ 

Բարդ ռեֆլեքսային փուլը կատարվում է պայմանական և ոչ պայմա-
նական ռեֆլեքսային մեխանիզմներով։ Վերջիններիս համար ռեֆլեքսածին 
դաշտեր են բերանի խոռոչի, ըմպանի և կերակրափողի ընկալիչները, որոնց 
դրդումը խթանում է թափառող նյարդի կենտրոնը։ Նրանից սկսվող շար-
ժաթելերի վերջույթներից արտադրվում են ացետիլխոլինը և ԱԱՊ-ը։ Վեր-
ջինի ազդեցությամբ առավելապես խթանվում է ծորանների բջիջների գոր-
ծունեությունը՝ բիկարբոնատների արտադրությամբ։ 

Հյութազատության երկրորդ՝ ստամոքսային փուլը կարգավորվում է 
նյարդահումորալ մեխանիզմով և սկսվում է սննդի՝ ստամոքս մուտք գոր-
ծելու պահից։ Ստամոքսի ձգումը, ինչպես նաև լորձաթաղանթի մեխանա- և 
քիմիաընկալիչների գրգռումն առաջացնում է լրացուցիչ զգայահոսք դեպի 
ԿՆՀ՝ շարունակելով ակտիվացնել թափառող նյարդի կենտրոնը: Ենթաստա-
մոքսային գեղձի հյութազատության բնական ուժեղ գրգռիչներ են խյուսի ա-
ղաթթուն, բանջարեղենային հյութերը, ճարպն ու նրա ճեղքումից առաջա-
ցած նյութերը, ինչպես նաև ալկոհոլը, եթերը: Այս փուլում հյութազատութ-
յան կարևորագույն հումորալ խթանիչ է ստամոքսի ելքային հատվածում ար-
տադրվող գաստրին հորմոնը, որն ակտիվացնում է ֆերմենտներով հա-
րուստ հյութի արտադրությունը: 

Ենթաստամոքսային հյութի արտադրության աղիքային փուլը պայմա-
նավորված է խյուսի 12-մատնյա աղիք մուտք գործելով և իրականանում է 
նյարդային և հատկապես հումորալ մեխանիզմներով, որոնք ապահովում են 
հյութի հիմնական քանակի արտադրությունը (մինչև 75%-ը): Այս փուլում 
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ռեֆլեքսային ազդեցությունները պայմանավորված են բարակ աղիքի վերին 
բաժինների լորձաթաղանթի ընկալիչների վրա աղաթթվի և սննդի մարսման 
արգասիքների ներգործությամբ։ Սակայն առավել մեծ նշանակություն ունի 
հումորալ մեխանիզմը, որը պայմանավորված է հիմնականում աղիքային 
հորմոնների՝ սեկրետինի և խոլեցիստոկինինի խթանիչ ազդեցությամբ: 

Սեկրետինը սինթեզվում է 12-մատնյա աղիքի S-բջիջների կողմից ոչ 
ակտիվ վիճակում` որպես պրոսեկրետին: Ակտիվանալով ստամոքսից եկած 
աղաթթվի ազդեցությամբ՝ այն արյան միջոցով հասնում է ենթաստամոքսա-
յին գեղձ և, ազդելով հիմնականում ծորանների բջիջների վրա, խթանում է 
նրանց կողմից բիկարբոնատներով հարուստ և ֆերմենտներով աղքատ մեծ 
քանակությամբ ենթաստամոքսային հյութի արտադրությունը: Որքան մեծ է 
12-մատնյա աղիքի պարունակության H+-ի խտությունը, այնքան շատ է ար-
տադրվում բարձր հիմնայնությամբ ենթաստամոքսային հյութ, որն ընկճում 
է սեկրետինի հետագա առաջացումը։ 

Բարակ աղիքում սինթեզվող խոլեցիստոկինինն ազդում է ենթաստա-
մոքսային գեղձի ացինար բջիջների վրա և ակտիվացնում նրա ֆերմենտ- 
արտադրող ֆունկցիան: Այդ հորմոնի սինթեզն առավել չափով խթանվում է 
սպիտակուցների և ճարպերի նախնական հիդրոլիզի արգասիքներով, որոշ 
ամինաթթուներով, Ca2+-ով, Mg2+-ով, քիչ չափով նաև աղաթթվով և ածխաջ-
րերով: 

Ի տարբերություն պարասիմպաթիկ նյարդաթելերի՝ ենթաստամոքսա-
յին գեղձը նյարդավորող սիմպաթիկ նյարդաթելերն ադրենաընկալիչների 
դրդման միջոցով արգելակում են նրա հյութազատությունը՝ միաժամանակ 
նրա բջիջներում ուժգնացնելով օրգանական նյութերի սինթեզը: 

Արգելակում է առաջանում ցավային ռեակցիաների ժամանակ, քնի ըն-
թացքում, լարված մտավոր և ֆիզիկական աշխատանքի դեպքում:  

Կարևոր է նշել, որ ի տարբերություն նախորդ բաժինների՝ ենթաստա-
մոքսային գեղձի հյութարտադրության կարգավորման գործընթացում 
նյարդային մեխանիզմների դերն այդքան մեծ չէ։ Առավել կարևոր նշանա-
կություն ունեն հումորալ մեխանիզմները։ 

Ենթաստամոքսային հյութի արտադրության քանակը, բաղադրութ-
յունն ու տևողությունը նույնպես պայմանավորված են ընդունած սննդի 
բնույթով։ Որոշ չափով նա կրկնում է ստամոքսահյութի արտադրության կո-
րերը (նկ. 15.21)։ Տարբերությունները պայմանավորված են սպիտակուցնե-

Նկար 15.21. Ենթաստամոքսային 
գեղձի հյութարտադրությունը տարբեր 
տեսակի սնունդների նկատմամբ։ 
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րի բուֆերային հատկությամբ, որը, չեզոքացնելով ստամոքսահյութի թթվայ-
նությունը, փոքրացնում է նրանց նկատմամբ արտադրվող ենթաստամոք-
սային հյութի քանակը։ 

 
15.8.2. Լյարդի դերը մարսողության գործընթացում 

 
Լյարդը, ունենալով բազմապիսի նյութափոխանակային ֆունկցիաներ, 

մասնակցում է նաև մարսողությանը՝ արտադրելով լեղի, որն էլ անցնում է 
12-մատնյա աղիք։ 

Լեղին առաջանում է հեպատոցիտներում, որոնք արյունից են ստա-
նում լեղու կազմության մեջ առկա որոշ նյութեր (ջուր, գլյուկոզ, կրեատինին, 
էլեկտրոլիտներ, վիտամիններ, հորմոններ և այլն)։ Մյուս բաղադրիչները (օ-
րինակ՝ լեղապիգմենտներ, լեղաթթուներ) առաջանում են հեպատոցիտնե-
րում։ Վերջնական լեղու ձևավորումն ընթանում է լեղուղիներում և լեղա-
պարկում կատարվող հետներծծման և սեկրետոր մեխանիզմներով։ 

 
15.8.2.1. Լեղու կազմն ու նշանակությունը 

 

Լեղին ոսկեգույն հեղուկ է, որը գրեթե իզոտոնիկ է արյան պլազմային։ 
Նրա pH-ը տատանվում է 7.3-8.0-ի սահմաններում: Լեղագոյացումն անընդ-
հատ գործընթաց է։ Օրվա ընթացքում առաջանում է 0.5-1 լ լեղի, որի 97.5%-
ը ջուրն է, 2.5 %-ը` չոր մնացորդը։ Վերջինը պարունակում է օրգանական և 
անօրգանական մի շարք նյութեր: Անօրգանական նյութերից լեղու բաղադ-
րության մեջ կան նատրիումի, կալիումի, մագնեզիումի, կալցիումի քլորային, 
ծծմբաթթվային և ֆոսֆորաթթվային աղեր։ Օրգանական նյութերից լեղին 
պարունակում է լեղաթթուներ, լեղապիգմենտներ, խոլեստերին, ճար-
պաթթուներ, չեզոք ճարպեր, լեցիտին, միզանյութ, միզաթթու, A, B, C վի-
տամիններ, ամինաթթուներ և չնչին քանակով թույլ ակտիվությամբ ֆեր-
մենտներ (ամիլազ, ֆոսֆատազներ, պրոտեազներ): 

Լեղաթթուները (խոլային և խենոդեզօքսիխոլային) առաջանում են 
լյարդում խոլեստերինից: Դրանք նախնական կամ առաջնային լեղաթթուներ 
են, որոնք, լյարդում միանալով առավելապես գլիցին և մասամբ տաուրին ա-
մինաթթուներին, դառնում են լուծելի և, առաջացնելով գլիկոխոլային և 
տաուրոխոլային թթուների նատրիումական և կալիումական աղեր, ար-
տամղվում են բարակ աղիք: Բարակ աղիքի ծայրամասային հատվածում և 
հաստ աղիքում մանրէների կողմից արտադրվող ֆերմենտների ազդեցու-
թյամբ առաջնային լեղաթթուները դեամինացման և դեհիդրօքսիլացման 
միջոցով վերածվում են երկրորդային (դեզօքսիխոլային և լիտոխոլային) լե-
ղաթթուների։ Այստեղ լեղաթթուների (հիմնականում առաջնային) 80-90 %-ը 
ներծծվում է և, վերադառնալով լյարդ, նորից մասնակցում լեղագոյացմանը, 
իսկ մնացած 10-20 %-ը օրգանիզմից հեռացվում է չմարսված սննդի հետ 
(նկ. 15.22)։ Մեկ օրվա ընթացքում լեղաթթուների աղիք-լյարդ շրջանառութ-
յունը 6-10 ցիկլ է։ 

Հաստ աղիք անցած լեղաթթուների քիչ քանակը փոխազդում է բջջի 
գագաթային թաղանթի լիպիդների հետ և մեծացնում նրա թափանցելիութ-
յունը ջրի նկատմամբ։ Այդ պատճառով, հաստ աղիքում լեղաթթուների 
խտության նվազումը փոքրացնում է ջրի ներծծումը՝ առաջացնելով լուծ։ 
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Լեղաթթուները (նրանց աղերը) ճարպաթթուների հետ բարակ 
աղիքում ձևավորում են միցելներ՝ ճարպալույծ պարունակությամբ ջրալույծ 
գնդեր։ Նման կառուցվածքի շնորհիվ նրանք ապահովում են ճարպալույծ 
նյութերի ներծծումը բարակ աղիքի ջրային միջավայրում։ Ակտիվ ներծծման 
մեխանիզմների խանգարումը կամ զստաղիքի հեռադիր հատվածի հեռա-
ցումը հանգեցնում են կղանքի հետ լեղաթթուների աղերի հեռացմանը և 

դրանց ընդհանուր անբավարարությանը, որը կարող է առաջացնել ճարպե-
րի թերի ներծծում։ 

Մեկ այլ ախտաբանական վիճակ է զարգանում լյարդում խոլեստերինի 
խտության մեծացումից (ուժգնացած սինթեզ կամ լյարդում նրա մշակման 
ընկճում), ինչպես նաև լեղաթթուների աղերի խտության նվազումից։ Այս 
դեպքում առաջանում է նստվածք, և ձևավորվում են բյուրեղներ, որը հան-
գեցնում է խոլեստերինային քարերի առաջացմանը։ Առավելապես դա տեղի 
է ունենում լեղապարկում, որտեղ ընթանում է լեղու սպեցիֆիկ բաղադրիչ-
ների խիստ խտացում։ Լեղաքարերը նպաստում են բորբոքային պրոցեսնե-
րի առաջացմանը, ինչպես նաև խցանելով լեղուղիները՝ կարող են դառնալ 
մեխանիկական դեղնախտի զարգացման պատճառ։ 

Լեղապինգմենտներից են բիլիռուբինն ու բիլիվերդինը, որոնք հեմոգլո-
բինի հեմի քայքայման արգասիքներ են։ Նրանք առաջանում են փայծաղում 
և ոսկրածուծում՝ սկզբում՝ կանաչավուն բիլիվերդինը, հետո՝ կարմրադեղ-
նավուն բիլիռուբինը, որը, լինելով հիդրոֆոբ, արյան մեջ փոխադրվում է ալ-
բումինների հետ կապված ձևով։ Կլանվելով լյարդի բջիջների կողմից, բիլի-
ռուբինը գլյուկուրոնաթթվի և չնչին քանակով նաև սուլֆատների հետ առա-
ջացնում է ջրալույծ համալիրներ, որոնք լյարդից հեշտությամբ հեռանում են 
դեպի աղիքներ: Լեղու կազմում համալիրներ չձևավորած, վատ լուծելի պիգ-
մենտների քանակի մեծացումը կարող է դառնալ պիգմենտային քարերի, օ-
րինակ՝ կալցիումի բիլիռուբինատի առաջացման պատճառ։ Աղիքներում 
մանրէների ֆերմենտների ազդեցությամբ բիլիռուբինից անջատվում է գլյու-
կուրոնաթթուն և այն վերականգնվելով՝ վերածվում է մեզը և կղանքը գու-

Նկար 15.22. Լեղու արտադրությունն ու լեղաթթուների շրջանառությունը։ 
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նավորող ուրո- և ստերկոբիլինոգենի։ Նրանց 90%-ը հեռանում է կղանքով, 
մնացածը ներծծվում է արյան մեջ և հեռանում երիկամներով։ Էրիթրոցիտ-
ների ուժգնացած քայքայման, լյարդի բջիջների ախտահարման կամ լեղածո-
րանների խցանման դեպքում լեղապիգմենտները կուտակվում են արյան 
մեջ՝ հանգեցնելով մաշկի և աչքերի սպիտապատյանի (սկլերայի) դեղնութ-
յան։ 

Լեղածորաններով անցնելու ընթացքում և լեղապարկում՝ լեղին զգա-
լիորեն խտանում է (5-20 անգամ) նատրիումի, քլորի, HCO3- իոնների, ինչ-
պես նաև ջրի զգալի ծավալի հետներծծման հետևանքով։ Պարկային լեղու 
pH-ը նվազում է մինչև 6.0-7.0։ Լեղագունակները և լեղաթթուները լեղա-
պարկում հետներծծման չեն ենթարկվում։ Լեղապարկի հիմնական ֆունկ-
ցիան լեղու պահեստավորումն ու արտազատումն է։  

Լեղին ակտիվ մասնակցություն ունի մարսողության գործընթացում, 
որը պայմանավորված է նրա բաղադրության մեջ առկա լեղաթթուներով և 
նրանց աղերով: Լեղու ֆունկցիաներն են. 

1. Ստեղծում է հիմնային միջավայր, որտեղ չեզոքանում է աղաթթուն, 
որի արդյունքում ապաակտիվանում է պեպսինը։ Հիմնային pH-ը միաժամա-
նակ պայմաններ է ստեղծում ենթաստամոքսային գեղձի ֆերմենտների ակ-
տիվության համար և մասնակցում է ստամոքսաելքի սեղմանի գործունեու- 
թյան կարգավորմանը։ 

2. Էմուլսացնում է ճարպերը՝ մեծացնելով ֆերմենտների հետ նրանց 
հպման մակերեսը: Ճարպերի էմուլսացումը նաև հնարավորություն է ստեղ-
ծում առանց նախնական հիդրոլիզի նրանց ոչ մեծ քանակների ներծծման 
համար, քանի որ օժանդակում է նրբադիսպերս մասնիկների՝ խիլոմիկրոն-
ների առաջացմանը։ 

3. Բարակ աղիքում լեղաթթուները, միանալով ջրում չլուծվող ֆոսֆոլի-
պիդների, ճարպաթթուների, խոլեստերինի, ճարպալույծ վիտամինների, 
կալցիումի աղերի հետ, առաջացնում են միցելներ, որոնք հեշտացնում են 
ճարպալույծ նյութերի ներծծումը: 

4. Խթանում է բարակ աղիքի, այդ թվում՝ աղիքային թավիկների շար-
ժական գործունեությունը։ 

5. Ունենալով մանրէասպան հատկություն՝ աղիքներում արգելակում է 
նրանց չափից ավել բազմացումը։ Դա կարևոր հատկություն է, քանի որ 
բարակ աղիքում բնակվող մանրէները օգտագործում են սննդի անհրաժեշտ 
բաղադրիչներ, օրինակ՝ վիտամին B12-ը։ Որևէ պատճառով բարակ աղիքում 
մանրէների խտության մեծացումը կարող է նպաստել վիտամին B12-ի պա-
կասով պայմանավորված մեգալոբլաստային սակավարյունության զարգաց-
մանը։ 

6. Խթանում է լեղագոյացման և լեղամղման գործընթացները։ 
7. Իրականացնում է արտազատական ֆունկցիա, հեռացնելով օրգա-

նիզմից բիլիռուբինը, խոլեստերինը, որոշ հորմոնների մետաբոլիտներ, դե-
ղանյութեր և այլ օտար, թունավոր միացություններ։ 

 
15.8.2.2. Լեղարտադրության կարգավորումը 

 

Եթե մարսողություն չի կատարվում, մարդու լեղապարկը ֆիզիոլոգիա-
կան հանգստի վիճակում է, չնայած երբեմն ի հայտ են գալիս միայնակ և 
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թույլ կծկումներ: Լեղամղումը դեպի 12-մատնյա աղիք սկսվում է սնունդ ըն-
դունելիս և կատարվում է լեղապարկի պատերի և Օդիի սեղմանի համագոր-
ծակցված գործունեության շնորհիվ: Եթե մարսողություն չի կատարվում, լե-
ղածորանի սեղմանը փակ է, և լեղին կուտակվում է լեղապարկում: Մարսո-
ղության ժամանակ լեղապարկը կծկվում է, Օդիի սեղմանը թուլանում է և լե-
ղին անցնում է 12-մատնյա աղիք: Այդ գործընթացը կարգավորվում է նյար-
դահումորալ մեխանիզմով և մեծ ընդհանրություն ունի ենթաստամոքսային 
հյութազատության հետ։ 

Լեղամղման ռեֆլեքսային կարգավորումն իրականանում է պայմանա-
կան և ոչ պայմանական ռեֆլեքսների միջոցով, որոնք սկիզբ են առնում 
տարբեր ռեֆլեքսածին դաշտերից (տեսողական, լսողական, հոտառական, 
համի, ստամոքսի և հիմնականում` 12-մատնյա աղիքի ընկալիչներ): Նշված 
կենտրոնական ռեֆլեքսների շարժիչ ուղին ներկայացված է թափառող 
նյարդի էֆերենտ թելերով: Սիմպաթիկ նյարդաթելերով լեղապարկը ստա-
նում է լեղամղումն արգելակող ազդակներ:  

Լեղամղման համար առավել մեծ նշանակություն ունեն հումորալ մե-
խանիզմները, որոնք պայմանավորված են խոլեցիստոկինին, սեկրետին, 
գաստրին և բոմբեզին հորմոնների ազդեցությամբ: Լեղամղման վրա մեծ 
ազդեցություն է թողնում նաև լեղին։ Այդ պատճառով մի շարք լեղամուղ 
պատրաստուկներ պարունակում են լեղի։ Լեղամղման վրա արգելակող ազ-
դեցություն ունեն գլյուկագոնը, կալցիտոնինը, հակախոլեցիստոկինինը և ա-
ղիքային անոթաակտիվ պեպտիդը: 

Լեղամղման գաղտնի շրջանը տևում է 7-10 րոպե, որից հետո 12-
մատնյա աղիք է անցնում սկզբում՝ պարկային, ապա՝ լյարդային լեղին: Լե-
ղամղման գաղտնի շրջանի տևողությունը, ինչպես նաև արտադրված լեղու 
քանակը պայմանավորված են ընդունված սննդի տեսակով: Լեղարտադ-
րության բնական ուժգին խթանիչներ են ճարպը, ձվի դեղնուցը, միսն ու կա-
թը: 

 

15.8.3. Լյարդի ոչ մարսողական ֆունկցիաները 
 

Լյարդը, բացի լեղու արտադրությունից, ունի նաև բազմաթիվ այլ 
ֆունկցիաներ: Այն մասնակցում է ճարպերի, սպիտակուցների ու ածխաջրե-
րի փոխանակությանը: Լյարդում սինթեզվում են արյան պլազմայի սպիտա-
կուցներ, այդ թվում` արյան մակարդման և հակամակարդման գործոնները, 
համարյա բոլոր ալբումինները և գլոբուլինների մեծ մասը։ 

Լյարդում սինթեզվում են նաև տրիգլիցերիդներ, ֆոսֆոլիպիդներ, լե-
ղաթթուներ, խոլեստերինի զգալի մասը, առաջանում են ացետոնային մար-
միններ, լիպոպրոտեիդներ, օքսիդանում են տրիգլիցերիդները:  

Լյարդն ակտիվորեն մասնակցում է ածխաջրերի փոխանակությանը. 
նրանում ընթանում են գլիկոգենեզի, գլիկոգենոլիզի ու գլյուկոնեոգենեզի 
գործընթացներ: 

Լյարդում պահեստավորվում են էներգիական և կառուցողական մեծ 
նշանակություն ունեցող նյութեր, օրինակ՝ գլիկոգենը, որի պաշարները կա-
րող են կազմել օրգանի զանգվածի 20 %-ը: Լյարդում պահեստավորվում են 
սպիտակուցներ, քիչ քանակությամբ լիպիդներ, որոշ վիտամիններ (հատկա-
պես A, D, K, C, PP), միկրոտարրեր։ 

Լյարդը մասնակցում է տարբեր վիտամինների, հատկապես ճարպա-
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լույծ A, D, E, K վիտամինների փոխանակությանը։ Նրանում առաջանում, 
կուտակվում կամ ակտիվանում են որոշ վիտամիններ (B6, ֆոլաթթու և 
այլն)։ Այն մասնակցում է նաև միկրոտարրերի (երկաթի, պղնձի, մանգանի, 
կոբալտի, մոլիբդենի) և էլեկտրոլիտների փոխանակությանը:  

Լյարդում ապաակտիվանում են որոշ հորմոններ (գլյուկոկորտիկոիդ-
ներ, ալդոստերոն, անդրոգեններ, էստրոգեններ, ինսուլին, գլյուկագոն), ինչ-
պես նաև կենսածին ամիններ (հիստամին, սերոտոնին, կատեխոլամիններ): 

Կարևոր է լյարդի պատնեշային ֆունկցիան, որն արտահայտվում է 
սննդի հետ ներմուծված կամ աղիքում միկրոֆլորայի գործունեության հետ-
ևանքով առաջացած և դռներակով լյարդ անցած թունավոր միացություննե-
րի վնասազերծմամբ։ Նրա պատնեշային ֆունկցիաներից է նաև սպիտա-
կուցային փոխանակության արդյունքում առաջացած թունավոր նյութի՝ ա-
մոնիակի վնասազերծումը, որը կատարվում է նրանից միզանյութի առա-
ջացման շնորհիվ։ Այստեղ վնասազերծվում և հետագայում օրգանիզմից հե-
ռացվում են ինֆեկցիոն գործոններ և դեղեր։  

Լյարդը մասնակցում է էրիթրոցիտների քայքայմանն ու հեմի կենսաքի-
միական փոխակերպումներին։ 

 
15.8.4.1. Աղիքային հյութի կազմն ու հատկությունները 

 
Աղիքային հյութն ամբողջ բարակ աղիքի լորձաթաղանթի խորշիկները 

ձևավորող լիբերկունյան գեղձերի գործունեության արգասիքն է: Բարակ 
աղիքի լորձաթաղանթում մակերեսային էպիթելային շերտի բջիջներն 
անընդհատ վերափոխվում են: Բջիջները գոյանում են խորշիկներում, ապա 
թավիկներով տեղաշարժվում ու պարունակած ֆերմենտներով հանդերձ 
պոկվում են նրանց գագաթից: Մարդկանց շրջանում այդ բջիջների լրիվ վե-
րականգնումը կատարվում է 2-6 օրվա ընթացքում: 

Հյութազատության պրոցեսում նշանակություն ունեն նաև 12-մատնյա 
աղիքի պրոքսիմալ հատվածում առկա բրուներյան գեղձերը, որոնք արտադ-
րում են խիտ, անգույն, թույլ հիմնային pH-ով, առավելապես մուցին պարու-
նակող հյութ, որը պատում է 12-մատնյա աղիքի լորձային շերտը և կատա-
րում պաշտպանական ֆունկցիա։ 

Աղիքային հյութը պղտոր, հիմնային ռեակցիայով (pH-ը` 7.2-7.5, իսկ 
ուժեղ հյութազատության դեպքում՝ մինչև 8.6) հեղուկ է, որի ընդհանուր քա-
նակն օրվա ընթացքում կարող է հասնել 2.5 լ-ի: Աղիքային հյութը բաղկա-
ցած է հեղուկ և պինդ մասերից, որոնց հարաբերությունը, պայմանավորված 
բարակ աղիքի լորձաթաղանթի գրգռման բնույթով և ուժով, փոփոխվում է: 
Հյութի հեղուկ մասը կազմված է օրգանական և անօրգանական նյութերի 
ջրային լուծույթներից։ Անօրգանական նյութերից են նատրիումի, կալիումի, 
կալցիումի քլորիդները, բիկարբոնատները և ֆոսֆատները: Օրգանական 
նյութերից աղիքային հյութը պարունակում է լորձ, սպիտակուցներ, ամի-
նաթթուներ, միզանյութ և նյութափոխանակության այլ արգասիքներ: Աղի-
քային հյութի պինդ բաժինը դեղնագորշավուն է, ունի լորձային գնդերի ձև և 
կազմված է քայքայված էպիթելային բջիջներից ու լորձից: Լորձային կուտա-
կումներում բարձր է ֆերմենտների ակտիվությունը, որոնք ապահովում են 
սննդանյութերի վերջնական հիդրոլիզը: Աղիքային հյութում պարունակվում 
են 20-ից ավելի տարբեր ֆերմենտներ, որոնք մասնակցում են մարսողութ-
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յանը: Դրանք են պեպտիդազները (ամինոպոլիպեպտիդազներ, դիպեպտի-
դազներ և այլն), ամիլազը, մալտազը, լակտազը, սախարազը, լիպազը, ֆոս-
ֆոլիպազը, խոլեստերոլէսթերազը, նուկլեոտիդազը, նուկլեազները, հիմնա-
յին և թթվային ֆոսֆատազները և պանկրեատիկ տրիպսինոգենն ակտի-
վացնող էնտերոկինազը: Ներգործելով համապատասխան սննդանյութերի 
վրա՝ այս ֆերմենտները դրանց հասցնում են լուծելի մոնոմերների աստիճա-
նի (ամինաթթուների, ճարպաթթուների, միաշաքարների), որոնք էլ ներծծ-
վում են բարակ աղիքի լորձաթաղանթով։ 

Պետք է նշել, որ սպիտակուցների հիդրոլիզը կարող է ավարտվել ոչ 
միայն ամինաթթուների, այլև երկպեպտիդների և եռպեպտիդների առա-
ջացմամբ, որոնք ներծծվում են յուրահատուկ փոխադրիչների մասնակցութ-
յամբ նատրիում-կախյալ մեխանիզմով։ Այդ փոխադրիչների անբավարա-
րության դեպքում խանգարվում է սպիտակուցների յուրացումը։ 

 

15.8.4.2. Սննդանյութերի խոռոչային և թաղանթային հիդրոլիզը բա-
րակ աղիքում 

 
Ի տարբերություն մարսողական համակարգի այլ բաժինների՝ բարակ 

աղիքում ընթանում է երկու բնույթի մարսողություն. 
1. Խոռոչային, որը բնորոշ է ստամոքս-աղիքային համակարգի բոլոր 

բաժիններին: 
2. Թաղանթային կամ առպատային, որը յուրահատուկ է միայն բարակ 

աղիքին: 
Խոռոչային մարսողությունը կատարվում է բարակ աղիքի խոռոչում` 

առավելապես ենթաստամոքսային և սեփական աղիքային հյութի ֆերմենտ-
ներով։ Վերջիններս իրենց ազդեցությունն իրականացնում են սկզբում էն-
տերոցիտների խոզանակաերիզի շրջանում, իսկ բջիջների քայքայումից հե-
տո անցնելով խոռոչ՝ մասնակցում են արդեն խոռոչային մարսողությանը։  

Այդ ֆերմենտների ազդեցությամբ աղիքի խոռոչում հիդրոլիզվում են 
ստամոքսում և 12-մատնյա աղիքում նախնական մշակում անցած խոշոր 
մոլեկուլները: Արդյունքում ձևավորվում են օլիգոմերներ, որոնց հետագա 
հիդրոլիզը շարունակվում է թաղանթային մարսողության մեխանիզմով:  

Մարսողության այս տեսակն իրականանում է բարակ աղիքի պատը 
կազմող էպիթելային բջիջների (էնտերոցիտների) մակերեսին: Ինչպես 
արդեն նշվել է, դեպի աղիքի խոռոչ ուղղված էնտերոցիտների մակերեսը 
պատված է միկրոթավիկներով, որոնք զգալիորեն մեծացնում են աղիքի մա-
կերեսը (նկ. 15.23): Յուրաքանչյուր միկրոթավիկ էնտերոցիտի ցիտոպլազ-
մային ելուստ է, որը պարունակում է միկրոթավիկի շարժումներն ապահո-
վող ակտինի և միոզինի թելիկներից կազմված կծկողական ապարատ։ Միկ-
րոթավիկներն իրենց հերթին պատված են գլիկոկալիքսով` բազմաշերտ 
նուրբ թելիկներով, որոնք կազմված են կալցիումական կամրջակներով 
միացված թթու մուկոպոլիսախարիդներից: Այն լցնում է նաև միջմիկրոթա-
վիկային տարածությունը: Գլիկոկալիքսում առկա են աղիքի խոռոչից ադ-
սորբված ենթաստամոքսային և աղիքային ֆերմենտները։ Այստեղ շարու-
նակվում է օլիգոմերների ճեղքումը, որի արդյունքում առաջանում են հիմնա-
կանում դիմերներ։ Վերջիններիս հիդրոլիզն ավարտվում է էնտերոցիտների 
գագաթային (ապիկալ) թաղանթում այս բջիջներում սինթեզված ֆերմենտ-
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ների մասնակցությամբ։ Առաջացած մոնոմերները ներծծվում են օրգանիզմի 
ներքին միջավայր։  

Միկրոթավիկային ֆերմենտները, որոնք ամենամեծ ակտիվությունն 
ունեն աղիճ աղիքում, հատկապես կարևոր են երկշաքարների (սախարոզ, 
մալտոզ, լակտոզ) ճեղքման համար, քանի որ դրանք չեն ներծծվում աղիքնե-
րում։ Մալտոզը և մալտոտրիոզը հիդրոլիզվում են մալտազով, առաջացնելով 
գլյուկոզի համապատասխանաբար երկու և երեք մոլեկուլներ, սախարոզը 
ճեղքվում է սախարազով՝ գլյուկոզի և ֆրուկտոզի առաջացմամբ, լակտոզը 
քայքայվում է լակտազով՝ գլյուկոզի և գալակտոզի։ 

 
 

Սովորաբար ածխաջրերը լրիվ հիդրոլիզված և ներծծված են լինում 
զստաղիքի ծայրային հատվածում, բացի լակտոզից, որի հիդրոլիզի արա-
գությունը մեծահասակների մոտ զգալի փոքր է։ Դանդաղ քայքայվելով՝ այն 
ձևավորում է օսմոսային գրադիենտ՝ իր հետ պահելով ջուրը։ Մասամբ անց-
նելով հաստ աղիք՝ լակտոզը մշակվում է մանրէներով։ Լակտազ ֆերմենտի 
անբավարարության պայմաններում դիտվում է կաթի և այլ կաթնամթերքի 
անտանելիություն։ 

Միկրոթավիկային ֆերմենտներից են նաև ամինա- և դիպեպտիդազ-
ները, որոնց ազդեցությամբ առաջանում են ներծծման ենթակա երկպեպ-
տիդներ, եռպեպտիդներ և ամինաթթուներ։ 

Բացի առպատային մարսողության ապահովումից, գլիկոկալիքսը կա-
տարում է նաև այլ ֆունկցիաներ։ Նա կանխում է մանրէների թափանցումը 
օրգանիզմի ներքին միջավայր, որի շնորհիվ թաղանթային մարսողությունն 
ընթանում է մանրէազուրկ միջավայրում։ Այն բարձր ընտրողականությամբ 
օժտված թաղանթային քամիչ է նաև սննդանյութերի համար, կարգավորում 
է առպատային մարսողության հիդրոլիտիկ ֆերմենտների ակտիվությունը, 
պաշտպանում է բջիջը մեխանիկական և քիմիական վնասումներից:  

 
15.8.4.3. Աղիքային հյութազատության կարգավորումը 

 
Ի տարբերություն ստամոքս-աղիքային ուղու այլ բաժինների՝ սննդի 

ընդունումը բարակ աղիքի հյութազատության վրա էական ռեֆլեքսային ազ-
դեցություն չունի: Դա կարևոր հարմարանք է. հակառակ դեպքում արտադր-
ված հյութը անօգուտ կլցվեր աղիքի դատարկ խոռոչ և կհանգեցներ աղիքի 

Նկար 15.23. Բարակ աղիքների 
միկրոթավիկներ և գլիկոկալիքս։ 
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լորձաթաղանթի անարդյունավետ աշխատանքին: Բարակ աղիքի հյութար-
տադրության կարգավորման հիմնական մեխանիզմը ծայրամասային ռեֆ-
լեքսներն են, որոնք իրագործվում են աղիքի պատում տեղակայված աուեր-
բախյան և մեյսներյան նյարդային հյուսակների մասնակցությամբ:  

Հյութազատությունը կատարվում է խյուսի առկայության դեպքում, 
տվյալ հատվածում մեխանիկական և քիմիական գրգռիչների ազդեցութ-
յամբ: Աղիքային հյութազատության քիմիական խթանիչներ են սպիտակուց-
ների և ճարպերի մարսման արգասիքները, ենթաստամոքսային հյութը, ա-
ղաթթուն և այլ թթուներ, կաթնաշաքարը և այլն: 

Ինչպես արդեն նշվել է, բարակ աղիքի հյութարտադրության կարգա-
վորման գործում չնչին դեր են կատարում նաև կենտրոնական ռեֆլեքսները, 
որոնք իրագործվում են պարասիմպաթիկ և սիմպաթիկ ազդեցությունների 
միջոցով: Թափառող նյարդի միջոցով աղիքային հյութազատությունը ուժե-
ղանում է, իսկ սիմպաթիկներով՝ արգելակվում: Վերջինի ազդեցությունն 
ուղղված է ոչ թե անմիջապես էպիթելային բջիջներին, այլ միջնորդված է 
ենթալորձային նյարդային հյուսակների դրդող նեյրոնների վրա դրանց 
արգելակող ազդեցությամբ։ 

Հյութազատության կարգավորման գործընթացում կարևոր նշանա-
կություն ունեն նաև հումորալ գործոնները: Աղիքային հյութազատությունը 
խթանում են աղիքային անոթաակտիվ պեպտիդը, ստամոքս արգելակող 
պեպտիդը, մոթիլինը, էնտերոկրինինը, իսկ սոմատոստատինն այն արգելա-
կում է:  

Այսպիսով, ըստ նվազող նշանակության՝ բարակ աղիքի հյութարտադ-
րությունը ենթարկվում է հետևյալ կարգավորիչ մեխանիզմների ազդեցութ-
յանը՝ ծայրամասային ռեֆլեքսներ, հումորալ մեխանիզմներ և կենտրոնա-
կան ռեֆլեքսներ։ 

 
15.8.4.4. Բարակ աղիքի շարժողական գործունեությունն  

ու նրա կարգավորումը 
 

Բարակ աղիքների շարժումներն ապահովում են խյուսի խառնումը 
մարսողական հյութերի հետ, նրա տարբեր շերտերի շփումը աղիքի լորձա-
թաղանթի հետ, նրա տեղաշարժը, ներաղիքային ճնշման բարձրացումը, որն 
օժանդակում է խյուսից որոշակի նյութերի՝ աղիքի խոռոչից դեպի արյուն ու 
ավիշ քամմանը: 

Բարակ աղիքի շարժումները կատարվում են նրա պատերը կազմող 
երկայնական (արտաքին) և լայնական (շրջանաձև, ներքին) մկանային շեր-
տերի համագործակցված կծկումների շնորհիվ: Վերջիններս պայմանավոր-
ված են ինչպես հարթ մկանային բջիջների ինքնածին ակտիվությամբ, այն-
պես էլ տարբեր բնույթի գրգռիչների ազդեցությամբ։ Ինքնածին ակտիվութ-
յամբ օժտված մկանային բջիջները բարակ աղիքի վերին հատվածներում ա-
վելի խիտ են դասավորված և նրանցում առկա պեյսմեկերները (ռիթմավար-
ները) առաջացնում են ավելի մեծ հաճախությամբ գրգիռներ։ 

Բարակ աղիքի կծկումները լինում են մի քանի տեսակների. 
1. Ճոճանակաձև շարժումներ: Կատարվում են առավելապես մկանների 

երկայնական շերտի կծկումներով, որի հետևանքով աղիքի պատը կարճա-
նում է, իսկ լուսանցքը` լայնանում: Լայնացումներն առաջանում են աղիքի 
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տարբեր հատվածներում և նպաստում են խյուսի առաջ ու հետ տեղաշարժ-
մանը, հետևաբար նաև խյուսի՝ մարսողական հյութի հետ խառնվելուն: 

2. Ռիթմիկ հատվածավորում: Կծկման այս տեսակն իրականանում է ա-
ռավելապես շրջանաձև մկաններով, որոնք առաջացնում են 1-2սմ լայնութ-
յամբ խոր պրկումներ։ Պրկումները հատվածավորում են աղիքը, նպաստում 
խյուսի մասնատմանը, հետևաբար առավել արդյունավետ հիդրոլիզին (նկ. 
15.24): 

3. Գալարակծկանք: Այս շարժման ընթացքում խյուսից հետ կծկվում են 
շրջանաձև, իսկ դրանից առաջ երկայնական մկանները, որի արդյունքում 
ձևավորվող սեղմվածքն ու լայնացումը աղիքի տվյալ հատվածը նմանեցնում 

են ձագարի։ Սեղմվածքի ու լայնացման այս ալիքն անցնում է աղիքի ամբողջ 
երկարությամբ և նպաստում խյուսի՝ դեպի ստորին բաժիններ փոխադրմա-
նը: 

4. Լարումային (տոնիկ) կծկումներ։ Արտահայտվում են բարակ աղիքի 
մկանների հիմային լարումով, որի հիման վրա առաջանում են շարժումների 
մնացած տեսակները: Տոնիկ կծկումները բնորոշ են նաև սեղմանների մկա-
նաթելերին: 

5. Բարակ աղիքի թավիկների շարժումներ (կծկում և թուլացում): Այդ 
շարժումները նպաստում են ներծծման պրոցեսներին ու ավշի՝ դեպի կենտ-
րոնական ավշային անոթներ արտահոսքին: 

Բարակ աղիքի շարժումների կարգավորումն իրականանում է նյար-
դային և հումորալ մեխանիզմներով: Նյարդայինը կատարվում է ինչպես 
կենտրոնական, այնպես էլ ծայրամասային ռեֆլեքսների միջոցով։ Հիմնա-
կան նշանակություն ունեն ներպատային հանգույցների մասնակցությամբ 
իրականացվող ծայրամասային ռեֆլեքսները, որոնց ակտիվացումը պայմա-
նավորված է բարակ աղիքի ձգվածությամբ և խյուսի ֆիզիկական ու քիմիա-
կան հատկություններով։  

Կենտրոնական ռեֆլեքսներն իրագործվում են սիմպաթիկ և պարա-
սիմպաթիկ նյարդաթելերի մասնակցությամբ: Սիմպաթիկներն արգելակում 
են աղիքի շարժումները, պարասիմպաթիկները՝ խթանում։ Սակայն որոշ 
դեպքերում դրսևորումները կարող են լինել ոչ օրինաչափ՝ պայմանավորված 
գրգռման պահին աղիքների ֆունկցիոնալ վիճակով, ինչպես նաև գրգռման 
ուժով և հաճախությամբ։ Աղիքի շարժումները խթանում են բջջանյութ պա-
րունակող կոշտ սնունդը, ճարպը, լեղին, թթուները, հիմքերը, աղերը։ 

Բարակ աղիքների շարժումների կարգավորման գործում մեծ նշանա-
կություն ունեն նաև հումորալ գործոնները, որոնք մկանաթելերի վրա ազ-

 
Նկար 15.24. Աղիքների կծկման 

տեսակները՝ 
 

1. գալարակծկանք, 2. ռիթմիկ 
հատվածավորում։ 
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դում են ինչպես անմիջականորեն, այնպես էլ ինտրամուրալ նյարդային հան-
գույցների ընկալիչների միջոցով: Շարժումներն ուժգնացնում են սերոտոնի-
նը, հիստամինը, գաստրինը, մոթիլինը, խոլեցիստոկինինը, P նյութը, արգե-
լակում են օքսիտոցինը, ադրենալինը, նորադրենալինը: 

 

15.9. Մարսողությունը հաստ աղիքում 
 

Բարակ աղիքն ավարտվում է զստա-կույրաղիքային սեղմանով, որը 
սովորաբար լարումային կծկման վիճակում է։ Սեղմանի բացումը կատար-
վում է ռեֆլեքսային ճանապարհով բարակ աղիքի դիստալ հատվածում 
ճնշման բարձրացման դեպքում։ 

Բուն մարսողության պրոցեսում հաստ աղիքը էական դեր չի կատա-
րում, քանի որ բարակ աղիքում սննդանյութերի հիդրոլիզի և ներծծման գոր-
ծընթացը հիմնականում ավարտվում է: Հաստ աղիքում չնչին չափով հիդրո-
լիզն ընթանում է բարակ և հաստ աղիքների հյութերի, ինչպես նաև մանրէ-
ների կողմից արտադրվող ֆերմենտների ազդեցությամբ։ Այստեղ հիմնակա-
նում տեղի է ունենում խյուսի խտացում ի հաշիվ ջրի ներծծման (օրական 
մինչև 1-1.5 լ), կղանքի ձևավորում և հեռացում: Հաստ աղիքում ներծծվում 
են նաև էլեկտրոլիտները, ջրալույծ վիտամինները, որոշ չափով՝ գլյուկոզը: 
Հաստ աղիքի պարունակությունը նյութափոխանակության արգասիքների 
ու ծանր մետաղների աղերի հետ միասին հեռանում է օրգանիզմից։  

Հաստ աղիքի գործունեության մեջ մեծ նշանակություն ունեն այնտեղ 
բնակվող միկրոօրգանիզմները: 

 
15.9.1. Հաստ աղիքի հյութազատիչ ֆունկցիան 

 
Մարսողությունից դուրս հաստ աղիքը պարբերաբար արտադրում է 

քիչ քանակությամբ հյութ: Տեղային գրգռումը մեծացնում է նրա հյութար-
տադրությունը։ Հաստ աղիքի հյութի pH-ը 8.5-9 է, և այն բաղկացած է հե-
ղուկ ու պինդ մասերից: Պինդ մասն ունի լորձային գնդիկների ձև, որոնք 
կազմված են պոկված էպիթելային բջիջներից և լորձից: Պինդ բաժնի մեջ 
կան նաև թույլ մարսողական ուժով և քիչ քանակով ֆերմենտներ՝ պեպտի-
դազներ, լիպազ, ամիլազ, նուկլեազ:  

Հայտնի է, որ հաստ աղիքի ֆերմենտ արտադրելու ունակությունը կա-
րող է ինչ-որ չափով ուժգնանալ և հատուցել վերին բաժինների ֆունկցիոնալ 
խանգարումները։ 

Հաստ աղիքում հյութազատության կարգավորումը հիմնականում կա-
տարվում է տեղային մեխանիզմներով: 

Օրվա ընթացքում հաստ աղիքում առաջանում է 150-250 գրամ 
կղանք: Բուսական սնունդ օգտագործելու դեպքում կղանքի քանակն ավելա-
նում է ոչ միայն նրանում պարունակվող չմարսված թելերի, այլև աղիքում 
խյուսի և ձևավորված կղանքի արագ տեղաշարժման հետևանքով: 

 
15.9.2. Հաստ աղիքի միկրոֆլորայի նշանակությունը 

 

Հաստ աղիքում, ի տարբերություն մարսողական խողովակի վերին 
բաժինների, կան մեծ քանակությամբ մանրէներ: Նրանց խտությունը բա-
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վական մեծ է։ Մանրէները կազմում են կղանքային զանգվածի 30%-ը։ Ամ-
բողջ ֆլորայի 90 %-ը սպոր չառաջացնող, պարտադիր անաերոբ ցուպիկ-
ներն են (Bifidus և Bacteroideus), իսկ 10%-ը՝ ֆակուլտատիվ անաերոբ բակ-
տերիաները (աղիքային ցուպիկ, կաթնաթթվային բակտերիաներ, ստրեպ-
տոկոկեր և սպորակիր անաերոբներ): 

Հաստ աղիքի միկրոֆլորան մասնակցում է մի շարք կենսական 
գործընթացների։ 

 Արտադրելով համապատասխան ֆերմենտներ՝ ճեղքում է չմարսված 
բջջանյութը՝ ցելյուլոզը, հեմիցելյուլոզը, պեկտինը և այլն, իսկ արդյունքում 
առաջացած նյութերը ներծծվում և օգտագործվում են օրգանիզմի կողմից։ 

 Խմորում է ածխաջրերը մինչև թթու արգասիքներ (կաթնաթթու, քա-
ցախաթթու)։  

 Մասնակցում է օրգանիզմի իմունիտետի ձևավորմանը, քանի որ 
խթանում է մակրոֆագերի և նեյտրոֆիլների ֆագոցիտային 
ակտիվությունը, ինչպես նաև A իմունոգլոբուլինի, ցիտոկինների, 
ինտերֆերոնների արտադրությունը։ 

 Ընկճում է ախտածին մանրէների զարգացումը։  
 Նպաստում է K և B խմբի վիտամինների սինթեզին։  
 Ապաակտիվացնում է բարակ աղիքից խյուսի կազմում եկած ֆեր-

մենտները։  
 Մասնակցում է սպիտակուցների, ֆոսֆոլիպիդների, ճարպաթթու-

ների, լեղապիգմենտների, էստրոգենների փոխանակությանը։ 
 Մանրէների ազդեցությամբ չմարսված սպիտակուցները ենթարկվում 

են նեխման, որի հետևանքով առաջանում են մի կողմից թունավոր նյութեր 
(ինդոլ, սկատոլ, ֆենոլ), որոնք վնասազերծվում են լյարդում, մյուս կողմից՝ 
կենսաբանորեն ակտիվ ամիններ՝ հիստամին, թիրամին։ Այդ պրոցեսի արդ-
յունքում առաջանում են նաև ջրածին, մեթան և ծծմբային գազ։  

Նեխման պրոցեսում առաջացած թունավոր նյութերը դռներակով 
անցնում են լյարդ և վնասազերծվում՝ միանալով գլյուկուրոնային և ծծմբա-
կան թթուներին։ Այնուհետև դրանք ստորին սիներակով հեռանում են լյար-
դից։ Նշված երկու երակների բերանակցման դեպքում, երբ թունավոր նյու-
թերը շրջանցում են լյարդը, փորձի վերցված կենդանուն սպիտակուցային 
սննդով կերակրելիս զարգանում է թունավորում։ 

Խմորման ժամանակ առաջացած թթու նյութերը խոչընդոտում են 
նեխման պրոցեսները։ Այդ պատճառով բալանսավորված սնունդը հավասա-
րակշռում է խմորման և նեխման գործընթացները։ 

Աղիքային միկրոֆլորայի վիճակի վրա կարող են ազդել բազմաթիվ 
գործոններ՝ սննդի հետ թափանցած միկրոօրգանիզմները, տարաբնույթ 
սննդանյութեր, մարսողական հյութերի մանրէասպան բաղադրիչները, ման-
րէների հեռացմանը նպաստող աղիքների շարժումները: Այն հսկվում է նաև 
լորձաթաղանթում և մարսողական հյութերում գոյություն ունեցող իմունոգ-
լոբուլիններով:  

Կաթնամթերքը, հատկապես մածունը, կեֆիրը բարենպաստ պայման-
ներ են ստեղծում խմորող, իսկ մսեղենի չարաշահումը՝ նեխման բակտե-
րիաների զարգացման համար: 

Հակաբակտերիային պատրաստուկներով տևական բուժումն ընկճում 
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է նորմալ միկրոֆլորան և նպաստում ախտածին մանրէների զարգացմանը։ 
 
15.9.3. Հաստ աղիքի շարժումները և դրանց կարգավորումը 

 

Չափահաս մարդկանց մարսողության ամբողջ գործընթացը տևում է 
մոտ 1-3 օր, ընդ որում, ժամանակի մեծ մասը ծախսվում է հաստ աղիքով 
խյուսի տեղաշարժման վրա: 

Հաստ աղիքի շարժումներն ապահովում են աղիքի պարունակության 
կուտակումը, նրանից մի շարք նյութերի, հիմնականում ջրի ներծծումը, 
կղանքային զանգվածի ձևավորումն ու հեռացումը աղիքից: 

Հաստ աղիքում տարբերում են շարժումների մի քանի տեսակներ՝ մեծ 
և փոքր ճոճանակաձև, գալարակծկանքային, հակագալարակծկանքային, 
ինչպես նաև ուժեղ առաջանկող (պրոպուլսիվ) շարժումներ, որոնք ապահո-
վում են աղիքի պարունակության առաջընթացը: Պրոպուլսիվ շարժումներն 
առաջանում են հաստ աղիքի լայնական հատվածում խիտ զանգվածի կու-
տակման պայմաններում, օրվա ընթացքում կատարվում են 1-3 անգամ և 
ակտիվանում են նաև սնունդ ընդունելուց՝ շնորհիվ զարգացող ստամոքս-
աղիքային ռեֆլեքսի։ Հակագալարակծկանքային կծկման շնորհիվ հաստ ա-
ղիքի պարունակությունը պարբերաբար շարժվում է հետադարձ ուղղութ-
յամբ, որով և ապահովվում է խյուսի երկարատև պահպանումը և կղանքի 
ձևավորումը աղիքում: 

Հաստ աղիքի շարժումների նյարդային կարգավորումը կատարվում է 
նույն մեխանիզմներով, ինչպես բարակ աղիքում, սակայն թափառող նյար-
դից բացի, պարասիմպաթիկ ազդեցություններն իրականացվում են նաև 
կոնքային նյարդերով։ Ինչ վերաբերում է ներպատային հանգույցներով իրա-
կանացվող կարգավորմանը, ապա նրանց կարևոր դերի վառ ապացույցն է 
Գիրշպրունգի հիվանդությունը, որի դեպքում հաստ աղիքի որոշակի հատ-
վածում ի ծնե բացակայում են նյարդային հյուսակները։ Չբուժվելու դեպքում 
նորածինների մոտ դիտվում են անանցելիություն, փորկապություն, որի 
հետևանքով հաստ աղիքը լայնանում է։ Աղիքի վնասված հատվածի 
հեռացումը վերացնում է նշված ախտաբանությունը։ 

Որոշակի նշանակություն ունեն նաև հումորալ գործոնները։ Կորտիզո-
լը, գաստրինը խթանում են շարժողական գործունեությունը, իսկ ադրե-
նալինը, սերոտոնինն ու գլյուկագոնը՝ արգելակում։ 

 
15.9.4. Հաստ աղիքի դատարկում (կղազատում) 
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Կղազատումը հաստ աղիքի ստորին հատվածներից կղանքային զանգ-
վածի հեռացումն է։ Դա նյարդային բարդ փոխհամաձայնեցված գործընթաց 
է, որի կենտրոնը ողնուղեղի գոտկասրբանային բաժնում է։ Նրա կազմում 
առկա են ինչպես սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ, այնպես էլ սոմատիկ 
նեյրոններ։ Այն փոխադարձ կապի մեջ է միջին ուղեղի, ենթատեսաթմբի և 
կեղևային համապատասխան կենտրոնների հետ։  

Կղազատումը կատարվում է ուղիղ աղիքի պատերի մկանների և նրա 
երկու սեղմանների (ներքին` հարթմկանային, և արտաքին` միջաձիգ զոլա-
վոր մկանային) փոխհամաձայնեցված գործունեության շնորհիվ։ Եթե 
կղազատում չի կատարվում, երկու սեղմանները լարումային կծկված 
վիճակում են։ Կղազատման ռեֆլեքսը սկսվում է ուղիղ աղիքում կղանքային 
զանգված կուտակվելու դեպքում։ Ստեղծելով բարձր ճնշում՝ այն գրգռում է 
լորձաթաղանթի մեխանաընկալիչները, որոնցից գրգիռները հաղորդվում են 
կղազատության ողնուղեղային կենտրոն (նկ. 15.25)։ Այստեղից սկիզբ առ-
նող էֆերենտ պարասիմպաթիկ նյարդաթելերով ազդակները հասնում են 
ուղիղ աղիքին՝ առաջացնելով նրա մկանների կծկում և ներքին սեղմանի 
թուլացում։ Միաժամանակ ողնուղեղային կենտրոնից գրգիռներն ուղղվում 
են սկզբում՝ երկարավուն ուղեղ, այնուհետև՝ ենթատեսաթումբ և մեծ կի-
սագնդերի կեղև։ Արդյունքում վերանում է կեղևի արգելակող ազդեցությու-
նը ողնուղեղի սոմատիկ կենտրոնի նեյրոնների վրա, և արտաքին սեղմանը 
նույնպես թուլանում է, որը նպաստում է կղանքի հեռացմանը։ Բացի այդ, 
կղազատման կամայական հսկողության կենտրոնը խթանում է ստոծանու և 
որովայնի մկանների կծկումը, որը զգալիորեն մեծացնում է ներորովայնային 
ճնշումը և հեշտացնում հաստ աղիքի դատարկումը։ Նշանակություն ունի 

Նկար 15.25. Ուղիղ աղիքի նյարդավորումը պարասիմպաթիկ և 
մարմնական նյարդաթելերով։ 

ողնուղեղի
սրբանային բաժին
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նաև կղանքային զանգվածով ուղիղ աղիքի պատի միջմկանային նյարդային 
հյուսակի ակտիվացումը, որը, խթանելով հաստ աղիքի շարժողական գոր-
ծունեությունը, նպաստում է դեպի հետանցք կղանքային զանգվածի տեղա-
շարժմանը։ 

Ուղիղ աղիքը նյարդավորող սիմպաթիկ նյարդերի ազդեցությամբ նրա 
շարժումներն արգելակվում են, սեղմանների լարվածությունը մեծանում է, 
կղազատումը` ընկճվում։  

Ողնուղեղի հատումը կղազատման կարգավորման ողնուղեղային 
կենտրոնից վեր վերացնում է կեղևային հսկողությունը, և կղազատումը 
դառնում է ակամա։ Ողնուղեղային կենտրոնի վնասումը վերացնում է տվյալ 
ռեֆլեքսը, թուլացնում է ուղիղ աղիքի սեղմանների լարվածությունը, և կղա-
զատումը դառնում է անընդհատ։ Որոշ ժամանակ անց հաստ աղիքի ներ-
պատային հանգույցների և մկանների ավտոմատիզմի հաշվին կղազատման 
գործընթացը մասնակիորեն վերականգնվում է։ 

 

15.10. Ներծծում 
 

Ներծծումը ֆիզիոլոգիական գործընթաց է, որի շնորհիվ սննդանյու-
թերն ու ջուրը փոխադրվում են ստամոքսաղիքային ուղու խոռոչից դեպի 
օրգանիզմի ներքին միջավայր (արյուն, ավիշ, հյուսվածքային հեղուկ): 
Ներծծված նյութերը, հասնելով տարբեր հյուսվածքներ և օրգաններ, մաս-
նակցում են նյութափոխանակությանը: Ներծծումը կատարվում է ստամոքս-
աղիքային ուղու բոլոր բաժիններում, սակայն առավելապես բարակ աղիք-
ներում, որոնք հատուկ հարմարեցված են այդ ֆունկցիայի կատարմանը։ Ի 
հաշիվ ծալքերի, թավիկների և միկրոթավիկների՝ աղիքների ներծծման մա-
կերեսը շատ մեծ է և հասնում է 200 մ2 և ավելի: Յուրաքանչյուր թավիկ պա-
րունակում է 1-3 մանր զարկերակ և մինչև 15-20 մազանոթ, որոնք տեղա-
կայված են էպիթելային բջիջների տակ: Ներծծման ընթացքում մազանոթնե-
րը լայնանում են, որի շնորհիվ զգալիորեն մեծանում է էպիթելային մակերե-
սի շփումը մազանոթային արյան հետ: Սնունդ ընդունելուց հետո արյունա-
հոսքն աղիքներում մեծանում է 30-130 %-ով։ Լուծված սննդարար նյութերի 
ներծծմանը օգնում են թավիկների հարթ մկանների կծկումները։ Մեկ 
րոպեում ամբողջ թավիկների մակերեսով կարող է ներծծել 15-20 մլ հեղուկ:  

Թավիկների կծկումն առաջանում է մեխանիկական և քիմիական 
գրգռիչների, ինչպես նաև հումորալ գործոնների ազդեցությամբ։  

Ինչպես արդեն նշվել է, բացի բարակ աղիքից, ստամոքս-աղիքային 
համակարգի մյուս բաժինները ևս որոշ չափով մասնակցում են ներծծմանը: 
Բերանի խոռոչում սնունդը կարճ ժամանակ է մնում, չի հիդրոլիզվում մինչև 
մոնոմերների, ուստի ներծծումն այստեղ շատ չնչին է: Սակայն որոշ դեղան-
յութեր (վալիդոլ, նիտրոգլիցերին և այլն) ներծծվում են շատ արագ, որը կի-
րառվում է որպես դեղերի ընդունման միջոց: Ստամոքսում չնչին քանակութ-
յամբ ներծծվում են ամինաթթուներ, գլյուկոզ, ավելի քիչ` ջուր և հանքային 
աղեր: Այստեղ մեծ ծավալով ներծծվում են ալկոհոլի լուծույթները: Հաստ ա-
ղիքում ներծծումն արտահայտված չէ, քանի որ բնականոն մարսողության 
դեպքում նրանց հիմնական բաժինն արդեն ներծծված է լինում բարակ աղի-
քում: Այստեղ բավականին լավ ներծծվում է ջուրը, չնչին քանակներով կա-
րող են փոխադրվել օրգանիզմի ներքին միջավայր գլյուկոզը, ամինաթթունե-
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րը, Na+,Cl- իոնները ։ 
 

15.10.1. Ներծծման մեխանիզմներ 
 

Մարսողական ուղում նյութերի ներծծումը հիմնականում տեղի է ունե-
նում աղիճ աղիքում, զստաղիքում և հաստ աղիքի վերին բաժիններում։ Այն 
կատարվում է փոխադրման տարբեր մեխանիզմներով` պասիվ (օսմոս, 
ֆիլտրացիա, դիֆուզիա, հեշտացված դիֆուզիա), ակտիվ (առաջնային և 
երկրորդային) և էնդոցիտոզի մեխանիզմներով: Շատ նյութեր կարող են 
ներծծվել ինչպես պասիվ, այնպես էլ ակտիվ մեխանիզմով։  

Պասիվ փոխադրումը կատարվում է նյութերի կոնցենտրացիոն, էլեկտ-
րական և օսմոսային գրադիենտի ուղղությամբ և իրականանում է առանց է-
ներգիայի ծախսի: Նյութերի ներծծումը կարող է կատարվել նաև հեշ-
տացված դիֆուզիայով: Այդպես է կոչվում այն գործընթացը, երբ նյութերի 
փոխադրումը կատարվում է խտության գրադիենտի ուղղությամբ, սակայն 
իրականացվում է հատուկ սպիտակուցային մոլեկուլների՝ փոխադրիչների 
մասնակցությամբ: Թաղանթային փոխադրման այդ տեսակը հասարակ դի-
ֆուզիայի համեմատ ընթանում է ավելի մեծ արագությամբ, սահմանափակ 
է և զգայուն է հատուկ արգելակիչների նկատմամբ: 

Նյութերի փոխադրումը խտության գրադիենտին հակառակ կոչվում է 
ակտիվ: Այն իրականանում է փոխադրիչի մասնակցությամբ, էներգիայի 
ծախսով, ունի քանակական սահմանափակում։ 

Սննդի բազմաթիվ բաղադրիչներ (ամինաթթուներ, գլյուկոզ, գալակ-
տոզ, վիտամին B12, լեղաթթուների աղեր, երկպեպտիդներ և եռպեպտիդ-
ներ, կալցիումի իոններ) ներծծվում են ակտիվ փոխադրման մեխանիզմով: 
Հաճախ ներծծման գործընթացը զուգակցված է Na+ իոնների հետ։ Այդ 
պատճառով, ընկճելով այս իոնների ներծծումը, կարելի է խանգարել մեծ 
թվով օրգանական և անօրգանական նյութերի (այդ թվում՝ ջրի) փոխադրու-
մը աղիքից օրգանիզմի ներքին միջավայր՝ առաջացնելով լուծողական ազ-
դեցություն։ 

Խոշոր մոլեկուլների փոխադրումն իրականանում է էնդոցիտոզի մե-
խանիզմներով` ֆագոցիտոզի և պինոցիտոզի միջոցով: Այս դեպքում պլազ-
մային թաղանթը նյութի փոքր մասնիկների շուրջ ձևավորում է խոր փոսիկ, 
հետո թաղանթի եզրերը փակվելով` ձևավորում են դեպի բջջի ներսը տեղա-
շարժվող բշտիկ: Հասնելով բջջաթաղանթի հիմային մակերեսին՝ բշտիկում 
պարփակված նյութը դուրս է գալիս էնտերոցիտից։ Փոխադրման այս տեսա-
կը կարևոր է նորածինների համար, քանի որ ապահովում է կրծքի կաթի 
սպիտակուցների, իմունոգլոբուլինների, վիտամինների, ֆերմենտների ներծ-
ծումը։ Սակայն մարսողության պրոցեսում էնդոցիտոզի ենթարկված 
սպիտակուցները հիմնականում ենթարկվում են հիդրոլիզի, որի 
արգասիքները ներծծվում են արյան մեջ։ Որոշ քանակությամբ մակրոմոլե-
կուլներ և միկրոմոլեկուլներ կարող են տեղափոխվել նաև միջբջջային ճեղ-
քերով: Փոխադրման այդպիսի մեխանիզմը կոչվում է պերսորբցիա: Նրա մի-
ջոցով ներծծվում են սպիտակուցները (հակամարմիններ, ֆերմենտներ), ա-
լերգենները, խիլոմիկրոնները, բակտերիաները և այլ նյութեր: 

 Նյութերը աղիքներից ներծծվում են արյունատար և ավշային անոթ-
ներ: Ստամոքսից, բարակ և հաստ աղիքներից արյունը՝ նրանում լուծված 
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նյութերով, սկզբում դռներակով մտնում է լյարդ և հետո միայն արյան ընդ-
հանուր հոսք: Իսկ բերանի խոռոչի և ուղիղ աղիքի լորձաթաղանթներից 
նյութերը ներծծվում են անմիջապես համակարգային անոթների արյան մեջ: 

 
15.10.1.1. Տարբեր նյութերի ներծծումը ստամոքսաղիքային ուղում 

 
Ածխաջրերի ներծծումը: Ածխաջրերի ներծծումը հիմնականում կա-

տարվում է բարակ աղիքում և իրագործվում է միայն միաշաքարների ձևով՝ 
գլյուկոզ, գալակտոզ և ֆրուկտոզ:  

Գլյուկոզի և գալակտոզի ներծծումն իրականացվում է հիմնականում 
երկրորդային ակտիվ փոխադրման ճանապարհով: Այդ միաշաքարները էն-
տերոցիտի մեջ են տեղափոխվում էպիթելային բջիջների գագաթային 
թաղանթում առկա SGLT1 (Sodium Glucose Transporter 1) փոխադրող սպի-
տակուցի մասնակցությամբ, որը միաժամանակ կապում է նատրիումի իոն-
ները և միաշաքարները: Այդ համալիրի փոխադրման շարժիչ ուժը նատ-
րիումի էլեկտրաքիմիական գրադիենտն է։ Այն ապահովվում է բջջի 
կողմնահիմային թաղանթի Na-K-ական պոմպի աշխատանքով, որը նշված 

իոնները հեռացնում է բջջից (նկ. 15.26): Ցիտոպլազմայում նատրիումն ու 
գլյուկոզն անջատվում են փոխադրիչից, որը նորից վերադառնում է էնտերո-
ցիտի արտաքին մակերես։  

Գլյուկոզի, գալակտոզի ներծծումը կարող է կատարվել նաև բարակ 
աղիքում նրանց բարձր խտության դեպքում հասարակ և հեշտացված 
դիֆուզիայով։ 

 
Խոզանակաերիզի թաղանթում տեղակայված երկու այլ փոխադրիչ-

ների (GLUT2 և GLUT5) մասնակցությամբ կատարվում է գլյուկոզի և ֆրուկ-
տոզի տեղափոխում դեպի էնտերոցիտներ։ Էնտերոցիտում գլյուկոզի և 
ֆրուկտոզի խտության մեծացումը պայմաններ է ստեղծում բջիջների կողմ-
նահիմնային թաղանթի GLUT2 փոխադրիչի օգնությամբ հեշտացված դի-
ֆուզիայի մեխանիզմով էպիթելային բջջից դեպի միջբջջային տարածութ-
յուն դրանց հեռացման համար:  

Ֆրուկտոզի ներծծումը նատրիում կախյալ չէ և կատարվում է պասիվ 
և առավելապես ակտիվ մեխանիզմներով։  

Սպիտակուցների ներծծումը: Թեև աղիքների լորձաթաղանթը 

Նկար 15.26. Ածխաջրատների ներծծման 
մեխանիզմը աղիքներում՝ 

 
SGLT1 – ածխաջրատների փոխադրում 

Na-կախյալ երկրորդային ակտիվ 
մեխանիզմով, GLUT2 և GLUT5 – 
ածխաջրատների փոխադրում 

հեշտացված դիֆուզիայի մեխանիզմով։ 
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սպիտակուցների մակրոմոլեկուլների համար անթափանց է, այնուամենայ-
նիվ չճեղքված սպիտակուցները, ինչպես նաև պեպտիդները քիչ քանակու-
թյամբ կարող են ներծծվել էնդոցիտոզի միջոցով։  

Սպիտակուցների ճեղքումից առաջացած ամինաթթուների ներծծումը 
աղիքում կատարվում է գլյուկոզի նման՝ նատրիում կախյալ մեխանիզմով 
(նկ. 15.27)։ Սննդի սպիտակուցների մոտավորապես 50-60 %-ը ներծծվում է 
12-մատնյա աղիքում, մոտ 30%-ը՝ բարակ աղիքի մնացած հատվածներում։ 
Միայն նրանց մոտ 10%-ն է հասնում հաստ աղիք, որտեղ ճեղքվում է մանրէ-
ների ազդեցությամբ։ 

Ճարպերի ներծծում: Ճարպերի ներծծումը առավելապես 
կատարվում է 12-մատնյա աղիքում և զստաղիքի պրոքսիմալ հատվածում։ 
Նրանք ջրում չեն լուծվում, սակայն դառնում են ջրալույծ լեղաթթուների 
ազդեցությամբ։ Ճարպերի հիդրոլիզի արգասիքները՝ ճարպաթթուներն ու 
գլիցերինը, լեղաթթուների աղերի մասնակցությամբ էնտերոցիտի թաղանթի 
մակերեսին կազմավորում են փոքրագույն (3-6 նմ տրամագծով) ջրալույծ մի-
ցելներ։ Նրանք կարող են պարունակել նաև խոլեստերին և ճարպալույծ վի-
տամիններ։ Միցելները փոխազդում են էնտերոցիտների բջջաթաղանթի 
հետ։ Նրանցում առկա ճարպաթթուները կապվում են թաղանթի հատուկ 
փոխադրիչ սպիտակուցի հետ և տեղափոխվում բջիջ։ Լեղաթթուները կամ 
նրանց աղերը բջիջ թափանցել չեն կարող։ Նրանք վերադառնում են աղիքի 
խոռոչ, որտեղ կրկին մասնակցում են միցելների ձևավորմանը կամ 

ներծծվում են բարակ աղիքի ծայրային հատվածում։ 
Էնտերոցիտներում մոնոգլիցերիդներից և ճարպաթթուներից սինթեզ-

վում են մարդու օրգանիզմին բնորոշ ճարպեր, որոնք խոլեստերինի, ֆոսֆո-
լիպիդների և գլիկոպրոտեիդների հետ ձևավորում են խիլոմիկրոններ՝ սպի-
տակուցային թաղանթում պարփակված փոքրագույն ճարպային մասնիկ-
ներ: Վերջիններս էնտերոցիտների հիմային և կողմնային թաղանթների մի-
ջով տեղափոխվում են թավիկների միջբջջային տարածություն, այստեղից էլ 

Նկար 15.27. Սպիտակուցների տրոհումն ու ներծծումը՝ 
 

1. սպիտակուց, 2. աղիքի խոռոչային ֆերմենտներ, 3. աղիքի 
թաղանթային ֆերմենտներ, 4. ամինաթթուներ, 5. նատրիումի և 
ամինաթթուների փոխադրիչ, 6. էպիթելիոցիտների հիմային 
մակերեսին տեղակայված ամինաթթուների փոխադրիչ, 7. 
ամինաթթուների անցում արյան մեջ միջէնդոթելիոցիտային 

անցքերով։ 
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նրանց հիմնական մասը՝ ավիշ: Ներծծման նկարագրված մեխանիզմը բնո-
րոշ է երկարաշղթա ճարպաթթուներին: Կարճ և միջին չափի շղթա ունեցող 
ճարպաթթուները առանց խիլոմիկրոնների ձևավորման դիֆուզվում են ար-
յան մեջ: 

Վիտամինների ներծծումը: Վիտամինների ներծծումը կատարվում է 
հիմնականում բարակ աղիքում: Ճարպալույծ (A, D, E, K) վիտամինների փո-
խադրումը պայմանավորված է ճարպերի ներծծմամբ: Այսպես՝ A վիտամինը 
ճարպաթթուների հետ ձևավորում է եթերներ և խիլոմիկրոնների կազմում 
անցնում ավշի մեջ: Ճարպերի ներծծման խանգարումների դեպքում ճնշվում 
է նաև նշված վիտամինների յուրացումը:  

Ջրալույծ վիտամիններից B2–ի ներծծումը կատարվում է հեշտացված 
դիֆուզիայի միջոցով, մինչդեռ C, B1 և B12 վիտամինները տեղափոխվում են 
ակտիվ մեխանիզմով խոզանակաերիզի թաղանթի փոխադրիչների մաս-
նակցությամբ: Օրինակ՝ վիտամին B12-ի (կոբալամին) յուրացման համար 
անհրաժեշտ է ստամոքսում սինթեզվող մուկոպրոտեիդ՝ Կասլի ներքին գոր-
ծոնը, որի հետ միանալուց հետո նա կարող է ներծծվել զստաղիքում: 

Ջրի ներծծումը: Ստամոքսաղիքային ուղի ջուրը մտնում է մեծ քա-
նակներով: Չափահաս մարդու օրվա ջրի պահանջը (սննդով և հեղուկնե-
րով) կազմում է մինչև 2-2.5լ: Բացի դրանից, օրվա ընթացքում մարսողա-
կան խողովակ է արտազատվում մինչև 6-7 լ մարսողական հյութ, իսկ կղան-
քի հետ արտահանվում է ընդամենը 100-150 մլ ջուր: Մնացած քանակը հիմ-
նականում ներծծվում է արյան, մասամբ նաև ավշի մեջ: 

Ջրի ներծծումը սկսվում է ստամոքսում, սակայն առավել մեծ ուժգ-
նությամբ այն կատարվում է բարակ և հաստ աղիքներում՝ օրվա ընթացքում 
հասնելով մինչև 8-9 լ-ի: Հաստ աղիքում ներծծվում է ջրի մոտավորապես 
20%-ը։ Այն ընթանում է օսմոսի օրենքներով և զգալիորեն պայմանավորված 
է նատրիումի իոնների փոխադրմամբ։ Նատրիումի իոններով ստեղծվող օս-
մոսային գրադիենտը ջրի մոլեկուլների անցման անմիջական շարժիչ ուժն է: 
Ուստի նրա փոխադրման վրա ազդող բոլոր գործոնները կարող են ներգոր-
ծել աղիքների դատարկման պրոցեսի վրա։ Ջրի ներծծումը պայմանավոր-
ված է նաև ամինաթթուների և շաքարների փոխադրմամբ։ 

Նատրիումի իոնների ներծծումը: Օրվա ընթացքում ստամոքսաղի-
քային ուղիով ներծծվում է 25-35 գրամ նատրիում, ընդ որում, այդ գործըն-
թացն առավել ուժգին է ընթանում զստային և հաստ աղիքներում: Նատ-
րիումի իոնների փոխադրումը կարող է ընթանալ ակտիվ և պասիվ մեխա-
նիզմներով: Պասիվն իրականանում է միջբջջային ճեղքերով՝ ըստ խտութ-
յան գրադիենտի։ Ակտիվը կատարվում է էնտերոցիտների հիմային և կողմ-
նային թաղանթների Na+/K+ ԱԵՖ-ազի մասնակցությամբ, որն էներգիայի 
ծախսով հեռացնում է Na+ իոնները էնտերոցիտներից միջբջջային տարա-
ծություն։ Առաջանում է աղիքի խոռոչից դեպի բջիջ ուղղված նատրիումա-
կան էլեկտրաքիմիական գրադիենտ, որն էլ նշված իոնները ուղղում է դեպի 
էնտերոցիտներ։ Ինչպես արդեն նշվել է, էպիթելիոցիտների գագաթային 
թաղանթում առկա են յուրահատուկ փոխադրիչներ (SGLT1), որոնք մի կող-
մից կապում են Na+ իոններ, մյուս կողմից՝ գլյուկոզ (սիմպորտ) և տեղա-
փոխում աղիքի խոռոչից դեպի բջիջներ: Այս երկրորդային ակտիվ, Na+-
կախյալ մեխանիզմով, որն առավել արտահայտված է զստաղիքում, փո-
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խադրվում են նաև գալակտոզ, ամինաթթուներ, վիտամիններ, ֆոսֆատներ 
և այլ նյութեր, որոնք էնտերոցիտներից դեպի միջբջջային միջավայր անց-
նում են պասիվ եղանակով:  

Զստաղիքի խոռոչից Na+ իոնների մուտքը բջիջ տեղի է ունենում նաև 
մեկ այլ ակտիվ մեխանիզմով՝ էնտերոցիտների գագաթային թաղանթի 
Na+/H+ փոխանակչի մասնակցությամբ։  

Հաստ աղիքում նատրիումի անցումը բջիջ առավելապես կատարվում 
է էնտերոցիտների գագաթային թաղանթում առկա նատրիումական անցու-
ղիներով։ 

Լուծողական ազդեցություն ունեցող մի շարք դեղամիջոցների ազդե-
ցությունը հիմնված է աղիքներում NaCl-ի ներծծման արգելակման վրա։ 

Քլոր իոնների ներծծումը: Քլորի իոնները հիմնականում ներծծվում 
են ստամոքսում և զստաղիքում, ակտիվ և պասիվ փոխադրման մեխանիզմ-
ներով: Միջբջջային տարածության էլեկտրաչեզոք միջավայրի 
պահպանմանն ուղղված՝ ներծծվող Na+ իոններին դիֆուզիայի մեխանիզմով 
հետևում են Cl- իոնները։ Բացի այդ, քլոր իոնների անցումը էնտերոցիտներ 
կարող է իրա-կանանալ էնտերոցիտների գագաթային թաղանթի Cl-/HCO3- 
փոխանակչի օգնությամբ։ 

Աղիքներում ընթանում են ոչ միայն ներծծման, այլև հյութազատության 
պրոցեսներ։ Քլոր իոնների հյութազատությունը կախված է բջջի հիմային և 
կողմնային թաղանթների Na+/K+/2Cl- փոխադրիչի աշխատանքից, որի շնոր-
հիվ նշված իոնները փոխադրվում են բջիջ։ Այս և գագաթային թաղանթի Cl-
/HCO3- փոխանակչի գործունեության արդյունքում քլոր իոնները 
կուտակվում են բջջում և հեռացվում աղիքի լուսանցք քլորային 
անցուղիներով։ Խոլերայի հարուցիչի թույնը ակտիվացնում է քլորային 
անցուղիները, ուժեղացնում է այդ իոնների հյութազատությունը, ընկճում է 
նատրիում իոնների ներծծումը, այդպիսով առաջացնելով արտահայտված 
լուծ։ 

Կալիումի իոնների ներծծումը: Կալիումի իոնների ներծծումը կա-
տարվում է հիմնականում բարակ աղիքում, ակտիվ և պասիվ փոխադրման 
մեխանիզմներով: Ակտիվը պայմանավորված է էնտերոցիտների 
գագաթային թաղանթի K+/H+ ԱԵՖ-ազի աշխատանքով։  

Երկվալենտ կատիոնների ներծծումը: Երկվալենտ իոնները (Ca2+, 
Mg2+, Zn2+, Cu2+, Fe2+) ստամոքսաղիքային ուղում միարժեքների համեմա-
տությամբ ներծծվում են դանդաղ և քիչ չափով: Այս իոնները, բացառութ-
յամբ Cu2+-ի, փոխադրվում են հիմնականում բարակ աղիքի մոտակա հատ-
վածում, իսկ Cu2+-ը ներծծվում է առավելապես ստամոքսում: Ստամոքսի 
թթվային միջավայրը, քայքայելով կալցիումի ու երկաթի աղերը, հեշտաց-
նում է դրանց ներծծումը բարակ աղիքում։ Հետևաբար աղաթթվի թերար-
տադրությունը կարող է խախտել նշված ներծծման պրոցեսը։ 

Կալցիումի ներծծումը կատարվում է հատուկ փոխադրիչի (կալբինդի-
նի) մասնակցությամբ, որի սինթեզը հսկվում է կալցիտրիոլով՝ D3 վիտամի-
նով։ Ca2+-ի ներծծումը կարող է կատարվել նաև դիֆուզիայի միջոցով։ 

Երկաթի ներծծումը նույնպես կատարվում է էնտերոցիտներում առկա 
հատուկ փոխադրիչի (DMT1 - Divalent metal transporter) միջոցով։  Կապվե-
լով այդ փոխադրիչի հետ՝ Fe2+-ը անցնում է բջիջ, այնտեղից էլ արյուն, որ-
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տեղ տրանսֆերիտին սպիտակուցը նրան կապում և տեղափոխում է օգտա-
գործման կամ պահեստավորման տեղը։  

Դեղամիջոցների ներծծումը։ Մարսողական օրգանների խոռոչից 
դեղամիջոցների ներծծման մեխանիզմները նույնպես տարբեր են։ Առավե-
լապես նրանք ենթարկվում են դիֆուզիայի, որոշ չափով ֆիլտրացիայի և 
պինոցիտոզի։ Որոշ դեղորայքային պրեպարատներ ներծծվում են ակտիվ 
մեխանիզմով։ Ստամոքսում և աղիքներում նրանց ներծծման վրա ազդում 
են մի շարք գործոններ։ Առաջին հերթին դա միջավայրի pH-ն է։ Ստամոքսի 
թթվային միջավայրում առավել լավ ներծծվում են թթվային կառուցվածք ու-
նեցող պրեպարատները, իսկ աղիքի հիմնային միջավայրում՝ հիմքերը։ Մյուս 
գործոնները մարսողական ֆերմենտներն են, որոնք կարող են ապաակտի-
վացնել սպիտակուցային և պոլիպեպտիդային բնույթի դեղամիջոցները, ինչ-
պես նաև լեղաթթուների աղերը, որոնց ազդեցությամբ դեղերի ներծծումը 
կարող է արագանալ, կամ էլ, հակառակը, դանդաղել անլուծելի համալիրնե-
րի առաջացման պատճառով։ 

Ներծծման վրա ազդում են նաև մարսողական օրգանների շարժողա-
կան ակտիվությունը, ընդունած սննդի քանակը, կազմը, ժամանակը, ինչ-
պես նաև դեղորայքի հետ ընդունած ջրի ծավալը։ 

 

15.11. Քաղցի և հագեցման ֆիզիոլոգիական հիմունքները 
 

Մարսողության միջոցով ապահովվում է սննդանյութերի կայուն մա-
կարդակն օրգանիզմում: Մարդուն և կենդանիներին սննդից ժամանակավո-
րապես զրկելիս զարգանում է մի վիճակ, որը կոչվում է քաղց: Այն արտա-
հայտվում է քաղցի զգացողությամբ, որը ձևավորում է սննդի հայթայթմանը 
նպատակամղված սննդային վարք։ 

Վերջինս, ինչպես նաև մարսողական համակարգի գործունեության 
կարգավորումը կատարվում են ԿՆՀ-ի տարբեր բաժինների մասնակցու-
թյամբ։ Այս գործընթացում առաջնակարգ դեր է կատարում ենթատեսա-
թումբը, որում տեղակայված են քաղցի և հագեցման կենտրոնները։  

Քաղցի կենտրոնը ենթատեսաթմբի կողմնային կորիզներում է։ Նրա 
գրգռումը առաջացնում է քաղցի զգացում և սննդի պահանջի ուժգնացում 
(հիպերֆագիա), իսկ քայքայումը՝ սննդից հրաժարում (աֆագիա)։ Քաղցի 
զգացումը զարգանում է նյարդային և հումորալ մեխանիզմներով։ Նյարդայի-
նը, որը կոչվում է զգայական, կապված է արտաքին և ներքին տարբեր ըն-
կալիչներից, հատկապես դատարկ ստամոքսաղիքային ուղուց դեպի կենտ-
րոնական նյարդային համակարգ ընթացող ազդակների հետ։ Հումորալ մե-
խանիզմները պայմանավորված են արդեն արյան քիմիական բաղադրու-
թյան փոփոխությամբ, մասնավորապես սննդանյութերի անբավարար քա-
նակով և կարգավորիչ պեպտիդների ազդեցությամբ։ Վերջինս ձևավորում է 
քաղցի առաջացման նյութափոխանակային շրջանը, երբ «քաղցած ար-
յունը ենթատեսաթմբի համապատասխան կենտրոնն ակտիվացնում է երկու 
մեխանիզմով՝ ռեֆլեքսային՝ անոթային հունի քեմոռեցեպտորների 
դրդմամբ, և անմիջականորեն՝ ենթատեսաթմբի կողմնային կորիզների գլյու-
կոռեցեպտորներն ակտիվացնելու միջոցով։ 

Ենթատեսաթմբի հագեցման կենտրոնը ներկայացված է փորամիջա-
յին կորիզներով, որոնց դրդումը փոխհակադարձ (ռեցիպրոկ) ընկճում է 
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քաղցի կենտրոնը և միաժամանակ առաջացնում հագեցման զգացողու-
թյուն։ Տարբերում են հագեցման երկու տեսակ՝ զգայական և իրական։ Զգա-
յականը ձևավորվում է սնունդ ընդունելու ժամանակ և պայմանավորված է 
ծամելու և կլլման ընթացքում լեզվի, ըմպանի, կոկորդի, ստամոքսի ընկալիչ-
ներից դեպի հագեցման կենտրոն ընթացող աֆերենտ գրգիռներով։ Այս մե-
խանիզմն ուղղված է՝ հագեցման զգացողություն առաջացնելով ժամանա-
կին սննդի ընդունումը ընդհատելուն։ Իրական հագեցման շրջանը սկսվում է 
սնունդ ընդունելուց 1.5-2 ժամ հետո, երբ արյան մեջ են ներծծվում սննդային 
նյութերը։ Սնունդ չընդունելու դեպքում ներգրավվում են արդեն սննդանյու-
թերի վերաբաշխման էնդոգեն (ներսածին) մեխանիզմները։ 

 

15.12. Ստամոքս-աղիքային համակարգի  
պարբերական գործունեությունը 

 

Անոթի վիճակում մարսողական օրգանների հյութազատական և շար-
ժողական գործունեության ակտիվացումը կոչվում է պարբերական գործու-
նեություն։ Պարզվում է, որ քաղցած ժամանակ մարսողական օրգաններում 
դիտվում են միմյանց հաջորդող երկփուլ փոփոխություններ՝ 20-50 րոպե 
տևողությամբ հյութազատության և շարժումների ակտիվացման և 45-90 
րոպե տևողությամբ` հանգստի շրջաններ։ Ակտիվ շրջանն արտահայտվում 
է ստամոքսի, ենթաստամոքսային գեղձի, լյարդի, բարակ աղիքների 
սկզբնամասի սահմանափակ քանակով հյութարտադրությամբ, շարժումնե-
րի և ներծծման գործընթացների ակտիվացմամբ։ Սա իր հերթին ուղեկց-
վում է այլ համակարգերում (սիրտ-անոթային, շնչառական, նյարդային և 
այլն) կատարվող փոփոխություններով։ Հանգստի շրջանում նշված դրսևո-
րումները դադարում են։ 

Պարբերական գործունեությունը դադարում է սննդի ընդունման և 
մարսողությունը սկսվելու պահից: Ժամանակակից պատկերացումների հա-
մաձայն՝ ստամոքսաղիքային ուղու պարբերական գործունեությունը կար-
գավորվում է ենթատեսաթմբի քաղցի և հագեցման կենտրոններով, որոնք 
իրենց ազդեցությունն իրագործում են երկարավուն ուղեղի և ողնուղեղի 
պարասիմպաթիկ ու սիմպաթիկ համապատասխան կենտրոնների միջնոր-
դությամբ: 

Քաղցած լինելու դեպքում արյան մեջ նվազում է սննդանյութերի, մաս-
նավորապես գլյուկոզի քանակը, որը դրդում է ենթատեսաթմբի քաղցի 
կենտրոնը և թողարկում մի շարք գործընթացներ։ Դրանցից են՝ նախ էներ-
գիական արժեք ունեցող սպիտակուցներ և ֆերմենտներ պարունակող 
մարսողական հյութերի արտադրությունը։ Բացի այդ, արտադրվում են այն-
պիսի հորմոններ (օրինակ` գլյուկագոն), որոնք նպաստում են օրգանիզմի 
պահեստների օգտագործմանը։ Արդյունքում արյան մեջ կուտակվում են 
սննդային արժեք ունեցող նյութեր, դրդվում է հագեցման կենտրոնը, և սկս-
վում է հանգստի շրջանը, որը տևում է այնքան, մինչև արյան մեջ կրկին չի 
նվազում սննդանյութերի մակարդակը:  

Մարսողական ուղու պարբերական գործունեության ֆիզիոլոգիական 
նշանակությունը հետևյալն է. 
1. Ակտիվ փուլում առաջանում է քաղցի զգացում, որն օրգանիզմը մղում 

է սննդի հայթայթմանը։ 
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2. Ակտիվ փուլում արյան մեջ կուտակվում են էներգիական և կառուցո-
ղական նշանակություն ունեցող նյութեր, որոնք օգտագործվում են 
հյուսվածքների կողմից։ 

3. Նյութափոխանակության արգասիքներն արյունից արտազատվում են 
մարսողական ուղու խոռոչ, որը կարևոր է հոմեոստազը պահպանելու 
համար։ 

4. Շարժումների շնորհիվ մարսողական ուղին մաքրվում է խյուսի մնա-
ցորդներից և քայքայված էպիթելային բջիջներից, ինչպես նաև կանխ-
վում է միկրոֆլորայի տեղափոխման հնարավորությունը դեպի մարսո-
ղական ուղու վերին հատվածներ։ 

5. Մարսողական հյութերի արտադրության շնորհիվ պահպանվում է ա-
ղիքի լորձաթաղանթի, թավիկային համակարգի և խոզանակաերիզի 
բնականոն վիճակը։  

 
15.13. Ստամոքսաղիքային ուղու պաշտպանական ռեակցիա-

ները։  
Սրտխառնոց, փսխում 

 

Սրտխառնոցը զգացում է, որը պայմանավորված է երկարավուն ուղե-
ղում տեղակայված փսխման կենտրոնի դրդմամբ, որն էլ իր հերթին առաջա-
նում է տարբեր օրգանների, այդ թվում` ստամոքսաղիքային ուղու օրգաննե-
րի ընկալիչների գրգռումից։ Այս գործընթացում նշանակություն ունեն նաև 
ԿՆՀ-ի բարձրագույն բաժիններից (տեսողական, հոտառական, անդաստա-
կային վերլուծիչների կեղևային բաժիններ) դեպի փսխման կենտրոն ընթա-
ցող էֆերենտ ազդեցությունները։  

Հաճախ սրտխառնոցն ուղեկցվում է ընդհանուր թուլությամբ, ուժգնա-
ցած քրտնարտադրությամբ, առատ թքարտադրությամբ, շնչառության փո-
փոխություններով, որովայնի շրջանի տհաճ զգացումներով։ 

Փսխումն ակամա, բարդ ռեֆլեքսային պրոցես է, որի հետևանքով 
ստամոքսաղիքային պարունակությունն արտանետվում է բերանից: 
Փսխման կենտրոնի գրգռումն իրականանում է նյարդային և հումորալ մե-
խանիզմներով։ Նյարդայինը պայմանավորված է տարբեր ռեֆլեքսածին 
դաշտերից հաղորդվող զգայահոսքով: Այն լեզվի արմատի, ըմպանի, ստա-
մոքսի, աղիքների, որովայնամզի, անդաստակային ապարատի գրգռման 
հետևանք է: Օրինակ՝ անորակ սննդից ստամոքսի քիմիական ընկալիչների 
գրգռումն արագությամբ հեռացնում է նրա պարունակությունը։ Նույնը կա-
րող է կատարվել նաև որակյալ, բայց մեծաքանակ սնունդ ընդունելուց, որի 
մեծ զանգվածը ձգում է ստամոքսի պատերը և մեխանաընկալիչների ար-
տակարգ գրգռման պատճառ դառնում։  

Փսխումը կարող է պայմանավորված լինել նաև հոտառական, տեսո-
ղական և համային ընկալիչների վրա ազդող գրգռիչներով, որոնք զզվանքի 
զգացում են առաջացնում: Փսխում են առաջացնում նաև որոշ նյութեր 
(մանրէների թույներ, դեղանյութեր), որոնք փսխման նյարդային կենտրոնի 
վրա ազդում են հումորալ ճանապարհով:  

Փսխման երևույթներն առաջանում են նաև ներգանգային ճնշման 
բարձրացման դեպքում: Այդ ժամանակ փսխման կենտրոնն անմիջական է 



598 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

գրգռվում: Մարսողական համակարգի ընկալիչներից ազդակները հաղորդ-
վում են երկարավուն ուղեղում գտնվող փսխման կենտրոն թափառող և լեզ-
վաըմպանային նյարդերի զգացող թելերով: Փսխման ռեֆլեքսի կենտրոնա-
խույս ուղիներն են թափառող և ընդերային նյարդերը, որոնք նյարդավորում 
են կերակրափողը, ստամոքսը, աղիքները, ինչպես նաև որովայնի պատի 
մկանների շարժիչ սոմատիկ նյարդերը:  

Փսխման ալիքը սկսվում է բարակ աղիքների միջին հատվածների (իսկ 
ծանր դեպքերում նաև հաստ աղիքի) հակագալարակծկանքային շարժում-
ներով, որի հետևանքով աղիքի պարունակության մի մասը մղվում է դեպի 
ստամոքս: 10-20 վրկ անց սկսվում է ստամոքսի հակագալարակծկանքը, 
բացվում է նրա մուտքը, միաժամանակ ուժեղ կծկվում են որովայնի պատի 
և ստոծանու մկանները, որի հետևանքով ստամոքսի պարունակությունն 
արտաշնչման պահին կերակրափողով մղվում է դեպի բերանի խոռոչ։ Սովո-
րաբար այն չի թափանցում ինչպես քթի խոռոչ՝ փափուկ քիմքը բարձրաց-
նող մկանները կծկվելու պատճառով, այնպես էլ շնչափող՝ շնչառությունն 
արգելակվելու, մակկոկորդով կոկորդի լուսանցքը փակվելու և լեզվի արմա-
տը դեպի հետ ձգվելու հետևանքով: 
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16.1. Էներգիայի փոխանակություն 

 
Կենդանի օրգանիզմը շրջապատող միջավայրի հետ նյութերի և էներ-

գիայի փոխանակությամբ կապված բաց համակարգ է, որի գոյատևման հա-
մար անհրաժեշտ է էներգիայի ներհոսք: Մարդն ու կենդանիներն էներգիան 
ստանում են արտաքին միջավայրից սննդի միջոցով։ Սննդանյութերը (սպի-
տակուցները, ճարպերը, ածխաջրերը) բարդ օրգանական միացություններ են, ո-
րոնց մոլեկուլների քիմիական կապերում պարփակված է էներգիա: Օրգա-
նիզմում այդ նյութերը ճեղքվում են՝ առաջացնելով ավելի պարզ մոլեկուլներ: 
Դրանցից մի մասն օգտագործվում է որպես կառուցողական շինանյութ օր-
գանիզմում անհրաժեշտ նյութերի սինթեզի համար, իսկ մյուս մասը են-
թարկվում է ավելի խոր ճեղքման՝ էներգիա ստանալու նպատակով։ 

Օրգանիզմում յուրահատուկ օրգանական միացությունների կենսա-
սինթեզի ռեակցիաների ամբողջությունը կոչվում է անաբոլիզմ ասիմիլյացիա 
կամ պլաստիկ փոխանակություն, իսկ բարդ օրգանական նյութերի ճեղքման 
ռեակցիաները՝ կատաբոլիզմ դիսիմիլյացիա կամ էներգիական փոխանակություն։ 
Անաբոլիզմը և կատաբոլիզմը մետաբոլիզմի նյութափոխանակության երկու ի-
րար սերտ կապված, բայց հակառակ ուղղվածությամբ գործընթացների ամ-
բողջություն են:  

Բնականոն պայմաններում անաբոլիզմի և կատաբոլիզմի գործընթաց-
ները շարժուն հավասարակշռության վիճակում են: Սակայն պայմանավոր-
ված տարիքով, օրգանիզմի առողջական վիճակով, նյարդային, հումորալ 
կամ այլ գործոններով՝ նրանցից որևէ մեկը կարող է գերակշռել: 

Թերմոդինամիկայի առաջին օրենքի համաձայն՝ էներգիան չի անհետանում և 
նորից չի առաջանում, այլ միայն ձևափոխվում է մի տեսակից մյուսին: Իսկ թերմոդի-
նամիկայի երկրորդ օրենքը պնդում է, որ ամբողջ էներգիան, ի վերջո, վերածվում է 
ջերմայինի: Կատաբոլիզմի ընթացքում սննդանյութերի քիմիական կապերում 
պարփակված էներգիան անջատվում է ոչ թե միանգամից, այլ աստիճանա-

ԷՆԵՐԳԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՋԵՐՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 16 
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բար: Սկզբում սննդանյութերը մարսողական օրգաններում ենթարկվում են 
ֆերմենտների ազդեցությանը՝ առաջացնելով ավելի պարզ նյութեր: Այս ըն-
թացքում անջատվում է պարփակված էներգիայի միայն աննշան մասը, որն 
ամբողջությամբ վերափոխվում է ջերմայինի և հեռանում օրգանիզմից: Է-
ներգիայի այս տեսակը, որը կոչվում է առաջնային, ամբողջովին ծախսվում է 
օրգանիզմի ջերմային հոմեոստազը պահպանելու համար: Այնուհետև 
սննդանյութերն անթթվածին և թթվածնային ռեակցիաների ընթացքում 
բջիջներում ենթարկվում են ավելի խոր ճեղքման: Դրանից անջատված է-
ներգիայի մի մասը ծախսվում է ԱԵՖ-ի սինթեզի, իսկ մյուս մասը վերածվում 
է ջերմայինի: ԱԵՖ-ում կուտակված էներգիան օգտագործվում է օրգանիզ-
մում կատարվող պլաստիկ փոխանակության, մեխանիկական աշխատանքի 
և այլ գործընթացների համար (օգտակար աշխատանք): Սակայն ի վերջո 
այն նույնպես վերածվում է ջերմայինի և կոչվում է երկրորդային:  

Էներգիական փոխանակությունը օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի և 
ֆիզիոլոգիական ակտիվության ցուցանիշն է: Էներգիայի պահպանման օ-
րենքի համաձայն՝ սննդանյութերում պարունակվող էներգիան պետք է հա-
վասար լինի օրգանիզմում արտադրած էներգիային։ Այս գործընթացների 
բնականոն ընթացքը բնորոշ է չափահաս, կայուն քաշ ունեցող մարդուն: Այն 
գնահատելու համար անհրաժեշտ է որոշել էներգիական հաշվեկշիռը, որը սննդի 
միջոցով ընդունված և օրգանիզմում արտադրած (յուրացված) էներգիաների հարա-
բերությունն է. 

 

E հաշվեկշիռ = սննդում պարփակված էներգիա   
                           յուրացված էներգիա 

 

Բնականոն գործունեության պայմաններում միջին տարիքի առողջ 
մարդկանց շրջանում, ում քաշը գրեթե փոփոխության չի ենթարկվում, էներ-
գիական հաշվեկշիռը հավասար է 1-ի: Այս դեպքում սննդի միջոցով ընդու-
նած էներգիան հավասար է յուրացված էներգիայի քանակին: Այսինքն՝ ա-
նաբոլիզմի և կատաբոլիզմի գործընթացների միջև դիտվում է հավասա-
րակշռություն:  

Հաշվեկշիռը 1-ից մեծ է, եթե անաբոլիզմը գերակշռում է կատաբոլիզ-
մին, որի արդյունքում գրանցվում է դրական էներգիական հաշվեկշիռ: Այն 
բնորոշ է երեխաներին աճի շրջանում, ինչպես նաև գիրացմամբ տառապող 
մարդկանց: Նման հաշվեկշիռ կարող է դիտվել հիվանդությունից ապաքին-
վելու ընթացքում կամ վահանագեղձի թերֆունկցիայի դեպքում, երբ օրգա-
նիզմում գերակշռում են կուտակային գործընթացները:  

Երբ կատաբոլիզմն ավելի ուժգին է կատարվում, քան անաբոլիզմը, 
ապա էներգիական հաշվեկշիռը դառնում է 1-ից փոքր: Այդ պայմաններում 
մարդն ավելի շատ է ծախսում էներգիա, քան ընդունում է այն սննդի հետ: 
Այդպիսի հաշվեկշիռ կարող է գրանցվել քաշի կորստի՝ հյուծման դեպքում, 
ծերունական տարիքում, հիվանդության բուռն ծաղկման փուլում, սթրես-
ների ժամանակ, հուզական վիճակում և վահանագեղձի գերֆունկցիայի 
դեպքում: 

 

16.2. Էներգիական հաշվեկշռի որոշումը 
 

Էներգիական հաշվեկշիռը որոշելու համար անհրաժեշտ է իմանալ 
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սննդի մեջ պարփակված (E սն) և օրգանիզմում յուրացված էներգիայի քանակները (E 
յուր): 

Սննդում պարփակված էներգիայի քանակը կարելի է հաշվել սննդանյու-
թերի էներգիական (կալորիական) արժեքի և անհատի սննդաբաժնում տվյալ 
սննդանյութի քանակի արտադրյալի միջոցով: Սննդանյութի էներգիական (կալորիա-
կան) արժեքը 1գ սննդանյութի լրիվ այրումից անջատված էներգիայի քանակն է: Այն 
որոշվում է հատուկ կալորիաչափական փակ փորձանոթի միջոցով, որն 
ընկղմված է ջրի մեջ: Փորձանոթում 1գ սննդանյութի լրիվ այրումից անջատ-
ված ջերմային էներգիայի քանակը որոշվում է ջրի ջերմաստիճանի փոփո-
խության միջոցով: Այդ էներգիան կոչվում է նյութի ֆիզիկական էներգիական 
(կալորիական) արժեք, իսկ օրգանիզմում տվյալ նյութի 1գ այրումից առաջա-
ցած էներգիայի քանակը՝ ֆիզիոլոգիական էներգիական (կալորիական) արժեք: 
Հարկ է նշել, որ թթվածնի բավարար քանակության դեպքում ճարպերի ու 
ածխաջրերի այրումից անջատված ջերմային էներգիայի քանակը նույնն է 
թե՛ փորձանոթում (in vitro) և թե՛ օրգանիզմում (in vivo): Այսինքն՝ դրանց ֆի-
զիկական և ֆիզիոլոգիական կալորիական արժեքները համընկնում են: Հա-
մապատասխանաբար ճարպերից անջատվում է 9.3 կկալ (38.94 կջ), իսկ 
ածխաջրերից՝ 4.1 կկալ (17.17 կջ) էներգիա: Սակայն սպիտակուցների դեպ-
քում դա այդպես չէ. դրանց ֆիզիկական կալորիական արժեքն ավելի մեծ է, 
քան ֆիզիոլոգիականը: Պատճառն այն է, որ փորձանոթում սպիտակուցնե-
րը ենթարկվում են լրիվ այրման և առաջացնում 5.8 կկալ (25.8 կջ) էներգիա, 
իսկ օրգանիզմում մինչև վերջ չեն ճեղքվում, ուստի անջատված էներգիայի 
քանակն ավելի քիչ է՝ 4.1 կկալ (17.17 կջ): 

Յուրացված էներգիայի քանակ կարելի է որոշել 2 եղանակով՝ ուղղակի 
և անուղղակի կալորիաչափությամբ: 

Ուղղակի կալորիաչափություն: Ուղղակի կալորիաչափությունը կա-
տարվում է հերմետիկ փակ կալորիաչափական խցիկի միջոցով, որտեղ 
հետազոտվողը պետք է անցկացնի 24-48 ժամ: Խցիկը մատակարարվում է 
Օ2-ով և ազատվում CՕ2-ից և այլ արգասիքներից։ Այն երկպատ է, նրա ներ-
քին շերտը ջերմաթափանց է, իսկ պատերի արանքով հոսում է ջուր: Անհա-
տի մարմնից հեռացող ջերմության հաշվին խցիկի պատերով հոսող ջուրը 
տաքանում է: Հետևաբար իմանալով ջրի ծավալը, ջերմունակությունը և 
ջերմաստիճանի փոփոխությունը՝ կարելի է որոշել անմիջապես մարմնից 
հեռացող ջերմային էներգիայի քանակը: Սակայն այս մեթոդը չափազանց 
աշխատատար և տեխնիկապես դժվար է, ուստի զանգվածային կիրառում 
չունի։ Այդ է պատճառը, որ նյութափոխանակության գործընթացների արդ-
յունավետությունը որոշվում է անուղղակի կալորիաչափության միջոցով: 

Անուղղակի կալորիաչափություն: Օրգանիզմում էներգիայի հիմնա-
կան աղբյուրը օքսիդացման ռեակցիաներն են (95%), որոնց ընթացքում 
ծախսվում է թթվածին և անջատվում ածխաթթու գազ: Հետևաբար ներշն-
չած և արտաշնչած օդի գազափոխանակության հետազոտությամբ հնարա-
վոր է հաշվարկել օրգանիզմի էներգիական ծախսերը։  

Անուղղակի կալորիաչափության դեպքում հաշվարկում են շնչառական 
գործակիցը, թթվածնի կալորիական համարժեքը և մեկ օրում յուրացված Օ2 –ի քա-
նակը։ 

Շնչառական գործակիցը (ՇԳ) որոշվում է օրգանիզմի կողմից արտա-
զատված CO2-ի և յուրացված Օ2-ի ծավալների հարաբերությամբ. 
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ՇԳ = արտաշնչած CO2  
       յուրացված Օ2 

 

Անհատի ներշնչած և արտաշնչած գազերի հետազոտությունը կա-
տարվում է Դուգլաս- Հոլդենի մեթոդով: Մեթոդի էությունն այն է, որ հետա-
զոտվողը 10-15 րոպե շնչում է օդ պարունակող հատուկ պարկի մեջ, այնու-
հետև այդ օդը ենթարկվում է հետազոտության, և որոշվում են ներշնչած Օ2-
ի և արտաշնչած CO2-ի քանակները: Տարբեր սննդանյութերի ճեղքման ըն-
թացքում կլանված թթվածնի և արտադրված ածխաթթու գազի քանակները 
տարբեր են, հետևաբար դրանց շնչառական գործակիցները նույնը չեն: Ած-
խաջրերի թթվածնային ճեղքման ընթացքում ծախսվում է նույնքան Օ2, 
որքան և առաջանում է CO2. 

 

 C6H12O6 + 6O2 + 36H3PO4 +36ԱԿՖ = 6CO2 + 36ԱԵՖ + 42H2O։ 
 

Հետևաբար ածխաջրերի ՇԳ-ն հավասար է 1-ի: Ճարպերի և սպիտա-
կուցների մոլեկուլներն ավելի աղքատ են թթվածնով, ուստի դրանց օքսի-
դացման համար պահանջվում է ավելի շատ O2, քան առաջանում է CO2: Սա 
է պատճառը, որ դրանց շնչառական գործակիցները 1-ից փոքր են: Ճարպե-
րի դեպքում ՇԳ-ն հավասար է 0.7-ի, սպիտակուցներինը՝ 0.8-ի, իսկ խառը 
սննդինը՝ 0.85-0.9-ի։ Շնչառական գործակցի միջոցով կարելի է որոշել, թե 
հիմնականում որ նյութն է օրգանիզմում ենթարկվում օքսիդացման և ծա-
ռայում որպես էներգիայի աղբյուր:  

Շնչառական գործակիցը ֆունկցիոնալ ցուցանիշ է, դրա միջոցով կա-
րելի է պարզել, թե որ գործընթացն է գերակշռում անհատի օրգանիզմում՝ 
ասիմիլա՞ցիան, թե՞ դիսիմիլացիան։ Հանգիստ պայմաններում շնչառական 
գործակիցը մոտ 0.85-0.9 է, որը վկայում է օրգանիզմում խառը սննդի 
այրման մասին։ Նյութափոխանակության ակտիվացման ժամանակ սկզբում 
առավելապես ծախսվում են պահեստավորված ածխաջրերը: Երբ դրանց 
պաշարները սպառվում են, ապա օքսիդացման են ենթարկվում նաև ճար-
պերը: Օրգանիզմում սպիտակուցներն ունեն ավելի կարևոր նշանակություն 
(կառուցողական, կատալիզային, ազդանշանային և այլն), ուստի որպես 
էներգիայի աղբյուր՝ դրանք օգտագործվում են ածխաջրերից ու ճարպերից 
հետո: Նման իրավիճակը, երբ սպիտակուցները դառնում են էներգիայի հիմ-
նական աղբյուր, վտանգավոր է, քանի որ կարող է հանգեցնել օրգանիզմի 
հյուծման։  

Ֆիզիկական աշխատանք կատարելիս շնչառական գործակիցը նույն-
պես փոխվում է: Աշխատանքի ընթացքում այն ձգտում է 1-ի, քանի որ 
մկաններում ակտիվանում է ածխաջրերի օքսիդային ճեղքումը։ Աշխա-
տանքն ավարտելուց հետո սկսվում է վերականգնողական շրջանը: Դրա 
սկզբում (աշխատանքն ավարտելուց մի քանի րոպե անց) շնչառական գոր-
ծակիցը դառնում է 1-ից մեծ։ Դա բացատրվում է նախ նրանով, որ աշխա-
տանքի ընթացքում օրգանիզմում գոյանում է թթվածնային «պարտք», և 
երկրորդ՝ արյան մեջ կուտակվում են սննդանյութերի թերայրման արգասիք-
ներ (կաթնաթթու և այլ նյութեր): Վերջիններս դուրս են մղում CO2-ը բիկար-
բոնատային բուֆերներից, որի հաշվին դրա քանակն արյան մեջ ավելանում 
է։ Վերականգնողական շրջանի ավարտին (20-30 րոպե անց) շնչառական 
գործակիցը նվազում է՝ հասնելով 0.6-0.7-ի: Դա պայմանավորված է բուֆեր-
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ներով նորից ածխաթթու գազը կապելով և հիմնային պահեստները վերա-
կանգնելով, ինչպես նաև թթվածնային «պարտքը» լրացնելով: Վերականգ-
նողական շրջանից հետո շնչառական գործակիցը վերադառնում է իր բնա-
կանոն ցուցանիշին։ 

 ՇԳ-ի մեծությունը պայմանավորված է տարիքով, սեռով, թոքերի օդա-
հարման աստիճանով, հորմոնային և նյարդային գործոններով, օրգանիզմի 
ակտիվությամբ, առողջական վիճակով և այլն։ Օրինակ՝ երկարատև քաղցի 
կամ շաքարախտի դեպքում, մեծանում է ճարպերի և սպիտակուցների օք-
սիդացումը, որի հետևանքով ՇԳ-ը նվազում է մինչև 0.7: 

Թթվածնի կալորիական համարժեք: Կենսաքիմիայից հայտնի է, որ տար-
բեր սննդանյութերի այրման համար պահանջվում է տարբեր քանակութ-
յամբ թթվածին, և անջատվում է տարբեր քանակների ջերմություն։ Թթված-
նի ամենաշատ քանակը (2.019 լ) պահանջվում է 1գ ճարպի, այնուհետև՝ 
սպիտակուցի (0.96լ), ապա՝ ածխաջրերի (0.83 լ) օքսիդացման համար: Այդ 
պատճառով անհրաժեշտ է որոշել 1 լիտր թթվածնի մասնակցությամբ տարբեր 
սննդանյութերի այրումից առաջացած էներգիայի քանակը, որը կոչվում է թթվածնի 
կալորիական (ջերմային) համարժեք։ Օրինակ՝ 1 գ գլյուկոզի այրումից անջատ-
վում է 4.1 կկալ ջերմություն, և ծախսվում է 0.83 լ թթվածին, իսկ 1 լ թթված-
նի մասնակցությամբ դրա այրումից կառաջանա 5.05 կկալ (21.14 կջ) ջեր-
մություն, որն էլ կոչվում է թթվածնի կալորիական համարժեք ածխաջրերի 
դեպքում: Նույնպես կարելի է հաշվել ճարպի և սպիտակուցների թթվածնի 
կալորիական համարժեքները: Դրանք համապատասխանաբար հավասար 
են՝ մոտ 4.69 կկալ (19.64 կջ) և 4.48 կկալ (18.18 կջ) էներգիա։  

Շնչառական գործակցի յուրաքանչյուր արժեքին համապատասխա-
նում է թթվածնի կալորիական համարժեքի որոշակի մեծություն: Որոշելով 
շնչառական գործակիցը և միավոր ժամանակում յուրացված թթվածնի քա-
նակը՝ կարելի է հաշվել օրգանիզմում յուրացված (անջատված) էներգիայի 
քանակը: Ներկայացնենք մեկ պարզեցված օրինակ. հետազոտությունը ցույց 
է տվել, որ անհատը 1 օրում յուրացրել է 570 լ Օ2, իսկ ՇԳ-ն հավասար է 1: 
Դա նշանակում է, որ օրգանիզմում առավելապես ճեղքվել են ածխաջրերը, 
ուստի յուրացված Օ2-ի ծավալը՝ 570 լ, պետք է բազմապատկենք դրա կալո-
րիական համարժեքով՝ 5.05 կկալ/լ, և կստանանք 2878.5 կկալ էներգիա: 
Կան աղյուսակներ, որոնցով, ըստ ՇԳ-ի մեծության և յուրացված Օ2 ծավալի, 
կարելի է որոշել 1 օրում հետազոտվողի օրգանիզմում անջատված էներ-
գիայի քանակը:  

 

16.3. Հիմնական փոխանակություն 
 

Տարբերում են էներգիական ծախսերի հետևյալ տեսակներ: 
Պլաստիկ փոխանակությունը օրգանիզմի աճի, զարգացման, հյուսված-

քային տարրերի վերականգնման համար պահանջվող էներգիայի ծախսն է: 
Հիմնական փոխանակությունը էներգիայի այն նվազագույն ծախսն է, որն 

անհրաժեշտ է լիակատար հանգստի պայմաններում գտնվող օրգանիզմի 
համար: Էներգիայի այդ քանակը ծախսվում է ներքին օրգանների գործու-
նեության, արյան շրջանառության, շնչառական մկանների կծկումների, 
մարմնի կայուն ջերմաստիճանը և այլ հոմեոստատիկ ցուցանիշներ պահ-
պանելու, մկանների լարվածությունն ապահովելու և այլ գործընթացների 



604 | ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 
 

վրա։ Միջին տարիքի 70 կգ քաշ ունեցող տղամարդկանց համար այն հավա-
սար է մոտ 1700 կկալ (7117 կջ), կանանց դեպքում 10 %-ով պակաս, իսկ 
երեխաների դեպքում 10 %-ով ավելի է: Քանի որ հիմնական փոխանակութ-
յան մեծ մասը բաժին է ընկնում կմախքային մկաններին, ապա դրա մեծութ-
յունը պայմանավորված է հիմնականում մարմնի չափերով և մկանային 
զանգվածով: Երբ մկանային զանգվածը պակասում է կամ փոխարինվում 
ճարպային հյուսվածքով, հիմնական փոխանակության ցուցանիշը նվազում 
է: Այդ նույն պատճառով կանանց և տարեց մարդկանց շրջանում հիմնական 
փոխանակության ցուցանիշը տղամարդկանց համեմատ ավելի փոքր է։ Յու-
րաքանչյուր 1 մ2 մակերեսի հաշվարկով միջինը պահանջվում է 850-1250 
կկալ էներգիա: 

Հիմնական փոխանակությունը որոշվում է ստանդարտ, միօրինակ 
պայմաններում. 

 Անհատը պետք է լինի ֆիզիկական և մտավոր լիակատար հանգստի 
վիճակում, առնվազն 1 ժամ առաջ պետք է դադարեցվի ցանկացած ծանրա-
բեռնվածություն: 

 Անհատը պետք է լինի պառկած, աչքերը՝ փակ, սակայն արթուն 
վիճակում: 

 Անհատը պետք է լինի քաղցած: Հետազոտությունը կատարվում է ու-
տելուց 12-16 ժամ հետո, և նախապես 3 օրվա ընթացքում անհատը չպետք 
է օգտագործի սպիտակուցային սնունդ: 

 Հետազոտությունը կատարվում է առավոտյան, միջավայրի 18-22 օC 
ջերմաստիճանի պայմաններում: 

Ընդհանուր փոխանակությունն ընդգրկում է հիմնական փոխանակության 
և տարբեր իրավիճակներում օրգանիզմի կենսագործունեության համար 
պահանջվող էներգիայի ծախսերը: Ֆիզիկական և մտավոր աշխատանքի 
ժամանակ էներգիական ծախսերը պայմանավորված են աշխատանքի 
բնույթով, բարդության աստիճանով, արտաքին միջավայրի պայմաններով 
(օդի ջերմաստիճանով, խոնավությամբ), անհատի նյարդային և հորմոնային 
համակարգերի ակտիվությամբ, ինչու չէ, նաև նրա հոգեհուզական վիճակով 
ու տրամադրությամբ: Սովորաբար ֆիզիկական աշխատանք կատարելիս է-
ներգիական ծախսերն ավելին են, քան մտավորի դեպքում: Պայմանավոր-
ված ֆիզիկական աշխատանքի ծանրությամբ՝ այն կարող է կազմել օրական 
մոտ 5000-6000 կկալ, մինչդեռ մտավոր աշխատանքի դեպքում՝ 3000-4000 
կկալ: 

Արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանի նվազումը, սննդի ընդունումը, 
հուզական և լարված իրավիճակները, սիմպաթաադրենալային համակարգի 
դրդումը հանգեցնում են էներգիական փոխանակության ինտենսիվության 
ավելացմանը: Վահանագեղձի թիրոքսին հորմոնը զգալիորեն ակտիվացնում 
է այդ գործընթացը: Այն արագացնում է ածխաջրերի և ճարպերի օքսիդա-
ցումը, սակայն լինելով օքսիդային ֆոսֆորիլացման բնական փեղեկիչ՝ 
ճնշում է ԱԿՖ-ի ֆոսֆորիլացումը: Հետևաբար ռեակցիայի ընթացքում 
առաջացած ամբողջ էներգիան վերածվում է ջերմայինի, և ոչ թե կուտակ-
վում որպես ԱԵՖ: Էներգափոխանակությունն ակտիվացնում են նաև մակե-
րիկամների կեղևի կորտիզոլ հորմոնը, սոմատոտրոպինը և արական սեռա-
կան հորմոնները:  
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Հիմնական փոխանակության մակարդակը նվազում է քնած ժամանակ 
և երկարատև քաղցի դեպքում:  

 

16.4. Ջերմափոխանակություն 
 

Մարդը, ինչպես նաև կաթնասունների ճնշող մեծամասնությունն ու 
թռչունները նույնաջերմ (հոմոյոթերմ, տաքարյուն) օրգանիզմներ են։ Էվոլյու-
ցիայի ընթացքում զարգացած ջերմակարգավորման ավելի կատարելագործ-
ված մեխանիզմների շնորհիվ նրանց մարմնի ջերմաստիճանը համեմատա-
բար անկախ է (բացառությամբ կրիտիկական շեղումների) արտաքին միջա-
վայրից և պահպանվում է հարաբերականորեն հաստատուն մակարդակում: 
Օրգանիզմի աճի, զարգացման, բնականոն կենսագործունեության, ֆերմեն-
տային ռեակցիաների իրականացման հնարավորությունները սահմանա-
փակվում են մարմնի ջերմաստիճանի չափազանց նեղ տիրույթով: 
Սովորաբար օրգանիզմի ներքին ջերմաստիճանի նվազումը 25 օC-ից ցած 
կամ բարձրացումը 43 օC-ից ավելի հանգեցնում է մահվան: 

 Մարմնի ջերմաստիճանը պայմանավորված է օրգանիզմում կատար-
վող երկու գործընթացներով՝ ջերմագոյացմամբ և ջերմատվությամբ: Հետևա-
բար հաստատուն մակարդակի պահպանումը հնարավոր է դրանց հավա-
սարակշռության միջոցով: 

 Օրգանիզմի նույնաջերմությունը որոշ իմաստով հարաբերական է: 
Մարդու մարմինը կարելի է պայմանականորեն բաժանել «թաղանթի» և «կո-
րիզի»: «Թաղանթում» ներառվում են մաշկը, ենթամաշկային ճարպային 
բջջանքը և 3սմ-ից ոչ խոր տեղադրված մկանները, իսկ «կորիզում»՝ խորա-
նիստ մկանները, ներքին օրգանները, արյունը և ԿՆՀ-ն: «Կորիզին» է բնո-
րոշ կայունաջերմությունը, մինչդեռ «թաղանթի» ջերմաստիճանը որոշ չա-
փով անկայուն է և կախված է արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանից: 
«Թաղանթի» ջերմաստիճանի փոփոխություններն ուղղված են «կորիզի» 
կայունաջերմության ապահովմանը: 

Մաշկի տարբեր հատվածներում ջերմաստիճանը նույնը չէ: Ամենա-
ցածր ջերմաստիճանը գրանցվում է ոտքերի մատներում (24.4 օC), քթի և ա-
կանջների շրջանում, իսկ ամենաբարձրը՝ թևափոսում է (36.5-36.9 օC): 
Մաշկի համեմատ ներքին օրգանների ջերմաստիճանն ավելի բարձր է և 
պայմանավորված է այդ օրգանի նյութափոխանակության ակտիվությամբ: 
Լյարդում այն ամենաբարձրն է (38 օC), գլխուղեղում 36.9-37.8 օC է: Արյան 
ջերմաստիճանը ներքին օրգաններից ցածր է, իսկ մաշկից՝ բարձր և միջինը 
կազմում է 37օC-38 օC: Հարկ է նշել, որ ջերմային աստիճանականություն 
նկատվում է ոչ միայն մարմնի լայնական կտրվածքում, այլև երկայնական 
ուղղությամբ: Մաշկից դեպի ներքին օրգաններ (լայնական կտրվածք) ջեր-
մաստիճանն ավելանում է, իսկ գլխից դեպի վերջույթներ (երկայնական 
կտրվածք)՝ նվազում: Ամբողջական օրգանիզմի միջին ջերմաստիճանն ա-
ռավել ճշգրիտ բնութագրվում է աջ նախասիրտ մտնող արյան ջերմաստի-
ճանով: 

Մարմնի ջերմաստիճանը՝ կախված օրվա ժամերից, փոխվում է 0.4-0.5 

օC սահմաններում: Երեկոյան ժամը 16-18-ին այն ավելի բարձր է, քան առա-
վոտյան ժամը 4-ին: Այն փոխվում է նաև տարբեր ֆունկցիոնալ իրավիճակ-
ներում՝ սնունդ ընդունելիս, ֆիզիկական աշխատանքի ժամանակ, նյարդա-
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յին և հումորալ գործոններից և այլն: Սակայն այդ շեղումներն արագ 
շտկվում են հոմեոկինետիկ գործընթացների շնորհիվ: Դա կատարվում է 
ջերմագոյացման (քիմիական ջերմակարգավորման) և ջեմատվության (ֆիզիկական 
ջերմակարգավորման) ուժգնության փոփոխության միջոցով: 

 

16.5. Ջերմագոյացում և ջերմատվություն 
 

Օրգանիզմում ջերմությունը գոյանում է սննդանյութերի ճեղքման և 
ԱԵՖ-ի հիդրոլիզի հաշվին։ Ջերմագոյացման (թերմոգենեզի) արդյունավետութ-
յունը պայմանավորված է նյութափոխանակության մակարդակով և արտա-
քին միջավայրի ջերմաստիճանով։ Շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճա-
նը նվազելու դեպքում ջերմագոյացումն ուժգնանում է երկու հիմնական մե-
խանիզմներով՝ կծկողական և ոչ կծկողական ջերմագոյացմամբ։ 

Կծկողական ջերմագոյացումը (կծկողական թերմոգենեզը) իրականանում 
է կմախքային մկանների լարվածության մեծացման, կամային և ակամա 
կծկումների (դողի) միջոցով։ Մկանային կծկումների դեպքում ակտիվանում 
է ԱԵՖ-ի հիդրոլիզը: Առաջացած էներգիայի մի մասը ծախսվում է մկանների 
կծկման վրա, իսկ մյուս մասը փոխակերպվում է ջերմայինի, որն էլ նպաս-
տում է մարմնի տաքացմանը։ Խիստ սառեցման դեպքում դիտվում է նաև 
«սառնային» դող։ Այն արտահայտվում է մակերեսայնորեն տեղակայված 
մկանների ոչ կամային ռիթմիկ կծկումներով: Սովորաբար դողը սկսվում է 
գլխի և պարանոցի, ապա՝ մարմնի և վերջույթների մկանների կծկումներով։ 
Կամային կծկումների համեմատ մկանային լարվածության մեծացման և դո-
ղի միջոցով իրականացվող ջերմագոյացումն ավելի արդյունավետ է։ Պատ-
ճառն այն է, որ կամային կծկումների դեպքում ուժգնանում է նաև ջերմատ-
վությունը կոնվեկցիայի ճանապարհով, այսինքն՝ զուգահեռ նաև 
կատարվում է ջերմային կորուստ: Իսկ դողի կամ լարվածության մեծացման 
ընթացքում մկանների էներգիական ծախսերն ավելի քիչ են, քան առաջաց-
րած ջերմությունը, ուստի ջերմությունն օրգանիզմում խնայելու տեսակետից 
այս գործընթացներն ավելի շահավետ են: Համեմատության համար նշենք, 
որ մկանների լարվածության մեծացումն ավելացնում է օրգանիզմի ջերմա-
գոյացումը 40-50 %-ով, իսկ դողից՝ այն մեծանում է 2-5 և ավելի անգամ։ 

Կծկողական ջերմագոյացումը կարող է ընկճվել մկանների կծկումները 
թուլացնող նյութերի՝ միոռելաքսանտների (կուրարեանման նյութերի) միջոցով: 

Ոչ կծկողական ջերմագոյացումը (ոչ կծկողական թերմոգենեզը) ջեր-
մության առաջացումն է նյութերի օքսիդացման ընթացքում։ Նախորդ բաժ-
նում արդեն նշվել է օրգանիզմում առաջնային և երկրորդային ջերմային 
էներգիայի առաջացման մեխանիզմների մասին: Մեծ քանակով ջերմություն 
առաջանում է լյարդում, գլխուղեղում, սրտում և գորշ ճարպում։ Լյարդում ոչ 
կծկողական ջերմագոյացումն իրականանում է գլիկոգենոլիզի և դրան հա-
ջորդող գլիկոլիզի հաշվին:  

Ոչ կծողական ջերմագոյացման յուրահատուկ հյուսվածք է գորշ ճար-
պը: Այն պարանոցի շուրջն է, միջթիակային շրջանում, թևատակային փոսե-
րում և կազմում է մարմնի զանգվածի մոտ 1-2-ը: Դրա բջիջները հարուստ 
են այնպիսի միտոքոնդրիումներով, որոնցում օքսիդային ֆոսֆորիլացման 
գործընթացները փեղեկված են: Այդ է պատճառը, որ գորշ ճարպի ճեղքու-
մից առաջացած էներգիայի հաշվին ԱԵՖ չի սինթեզվում, այն ամբողջովին 
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ցրվում է որպես ջերմություն: Սպիտակ ճարպի համեմատ ջերմագոյացումն 
այստեղ մոտ 20 անգամ ավելի ուժգին է կատարվում։ Գորշ ճարպն ունի ար-
տահայտված սիմպաթիկ նյարդավորում, որի դրդումից ջերմության առաջա-
ցումը մեծանում է:  

Ջերմատվությունը օրգանիզմից ջերմության հեռացումն է արտաքին մի-
ջավայր։ «Կորիզը» մեկուսացված է արտաքին միջավայրից փոքր ջերմահա-
ղորդականությամբ օժտված հյուսվածքներով, որոնք ներառվում են «թա-
ղանթում»: Դրանցից են մաշկն ու ենթամաշկային ճարպային բջջանքը, ո-
րոնց ջերմամեկուսիչ հատկությունների շնորհիվ պահպանվում է «կորիզի» 
կայուն ջերմաստիճանը: Չնայած դրան՝ ջերմության ավելցուկը արտաքին 
միջավայր հեռանում է հիմնականում հենց մաշկի միջոցով: Մաշկը հարուստ 
է արյունատար անոթներով, և դրանց լուսանցքի ռեֆլեքսային փոփոխութ-
յամբ կարգավորվում է ջերմատվության արդյունավետությունը, և օրգանիզ-
մը հարմարվում է միջավայրի տարբեր ջերմային պայմաններին: Ջերմութ-
յան փոքր մասը հեռանում է արտաշնչված օդի, ինչպես նաև մեզի և կղանքի 
միջոցով։  

Ջերմատվությունը մաշկով իրականանում է ֆիզիկական գործընթաց-
ների շնորհիվ՝ ջերմաճառագայթում, ջերմահաղորդում, կոնվեկցիա և քրտինքի գո-
լորշիացում։ Դրա արդյունավետությունն ուղիղ համեմատական է ջերմագո-
յացման արագությանը, մաշկի և արտաքին միջավայրի միջև գրանցվող 
ջերմային աստիճանականությանն ու մաշկի մակերեսին։ Ջերմատվության 
արագությունը պայմանավորված է նախևառաջ «կորիզից» դեպի «թա-
ղանթ», այնուհետև՝ «թաղանթից» դեպի շրջակա միջավայր ջերմության 
հաղորդման արագությամբ: Ջերմատվության խոչընդոտ է ենթամաշկային 
ճարպային բջջանքը, որն ունի փոքր ջերմահաղորդականություն: Չոր օդը, 
բրդյա և մազախավոտ հագուստը նույնպես փոքրացնում են ջերմահաղոր-
դումը: 

Ջերմաճառագայթումն իրականանում է մաշկից հեռացող էլեկտրամագ-
նիսական ալիքների ինֆրակարմիր ճառագայթների միջոցով։ Այն ուղիղ հա-
մեմատական է ճառագայթվող մակերեսին և մաշկի ու միջավայրի միջև ե-
ղած ջերմային տարբերությանը: Երբ մաշկի ջերմաստիճանը հավասարվում 
է արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանին, ջերմաճառագայթումը դադարում 
է: Ջերմաչեզոք միջավայրում (մեծահասակների դեպքում հարմարավետ ջեր-
մաստիճան ընդունված է համարել 18-22 C) և օդի ցածր խոնավության 
դեպքում ճառագայթման միջոցով հեռանում է ջերմության մոտ 60 %-ը:  

Ջերմահաղորդումը ավելցուկային ջերմության հեռացումն է, երբ մաշկը 
հպվում է ավելի սառը ֆիզիկական մարմնին: Այս դեպքում հաղորդվող ջեր-
մության քանակը պայմանավորված է մաշկի և ֆիզիկական մարմնի ջեր-
մաստիճանների տարբերությամբ, հպվող մակերեսի մեծությամբ և հպման 
տևողությամբ: Ջերմահաղորդման գործընթացը շարունակվում է այնքան 
ժամանակ, քանի դեռ մաշկի և ֆիզիկական մարմնի միջև առկա է ջերմաս-
տիճանի տարբերություն: Եթե ջերմաստիճանականությունը հավասարվում 
է զրոյի, ջերմահաղորդումը դադարում է: Չշարժվող սառը օդում ջերմահա-
ղորդումը կարող է կազմել ընդհանուր ջերմատվության 15 %-ը: Ջերմության 
կորուստն ավելի մեծ է սառը ջրում լողալիս, քանի որ ջրի ջերմահաղորդա-
կանությունը մոտ 25 անգամ ավելի մեծ է, քան չոր օդինը: Հարկ է նշել, որ 
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հակառակ խոնավ օդին՝ չոր օդը վատ ջերմահաղորդիչ է: 
Կոնվեկցիան շարժվող սառը օդի շփումն է մաշկի ավելի տաք մակերե-

սին: Շփվելով տաք մարմնին՝ սառը օդը տաքանում է, նրա խտությունը՝ 
նվազում, հետևաբար թեթևանում: Տաքացած օդը բարձրանում է վեր, իսկ 
ավելի խիտ և ծանր սառը օդն իջնում է ներքև և նորից հպվում մաշկին։ Օդի 
շիթերի նման փոխարինումը մեծացնում է ջերմատվությունը: Որքան սառն 
է օդի ջերմաստիճանը և մեծ օդային հոսանքների արագությունը քամի, 
օդափոխիչներ, այնքան ավելի ուժգին է կատարվում կոնվեկցիան։ Հարմա-
րավետ ջերմային պայմաններում կոնվեկցիայի միջոցով հեռանում է ջեր-
մության մոտ 15-ը: 

Ինչպես արդեն նշվեց ջերմաճառագայթումը, ջերմահաղորդումն ու 
կոնվեկցիան կարող են իրականանալ, միայն եթե մաշկի ջերմաստիճանը 
գերազանցում է արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը: Իսկ երբ միջավայ-
րի ջերմաստիճանը դառնում է ավելի բարձր, ապա նշված մեխանիզմները 
դառնում են անարդյունավետ, քանի որ մաշկը ինքն է սկսում ստանալ ջեր-
մություն արտաքին միջավայրից: Այս պայմաններում ջերմատվության միակ 
ճանապարհը քրտինքի գոլորշացումն է։ 

Գոլորշիացումն իրականանում է երկու եղանակով՝ չզգացվող և զգացվող 
գոլորշիացմամբ։ 1գ հեղուկի գոլորշիացման դեպքում ծախսվում է մոտ 0.56-
0.58 կկալ 2.43 կջ էներգիա։ Եթե մարդն անգամ չի քրտնում, միևնույնն է, 
մաշկից և շնչառական ուղիներից հեղուկն աննկատ գոլորշիանում է: Այդ 
գործընթացը կոչվում է չզգացվող գոլորշիացում։ Թեև այն ապահովում է օրա-
կան մինչև 600-700 մլ հեղուկի կորուստ, բայց ջերմակարգավորման տեսա-
կետից մեծ արդյունավետություն չունի: Զգացվող գոլորշիացումն իրականա-
նում է քրտինքի գոլորշիացմամբ։ Ջերմաչեզոք միջավայրում ջերմության հե-
ռացումը այս եղանակով կազմում է մոտ 20%: Արտաքին միջավայրի 35 C-
ից բարձր ջերմաստիճանում ու օդի ցածր խոնավության պայմաններում այն 
կարող է կազմել 75-90 և ավելի։  

Սակայն եթե օդը 100-ով հագեցված է ջրային գոլորշիներով, ապա 
գոլորշիացումը դառնում է անհնար: Նման պայմաններում քրտնարտադ-
րությունը թեկուզ մեծանում է՝ հասնելով 5-6 լ և ավելիի, բայց քրտինքը չի 
գոլորշիանում, այլ հոսում է մաշկի վրայով: Այս մեխանիզմը չի նպաստում 
ջերմատվությանը։ Առատ քրտնարտադրությունը կարող է հանգեցնել օրգա-
նիզմի ջրազրկմանը, հանքային աղերի կորստին և հոմեոստազի խախտմա-
նը։ Այդ դեպքում առաջանում է ուժգին ծարավի զգացում, և հեղուկի կո-
րուստը պետք է լրացնել ջուր խմելու միջոցով՝ դրան ավելացնելով կերակրի 
աղ:  

 

16.6. Մարմնի ջերմաստիճանի կարգավորման սկզբունքները  
 

Մարմնի ջերմաստիճանը հոմեոստատիկ ցուցանիշ է, որի շեղումն 
արագ շտկվում է ջերմակարգավորիչ մեխանիզմների միջոցով՝ հետադարձ 
կապի սկզբունքով: Բնականոն պայմաններում, երբ մարդը ֆիզիոլոգիական 
հանգիստ վիճակում է և ջերմաչեզոք միջավայրում, ջերմագոյացման և ջեր-
մատվության միջև առկա է հավասարակշռություն: Այն կովում է նորմոթեր-
միա: Միջավայրի ջերմաստիճանի ու օրգանիզմում դիտվող նյութափոխա-
նակային գործընթացների ուժգնության փոփոխությունները, ֆիզիկական 
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աշխատանքը, լարված իրավիճակները, նյարդային ու հումորալ գործոնները 
կարող են խախտել ջերմային հոմեոստազը՝ առաջացնելով գերջերմություն 
(հիպերթերմիա) կամ թերջերմություն (հիպոթերմիա): Նման խանգարումներ ա-
ռաջանում են նաև զանազան ախտաբանական գործոններից՝ մանրէների, 
վիրուսների, թունավոր նյութերի ազդեցությամբ, բորբոքումների, հյուս-
վածքների քայքայման, քաղցկեղի և այլ պատճառներով: Ջերմային հոմեոս-
տազի շեղումները շտկվում են նյարդային և հումորալ ճանապարհներով։  

Ջերմակարգավորմանը մասնակցում են ԿՆՀ-ի տարբեր բաժիններ՝ 
ողնուղեղը, երկարավուն և միջին ուղեղները, ենթատեսաթումբը, մեծ կիսագնդերի 
կեղևը։ Սակայն ջերմակարգավորման բարձրագույն կենտրոնը ենթատեսաթմ-
բում է։  

Մարմնի ջերմաստիճանի կայունության պահպանման մեջ կարևոր 
դեր ունեն ջերմաընկալիչները, որոնք լինում են տաքազգաց և սառնազգաց: Դ-
րանք տեղակայված են մաշկում, ներքին օրգաններում և արյունատար 
անոթներում, ենթատեսաթմբում, ԿՆՀ-ի այլ բաժիններում։ Սառնազգաց 
ընկալիչները մաշկում տեղակայված են մակերեսորեն և քանակապես մի 
քանի անգամ գերազանցում են տաքազգացներին։ Ջերմազգաց ընկալիչնե-
րի դրդման շեմքը, դրդունակությունը և առաջացրած գրգիռների հաճախա-
կանությունը տարբեր են։  

Ծայրամասային ընկալիչները կարող են գրգռվել, եթե միջավայրի ջեր-
մաստիճանի տատանումները կազմում են 0.1C, իսկ կենտրոնականները՝ 
եթե ուղեղում շրջանառող արյան ջերմաստիճանը փոխվել է 0.01C-ով։ Ջեր-
մաընկալիչներում առաջացած տեղեկատվությունը հաղորդվում է դեպի են-
թատեսաթումբ: Ծայրամասային ընկալիչներն աշխատում են «մուտքային» 
սկզբունքով և նպաստում են կարգավորիչ մեխանիզմների ակտիվացմանը, 
երբ դեռ չի փոխվել ներքին, այսինքն՝ «կորիզի» ջերմաստիճանը: Հակառակ 
դրանց՝ կենտրոնական ընկալիչները խթանում են կարգավորման գործըն-
թացները «ելքային» սկզբունքով, այսինքն՝ երբ առկա է «կորիզի» ջերմաս-
տիճանի շեղում:  

Ջերմակարգավորման գործընթացում առկա է «ելակետային ջերմաստի-
ճան (set point)» հասկացողությունը: Ընդունված է, որ այն 37.1 C է: Եթե 
«կորիզի» ջերմաստիճանը փոքր է ելակետային ջերմաստիճանի մակարդա-
կից, ապա ակտիվանում են ջերմագոյացման, իսկ գերազանցելու դեպքում, 
հակառակը, ջերմատվության մեխանիզմները: Հետևաբար մարմնի ջերմաս-
տիճանը կարգավորվում է հետադարձ կապի սկզբունքով՝ անընդհատ 
ձգտելով «կորիզի» շեղված ջերմաստիճանը վերադարձնել ելակետային 
արժեքին: Ջերմային շեղումները հայտնաբերելու և շտկելու համար պա-
տասխանատու է ենթատեսաթումբը, որը, ազդակները ստանալով ջերմաըն-
կալիչներից, գործում է որպես ինտեգրատիվ՝ գործընթացներն ամբողջակա-
նացնող կենտրոն: 

Ջերմակարգավորմանը մասնակցում են ենթատեսաթմբի առջևի և հե-
տին բաժնի կորիզները: Առջևի բաժնի կորիզները հսկում են ջերմատվության գոր-
ծընթացները, իսկ հետին կորիզներում ջերմագոյացումը կարգավորող կենտ-
րոնն է: Դրանց միջև գործում է համաձայնեցված փոխներգործություն: Են-
թադրվում է, որ ջերմաչեզոք միջավայրում ենթատեսաթմբի առջևի բաժնի 
կորիզները հիմնականում տեղեկատվությունը ստանում են «կորիզի» ջեր-
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մընկալիչներից, իսկ հետին բաժնի կորիզները՝ «թաղանթից»: 
 Ենթատեսաթմբում հայտնաբերված են տարբեր բնույթի նեյրոններ, ո-

րոնց համաձայնեցված գործունեության շնորհիվ իրականանում է ջերմա-
կարգավորումը: Մի խումբ նեյրոններ գործում են որպես ջերմազգայականներ 
(թերմոսենսորներ) և որոշ իմաստով կատարում են կենտրոնական ընկալիչ-
ների դեր: Դրանք ազդակները ստանում են ծայրամասային և կենտրոնա-
կան ջերմընկալիչներից և փոխանցում կապակցող նեյրոններին: Կապակցող 
նեյրոնները վերլուծում են ստացված տեղեկատվությունը, համեմատում 
«կորիզի» ելակետային ջերմաստիճանի (set point) հետ, հայտնաբերում շեղումը, 
այնուհետև ամբողջական պատասխանը հրահանգում էֆեկտոր նեյրոննե-
րին։ Վերջիններս էլ իրականացնում են ջերմաստիճանի շտկումը մաշկի ա-
նոթների լուսանցքի, նյութափոխանակության արագության փոփոխության, 
վարքագծային ռեակցիաների միջոցով:  

Ենթատեսաթմբի առջևի բաժնի կորիզները՝ վերտեսողականը, հարփորո-
քայինը և վերխաչվածքայինը, ապահովում են ջերմատվության գործընթացնե-
րի իրականացումը, որի պատճառով դրանք միավորվում են ֆիզիկական ջեր-
մակարգավորման կենտրոնի մեջ: Միջավայրի բարձր ջերմաստիճանի 
դեպքում մաշկի տաքազգաց ընկալիչներից ազդակահոսքն ուղղվում է դեպի 
ենթատեսաթմբի առջևի բաժնի կորիզներ: Այստեղից վերլուծված և ամբող-
ջականացված հրահանգներն ուղղվում են դեպի երկարավուն ուղեղի անո-
թաշարժ կենտրոն, ապա ողնուղեղի սիմպաթիկ նյարդային համակարգի 
կենտրոններին և թուլացնում վերջիններիս ազդեցությունը մաշկի անոթնե-
րի վրա։ Արդյունքում անոթները լայնանում են, իսկ մաշկի արյունահոսքը՝ 
մեծանում: Դա նպաստում է ջերմատվության մեխանիզմների ակտիվացմա-
նը: Միաժամանակ ֆիզիկական ջերմակարգավորման կենտրոնի այլ նեյրոն-
ներ ակտիվացնում են քրտնագեղձերը նյարդավորող սիմպաթիկ-խոլինէր-
գիկ նյարդաթելերը։ Դրանց հետհանգուցային նյարդաթելերում արտադրվող 
ացետիլխոլինը դրդում է քրտնագեղձերի М-խոլինաընկալիչները և ակտի-
վացնում քրտնարտադրությունը։  

Ակնհայտ է, որ ջերմատվության գործընթացում շատ կարևոր է մաշկի 
արյունահոսքը: Ինչպես հայտնի է, մազանոթները չունեն մկանային շերտ և 
չեն կարող ակտիվ կծկվել կամ թուլանալ: Դրանց լուսանցքի կարգավորումն 
իրականանում է նախամազանոթային անոթ-սեղմանների և զարկերակ-երակա-
յին բերանակցումների (զուգահոսքի անոթներ) միջոցով: Շոգին մաշկի մազա-
նոթների անոթ-սեղմանները բացվում են, իսկ զարկերակ-երակային բերա-
նակցումները՝ փակվում: Հետևաբար մազանոթներով հոսող արյան ծավալը 
մեծանում է՝ նպաստելով ջերմատվության արագացմանը: Հակառակ եր-
ևույթներ դիտվում են միջավայրի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում: Ենթա-
տեսաթմբի առջևի բաժնի կորիզների քայքայումից կենդանիները վատ են 
հաղթահարում միջավայրի շոգ պայմանները: 

Ենթատեսաթմբի հետին բաժնի փորամիջային և մեջքամիջային կորիզները 
կազմում են քիմիական ջերմակարգավորման կենտրոնը: Այն հսկում է ջեր-
մագոյացման գործընթացների արդյունավետությունը: Միջավայրի ցածր 
ջերմաստիճանի դեպքում այս կենտրոնի դրդումն ակտիվացնում է կծկողա-
կան և ոչ կծկողական ջերմագոյացման ողջ համալիրը: Կծկողական թերմո-
գենեզն իրականանում է մարմնական նյարդային համակարգի ակտիվաց-
ման միջոցով: Դրա դրդումը մեծացնում է կմախքային մկանների լարվա-
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ծությունը, և առաջանում է դող: Ջերմությունը պահպանելու յուրահատուկ 
վարքագծային ռեակցիա է կուչ գալու միջոցով մարմնի մակերեսի փոքրա-
ցումը, ինչպես նաև «սագամաշկը»: «Սագամաշկի» էությունը հետևյալն է. 
մազերի տակ եղած օդի շերտի հաստությունը մեծանում է, հետևաբար ջեր-
մատվությունը՝ նվազում: Այս մեխանիզմն առավել մեծ նշանակություն ունի 
կենդանիների դեպքում, իսկ մարդու դեպքում ռուդիմենտ է: Ցուրտ եղանա-
կին մարդը կրում է բրդյա կամ խավոտ գործվածքով շորեր, որոնցում առկա 
օդի բշտիկները փոքրացնում են ջերմահաղորդման արդյունավետությունը:  

Միջավայրի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում օրգանիզմի ջերմային հո-
մեոստազը կայուն պահպանելու համար հատկապես կարևոր է սիմպաթա-
ադրենալային համակարգի դերը: Վերջինս ակտիվացնում է լյարդում գլիկոգե-
նոլիզը, գլիկոլիզը, իսկ գորշ ճարպում՝ լիպոլիզը: Նշված գործընթացների 
արդյունքում անջատվում է ջերմության հավելյալ քանակ, որն էլ նպաստում 
է մարմնի տաքացմանը: Միաժամանակ այս համակարգի դրդումը նպաս-
տում է մաշկի անոթների կծկմանն ու ջերմատվության նվազմանը:  

ԿՆՀ-ի այլ բաժինները նույնպես մասնակցում են ջերմային հոմեոստա-
զի պահպանմանը: Երկարավուն ուղեղի, ողնուղեղի միջոցով կարգավոր-
վում են անոթային ռեակցիաները, պահպանվում է մկանային լարվածութ-
յունը, ակտիվանում՝ քրտնարտադրությունը, իսկ գլխուղեղի մեծ կիսագնդե-
րի գործունեության շնորհիվ իրականանում են ջերմակարգավորման պայ-
մանառեֆլեքսային մեխանիզմները: Քիմիական ջերմակարգավորման 
կենտրոնը քայքայելու կամ ախտահարելու դեպքում կենդանին վատ է հար-
մարվում ցրտին։ 

Ջերմակարգավորման գործընթացում մեծ դեր ունի նաև հորմոնային 
համակարգը, որը, ընդգրկվելով կարգավորիչ մեխանիզմներում, նպաստում 
է ջերմային հոմեոստազի պահպանմանը: Ջերմագոյացումն ակտիվացնող 
ազդեցությամբ օժտված են մակերիկամի միջուկի ադրենալինն ու վահանա-
գեղձի թիրոքսին հորմոնները: Միտոքոնդրիումներում դրանք նպաստում են 
թթվածնի յուրացմանը և ակտիվացնում օքսիդացման ռեակցիաները: Օրի-
նակ՝ թիրոքսինը, լինելով օքսիդային ֆոսֆորիլացման բնական փեղեկիչ, 
ճնշում է ԱԿՖ-ից ԱԵՖ-ի սինթեզը: Այդ պատճառով առաջացած էներգիան 
ամբողջովին վերածվում է ջերմայինի, որն էլ նպաստում է մարմնի ջերմաս-
տիճանի բարձրացմանը: Ջերմագոյացումն ուժգնացնող ազդեցությամբ է 
օժտված նաև մակերիկամի կեղևի կորտիզոլ հորմոնը: 
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17. Արտազատություն 

  
Օրգանիզմի կենսագործունեության ընթացքում նրանում գոյանում են 

նյութափոխանակության միջանկյալ և վերջնական արգասիքներ, որոնք 
այլևս չեն մասնակցում հետագա փոխանակությանը և մեծ քանակությամբ 
կուտակվելու դեպքում կարող են խախտել օրգանիզմի ներքին միջավայրի 
բաղադրության հարաբերական հաստատունությունը և հասցնել ինքնաթու-
նավորման: Օրգանիզմի ներքին միջավայրից նյութափոխանակության ոչ 
պիտանի արգասիքների, թունավոր և օտարածին նյութերի, ինչպես նաև 
ջրի, հանքային աղերի և օրգանական նյութերի ավելցուկի հեռացումը կոչ-
վում է արտազատում, իսկ այդ ֆունկցիան իրականացնող օրգանները՝ ար-
տազատական օրգաններ: 

 

17.1. Արտազատության օրգանները 
 

Արտազատական օրգաններից են երիկամները, թոքերը, մարսողական 
օրգանները, մաշկն իր քրտնագեղձերով և ճարպագեղձերով: 

Թոքերը հեռացնում են ածխածնի երկօքսիդ, ջրային գոլորշիներ, ինչ- 
պես նաև օրգանիզմում առաջացած կամ արտաքին միջավայրից ներթա-
փանցած գազանման և ցնդող նյութեր (ալկոհոլի, եթերի գոլորշիներ, ացե-
տոն և այլն): Երիկամների գործունեությունը խախտվելու դեպքում վերին 
շնչուղիների լորձաթաղանթով սկսում է հեռանալ միզանյութը։ Ստամոքս-
աղիքային ուղու լորձաթաղանթի միջոցով արտազատվում են ծանր մետաղ-
ների աղեր, դեղանյութեր, միզանյութ, միզաթթու, ինչպես նաև ներկանյու-
թեր, որոնք օգտագործվում են տարբեր օրգանների ախտաբանությունն 
ախտորոշելու ժամանակ։ Լյարդն ապահովում է էրիթրոցիտների քայքայու-
մից առաջացած լեղագունակների, ինչպես նաև խոլեստերինի, լեցիտինի, 
տարբեր հորմոնների և նրանց փոխակերպման արգասիքների արտազա-
տումը: Քրտնագեղձերի միջոցով հեռացվում են ջուրը, միզանյութը, մի-

ԱՐՏԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 
 ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 

ԳԼՈՒԽ 17 
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զաթթուն, կրեատինինը, հանքային աղերը: Ճարպագեղձերի արտադրուկի 
կազմում առկա են ազատ ճարպաթթուներ, սեռական հորմոններ, կորտի-
կոստերոիդներ, որոշ վիտամիններ, ֆերմենտների նյութափոխանակության 
արգասիքներ։ 

 

17.2. Միզային օրգանների կառուցվածքը 
 

Միզային օրգանները կազմված են մեզ արտադրող երկու երիկամնե-
րից և մեզ կուտակող և արտազատող օրգաններից, որոնք են միզածորանը, 
միզապարկը և միզուկը։ 

Երիկամները տեղակայված են որովայնի խոռոչի հետին պատին ող-
նաշարի աջ և ձախ կողմերում վերջին կրծքային և վերին երկու գոտկային 
ողերի մակարդակում։ Աջ երիկամը ձախից ցածր է 1-1,5 սմ-ով։ Երիկամը 
լոբաձև է։ Նրա մեջ է մտնում երիկամի դրունքը, որի միջով երիկամ են 
մտնում երիկամային զարկերակը և նյարդերը, և դուրս են գալիս երակն ու 
միզածորանը (նկ. 17.1)։ 

Երիկամը շրջապատված է սեփական ֆիբրոզ պատիճով, որը մի բա-
րակ թիթեղի պես անմիջապես կպած է երիկամի պարենքիմին։ Դրունքի 
շրջանում և հետին մակերեսին առկա է փուխր ճարպային հյուսվածք, որը 
կազմում է երիկամի ճարպային պատյանը։ 

Երիկամում կան կեղևային և միջուկային շերտեր։ Կեղևը զբաղեցնում 
է օրգանի՝ մոտ 4մմ հաստությամբ մակերեսային շերտը։ Միջուկային նյութը 
կազմված է կոնաձև գոյացություններից, որոնք կոչվում են երիկամային 

բուրգեր։ Բուրգերի գագաթներն ուղղված են դեպի երիկամի դրունքը։ Երկու 
և ավելի գագաթներ միանում են և առաջացնում կլորացած բարձրություն-
ներ, որոնք կոչվում են պտկիկներ (մոտ 12 հատ)։ Նրանց վրա առկա փոքր 
ծակոտիների միջոցով մեզը դուրս է գալիս, անցնելով փոքր, այնուհետև մեծ 
բաժակներով, երիկամային ավազանով և միզածորաններով՝ հասնում է մի-

Նկար 17.1. Երիկամի կառուցվածքը։ 

բաժակ
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զապարկ։ 
Երիկամի մորֆոֆունկցիոնալ միավորը նեֆրոնն է, որը սկսվում է միկ-

րոսկոպիկ երկպատ պատիճով (Բոումենի պատիճ) (նկ. 17.2)։ Պատիճն 
ընդգրկում է մազանոթների միահյուսումից առաջացած կծիկը (մալպիգյան 
կծիկ)։ Պատիճն ունի երկու թերթիկ՝ ընդերային և առպատային։ Նրանց 
արանքում մնում է խոռոչ, որը շարունակվում է որպես միզային խողովակի 
խոռոչ։ Կծիկը նրան գրկող պատիճի հետ կազմում է երիկամային մարմնի-
կը։ Մարմնիկները դասավորված են երիկամի կեղևային նյութում։ Բոումենի 
պատիճից սկիզբ է առնում նույնպես կեղևում առկա մերձադիր (պրոքսիմալ) 
ոլորուն խողովակը։ Այնուհետև կեղևի և միջուկի սահմանում նա նեղանում 
և ուղղվում է՝ առաջացնելով միջուկային շերտում տեղակայված, վայրէջ և 
վերել հատվածներից կազմված Հենլեի կանթը։  

Վերել հատվածը միջուկային շերտում լայնանում է և հասնելով իր կծի-
կի մակարդակին՝ վերածվում է հեռադիր (դիստալ) ոլորուն խողովակի։ Մի 
քանի հեռադիր խողովակներ բացվում են հավաքող խողովակի մեջ։ 
Հավաքող խողովակները, սկսվելով կեղևային շերտում, անցնում են միջու-
կով, աստիճանաբար ձուլվում իրար հետ և հասնելով բուրգերի գագաթնե-
րին՝ բացվում են երիկամային բաժակների մեջ։ Յուրաքանչյուր երիկամում 
կա 1-1.2 մլն նեֆրոն, սակայն նրանց քանակը կարող է հասնել և 1.8մլն-ի։ 

Երիկամների ֆունկցիան հասկանալու համար կարևոր է իմանալ նրա 
արյունամատակարարման առանձնահատկությունները։ Երիկամային զար-
կերակը սկիզբ է առնում որովայնային աորտայից։ Կարճ ճանապարհ անց-
նելով՝ այն մտնում է երիկամային դրունքով, ճյուղավորվում է՝ ի վերջո առա-

ջացնելով զարկերակիկներ։ Վերջիններս (առբերիչ զարկերակիկ), մտնելով 
Բոումենի պատիճ, վերածվում են առաջնային մազանոթային ցանցի (մալ-
պիգյան կծիկ), որը կոչվում է «հրաշալի ցանց։ Մազանոթները նորից հա-
վաքվում են և դառնում զարկերակիկ (արտատար զարկերակիկ), որի տրա-
մագիծը մոտ կրկնակի փոքր է առբերիչի տրամագծից։ Արտատար զարկե-
րակիկը ճյուղավորվելով կրկին առաջացնում է արդեն երկրորդային մազա-
նոթային ցանց, որն էլ շրջապատում է միզային խողովակները։ Զարկերա-
կային մազանոթները վերածվում են երակայինների, որոնք էլ ձուլվելով՝ 
առաջացնում են երակիկներ և երակներ։ Վերջիններս միանալով ձևավո-
րում են ստորին սիներակում բացվող երիկամային երակը (նկ. 17.3)։ 

 
Նկար 17.2. Կեղևային նեֆրոնի կառուցվածքը՝ 

 

1.մալպիգյան կծիկ, 2. արտատար զարկերակիկ,  
3. պատիճ, 4. մերձադիր ոլորուն խողովակ,  

5. հավաքող խողովակ, 6. հեռադիր ոլորուն խողովակ, 7. 
Հենլեի կանթ, 8. մազանոթային երկրորդային ցանց, 9. առ-

բերիչ զարկերակիկ, 
 10. կծիկամերձ համակարգ։ 
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Նեֆրոնի կարևորագույն կառուցվածքաֆունկցիոնալ բաղադրիչ է 
կծիկամերձ ապարատը։ Նրանում արտադրվում է պրոտեոլիտիկ մի ֆեր-
մենտ՝ ռենին, որը մեծ նշանակություն ունի արյան ճնշումը կարգավորելու 
գործում։ Այդ կառույցը նման է եռանկյունու, որի երկու կողմերը կազմված 
են առբերիչ և արտատար զարկերակիկների պատերով, իսկ հիմքը՝ նրանց 
հպված դիստալ ոլորուն խողովակի պատով։ Վերջինիս կազմության մեջ կա 
քիմիաընկալիչներով օժտված մի կառույց, որը կոչվում է խիտ բիծ (macula 
densa)։ Այն կարգավորում է զարկերակիկների պատի ռենին արտադրող 
բջիջների ակտիվությունը։  

Տեղակայության և արյունամատակարարման առանձնահատկություն-
ներով պայմանավորված՝ տարբերում են կեղևային և միջուկային նեֆրոն-
ներ։ Նկարագրված կառուցվածքը և արյունամատակարարումը բնորոշ է 
կեղևային նեֆրոններին, որոնք կազմում են բոլոր նեֆրոնների մոտ 80%-ը։ 
Մնացած 20%-ը միջուկամերձ նեֆրոններն են, որոնց երիկամային մարմնի-

կը տեղակայված է կեղևի և միջուկի սահմանում։ Նրանք, ի տարբերություն 
կեղևային նեֆրոնների, ունեն երկար, համարյա մինչև բուրգերի գագաթը 
հասնող Հենլեի կանթ։ 

Այս նեֆրոնների առբերիչ և արտատար զարկերակիկները համարյա 
չեն տարբերվում իրենց տրամագծով, ուստի այստեղ առաջանում է ցածր 
ֆիլտրացիոն ճնշում: Բացի այդ, նրանց արտատար անոթը միզային խողո-
վակների շուրջ կրկնակի մազանոթային ցանց չի առաջացնում, այլ առանց 
ճյուղավորվելու վերածվում է ուղիղ և լայն վարընթաց և վերընթաց մազա-
նոթների (vasa recta), որոնք Հենլեի կանթի և հավաքող խողովակների եր-
կայնքով խոր իջնում են միջուկային նյութի մեջ (նկ. 17.3): Միջուկամերձ 
նեֆրոններն առաջատար դեր են կատարում մեզի խտացման և 

Նկար 17.3. Կեղևային (ձախից) և միջուկամերձ (աջից) նեֆրոնների արյունամատակարարման 
առանձնահատկությունները (բացատրությունը` տեքստում)։ 
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նոսրացման գործընթացներում: 
Միզածորան։ Միզածորանը զույգ օրգան է։ Այն մոտ 30 սմ երկարութ-

յամբ, 4-7 մմ տրամագծով խողովակ է, որը, սկսվելով երիկամի ավազանից, 
շեղորեն իջնում է ցած և բացվում միզապարկի մեջ։ Նրանց պատերն ունեն 
եռաշերտ կառուցվածք՝ լորձաթաղանթ, մկանային շերտ և ադվենտիցիա։ 

Միզապարկ։ Միզապարկը փոքր կոնքի խոռոչում է՝ տղամարդկանց 
դեպքում ուղիղ աղիքից առաջ, կանանց դեպքում՝ արգանդից և հեշտոցից 
առաջ։ Միզապարկը կազմված է գագաթից, ներքև և հետ ուղղված հատա-
կից, նրանց միջև առկա մարմնից և վզիկից։ Միզապարկի պատը կազմված 
է հետևյալ շերտերից՝ լորձային, ենթալորձային հենք, եռաշերտ մկանային 
թաղանթ, ադվենտիցիա և շճային թաղանթ։ Միզապարկի վզիկի մոտ շրջա-
նաձև մկանաթելերը հաստանում են՝ առաջացնելով միզապարկի սեղմանը 
(միզուկի ներքին սեղման), որը կծկվելով կանխում է մեզի անցումը միզուկ։ 
Բացի հատակից, միզապարկի մնացած հատվածների լորձաթաղանթում 
առկա են բազմաթիվ երկայնաձիգ ծալքեր, որոնք վերանում են միզապարկը 
ձգվելու ժամանակ։ Միզապարկի ստորին մասում երևում է ներքին բաց-
վածքը, որը տանում է դեպի միզուկ։ Տղամարդկանց միզուկի երկարությունը 
մոտ 18 սմ է, իսկ կանանց միզուկի երկարությունը՝ 3-3.5 սմ։ 
 

17.3. Երիկամները և նրանց ֆունկցիաները 
 

Արտազատության գլխավոր օրգանները երիկամներն են, որոնց 
հիմնական ֆունկցիան մեզի գոյացումն է: Միզարտադրության շնորհիվ 
երիկամները կատարում են պաշտպանական ֆունկցիա, քանի որ 
օրգանիզմից արտազատում են այնպիսի թունավոր նյութեր, ինչպիսիք են 
սպիտակուցային փոխանակության վերջնական արգասիքները միզանյութը, 
միզաթթուն, կրեատինինը։ 1-2 շաբաթվա սուր երիկամային 
անբավարարությունը, երբ խանգարվում է նշված նյութերի արտազատումը 
օրգանիզմից (ուրեմիա), հանգեցնում է մահվան։ Առողջ մեկ երիկամի 
գործունեությունն ապահովում է օրգանիզմի անհրաժեշտ արտազատական 
ֆունկցիան։  

Բացի մեզով տարբեր նյութեր հեռացնելուց, երիկամները կատարում 
են կարևորագույն այլ ֆունկցիաներ։ Նրանք ակտիվորեն մասնակցում են 
օրգանիզմի ներքին միջավայրի մի շարք հոմեոստատիկ ցուցանիշների կար-
գավորմանը։ Դրանցից են՝  

 արյան և արտաբջջային հեղուկի ծավալը, հետևաբար նաև արյան 
ճնշումը,  

 օսմոսային ճնշումը, 
 էլեկտրոլիտային կազմը,  
 թթվա-հիմնային հավասարակշռությունը,  
 օրգանական նյութերի պարունակությունը և այլն։  
Բացի այդ, երիկամներն ունեն ներզատական ֆունկցիա։ Արտադրելով 

մի շարք կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր՝ ռենին, կինիններ, պրոստագլան-
դիններ, էրիթրոպոետիններ, թրոմբոպոետիններ, կալցիտրիոլ, թրոմբոպլաս-
տին, թրոմբոքսան, ուրոկինազա և այլն, երիկամները մասնակցում են ար-
յան ճնշման, էրիթրոպոեզի, թրոմբոպոեզի, կալցիումի փոխանակության, 
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արյան մակարդման, ֆիբրինոլիզի կարգավորմանը։ 
Եվ վերջապես, երիկամներին բնորոշ է նաև սեփական նյութափոխա-

նակային ֆունկցիան. նրանք մասնակցում են սպիտակուցների, ճարպերի, 
ածխաջրերի փոխանակությանը։ 

 

17.4. Երիկամային արյունահոսք, նրա կարգավորման 
մեխանիզմները 

 

Երիկամներն ունեն արյունամատակարարման որոշակի առանձնա-
հատկություններ, որոնցով մեծապես պայմանավորված է նրանց ֆունկցիա-
ների իրականացումը։ Ի տարբերություն այլ օրգանների՝ երիկամներում ար-
յունն օգտագործվում է ոչ միայն օրգանի սնուցման, այլև միզագոյացման 
համար։ Բացի այդ, եթե այլ օրգաններում արյունամատակարարման չափը 
պայմանավորված է նրանց նյութափոխանակության ակտիվությամբ, ապա 
երիկամներում, հակառակը, աշխատանքի ինտենսիվությունը որոշվում է 
արյունամատակարարման ծավալով։  

Ըստ տեսակարար արյունահոսքի՝ երիկամը օրգանիզմի ամենաառատ 
արյունամատակարարվող օրգանն է: 1 րոպեում երիկամի հյուսվածքով 
անցնում է մոտ 1300 մլ արյուն, որը համապատասխանում է սրտից ար-
տամղված րոպեական ծավալի 25%-ին: Այն 1 օրում հասնում է 1800 լ։ 

Երիկամները արյուն ստանում են որովայնային աորտայից սկիզբ առ-
նող կարճ երիկամային զարկերակներից։ Նրանց տարբեր հատվածների ար-
յունամատակարարումը միանման չէ: Ամբողջ արյունահոսքի մոտ 90%-ն 
անցնում է կեղևային շերտով և կոչվում է կեղևային արյունահոսք: Այն ա-
պահովում է մեզի ֆիլտրումը երիկամի կծիկներում, ինչպես նաև մատակա-
րարում է թթվածնով հետներծծման հիմքում առկա էներգակախյալ պրոցես-
ները։ Միջուկային արյունահոսքը, կազմելով ամբողջ արյունահոսքի ընդա-
մենը 10%-ը, նպաստում է միջուկային նյութի ինտերստիցիալ հյուսվածքի 
բարձր օսմոսային ակտիվության պահպանմանը։ Դա անհրաժեշտ է կծի-
կում քամված նյութերի անդրխողովակային հետներծծման և մեզի խտաց-
ման համար:  

Արդեն նշվել է, որ երիկամներում առկա են երկու մազանոթային ցան-
ցեր՝ մալպիգյան կծիկը և խողովակիկները շրջապատող ցանցը։ Եթե վեր-
ջինս կատարում է միաժամանակ երկու ֆունկցիա՝ նյութափոխանակային և 
մասնակցություն միզագոյացմանը, ապա երիկամային մարմնիկի մազանո-
թային ցանցին բնորոշ է զուտ միզագոյացման ֆունկցիան։ 

Կծիկային մազանոթներում այլ օրգանների մազանոթների համեմատ 
բավականին բարձր է արյան հիդրոստատիկ ճնշումը (70 մմ ս.ս.), որն 
անհրաժեշտ է միզագոյացման համար։ Դա պայմանավորված է ինչպես 
բարձր ճնշում ունեցող որովայնային աորտային մոտ երիկամային մազա-
նոթների տեղակայությամբ, այնպես էլ առբերիչ և արտատար զարկերակիկ-
ների տրամագծի տարբերությամբ։  

Միզագոյացման նորմալ մակարդակ ապահովելու համար անհրաժեշտ 
է նաև երիկամային արյունահոսքի հարաբերորեն կայուն վիճակ։ Դրա հա-
մար արյունահոսքն այստեղ մեծ մասամբ ինքնավար է և հարաբերորեն կա-
յուն զարկերակային համակարգային ճնշման 80-180 մմ ս.ս. սահմաններում 
տատանվելու դեպքում։ Այդ ինքնակարգավորումը իրականացնող մեխա-
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նիզմն ունի մկանային ծագում։ Երբ առբերիչ զարկերակիկում բարձրանում 
է արյան ճնշումը, նրա պատերի հարթմկանային բջիջները կծկվում են՝ փոք-
րացնելով դեպի մազանոթներ հոսող արյան ծավալը՝ այսպիսով կանխելով 
արյան ճնշման հնարավոր բարձրացումը։ Հակառակը, արյան ճնշումն իջնե-
լու ժամանակ մկանային բջիջների թուլացման շնորհիվ անոթները լայնա-
նում են, արյան հոսքը դեպի մալպիգյան կծիկ մեծանում է, որն արյան ճնշու-
մը պահպանում է անհրաժեշտ մակարդակում։ Նկարագրված ինքնակար-
գավորիչ մեխանիզմը, որը հատուկ է միայն կեղևային արյունահոսքին, կոչ-
վում է Բեյլիսի էֆեկտ:  

Բացի միոգեն ինքնակարգավորման մեխանիզմից, կեղևային նեֆրոն-
ների զարկերակիկների տոնուսի վրա կարող է ազդել նաև նեֆրոնի կծիկա-
մերձ ապարատի խիտ բծով պայմանավորված կարգավորիչ մեխանիզմը։ Դ-
րա էությունը հետևյալն է. երբ մեծանում է կծիկային արյունահոսքը, մեզի 
հոսքը խողովակներով արագանում է, հետներծծման ժամանակը կար-
ճանում է: Արդյունքում դիստալ ոլորուն խողովակով հոսող մեզում մեծանում 
է Na+-ի խտությունը և դա, ընկալվելով խիտ բծով, նպաստում է անոթա-
սեղմիչ նյութերի արտազատմանը։ Վերջինների ազդեցությամբ տվյալ նեֆ-
րոնի առբերիչ զարկերակիկը նեղանում է՝ փոքրացնելով արյունահոսքը կծի-
կում,՝ընկճելով քամման պրոցեսը և NaCl-ի կորուստը։ Այս խողովակակծի-
կային հետադարձ կապը վայրկյանների ընթացքում քամման պրոցեսը հար-
մարեցնում է օրգանիզմի ջրա-աղային փոխանակությանը արյան նորմալ 
ճնշման դեպքում։  

Կա նաև ինքնակարգավորման երրորդ՝ ռենին-անգիոթենզինային մեխա-
նիզմը, որն ուղղված է պահպանելու կծիկային քամման մակարդակը զարկե-
րակային ճնշման 80-90 մմ ս.ս. ցուցանիշից նվազելու դեպքում։ Այն իրակա-
նանում է արտատար զարկերակիկների նեղացման հաշվին, որը բարձ-
րացնում է ճնշումը մալպիգյան կծիկում և ուժեղացնում քամման 
արագությունը: 

Միջուկային արյունահոսքի մեծությունը հիմնականում պայմանավոր-
ված է զարկերակային ճնշման արժեքով: Նրա վրա կարող են ազդել նաև 
տարբեր հորմոններ և ակտիվ այլ նյութեր՝ անգիոտենզին II-ը, վազոպրե-
սինը, բրադիկինինը և այլն։ 

 
17.5. Միզագոյացման մեխանիզմը 

 
Միզագոյացումը երեք հիմնական գործընթացների արդյունք է. 1. Կծի-

կային գերքամում (ուլտրաֆիլտրացիա), որի ընթացքում արյան պլազմայից 
ջուրը և ցածրմոլեկուլային բաղադրիչներն անցնում են պատիճի խոռոչ, և 
առաջանում է առաջնային կամ նախնական մեզը։ 2. Անդրխողովակային 
հետներծծում (ռեաբսորբցիա), որը կատարվում է նեֆրոնի միզային խողո-
վակիկներում: Այդ գործընթացի արդյունքում ջուրը և օրգանիզմին անհրա-
ժեշտ նյութերն առաջնային մեզից անցնում են օրգանիզմի ներքին միջա-
վայր։ 3. Խողովակային հյութազատում (սեկրեցիա)։ Դա արյան մեջ առկա 
կամ խողովակի էպիթելային բջիջներում սինթեզվող նյութերի անցումն է 
խողովակների խոռոչ (նկ. 17.4)։ 
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17.5.1. Կծիկային ֆիլտրում 

 
Կծիկային ֆիլտրումը (գերքամումը) կատարվում է կծիկային քամիչի 

(ֆիլտրի) միջոցով, որը կազմված է երեք շերտերից՝ մազանոթների 
էնդոթելից, հիմային թաղանթից և պատիճի ընդերային թերթիկից (նկ. 
17.5):  

 

 
Մազանոթների Էնդոթելը ֆենեստրային (պատուհանավոր) տեսակի է. 

բջիջների թաղանթում կան 20-100 նմ մեծությամբ ճեղքեր, որի շնորհիվ այն 
ազատ թափանցելի է պլազմայի ջրի և նրա մեջ լուծված ցածրմոլեկուլային 
նյութերի համար։  

Հիմային թաղանթը քամիչի հիմնական մասն է։ Այն ամուր կոլագենա-
յին թելիկների միահյուսումից առաջացած խիտ ցանց է: Վերջինս իր ավելի 
փոքր անցքերի (մոտ 2.9 նմ) և ներկառուցված գլիկոզամինգլիկանների մի-
ջոցով առաջացած էլեկտրաբացասական լիցքավորման շնորհիվ խոչընդո-
տում է ինչպես խոշոր մոլեկուլների, այնպես էլ բացասական լիցքավորված 
նյութերի, օրինակ, սպիտակուցների անցումը: 

Կծիկային քամիչի երրորդ շերտը ձևավորվում է պատիճի ընդերային 
թաղանթի բջիջների՝ պոդոցիտների ելուստներով, որոնց միջոտիկային մի-
ջակայքերը պատված են բացասական լիցք ունեցող սիալապրոտեին պա-
րունակող ճեղքավոր թաղանթներով։ Վերջիններիս ճեղքերի լայնությունը 
հասնում է մոտ 10նմ, որը սահմանափակում է բարձրմոլեկուլային նյութերի  
քամումը։ Պոդոցիտների ելուստներն ունակ են կծկվելու և թուլանալու, որի 
շնորհիվ նրանք փոփոխում են ֆիլտրացիոն ճեղքերի չափերը, և միկրոպոմ-
պի պես քամուկը քաշում են պատիճի խոռոչ։  

Նկար 17.5. Միզագոյացմանը մասնակցող 
ճնշումները երիկամային մարմնիկում՝ 

 
1. հիդրոստատիկ ճնշում, 2. օնկոսային ճնշում, 3. 

առաջնային մեզի ճնշում։ 

 
 
 

Նկար 17.4. Միզագոյացմանը մասնակցող 
հիմնական գործընթացները՝ 

 

1. պատիճային քամում, 2. խողովա-
կիկային հետներծծում, 3. խողովակիկային 

հյութազատություն։ 
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Կծիկի թաղանթով ազատ քամվում են մինչև 5500 մոլեկուլային զանգ-
վածով ցածրմոլեկուլային նյութեր, ինչպիսին ինուլինն է։ Մոլեկուլային զանգ-
վածը մեծանալուն զուգընթաց նյութերի քամվելիությունը փոքրանում է։ Օ-
րինակ՝ հեմոգլոբինի (մոլեկուլային զանգվածը 64500) քամվելիությունը 3% 
է, ալբումինինը (մոլեկուլային զանգվածը 69000)՝ 0.03%։ Դժվարությամբ 
քամվում են նաև սպիտակուցների հետ կապված ցածրմոլեկուլային նյութե-
րը՝ սուլֆանիլամիդների մեծ մասը, սրտային գլիկոզիդ դիգիտոքսինը, ինչ-
պես նաև կալցիումի իոնների մոտ 40%-ը։ Քամվելիության բացարձակ սահ-
մանը 80000 է, որից ավելի մեծ զանգված ունեցող խոշորմոլեկուլային նյու-
թերը, օրինակ՝ գլոբուլինները, արդեն քամվել չեն կարող։ Չնայած խոչընդո-
տող պայմաններին՝ որոշ խոշորմոլեկուլային սպիտակուցներ ոչ մեծ քանա-
կությամբ, այնուամենայնիվ, թափանցում են առաջնային մեզի մեջ: Այսպի-
սով, առաջնային մեզի կազմի ձևավորումը պայմանավորված է քամող թա-
ղանթի թափանցելիությամբ և նրա լիցքավորմամբ։ 

Երիկամների որոշ ախտաբանությունների ժամանակ, ինչպես նաև 
հակաբիոտիկների ազդեցությամբ քամիչը որոշ չափով կորցնում է բացա-
սական լիցքը, որը մեծացնում է սպիտակուցների, հատկապես ալբումիննե-
րի քամման հնարավորությունը։ Հետևաբար մեզում վերջիններիս հայտնվե-
լը առավելապես քամիչի բացասական լիցքի չեզոքացման վկայությունն է, 
իսկ երբ մեզի հետ օրգանիզմից սկսում են հեռանալ նաև բարձրմոլեկուլային 
սպիտակուցները, նշանակում է մեծացել է քամող թաղանթի թափանցե-
լիությունը։ 

Քամումը պայմանավորված է նաև քամող թաղանթի մակերեսով, որը 
միջինը 1.5-2 մ2 է և հավասար է մարմնի մակերեսին։ Քամող պատնեշը որոշ 
դեպքերում կարող է փառակալել։ Նրա «մաքրումը» իրականացնում են մե-
զանգիալ բջիջները և պոդոցիտները, որոնք ունակ են ֆագոցիտոզի միջո-
ցով կլանելու փառի բարձրմոլեկուլային բաղադրիչները՝ հետագայում դրանք 
քայքայելով լիզոսոմներում։ 

Քամման շարժիչ ուժը ֆիլտրացիոն ճնշումն է, որը ձևավորվում է երեք 
մեծությունների փոխազդեցությամբ։ Առաջինը, որը նպաստում է քամմանը, 
կծիկի մազանոթների հիդրոստատիկ ճնշումն է (Ph)։ Այն հիմնականում 
պայմանավորված է պատիճի առբերիչ և արտատար զարկերակիկների լար-
վածության հարաբերակցությամբ և միջինը հավասար է 70 մմ ս.ս.-ի: 
Ֆիլտրման պրոցեսին հակազդող ուժերը երկուսն են՝ արյան օնկոսային 
ճնշումը (Pօնկ), որը 25-30 մմ ս.ս. է և երիկամային ճնշումը (Pերիկ), որը 
պատիճի խոռոչի առաջնային մեզի և երիկամի հյուսվածքի հակաճնշումն է 
և միջինը 15-20 մմ ս.ս. է: Այսպիսով, արդյունավետ ֆիլտրացիոն ճնշումը 
(Pֆ) որոշվում է հետևյալ բանաձևով և հավասար է մոտավորապես 20 մմ 
ս.ս.. 

Pֆ = Ph - (Pօնկ + Pերիկ)  
Pֆ = 70 մմ ս.ս. - (30 մմ ս.ս. + 20 մմ ս.ս.) = 20 մմ ս.ս: 
Հասկանալի է, որ նշված ցուցանիշներից ցանկացածի փոփոխությու-

նը կանդրադառնա երիկամներում ընթացող քամման, հետևաբար նաև մի-
զագոյացման պրոցեսին։ Արդեն նշվել է, որ համակարգային զարկերակային 
ճնշման 80-180 մմ ս.ս. ցուցանիշի դեպքում երիկամների մազանոթների 
հիդրոստատիկ ճնշումը հարաբերորեն կայուն է։ Սակայն սրտի անբավա-
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րար աշխատանքի, շոկի և այլնի դեպքում զարկերակային ճնշումը կարող է 
նվազել 80 մմ ս.ս.-ից, որը կվտանգի քամման, հետևաբար միզագոյացման 
գործընթացը։ Քամումը կարող է խանգարվել նաև պլազմայում սպիտակուց-
ների խտության ախտաբանական բարձրացման, ինչպես նաև երիկամնե-
րում ուռուցքների, քարերի առկայության դեպքում։ 

Պատիճի խոռոչ անցած գերքամուկը կոչվում է առաջնային մեզ, որում 
բացակայում են ձևավոր տարրերը և սպիտակուցները, բացառությամբ 
չնչին քանակով անցած ցածրմոլեկուլային ալբումինների։ Հետևաբար այն 
արյան պլազմայի սպիտակուցազերծ գերքամուկ է, սակայն նման է նրան 
օսմոսային ակտիվ նյութերի՝ գլյուկոզի, միզանյութի, միզաթթվի և այլ նյու-
թերի ընդհանուր խտությամբ (աղ. 17.1)։ 

Աղյուսակ 17.1.  
Արյան պլազմայի, առաջնային և վերջնային մեզի կազմությունը (%-ով). 

 

Նյութի 
անվանումը 

Արյան 
պլազմա 

Նախնական 
մեզ 

Վերջնային 
մեզ 

Տվյալ նյութի խտաց-
ման աստիճանը 

վերջնային մեզում 
ջուր 92 98-99 95 - 
սպիտակուց 7-8 - - - 
գլյուկոզ 0.1 0.1 - - 
Na 0.3 0.3 0.35 1 
Cl 0.37 0.37 0.5 1.5 
Ca 0.008 0.008 0.015 2 
միզանյութ 0.03 0.03 2.0 70 
միզաթթու 0.004 0.004 0.05 12 
սուլֆատներ 0.002 0.002 0.18 90 
կրեատինին 0.001 0.001 0.075 75 

 
Կծիկային քամման արագությունը որոշվում է մաքրման սկզբունքով, 

այսինքն՝ միավոր ժամանակամիջոցում տվյալ նյութից մաքրված պլազմայի 
քանակով: Հետազոտության նպատակով կիրառվող նյութը պետք է լինի ֆի-
զիոլոգիապես իներտ, ոչ թունավոր, լրիվ ֆիլտրվի պատիճում և խողովակ-
ներում չենթարկվի հետներծծման ու սեկրեցիայի, այսինքն՝ օրգանիզմից 
պետք է հեռացվի լրիվ և միայն ֆիլտրման ճանապարհով: Այդպիսի նյութեր 
են ինուլինը, մաննիտոլը, կրեատինինը և այլն: Նշված պայմաններում առաջ-
նային և վերջնային մեզի մեջ տվյալ նյութի, օրինակ, ինուլինի քանակը հա-
վասար մեծություններ են և որոշվում են տվյալ մեզի ծավալի ու նրանում այդ 
նյութի խտության արտադրյալով: Ինուլինի քանակը վերջնային մեզում հա-
վասար է՝ Vu.Uin, որտեղ Vu-ն վերջնային մեզի ծավալն է, իսկ Uin-ը՝ ինուլի-
նի խտությունը վերջնային մեզում: Առաջնային մեզում ինուլինի քանակը F . 

Pin է, որտեղ F-ը առաջնային մեզի ծավալն է, իսկ Pin-ը՝ պլազմայում ինուլի-
նի խտությունը, որը ընդունվում է որպես այդ նյութի խտություն առաջնային 
մեզում.  
        Vu . Uin 

F . Pin = Vu . Uin, որտեղից՝ F= ---------------։ 
           Pin 

Այսպիսով, կծիկային քամման արագությունը ցույց է տալիս 1 րոպեում 
երկու երիկամների գործունեության արդյունքում առաջացած գերքամուկի 
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ծավալը, որը տղամարդկանց դեպքում 125 մլ է, կանանց դեպքում՝ 110 մլ: 
Մեկ օրում ամբողջ պլազման քամվում է մոտ 60 անգամ. արդյունքում առա-
ջանում է 170-180 լ առաջնային մեզ: 

Տվյալ հետազոտության համար ինուլինի օգտագործումը պայմանա-
վորված է տեխնիկական դժվարություններով, քանի որ ինուլինի լուծույթը 
անհրաժեշտ է անընդհատ կաթիլային եղանակով ներարկել հետազոտվողի 
երակի մեջ, որպեսզի հետազոտության ամբողջ ընթացքում արյան մեջ 
պահպանվի նրա հաստատուն խտությունը: Ուստի կլինիկայում սովորաբար 
օգտագործվում է արյան բնական բաղադրիչը՝ կրեատինինը (Ռեբերգի փոր-
ձանմուշ), որի քանակը արյան մեջ բավականին հաստատուն է: 

Եթե որևէ նյութի մաքրումը (քլիրենսը) հավասար է ինուլինի մաքըր-
մանը, ապա նշանակում է, որ այն ո՛չ հետ է ներծծվում, ո՛չ էլ հյութազատ-
վում։ Եթե նյութի մաքրումը ինուլինի համեմատ ավելի փոքր է, ուրեմն այն 
քամվելուց հետո ենթարկվում է հետներծծման։ Համեմատաբար ավելի մեծ 
մաքրումը նշանակում է, որ տվյալ նյութը քամվելուց բացի, լրացուցիչ դուրս 
է բերվում խողովակի խոռոչ նաև հյութազատման միջոցով։ 

          
17.5.2. Խողովակային հետներծծում 

 
Օրվա ընթացքում պատիճում քամվող 170-180 լիտր առաջնային մե-

զից որպես վերջնային մեզ օրգանիզմից հեռացվում է 1-1.5 լիտր։ Մնացած 
հեղուկը և նրանում լուծված նյութերը երիկամային խողովակիկներով (խո-
ղովակներով) հոսող մեզից հետ են ներծծվում արյան և ավշի մեջ: Առաջնա-
յին մեզից ջրի և մի շարք նյութերի անդրխողովակիկային փոխադրումը ար-
յան և ավշի մեջ կոչվում է խողովակիկային հետներծծում (ռեաբսորբցիա): 
Այդ պրոցեսի հիմնական նպատակը օրգանիզմում կենսական կարևոր նյու-
թերի անհրաժեշտ քանակի պահպանումն է։ 

Ռեաբսորբցիան իրականանում է խողովակների բոլոր բաժիններում։ 
Խողովակի պատը կազմված է էպիթելային բջիջներով, որոնց գագաթային 
(ապիկալ) և կողմնահիմային (բազոլատերալ) թաղանթներում ներկառուց-
ված են տարբեր պոմպեր, փոխադրիչներ, իոնային անցուղիներ։ Նրանք ակ-
տիվ և պասիվ մեխանիզմներով ապահովում են նյութերի անդրթաղանթա-
յին տեղաշարժը։ 

Նյութերի հիմնական զանգվածը հետ է ներծծվում մերձադիր ոլորուն 
խողովակներում։ Այս խողովակի պատը կազմող էպիթելային բջիջները խո-
զանակաերիզավոր են, որը 30-60 անգամ մեծացնում է նրանց մակերեսը՝ 
այն հասցնելով 40-80 մ2 երկու երիկամի համար։ Այս հսկայական մակերեսը 
հնարավորություն է տալիս 1 օրում հետներծծելու մոտ 900 գ NaCl և 110 լ 
ջուր։ Բջիջների չափսը, խտությունը, խոզանակաերիզի բարձրությունը, ինչ-
պես նաև միտոքոնդրիումների խտությունը պրոքսիմալ ոլորուն խողովակ-
ների ընթացքում աստիճանաբար նվազում է, որը բացատրում է նշված խո-
ղովակների ստորին հատվածում հետներծծման պրոցեսի թուլացումը։ 

Պրոքսիմալ ոլորուն խողովակներում լրիվ ռեաբսորբցիայի են ենթարկ-
վում գլյուկոզը, ամինաթթուները, վիտամինները, սպիտակուցները։ Հետ-
ներծծվում է նաև նատրիումի, կալիումի, երկվալենտ կատիոնների, քլորի, 
բիկարբոնատի, ֆոսֆատի մեծ մասը, միզանյութը, միզաթթուն։ 

Մերձադիր խողովակիկների պատերին բնորոշ է բարձր օսմոսային 
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թափանցելիություն՝ պայմանավորված ինչպես միջբջջային ճեղքերի առկա-
յությամբ, այնպես էլ էպիթելիոցիտների ապիկալ և բազոլատերալ թաղանթ-
ներում ներկառուցված ջրային (ակվապորին I) անցուղիներով։ Դրա շնորհիվ 
վերը թվարկած օրգանական և անօրգանական նյութերի ռեաբսորբցիային 
հետևում է ջրի համաչափ հետներծծումը, և մերձադիր խողովակների վեր-
ջում առաջնային մեզի ծավալը փոքրանում է 2/3-ով։ Ջրի հետներծծման 
արդյունքում բազմաթիվ նյութերի համար առաջանում են նրանց հետագա 
պասիվ փոխադրումը ապահովող անդրբջջային քիմիական շարժիչ ուժեր։  

Մերձադիր խողովակներում ընթացող գործընթացների արդյունքում 
Հենլեի կանթ է մտնում կծիկային գերքամուկի 1/3-ը, որը, չնայած պլազմայի 
համեմատությամբ բաղադրության զգալի տարբերությանը, նրա նկատմամբ 
մնում է նույնաօսմոսային: Այստեղ և նեֆրոնի հետագա բաժիններում հետ-
ներծծման են ենթարկվում հիմնականում իոնները և ջուրը: Չնայած դիստալ 
հատվածներում ընթացող Na+, K+, Ca2+, Mg2+, PO42-, Cl- իոնների և ջրի 
ռեաբսորբցիան իր ծավալով խիստ զիջում է պրոքսիմալին, սակայն հենց նա 
է պայմանավորում մեզի վերջնական ծավալը, խիտ կամ նոսր մեզ արտա-
հանելու հնարավորությունը՝ դրանով իսկ ապահովելով օրգանիզմի ներքին 
միջավայրի ծավալի, օսմոտիկ ճնշման և այլ հոմեոստատիկ ցուցանիշների 
նուրբ կարգավորումը։ Բանն այն է, որ պրոքսիմալ ոլորուն խողովակի պա-
տի բջիջների օսմոսային մեծ թափանցելիության պատճառով տվյալ խողո-
վակներում ջրի հետներծծումը որոշվում է միայն մեզի և ինտերստիցիալ 
հյուսվածքի միջև ձևավորված օսմոտիկ գրադիենտով։ Ինչ վերաբերում է 
դիստալ ոլորուն խողովակի ծայրային հատվածին և հավաքող խողովակին, 
ապա առկա օսմոտիկ գրադիենտի դեպքում ջրի հետներծծումը առավել 
հնարավոր է նրանց պատի թափանցելիությունը ջրի նկատմամբ մեծացնող 
հակամիզամուղ հորմոնի (ՀՄՀ) ազդեցությամբ։ Վերջինս նպաստում է նեֆ-
րոնի նշված հատվածների բջիջների ապիկալ թաղանթում ջրային անցուղի-
ների (ակվապորին II մոլեկուլների) ներկառուցմանը։ Այդ իսկ պատճառով 
պրոքսիմալ ոլորուն խողովակներում ընթացող հետներծծման պրոցեսները, 
որոնք չնչին չափով նույնպես կարգավորվող են, կոչվում են պարտադիր, 
իսկ հումորալ և նյարդային տարբեր ազդեցություններին առավելապես 
ենթակա դիստալ բաժիններինը՝ ֆակուլտատիվ։  

Երիկամի ինտերստիցիալ հյուսվածք անցած ջուրը այստեղ ստեղծում 
է բարձր հիդրոստատիկ ճնշում, որի շնորհիվ ջուրը ներծծվում է շուրջխողո-
վակային մազանոթներ։ Այդ գործընթացին նպաստում է նաև նշված անոթ-
ներով հոսող արյան բարձր օնկոսային ճնշումը, որը ձևավորվում է երիկամ-
ներում ընթացող քամման արդյունքում։ 
 

Աղյուսակ 17.2.  
Արյան պլազմայում, առաջնային և վերջնային մեզում տարբեր նյութերի 

խտության հարաբերակցությունը. 
 

Նյութի 
անվանումը 

 

Նյութի քանակը %-ով Տվյալ նյութի քանակի 
տարբերությունը վերջ-
նային մեզում և արյան 

պլազմայում 

Արյան պլազմա և 
առաջնային մեզ 

Միզածորան 
արտահանվող 

մեզ 
միզանյութ 0.03 2.0 67 անգամ ավելի 
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միզաթթու 0.004 0.05 12 անգամ ավելի 
գլյուկոզ 0.1-0.15 - մեզում բացակայում է 
կալիում 0.02 0.15 7 անգամ ավելի 
նատրիում 0.32 0.35 մոտավորապես նույնը 
ֆոսֆատներ 0.009 0.15 16 անգամ ավելի 
սուլֆատներ 0.002 0,18 90 

 
Տարբեր նյութերի հետներծծման ծավալը բնութագրելու համար գոր-

ծածվում է «արտահանման շեմք հասկացությունը: Արտահանման շեմքը 
արյան մեջ տվյալ նյութի այն առավելագույն խտությունն է, որի 
գերազանցման դեպքում այդ նյութը խողովակներում ամբողջությամբ չի կա-
րող հետներծծվել և անցնում է վերջնային մեզի մեջ: Ըստ արտահանման 
շեմքի՝ տարբերում են շեմքային և ոչ շեմքային նյութեր: Օրգանիզմին անհ-
րաժեշտ նյութերը՝ ամինաթթուները, գլյուկոզը, վիտամինները, սպիտակուց-
ները, շեմքային նյութեր են, և արյան մեջ բնականոն խտության դեպքում 
ամբողջությամբ ենթարկվում են հետներծծման: Գլյուկոզը պատկանում է 
բարձր շեմքային նյութերին, և վերջնային մեզում հայտնվում է արյան մեջ 
նրա խտությունը 10 մմոլ/լ-ը գերազանցելու դեպքում: Հետ է ներծծվում նաև 
նատրիումի, կալիումի, կալցիումի, քլորի իոնների մեծ մասը:  

Կենսական արժեք չունեցնող արգասիքները կա՛մ ցածր շեմքային են 
(միզանյութը, միզաթթուն, ամոնյակը) և հետ են ներծծվում զգալիորեն փոքր 
քանակներով, կա՛մ անշեմք նյութեր են (կրեատինին), որոնք արյան մեջ նույ-
նիսկ շատ փոքր քանակության դեպքում հետներծծման բոլորովին չեն են-
թարկվում և վերջնային մեզի միջոցով հեռանում են օրգանիզմից: 

Արյան պլազմայում, առաջնային և վերջնային մեզում տարբեր նյութե-
րի խտության հարաբերակցությունը ցույց է տրված աղյուսակ 17.2-ում: 

 
17.5.2.1. Տարբեր նյութերի խողովակիկային հետներծծման 

մեխանիզմները 
 

Հետներծծումն իրականանում է ակտիվ և պասիվ մեխանիզմներով։ 
Պասիվը կատարվում է առանց էներգիայի ծախսի, էլեկտրաքիմիա-

կան, խտության և օսմոսային գրադիենտների ուժերով: Այդպես են փո-
խադրվում HCO3- -ը, Cl--ը, միզանյութը, ջուրը և այլն: 

Ակտիվ փոխադրում կոչվում է նյութի հետներծծումը ընդդեմ էլեկտրա-
քիմիական և խտության գրադիենտների: Գոյություն ունի ակտիվ փոխադր-
ման երկու տեսակ՝ առաջնային-ակտիվ և երկրորդային-ակտիվ: Առաջնա-
յին-ակտիվ մեխանիզմը կատարվում է բջջային նյութափոխանակության է-
ներգիայի հաշվին, օրինակ՝ Na+-ի հետներծծումը, որն իրականանում է 
ԱԵՖ-ի էներգիան օգտագործող Na+/K+-ԱԵՖ-ազի մասնակցությամբ։ Այս մե-
խանիզմը գործում է նաև K+, Ca2+, Mg2+ իոնների դեպքում: Երկրորդային-
ակտիվ ռեաբսորբցիան ընթանում է այլ նյութերի փոխադրման վրա ծախս-
ված էներգիայի հաշվին։ Այսպես հետ են ներծծվում գլյուկոզը, ամինաթթու-
ները և այլ նյութեր։ Պետք է նշել, որ նույն նյութի հետներծծումը կարող է 
ընթանալ և՛ ակտիվ, և՛ պասիվ մեխանիզմներով։  

Այժմ ավելի մանրամասն ծանոթանանք հետներծծման մեխանիզմնե-
րին։  
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Նատրիումի հետներծծումը պրոքսիմալ ոլորուն խողովակներում ի-
րականանում է առաջնային ակտիվ մեխանիզմով, որն ընթանում է երկու 
փուլով։ Նախ նատրիումի իոններն անցնում են խողովակի խոռոչից էպիթե-
լային բջիջ նրա գագաթային թաղանթում առկա նատրիումական անցուղի-
ներով։ Այս փուլում նատրիումի փոխադրման շարժիչ ուժը խտության և 
էլեկտրական գրադիենտն է։ Այս իոնների հեռացումը բջջից կատարվում է 
նրա կողմնահիմային թաղանթով, որտեղ ներկառուցված է Na+/K+ պոմպը, 
որը ԱԵՖ-ի էներգիայի ծախսով փոխանակում է ներբջջային Na+-ն արյան 
K+-ի հետ (անտիպորտ)։ Այնուհետ բջիջ մտած K+-իոններն անցնում են խո-
ղովակների խոռոչ՝ առաջացնելով բջջի բևեռացում։ Na+/K+ պոմպի աշխա-
տանքի շնորհիվ պահպանվում է նատրիումի ներխողովակային և 
ներբջջային խտության գրադիենտը։ 

Բացի Na+ -իոնների պասիվ մուտքից, բջջում նրա կուտակմանը 
նպաստում է նաև մեկ այլ մեխանիզմ։ Այն իրականանում է բջջի 
գագաթային թաղանթում առկա Na+/H+ փոխանակիչի միջոցով, որն էներ-
գիայի ծախսով փոխանակում է ներբջջային H+-ը խողովակների Na+-ի հետ 
(անտիպորտ) (նկ. 17.6)։ Այն ապահովում է նաև բիկարբոնատային անիոնի 
ներծծումը։ Դա կատարվում է հետևյալ կերպ։ Քամված HCO-3-ը խողովակի 
խոռոչ անցած ջրածնի իոնի հետ առաջացնում է ածխաթթու։ Խողովակի է-
պիթելի երիզում առկա է կարբոանհիդրազ ֆերմենտը, որը նպաստում է ած-
խաթթվի քայքայմանը CO2-ի և H2O-ի։ CO2-ը խտության գրադիենտով դի-
ֆուզվում է բջիջ, որտեղ կարբոանհիդրազի մասնակցությամբ ընթանում է 
արդեն հակառակ ռեակցիան՝ CO2 + H2O  H2CO3։ Ածխաթթուն դիսոցվում 
է, առաջացած HCO3- անիոնը, հետևելով Na+-իոններին, բջջի 
կողմնահիմային թաղանթով տեղաշարժվում է ինտերստիցիալ հյուսվածք։ 
H+ իոնները գագաթային թաղանթի Na+/H+ անտիպորտով հեռանում են խո-
ղովակի խոռոչ։ 

Նկար 17.6. Նեֆրոնի մերձադիր խողովակիկում ընթացող գործընթացներ, որոնք 
նատրիում-կախյալ մեխանիզմով նպաստում են ջրածնի իոնների դուրսբերմանը։  
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Պրոքսիմալ խողովակների սկզբնամասում Cl- իոնների նկատմամբ 

բջիջների փոքր թափանցելիության պատճառով նրանց ներծծումը թույլ է 
արտահայտված։ Սակայն օսմոտիկ ակտիվ նյութերին հետևող ջրի համա-
չափ ռեաբսորբցիայի պատճառով պրոքսիմալ խողովակով հոսող մեզի ծա-
վալն աստիճանաբար փոքրանում է, քլոր իոնների խտությունը՝ մեծանում, 
որն ապահովում է նրա պասիվ հետներծծումը խողովակի ստորին հատված-
ների միջբջջային ճեղքերով։ Cl- - իոնների դիֆուզիան առաջացնում է խողո-
վակով հոսող մեզի դրական լիցքավորում, և ստեղծված էլեկտրական գրա-
դիենտը նպաստում է Na+, K+, Mg2+, Ca2+ կատիոնների պասիվ միջբջջային 
հետներծծմանը։ Շարունակվում է նաև Na+ իոնների ակտիվ ռեաբսորբ-
ցիան։ 

Ինչպես արդեն նշվել է, գլյուկոզի և ամինաթթուների ռեաբսորբ-
ցիան իրականանում է երկրորդային ակտիվ մեխանիզմով։ Այդ գործընթա-
ցին մասնակցում են մերձադիր ոլորուն խողովակների բջիջների գագա-
թային թաղանթի խոզանակաերիզի հատուկ փոխադրիչներ։ Վերջիններս 
փոխադրում են գլյուկոզը կամ ամինաթթուն՝ միաժամանակ կապվելով Na+ 
իոնների հետ (սիմպորտ)։ Այս համալիրներն անցնում են ներբջջային տա-
րածություն միայն Na+-ի գրադիենտի առկայությամբ, որն ապահովվում է 
հիմային բջջաթաղանթի Na+/K+ պոմպի էներգակախյալ աշխատանքով (նկ. 
17.7)։ Բջջում փոխադրիչներն անջատում են գլյուկոզը կամ ամինաթթունե-
րը, որոնց հետագա ներծծումը կատարվում է հեշտացված դիֆուզիայի մե-
խանիզմով հիմային թաղանթում առկա հատուկ փոխադրիչների մասնակ-
ցությամբ։  

Գլյուկոզի և Na+-ի սիմպորտը ապահովում է հիմնականում SGLT2 
(Sodium-glucose transporter 2) փոխադրիչը, իսկ ամինաթթուների համար 

բջիջների գագաթային թաղանթում գործում է չորս տեսակի փոխադրիչ՝ չե-
զոք, երկհիմնային, երկթթվային ամինաթթուների և իմինաթթուների հա-
մար: Նրանցից ո- րևէ մեկի գենետիկական արատի դեպքում խանգարվում 
է միայն տվյալ ամինաթթվի հետներծծումը, առաջանում է ամինաթթվամի-
զություն (ամինոացիդուրիա)՝ համապատասխան կլինիկական արտահայ-
տություններով: 

Նկար 17.7. Գլյուկոզի հետներծծումը երկրորդային ակտիվ մեխանիզմով։ 
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Քանի որ ակտիվ մեխանիզմով փոխադրվող նյութերի, այդ թվում՝ գլյու-
կոզի հետներծծումը պայմանավորված է փոխադրիչ համակարգի հզորութ-
յամբ, ուստի վերջինս սահմանափակող գործոն է գլյուկոզի ռեաբսորբցիայի 
համար: Փոխադրիչ մոլեկուլների լիաբեռնումից հետո գլյուկոզն այլևս հետ-
ներծծման չի ենթարկվում և հեռանում է մեզի միջոցով՝ իր հետ տանելով 
ջուրը: Գլյուկոզուրիա (գլյուկոզը վերջնային մեզում) կարող է զարգանալ 
նաև Na+/K+-ական պոմպի ակտիվության նվազումից, որը, խախտելով 
նատրիումական գրադիենտը, ընկճում է երկրորդային ակտիվ փոխադրման 
մեխանիզմը։  

Այսպիսով, գոյություն ունի գլյուկոզի առավելագույն փոխադրման 
պատկերացումը: Դա արյան գլյուկոզի այն խտությունն է, որից բարձր նա 
այլևս հետներծծման չի ենթարկվում և արտահանվում է մեզի միջոցով՝ 
գծային կախման մեջ մնալով արյան մեջ գլյուկոզի խտության մեծությունից: 

Բացի գլյուկոզից և ամինաթթուներից, երկրորդային-ակտիվ և նատ-
րիում-կախյալ է նաև հետևյալ նյութերի ռեաբսորբցիան՝ ֆոսֆատներ, սուլ-
ֆատներ, գալակտոզ, լակտատ, ացետատ, ցիտրատ, վիտամին C և այլն։ 
Պետք է նշել, որ որոշ փոխադրիչներ կարող են կապել մի քանի Na+ իոններ 
և միաժամանակ տարբեր այլ նյութեր։ 

Սպիտակուցների և պոլիպեպտիդների հետներծծումն իրակա-
նանում է ամբողջությամբ մերձադիր ոլորուն խողովակներում։ Քամված 
սպիտակուցների քանակը չնչին է և մեկ օրում մոտ 1.8 գ է։ Դրանց մի մասն 
ալբումիններ են, ինչպես նաև ավելի փոքր չափերի պոլիպեպտիդներ։ Ալբու-
մինների մոլեկուլները կապվում են խողովակների էպիթելի գագաթային թա-
ղանթի ընկալիչների հետ և ենթարկվում էնդոցիտոզի։ Կլանված սպիտակու-
ցի ներբջջային բշտերը ձուլվում են լիզոսոմների հետ և հիդրոլիզվում պեպ-
տիդազների ազդեցությամբ։ Առաջացած ամինաթթուները ներծծվում են 
արյան մեջ կամ օգտագործվում բջջում։ Կարճ շղթայով պոլիպեպտիդները 
կարող են հիդրոլիզվել խողովակաերիզի ֆերմենտներով։ 

Էնդոցիտոզի եղանակով հետներծծվում են նաև սպիտակուցների հետ 
կապված որոշ վիտամիններ՝ ռետինոլ, կոբալամին, 25-OH-խոլեկալցիֆերոլ։ 
Վերջինս անցնում է բջիջ և հիդրոքսիլազի ազդեցությամբ վերափոխվում 
կալցիտրիոլի։ 

Արդեն նշվել է, որ որոշ ախտաբանությունների դեպքում վերջնային 
մեզում կարող են հայտնվել սպիտակուցներ։ Դրա պատճառ կարող է դառ-
նալ ոչ միայն արյան պլազմայում սպիտակուցների խտության բարձրա-
ցումը, քամող պատնեշի թափանցելիության մեծացումը, դրա լիցքի փոփո-
խությունը, այլև մերձադիր խողովակների էպիթելիոցիտների վնասման 
պատճառով (թունավորում, բորբոքում և այլն) դրանց հետներծծման խան-
գարումը, միզատար ուղիների ինֆեկցիան և այլն։ Սպիտակուցների կորուս-
տը փոքրացնում է արյան օնկոսային ճնշումը՝ նպաստելով հյուսվածքների 
այտուցների առաջացմանը։ 

Թույլ թթուների և թույլ հիմքերի հետներծծումը կատարվում է 
մերձադիր և հատկապես հեռադիր ոլորուն խողովակներում։ Միջավայրի 
pH-ով պայմանավորված՝ այս նյութերը կարող են լինել իոնացված և ոչ իո-
նացված վիճակներում։ Հետներծծման ենթակա է միայն ոչ իոնացված 
տեսակը։ Խողովակների հեղուկի pH-ի տեղաշարժը դեպի թթվային միջա-
վայր նպաստում է հիմքերի իոնացմանը և մեզի հետ հեռացմանը, իսկ հիմ-
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նային միջավայրի ստեղծումն արագացնում է թույլ թթուների արտահանու-
մը։ Այս երեվույթն ունի կիրառական մեծ նշանակություն, քանի որ դեղորայ-
քային թունավորումների դեպքում, որոնք մեծ մասամբ կա՛մ թույլ թթուներ 
են, կա՛մ հիմքեր, անհրաժեշտ է ներարկել համապատասխանաբար հիմնա-
յին կամ թթու լուծույթներ՝ նրանց արտազատումն օրգանիզմից արագացնե-
լու նպատակով։ 

Միզանյութ։ Մարդկանց շրջանում սպիտակուցի քայքայումից առա-
ջացած ազոտն արտահանվում է հիմնականում որպես միզանյութ։ Մի-
զանյութի ռեաբսորբցիան չափազանց կարևոր գործընթաց է երիկամների 
ֆունկցիան, մասնավորապես մեզի խտացման մեխանիզմներն իրականաց-
նելու համար։ Միզանյութը հեշտությամբ քամվում է կծիկներում, իսկ օրգա-
նիզմից հեռացվում է նրա մոտ 40%-ը։ Միզանյութի հետներծծումը կատար-
վում է նեֆրոնի պրոքսիմալ բաժնում և հավաքող խողովակներում։ Մերձա-
դիր ոլորուն խողովակներում նրա մոտ 50%-ը ենթարկվում է պասիվ հետ-
ներծծման։ Միզանյութի մնացած մասը հասնում է հավաքող խողովակներ, 
որտեղ ջրի հետներծծման շնորհիվ նրա խտությունը աստիճանաբար մեծա-
նում է։ Խողովակի խոր միջուկային հատվածներում միզանյութի մի մասը 
պասիվ մեխանիզմով անցնում է երիկամի հյուսվածք՝ ստեղծելով նրա օսմո-
տիկ ճնշման մոտ 50 %-ը։ Այս պրոցեսը կարգավորվում է հակամիզամուղ 
հորմոնի ազդեցությամբ, որը մեծացնում է հավաքող խողովակների թա-
փանցելիությունը ոչ միայն ջրի, այլև խոր միջուկային հատվածում միզան-
յութի նկատմամբ։ Ինտերստիցիալ հյուսվածքից միզանյութը մտնում է Հեն-
լեի կանթի վայրէջ և վերել բարակ հատվածները, այնուհետև՝ դիստալ ոլո-
րուն խողովակով նորից հավաքող խողովակ, և այսպես կատարվում է մի-
զանյութի ներերիկամային շրջապտույտը։ Հետներծծման չենթարկված 
միզանյութը հեռանում է օրգանիզմից։ Նրա արտազատումը կախված է մի-
զարտադրության ծավալից։ Ջրային դիուրեզի պայմաններում ջրի հետ-
ներծծման գործընթացը նեֆրոնի դիստալ բաժնում ընկճվում է, միզանյութի 
արտազատումը՝ մեծանում։ Նկարագրված պրոցեսն առավելապես բնորոշ է 
միջուկամերձ նեֆրոններին, որոնք, ինչպես արդեն նշվել է, ունեն համեմա-
տաբար երկար, մինչև միջուկային նյութի խորքը հասնող Հենլեի կանթ։    

 
17.5.2.2. Մեզի խտացման և նոսրացման մեխանիզմները 

 
Ինչպես արդեն նշվել է, նեֆրոնի դիստալ հատվածներում կատարվում 

է հիմնականում իոնների և ջրի հետներծծումը, որը, ենթարկվելով կարգա-
վորիչ ազդեցություններին, մեծապես որոշում է երիկամի կողմից խիտ կամ 
նոսր մեզ արտահանելու հնարավորությունը։ 

Մեզի խտացման համար մեծ նշանակություն ունի շրջադարձ-հակա-
հոսքային-խտարար համակարգի գործունեությունը։ Այս համակարգը ներ-
կայացված է երիկամի միջուկում իրար նկատմամբ զուգահեռ տեղակայված 
Հենլեի կանթի վայրէջ, վերել հատվածներով և հավաքող խողովակով, որոն-
ցում կատարվող գործընթացները փոխպայմանավորված են։  
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Կանթի վարընթաց ծունկը թափանցելի է առավելապես ջրի, չնչին 
չափով նաև Na+ իոնների նկատմամբ, իսկ վերընթացը, անթափանց լինելով 
ջրի համար, հետներծծման է ենթարկում հիմնականում Na+, K+ և Cl- իոննե-
րը (նկ. 17.8)։ Երիկամի միջուկային հյուսվածքի բարձր խտության պատճա-
ռով, որը ձևավորվում է օսմոտիկ ակտիվ նյութերի հետներծծման շնորհիվ, 
կանթի վարընթաց հատվածում կատարվում է ջրի հետներծծում։ Արդյուն-
քում մեզը խտանում է, որը հեշտացնում է վերընթաց ծնկի բարակ հատվա-
ծից դիֆուզիայի միջոցով Na+ և Cl- իոնների պասիվ փոխադրումը միջուկա-
յին հյուսվածք։ Այս իոնների ներծծմանը մասնակցում է նաև վերել հաստ 
հատվածի էպիթելային բջիջների գագաթային թաղանթի մի փոխադրիչ 
(BSC1-bumetanid sensitive cotransporter), որը երկրորդային ակտիվ մեխա-
նիզմով (սիմպորտ) ռեաբսորբցիայի է ենթարկում միաժամանակ 1Na+, 1K+ 
և 2Cl- իոնները (նկ. 17.9)։ Դրա աշխատանքի շարժիչ ուժը հիմային 
թաղանթի Na+-K+ ԱԵՖ-ազի գործունեությամբ ձևավորվող նատրիումական 
գրադիենտն է: Բջիջներ մտած K+ և Cl- իոնները դիֆուզվում են 

ինտերստիցիալ հյուսվածք և իրենց հերթին մասնակցում նրանում օսմոտիկ 
ակտիվ միջավայրի ձևավորմանը, որը նպաստում է վարընթաց խողովակից 
ջրի արտաքաշմանը։ K+ իոնները դիֆուզվում են նաև միզային խողովակ 
բջջի գագաթային թաղանթում առկա կալիումական անցուղիներով։ BSC1 
փոխադրիչի դեղո-րայքային ընկճումը (բումետանիդ) առաջացնում է 
միզամուղ ազդեցություն:  

Իոնների ներծծման արդյունքում նոսրացած հիպոտոնիկ մեզը վերըն-
թաց հատվածից անցնում է հեռադիր ոլորուն և հավաքող խողովակներ, 
որտեղ շարունակվում է աղերի և ջրի հետներծծումը: Հեռադիր ոլորուն խո-
ղովակում Na+ և Cl- իոնները սիմպորտի մեխանիզմով հետներծծվում են 

Նկար 17.8. Շրջադարձ-խտարար-հակահոսքային գործընթացները հավաքող 
խողովակի և Հենլեի կանթի միջև։  

Նկար 17.9. Տարբեր իոնների 
հետներծծման մեխանիզմը Հենլեի 

կանթի վերընթաց հաստ 
հատվածում։ 
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գագաթային թաղանթում առկա TSC (thiazid-sensitive cotransporter) 
փոխադրիչի միջոցով, որի աշխատանքը խթանվում է ալդոստերոնով և 
ընկճվում միզամուղ ազդեցությամբ օժտված թիազիդով: Բջջում կուտակվող 
Cl- իոնները հեռանում է ինտերստիցիալ հյուսվածք դիֆուզիայի 
մեխանիզմով։ Հավաքող խողովակներում կատիոնների նկատմամբ 
միջբջջային հպումների համեմատաբար անթափանց լինելու պատճառով 
Na+-ի իոնների հետներծծումը կատարվում է անդրբջջային ճանապարհով՝ 
հիմնականում դիֆուզիայի մեխանիզմով, գագաթային թաղանթում առկա 
նատրիումական անցուղիներով: Ինչ վերաբերում է ջրի հետներծծմանը, 
ապա, ինչպես արդեն նշվել է, նեֆրոնի դիստալ բաժիններում այդ 
գործընթացն իրականանում է ՀՄՀ-ի ներկայությամբ, և դրան մեծապես 
նպաստում է երիկամի կեղևից դեպի միջուկ հյուսվածքի օսմոտիկ 
գրադիենտի աստիճանական աճը։  

Մեզի խտացման և նոսրացման գործընթացում մեծ նշանակություն 
ունեն նաև միջուկամերձ նեֆրոնների՝ Հենլեի կանթին զուգահեռ ընթացող 
արյունատար երկար, ուղիղ անոթները, որոնք նույնպես հանգեցնում են 
միջուկի խորքային շերտերում բարձր օսմոսային ճնշման առաջացմանն ու 
պահպանմանը։ Այդ անոթների վարընթաց հատվածով հոսող զարկերակա-
յին արյունն ընթանում է դեպի բարձր օսմոսային ճնշում ունեցող միջուկա-
յին հյուսվածք։ Այդ պատճառով արյունը հարստանում է Na+, Cl- իոններով, 
միզանյութով և միաժամանակ կորցնում է ջուրը։ Վերընթաց անոթներով 
հակառակ ուղղությամբ շարժվելիս, այն անցնում է աստիճանաբար փոքրա-
ցող օսմոսային ճնշման միջավայրով։ Այդ ընթացքում արյունը, ընդհակառա-
կը, կլանում է ջուրը, տեղափոխելով այն դեպի կեղևային հյուսվածք և ա-
զատվում աղերից ու միզանյութից։ Միջուկի խորքային շերտերում առաջա-
ցող (CO2, կաթնաթթու) և այստեղ խտացող (միզանյութ) մետաբոլիտներն ու 
Na+, Cl- իոնները անընդհատ տեղաշարժվում են մի անոթից մյուսը։ Դա հնա-
րավորություն է տալիս նրանց բարձր խտություններով երկարատև պահ-
պանվել երիկամի խորքային շերտերում, որը նպաստում է միջուկային հյուս-
վածքում բարձր օսմոտիկ ճնշման ձևավորմանը։ 

Մեզի խտացման գործընթացում կարևոր դեր է կատարում միջուկա-
յին արյունահոսքի մեծությունը։ Երբ այն ուժգնացած է, միջբջջային հյուս-
վածքից հեռացվում են օսմոսային ակտիվ նյութերը, նվազում է ջրի հետ-
ներծծումը, երիկամներն արտադրում են մեծ ծավալի հիպոտոնիկ մեզ։ 

Այսպիսով, ամփոփելով հետներծծման մեխանիզմները, պետք է նշել, 
որ միզագոյացման հիմքում առկա գործընթացներից ամենաէներգատարը 
Na+-ի ակտիվ հետներծծումն է։ Na+-ը նեֆրոնի տարբեր բաժիններում հետ է 
ներծծվում հետևյալ տոկոսային հարաբերությամբ՝ մերձադիր ոլորուն խողո-
վակիկներում՝ 65%-ը, Հենլեի կանթում՝ 25%-ը, հեռադիր ոլորուն խողովա-
կիկներում՝ մոտավորապես 9%-ը, իսկ 1%-ը կա՛մ հետ է ներծծվում հավա-
քող խողովակներում, կա՛մ արտահանվում է վերջնային մեզի հետ: Ինչպես 
արդեն նշվել է, նատրիումի իոնների հետներծծմամբ պայմանավորված է 
մեծ թվով այլ նյութերի ռեաբսորբցիան։ Դրանք են գլյուկոզը, ամինաթթունե-
րը, Cl-, HCO3-, PO43-, SO42- իոնները, ջուրը և այլն։ Պետք է նշել, որ ջրի հետ-
ներծծման պրոցեսը նեֆրոնի տարբեր բաժիններում նույնպես հավասարա-
չափ չի կատարվում։ Այն բաշխվում է հետևյալ կերպ՝ մերձադիր խողովակ-
ներում՝ 40-45%, Հենլեի կանթում՝ 25-28%, հեռադիր ոլորուն խողովակնե-
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րում՝ 10 %, հավաքող խողովակներում՝ մինչև 20%, և կծիկային քամուկից 
ընդամենը մինչև 1 %-ն է անցնում երիկամային ավազան և արտահանվում 
օրգանիզմից: 

Հասկանալի է, որ շրջափակելով Na-K-ԱԵՖազը՝ կարելի է խանգարել 
ոչ միայն նատրիումի, այլև թվարկված նյութերի Na-կախյալ փոխադրումը և 
ստանալ միզամուղ ազդեցություն, որն անհրաժեշտ է տարբեր ծագում ունե-
ցող այտուցների, արյան բարձր ճնշման դեմ պայքարելիս։  

Երիկամներում էներգիայի հիմնական աղբյուրները ճարպաթթուների 
ու կետոնային մարմինների օքսիդացումն է։ Անհրաժեշտության դեպքում 
ԱԵՖ-ը կարող է ստացվել անաերոբ գլիկոլիզի արդյունքում։ 

 
17.5.3.1. Խողովակային հյութազատություն (սեկրեցիա) 

 
Նյութափոխանակության արգասիքների, օտար նյութերի, որոշ իոննե-

րի՝ օրգանիզմից արտազատվելու գործընթացում մեծ նշանակություն ունի 
նաև խողովակային հյութազատությունը, որը կոնցենտրացիոն և էլեկտրա-
քիմիական գրադիենտներին հակառակ ուղղությամբ նյութի անցումն է ար-
յունից դեպի խողովակիկների խոռոչ։  

Այս մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս արագ արտազատվելու 
այնպիսի նյութերի, ինչպիսիք են օրգանական թթուները (միզաթթու, հակա-
բիոտիկներ, պարաամինոհիպուրաթթու, դիոդրաստ, ներկարար նյութեր) և 
հիմքերը (խոլին, մորֆին, ատրոպին, հիստամին), K+, H+ իոնները, որոնք 
կա՛մ չեն անցնում երիկամի քամիչով, կա՛մ անցնում են փոքր քանակներով։  

Խողովակային հյութազատությունն առավելապես ակտիվ փոխադրում 
է, որն իրականանում է միզային խողովակների բջիջների հիմային թաղանթ-
ներում ներկառուցված հատուկ փոխադրիչների աշխատանքով: Փոխադրի-
չը, որը տվյալ նյութի նկատմամբ օժտված է մեծ խնամակցությամբ, խողո-
վակի էպիթելային բջջի հիմային թաղանթի արտաքին մակերեսին էներգիա-
յի ծախսով առաջացնում է փոխադրիչ-սուբստրատ համալիրը, որը, անցնե-
լով ցիտոպլազմա, անջատում է սուբստրատը: Վերջինս գագաթային թա-
ղանթից հեշտացված դիֆուզիայի մեխանիզմով արտահանվում է խողովա-
կի խոռոչ, իսկ փոխադրիչը, անցնելով հիմային թաղանթի արտաքին մակե-
րես, կապում է հյութազատվող նյութի նոր մոլեկուլներ:  

Հյութազատության մեծությունը պայմանավորված է թաղանթի փո-
խադրիչների քանակով և ուղիղ համեմատական է արյան մեջ հյութազատ-
վող նյութի խտության մեծացմանը, մինչև փոխադրիչների բոլոր մոլեկուլնե-
րի հագենալը սուբստրատով: Այդ մեծությունը նշվում է որպես տվյալ նյութի 
առավելագույն հյութազատության մեծություն:  

Հյութազատությունը կատարվում է խողովակիկների տարբեր հատ-
վածներում։ Այսպես՝ կալիումի հյութազատումն առավելապես կատարվում է 
հեռադիր ոլորուն և հավաքող խողովակներում, նրանց բջիջների հիմային 
թաղանթում առկա նատրիում-կալիումական պոմպի աշխատանքով, որը 
գործում է իոնափոխանակիչ մեխանիզմի սկզբունքով։  

Ջրածնի իոնների հյութազատությունն ավելի շատ կատարվում է 
պրոքսիմալ խողովակներում, սակայն դիստալ բաժիններում ընթացող այս 
պրոցեսն ունի էլ ավելի կարևոր նշանակություն ներքին միջավայրի թթվա-
հիմնային հավասարակշռությունը կարգավորելու համար։  
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Օրգանական թթուների, հիմքերի հյութազատությունը կատարվում է 
մերձադիր խողովակներում: Գոյություն ունեն առանձին փոխադրիչներ օր-
գանական հիմքերի և թթուների համար: Այդ համակարգերը գործում են 
իրարից անկախ, և նրանցից որևէ մեկի շրջափակման դեպքում մյուսի գոր-
ծունեությունը չի խափանվում:  

Կարևոր է այն հանգամանքը, որ խողովակիկային հյութազատությունն 
ունի հարմարվողական բնույթ: Նույն նյութը երկարատև ներմուծելիս նրա 
հյութազատումը զգալի մեծանում է: Դա պայմանավորված է մերձադիր խո-
ղովակիկներում համապատասխան փոխադրիչների շատացումով: Այդ հան-
գամանքը պետք է հաշվի առնել հակաբիոտիկներով բուժում նշանակելիս։ 
Նույն հակաբիոտիկը հաճախ կիրառելիս նրա արտազատումն օրգանիզմից 
արագանում է, և անհրաժեշտ թերապևտիկ խտությունն արյան մեջ չի 
ապահովվում։ 

Հյութազատության խանգարումը կարող է հանգեցնել ախտաբանա-
կան դրսևորումների։ Օրինակ՝ միզաթթվի հյութազատության ընկճումը 
մեծացնում է արյան մեջ նրա խտությունը՝ նպաստելով տարբեր հյուսվածք-
ներում բյուրեղների ձևով նստվածքի առաջացմանը (հոդատապ՝ պոդագ-
րա)։ 

 
17.5.3.2. Խողովակային հետներծծման և հյութազատման  

ուսումնասիրության մեթոդները 
 

Խողովակային հետներծծման մեծությունը գնահատելու համար տվյալ 
նյութի ներերակային ներմուծումից հետո որոշում են նրա քանակը առաջ-
նային և վերջնային մեզում: Այդ երկու մեծությունների տարբերությունը 
ցույց է տալիս տվյալ նյութի հետներծծման արժեքը։ 

Նյութի հետներծծման մեծության որոշումը քննարկենք գլյուկոզի 
օրինակով։ Դրա համար ներերակային ներմուծում են գլյուկոզ այնքան, 
մինչև նրա խտությունը արյան մեջ գերազանցի արտահանման շեմքը և 
հայտնվի վերջնային մեզում, ու հաշվարկը կատարում են հետևյալ 
բանաձևի միջոցով. 

Rգլ = F . Pգլ - Vu . Uգլ, 
 

որտեղ Rգլ-ը առավելագույն հետներծծման արժեքն է, F . Pգլ և Vu . Uգլ 
գլյուկոզի քանակն է համապատասխանաբար առաջնային և վերջնային 
մեզում, F-ը ֆիլտրատի քանակն է` ըստ ինուլինի, Pգլ-ը գլյուկոզի խտութ-
յունն է պլազմայում, Uգլ-ը՝ գլյուկոզի խտությունը վերջնային մեզում, իսկ  
Vu-ն՝ արտահանված վերջնային մեզի ծավալը: Տղամարդկանց դեպքում այն 
նորմայում կազմում է 375 մգ/րոպե, կանանց դեպքում՝ 303 մգ/րոպե։ 

Խողովակային հյութազատման մեծությունը գնահատելու համար օգ-
տագործում են այնպիսի նյութ, որն օրգանիզմից արտահանվում է առավե-
լապես հյութազատման ճանապարհով, օրինակ՝ դիոդրաստ։ Դիոդրաստի 
ներերակային ներմուծումից հետո որոշում են նրա քանակը ֆիլտրատում և 
վերջնային մեզում։ Այդ նյութի քանակը ֆիլտրատում հաշվում են F . Pd 
արտադրյալով, որտեղ F-ը առաջնային մեզի ծավալն է՝ ըստ ինուլինի, Pd-ն՝ 
դիոդրաստի խտությունը պլազմայում: Նրա քանակը վերջնային մեզում 
որոշվում է Vu . Ud-ով, որտեղ Vu-ն վերջնային մեզի ծավալն է, իսկ Ud-ն՝ 
դիոդրաստի խտությունը նրանում։ Վերջնային մեզում դիոդրաստի քանակը 
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նրա՝ կծիկում քամված (F . Pd) և խողովակներում հյութազատված (S) 
արժեքների գումարն է.  

Vu . Ud = F . Pd + S, 
որից կարելի է հաշվարկել հյութազատման մեծությունը.  

S = Vu . Ud - F . Pd: 
 

17.5.3.3. Երիկամային սինթեզի գործընթացները միզագոյացման մեջ 

 
Հյութազատության գործընթացի մեկ այլ տարբերակ է սինթեզը։ Դա 

օրգանիզմից այնպիսի նյութերի արտազատումն է, որոնք առաջանում են ե-
րիկամի խողովակիկների էպիթելային բջիջներում: Այդ նյութերից են՝ հիպու-
րաթթուն, ամոնիակը և այլն։ Հիպուրաթթուն սինթեզվում է գլիցինից և բեն-
զոաթթվից: Մեկուսացված երիկամի վրա ցույց է տրված, որ երիկամը սնող 
հեղուկի մեջ բենզոաթթու և գլիցին ավելացնելու դեպքում արտահանվող մե-
զում հայտնաբերվում է հիպուրաթթու: Ամոնիակն առաջանում է խողովակ-
ների էպիթելային բջիջներում ամինաթթուների, հատկապես գլյուտամինի 
ամինազերծումից առաջացած ամինախմբերից: Նա ունի ճարպալույծ հատ-
կություն և բջջաթաղանթով հեշտությամբ անցնում է դեպի խողովակի խո-
ռոչ։ Եվ եթե այն այստեղ չկապվի, ապա նորից կվերադառնա բջիջ և ար-
տաբջջային հեղուկ։ Սակայն մեզում ամոնիակը կապվում է H+-ի հետ՝ առա-
ջացնելով NH4+ և հեռանում մեզով։ Այսպիսով, մեծ խտությամբ H+ պարու-
նակող մեզը նպաստում է ամոնիակի՝ օրգանիզմից հեռացմանը։  

Այսպիսով, ամփոփելով միզագոյացման պրոցեսները, նշենք, որ վերջ-
նային մեզի կազմը պայմանավորված է երիկամներում ընթացող քամման, 
հետներծծման և հյութազատման պրոցեսներով։ Ընդ որում, որոշ նյութերի 
համար գործում է միայն քամման մեխանիզմը (օրինակ՝ կրեատինին), որոշ 
նյութեր և´ քամվում են, և´ հետներծծվում, օրինակ՝ գլյուկոզը։ Քամվող և 
միաժամանակ հյութազատվող նյութերից է պարաամինոհիպուրաթթուն։  

Եվ, վերջապես, կան նյութեր, որոնք քամվելուց հետո ենթարկվում են 

Նկար 17.10. Գործընթացներ, որոնցով ապահովվում է միզագոյացումը 
(բացատրությունը` տեքստում)։ 
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և´ հետներծծման, և´ հյութազատման (օրինակ՝ K+ իոններ), և այդ գործըն-
թացների քանակական հարաբերությունը պայմանավորված է օրգանիզմում 
տվյալ նյութի պահանջով (նկ. 17.10)։  

 

17.6. Միզագոյացման կարգավորման մեխանիզմները 
 
Միզագոյացման պրոցեսը, որի միջոցով երիկամները պահպանում են 

օրգանիզմի ներքին միջավայրի կարևորագույն ցուցանիշների հաստատու-
նությունը, կարգավորվում է տարբեր, իրար հետ փոխկապակցված նուրբ 
մեխանիզմների միջոցով։ Այդ մեխանիզմներն են ներերիկամայինը, նյարդա-
յինը և հումորալը։ Նրանց ազդեցությունն իրականացվում է երիկամների 
արյունատար անոթների լուսանցքի, մալպիգյան կծիկի մազանոթների թա-
փանցելիության, միզային խողովակների պատերի ներծծող հատկության և 
այլնի փոփոխության շնորհիվ։  

Ներերիկամային ինքնակարգավորիչ մեխանիզմները քննարկվել են 
17.4. բաժնում։ Նյարդայիններն իրագործվում են երիկամները նյարդավորող 
սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ նյարդերի ազդեցությամբ։ Սիմպաթիկ նյար-
դերը, որոնց կենտրոնները ողնուղեղի Th10-L3 սեգմենտներում են և դրդվում 
են տարբեր հյուսվածքների մեխանա-, քիմիա-, օսմոընկալիչներից եկող 
ազդակներով, ազդում են ինչպես քամման, այնպես էլ հետներծծման պրո-
ցեսների վրա։ Նեղացնելով երիկամային անոթները և փոքրացնելով արյու-
նահոսքը՝ սիմպաթիկ նյարդերն ընկճում են քամման պրոցեսը, հետևաբար 
միզագոյացումը։ Արտահայտված ցավային ռեակցիաների ժամանակ նշված 
մեխանիզմը, փոխազդելով հումորալ մեխանիզմների հետ, կարող է առա-
ջացնել նույնիսկ անմիզություն։ Ազդելով խողովակիկներում ընթացող պրո-
ցեսների վրա՝ սիմպաթիկ նյարդերը cAMP-կախյալ մեխանիզմով խթանում 
են Na+-ի, գլյուկոզի, ֆոսֆատների, հետևաբար նաև ջրի հետներծծումը։ 
Պարասիմպաթիկ նյարդերը, որոնց ազդեցությունն ավելի թույլ է արտա-
հայտված, մեծացնում են օրգանական թթուների հյութազատությունը։ 

Միզագոյացման վրա ազդում է նաև մեծ կիսագնդերի կեղևը, որն 
ապացուցվում է պայմանական ռեֆլեքսների միջոցով դիուրեզի փոփո-
խության հնարավորությամբ։ Եթե բազմիցս որևէ անտարբեր գրգռիչի ազ-
դեցություն զուգակցվի շան ստամոքս ջուր ներարկելուն, ապա միայն տվյալ 
պայմանական գրգռիչի ազդեցությունից առաջանում է ուժգնացած միզար-
տադրություն։ 

Երիկամների գործունեության կարգավորման պրոցեսում առավել մեծ 
նշանակություն ունի հումորալ մեխանիզմը, որն իրականանում է մի շարք 
հորմոնների ազդեցությամբ. 

1. Հակամիզամուղ հորմոն (ՀՄՀ). արտադրվում է ենթատեսաթմբում, 
կուտակվում է նեյրոհիպոֆիզում։ Նպաստում է ջրի և միզանյութի նկատ-
մամբ նեֆրոնի հավաքող խողովակների պատերի թափանցելիության մե-
ծացմանը, որի շնորհիվ ուժգնանում է նշված նյութերի հետներծծումը։ Մի-
զարտադրությունն ընկճվում է, արյան ծավալը՝ մեծանում, որը նպաստում է 
օսմոտիկ ճնշման կարգավորմանը։ Օրգանիզմում ջրի ավելցուկի պայման-
ներում ՀՄՀ-ի արտադրությունն ընկճվում է, որի հետևանքով հավաքող խո-
ղովակում ջրի, ինչպես նաև միզանյութի հետներծծումը թուլանում է։ Այսպի-
սով, օրգանիզմից հեռացվում է մեծ քանակությամբ հիպոտոնիկ մեզ։ 
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2. Ալդոստերոն. արտադրվում է մակերիկամի կեղևի կծիկային գո-
տում։ Ակտիվացնելով Na+/K+ ԱԵՖազի սինթեզն առավելապես նեֆրոնի 
դիստալ բաժիններում՝ հորմոնն ուժգնացնում է Na+ իոնների հետներծծումը, 
K+ և H+ իոնների հյութազատությունը։ Նատրիումի ուժգնացած ռեաբսորբ-
ցիան նպաստում է նաև Cl--ի և ջրի հետներծծմանը։ 

3. Նատրիումուրետիկ հորմոն կամ ատրիոպեպտիդ. սինթեզվում է ա-
ռավելապես նախասրտերում՝ նրանց գերձգվելու, ինչպես նաև արյան հիդ-
րոստատիկ և օսմոտիկ ճնշումը մեծանալու դեպքում։ Հակառակ ալդոստե-
րոնի՝ ընկճում է Na+-ի հետներծծումը։ Արդյունքում ուժգնանում է Na+-ի, Cl--
ի արտազատումը, շատանում է օրամեզը։ Ունենալով նաև անոթալայնիչ 
ազդեցություն՝ այս հորմոնն ուժգնացնում է նաև քամումը երիկամներում։ 

4. Պարաթհորմոն. արտադրվում է հարվահանագեղձերում։ Ուժգնաց-
նում է կալցիումի և ընկճում ֆոսֆատների հետներծծումը նեֆրոնի դիստալ 
ոլորուն խողովակներում։ 

5. Կալցիտոնին. արտադրվում է վահանագեղձի հարֆոլիկուլային 
բջիջներով։ Ազդելով նեֆրոնի դիստալ բաժինների վրա՝ ընկճում է կալցիու-
մի և ֆոսֆատների հետներծծումը։ 

6. Կալցիտրիոլ. արտադրվում է երիկամներում։ Մեծացնում է կալցիու-
մի և ֆոսֆատների հետներծծումը։ 

7. Ադրենալին. առաջանում է մակերիկամի միջուկում։ Ունի երկակի 
ազդեցություն։ Փոքր չափաբաժիններով նեղացնում է արտատար զարկերա-
կիկը՝ մեծացնելով ֆիլտրացիոն ճնշումը, հետևաբար միզագոյացումը։ Մեծ 
չափաբաժիններով նեղացնում է նաև առբերիչ զարկերակիկը և, թուլացնե-
լով երիկամային արյունահոսքը, փոքրացնում է օրամեզը ընդհուպ անմի-
զություն։  

Կա այլ կարծիք ևս. Ադրենալինի փոքր չափաբաժինները, 
փոխազդելով զարկերակիկների պատերի β-ադրենընկալիների հետ, 
լայնացնում են նրանց՝ շատացնելով արյունահոսքն ու միզագոյացումը։ Մեծ 
քանակներն ակտիվացնում են ավելի փոքր զգայնություն ունեցող α-
ադրենընկալիչները, որի շնորհիվ անոթները նեղանում են, միզագոյացումը՝ 
ընկճվում։ 

8. Թիրոքսին. արտադրվում է վահանագեղձում։ Ուժգնացնում է օրգա-
նիզմի նյութափոխանակության պրոցեսները։ Արդյունքում շատանում է մե-
զի միջոցով օրգանիզմից արտազատվող օսմոտիկ ակտիվ նյութերի քանա-
կը, որոնք իրենց հետ հեռացնում են նաև ջրի մեծ ծավալներ։ 

9. Կինիններ. երիկամային կինին բրադիկինինն արտադրվում է երի-
կամային արյունահոսքը նվազելու ժամանակ։ Լայնացնելով երիկամային ա-
նոթները՝ բրադիկինինը ուժգնացնում է քամման պրոցեսները և շատաց-
նում միզարտադրությունը։ 

10. Պրոստագլանդիններ (օրինակ՝ մեդուլին). սինթեզվում են երիկամի 
միջուկային նյութում։ Անոթալայնիչ նյութեր են, մեծացնում են երիկամային 
արյունահոսքը։ Ընկճելով նատրիումի և ջրի հետներծծումը համապատաս-
խանաբար Հենլեի կանթի վերել հաստ հատվածում և հավաքող խողո-
վակում, խթանում են նատրիումի և ջրի արտազատումը։ Փոքրացնում են 
խողովակների բջիջների զգայնությունը ՀՄՀ-ի նկատմամբ։ 

11. Ռենին-անգիոթենզին-ալդոստերոնային համակարգ. նկա-
րագրված է ստորև (տե՛ս 17.9)։ 
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17.7. Մեզի քանակը, կազմը և հատկությունները 
 
Մեզը թափանցիկ դեղնահարդագույն հեղուկ է, որի pH-ը տատանվում 

է 4.5-8.0 սահմաններում և պայմանավորված է սննդի բնույթով ու օրգանիզ-
մի ֆունկցիոնալ վիճակով։ Սպիտակուցային սնունդ ընդունելիս մեզի pH-ը 
շեղվում է դեպի թթվային կողմ, բուսականի դեպքում դառնում է չեզոք կամ 
հիմնային։ Մեզին բնորոշ գունավորումը պայմանավորված է նրանում պա-
րունակվող ուրոբիլին, ուրոխրոմ միզագունակներով, որոնք առաջանում են 
աղիքում բիլիռուբինից։ 

Մեզի տեսակարար խտությունը 1005-1030 է, որը պայմանավորված է 
ընդունած հեղուկի ծավալով։ Մեզի օսմոտիկ ճնշումը նույնպես տատանվում 
է՝ հաճախ 2-3 անգամ գերազանցելով պլազմայի օսմոտիկ ճնշմանը։ Այն 
նվազում է շատամիզության դեպքում։ 

Մեզը բաղկացած է 96% ջրից և 4% չոր մնացորդից։ Չոր մնացորդում 
կան օրգանական և անօրգանական նյութեր։ Օրական մեզի հետ օրգանիզ-
մից հեռանում են մոտ 60 գ օրգանական և մոտ 20 գ հանքային նյութեր 
(Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+ սուլֆատներ, բիկարբոնատներ և այլն)։ Օրգանա-
կաններից են սպիտակուցային փոխանակության ազոտ պարունակող 
արգասիքները՝ միզանյութ (25-35 գ), ամոնիակ (0.4-1.2 գ), միզաթթու (մինչև 
1գ), կրեատինին (1.5 գ)։ Գլյուկոզ նորմայում մեզում չկա, իսկ սպիտակուցն 
արտահանվում է չնչին քանակով։ Մեզում քիչ քանակներով առկա են աղիք-
ներում առաջացող սպիտակուցների նեխման արգասիքներ՝ ֆենոլ, ինդոլ, 
սկատոլ։ Մեզի միջոցով օրգանիզմից հեռացվում են նաև կենսաբանորեն 
ակտիվ որոշ նյութեր՝ մակերիկամի կեղևի հորմոնները, հակամիզամուղ 
հորմոնը, էստրոգենները, ֆերմենտներ (ամիլազ, լիպազ, ուրոպեպսին և 
այլն)։ Հարկ է նշել, որ մեզի քննությունը կլինիկական մեծ նշանակություն 
ունի, քանի որ նրա բաղադրությունը վկայում է ոչ միայն երիկամների, այլև 
այլ օրգանների ֆունկցիոնալ վիճակի մասին։ Ախտաբանական դեպքերում 
մեզում կարող են հայտնվել ացետոն, լեղաթթուներ, էրիթրոցիտներ, սպի-
տակուց, գլյուկոզ և այլն։  

Օրական արտադրված մեզի քանակը կոչվում է օրամեզ (դիուրեզ): 
Չափահաս առողջ մարդու օրամեզը միջինը 1-1.5 լ է: Այն պայմանավորված 
է օրգանիզմի առողջական վիճակով, ջրային փոխանակությամբ, ընդունած 
հեղուկների քանակով, օդի ջերմաստիճանով և այլն: Մեզի նվազագույն օ-
րական ծավալը, որը բավարար է երիկամների արտազատական ֆունկցիան 
իրականացնելու համար, 0.4 լ է։ Արտադրվող մեզի քանակը նվազում է գի-
շերվա ժամերին։ Շատամիզություն է օրական 2 լ-ից ավելի միզարտադրութ-
յունը։  
 

17.8. Միզարտահանում և միզարձակություն 
Երիկամներում առաջացած մեզն անցնում է երիկամի ավազան: Երբ 

ավազանի լցումը հասնում է շեմքային չափի, գրգռվում են նրա ճնշաընկա-
լիչները, որն առաջացնում է ավազանի հարթ մկանների կծկում, և մեզը 
մղվում է միզածորաններ: Մեզը միզածորաններով հոսում է նրա մկաններով 
կատարվող գալարակծկանքային շարժումների շնորհիվ։ Մեզը լցվում է մի-
զապարկ և աստիճանաբար ձգում նրա պատերը։ Միզապարկի պատերի 
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մեխանաընկալիչների դրդման հիմնական պատճառը միզապարկի պատերի 
ձգումն է, ոչ թե նրանում ճնշման բարձրացումը։ Երբ պարկում կուտակվում 
է մոտ 200 մլ մեզ, առաջանում է միզարձակման ռեֆլեքս։ Նրա ոչ կամային 
կենտրոնը տեղակայված է ողնուղեղի սրբանային բաժնի II-IV հատվածնե-

րում, որտեղից սկիզբ է առնում կոնքային նյարդը (նկ. 17.11)։  
Այս նյարդի ազդեցությամբ միզապարկի պատի մկանները կծկվում են, 

թուլանում են միզապարկի, ինչպես նաև միզուկի ներքին սեղմանները, որը 
նպաստում է միզարձակմանը։ Այս ռեֆլեքսի կամային հսկողության կենտրո-
նը ուղեղի մեծ կիսագնդերի ճակատային բլթերում է: Այն ողնուղեղի սրբա-
նային հատվածների առաջային եղջյուրներում առկա սոմատիկ կենտրոնի 
միջոցով կարգավորում է միջաձիգ զոլավոր մկանով կազմված միզուկի ար-
տաքին սեղմանի գործունեությունը։ Այս գործընթացին մասնակցում են նաև 
որովայնի պատի և կոնքի հատակի մկանները։ Պետք է նշել, որ ռեֆլեքսի ի-
րականացման համար մեծ նշանակություն ունի միզապարկի լցման արա-
գությունը։ Արագ լցման դեպքում զգայական նյարդաթելերով գրգիռների 
հոսքը դեպի կենտրոն ակտիվանում է։ Սիմպաթիկ նյարդի ազդեցությամբ, 
որի կենտրոնը ողնուղեղի գոտկային հատվածներում է, ռեֆլեքսն ընկճվում 
է։ 

Բացի կեղևային կենտրոնից միզարձակման ողնուղեղային ռեֆլեքսը 
հսկվում է նաև կամրջում, միջին ուղեղում, ենթատեսաթմբում առկա կենտ-
րոններով։  

 

17.9. Երիկամների ներզատական ֆունկցիան 
 

Երիկամներում սինթեզվում և արյունահոսքի մեջ են անցնում մի շարք 
ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութեր, որոնք ազդում են ինչպես երիկամների, 
այնպես էլ այլ հյուսվածքների վրա։  

Չափազանց մեծ կարևորություն ունի երիկամի կծիկամերձ ապարա-
տում արտադրվող ռենինը։ Կծիկամերձ ապարատը բջիջների ամբողջու-

Նկար 17.11. Միզապարկի նյարդավորումը։ 
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թյուն է, որը երիկամային կծիկի անոթային բևեռի շրջանում է և երիկամ-
ների ներզատական համակարգի բաղադրիչն է։ Այն կազմված է կծիկամերձ 
բջիջներից, խիտ բծից և անոթամերձ (մեզանգիալ) բջիջներից (նկ. 17.12)։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կծիկամերձ բջիջները հատիկավոր են, արտատար և առավելապես 

առբերիչ զարկերակիկի պատում են, ունեն մկանաէպիթելային կառուցվածք 
և արտադրում են ռենին։ Բացի հյութազատական ակտիվությունից, նրանք 
նաև ճնշաընկալիչներ են, որոնք արձագանքում են ներերիկամային արյու-
նահոսքի նուրբ փոփոխություններին։ Կծիկամերձ բջիջները խիտ նյարդա-
վորվում են սիմպաթիկ նյարդաթելերով։ 

Խիտ բծի բջիջները ձևավորում են առբերիչ և արտատար զարկերա-
կիկներին հարող դիստալ ոլորուն խողովակի պատի հատվածը։ Սրանք 
մասնագիտացված էպիթելային բջիջներ են, որոնք դիստալ խողովակով հո-
սող մեզում Na+ իոնների մակարդակին արձագանքող ընկալիչներ են։ Վեր-
ջիններիս, ինչպես նաև վերոնշյալ ճնշաընկալիչների ակտիվությամբ է 
պայմանավորված ռենինի արտադրությունը։ 

Անոթամերձ բջիջները կուտակումներ են առաջացնում առբերիչ և ար-
տատար զարկերակիկների միջև առկա եռանկյունաձև տարածությունում։ 
Այս բջիջների ֆունկցիան վերջնականապես պարզված չէ։  

Հայտնի է միայն, որ նրանք ունեն ֆագոցիտային ակտիվություն։ Են-
թադրվում է նաև, որ նրանք ինֆորմացիան փոխանցում են խիտ բծից դեպի 
կծիկամերձ բջիջներ։ 

Կծիկամերձ բջիջներով արտադրվող ռենինը պրոտեոլիտիկ ֆերմենտ 
է, որի ազդեցությամբ արյան ոչ ակտիվ գլոբուլին անգիոթենզինոգենը վե-
րածվում է 10 ամինաթթուներից բաղկացած անգիոթենզին-I պեպտիդի։ 
Վերջինից տարբեր հյուսվածքներում, հատկապես թոքերում առկա անգիո-
թենզին փոխակերպող ֆերմենտի մասնակցությամբ անջատվում է բարձր 
ակտիվություն ունեցող 8 ամինաթթվային մնացորդներից բաղկացած ան-
գիոթենզին II-ը։ Դա հայտնի ամենահզոր անոթասեղմիչ նյութերից է, որը 
զգալիորեն բարձրացնում է համակարգային զարկերակային ճնշումը։ Միա-
ժամանակ նա խթանում է մակերիկամի կեղևից ալդոստերոնի արտադրութ-

Նկար 17.12. Երիկամների կծիկամերձ համակարգի կառուցվածքը։ 

կծիկամերձ 
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յունը։ Վերջինս, ուժեղացնելով երիկամներում նատրիումի և ջրի հետներծ-
ծումը, մեծացնում է արյան ծավալը, որը նույնպես նպաստում է արյան 
ճնշման բարձրացմանը։ Վերջապես, այս համակարգում արյան ճնշման 
բարձրացումը խթանվում է նաև անգիոթենզին II-ով ակտիվացած հակամի-
զամուղ հորմոնի արտադրությամբ, որն էլ իր հերթին է մեծացնում արյան 
ծավալը (նկ. 17.13)։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Այսպիսով, օրգանիզմում գործում է շատ կարևոր ռենին-անգիոթեն-

զին-ալդոստերոնային համակարգ, որի գործարկումն ուղղված է արյան 
ճնշման, շրջանառող արյան ծավալի, հետևաբար երիկամային արյունահոս- 
քի, կծիկային քամման մակարդակի, ինչպես նաև ջրա-աղային հաշվեկշռի 
կարգավորմանը։ 

Ռենինի արտադրությունը պայմանավորված է մի շարք գործոններով, 
որոնցից առավել կարևորը երիկամների թերարյունամատակարարումն է, 
որը կարող է զարգանալ կենտրոնական (համակարգային արյան ճնշման 
անկում) և տեղային (երիկամային զարկերակի նեղացում) պատճառներով։ 
Երիկամային զարկերակում ճնշման անկումը 10-15 մմ ս.ս. ցուցանիշով բա-
վարար է վայրկյանների ընթացքում ռենինի արտադրության համար։ Նշա-
նակություն ունեն նաև սիմպաթիկ ազդեցությունները կծիկամերձ ապա-
րատի վրա, ինչպես նաև դիստալ ոլորուն խողովակով հոսող մեզում Na+-ի 
խտության նվազումը։ Երբ փոքրանում է կծիկային արյունահոսքը, հետ-
ներծծման գործընթացը Հենլեի կանթում երկարաձգվում է՝ մեծացնելով 
իոնների հետներծծումը: Այդ պատճառով դիստալ ոլորուն խողովակով 
հոսող մեզում նատրիում իոնների խտությունը նվազում է: Դա ընկալվում է 
խիտ բծի բջիջների կողմից, ինչի արդյունքում դրանք պրոստագլանդինների 
սինթեզի միջոցով ադենիլատցիկլազային մեխանիզմով ակտիվացնում են 
ռենին արտադրող հատիկավոր բջիջները։ 

Երիկամների կեղևի ֆիբրոբլաստներում և մազանոթների էնդոթելում 
սինթեզվում են նաև էրիթրոպոեզը խթանող էրիթրոպոետիններ, որոնց ար-

Նկար 17.13. Ռենին-անգիոթենզին-ալդոստերոնային համակարգի գործարկման գծապատկերը։ 
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տադրությունը խիստ մեծանում է հիպօքսիայի դեպքում։ Երիկամային ան-
բավարարության դեպքում էրիթրոպոետինների հիմնական աղբյուրը թուլա-
նում է, և զարգանում է սակավարյունություն։ 

Կարևոր է երիկամների դերը նաև կալցիում-ֆոսֆորային փոխանա-
կության գործում, որը պայմանավորված է նրանցում D3-վիտամինի ակտիվ 
մետաբոլիտ կալցիտրիոլի առաջացումով։ Լույսի ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթների ազդեցությամբ մաշկում խոլեստերինի ածանցյալ 7 դեհիդ-
րոխոլեստերոլը վերածվում է D3 վիտամինի՝ խոլեկալցիֆերոլի։ Մաշկում 
կապվելով սպեցիֆիկ փոխադրիչ սպիտակուցի հետ՝ այն անցնում է արյուն 
և փոխադրվում լյարդ, որտեղ հիդրօքսիլացվելով վերածվում է կալցիդիոլի։ 
Նեֆրոնի պրոքսիմալ խողովակների բջիջներում կալցիդիոլը ենթարկվում է 
վերջնական փոխակերպման, որի հետևանքով առաջանում է D3 վիտամինի 
ակտիվ տեսակը՝ կալցիտրիոլը։ Այն խթանում է ֆոսֆատների և հատկապես 
կալցիումի իոնների ներծծումն աղիքներում և ռեաբսորբցիան երիկամնե-
րում, ինչպես նաև ակտիվացնում է օստեոբլաստները՝ նպաստելով ոսկրերի 
հանքայնացմանը։ 

Երիկամների արյունահոսքը նվազելու դեպքում նեֆրոնի դիստալ խո-
ղովակների էպիթելային բջիջներում արտադրվում է կալիկրեին, որը կինի-
նոգենները՝ պլազմայի ոչ ակտիվ սպիտակուցները, վերածում է ակտիվ կի-
նինների։ Դրանցից է ուժեղ անոթալայնիչ բրադիկինինը, որը, կարգավորե-
լով երիկամային արյունահոսքը, մեծացնելով քամման արագությունը և ընկ-
ճելով հետներծծումը, ուժգնացնում է միզարտադրության պրոցեսը։ 

Արտադրելով թրոմբոքսան, թրոմբոպլաստին, պրոստացիկլին, ան-
տիթրոմբին, ուրոկինազ՝ երիկամները մասնակցում են արյան մակարդիչ, 
հակամակարդիչ և ֆիբրինոլիտիկ ֆունկցիաների կարգավորմանը։ 

Երիկամային անբավարարության դեպքում նրանցում հորմոնների 
սինթեզը կարող է խախտվել, որը կհանգեցնի հոմեոստազի խանգարմանը։ 
Դա ի վերջո կարող է առաջացնել այլ հյուսվածքների գործունեության փո-
փոխություն։ 

  
17.10. Երիկամների նյութափոխանակային ֆունկցիան 
 

Հոմեոստազի կարգավորման գործընթացում երիկամները մասնակ-
ցում են ոչ միայն նյութափոխանակության վերջնական արգասիքները հե-
ռացնելով, այլև միջանկյալ արգասիքները նյութափոխանակության ցիկլում 
ներառելով: Առաջնային մեզի մեջ անցած սպիտակուցները երիկամի բջիջ-
ներում ենթարկվում են բնազրկման: Ցածրմոլեկուլային պեպտիդները և 
բնազրկված սպիտակուցները մերձադիր ոլորուն խողովակների բջիջներում 
ճեղքվում են ամինաթթուների, որոնք հիմային թաղանթով փոխադրվում են 
արտաբջջային հեղուկ, ապա արյուն՝ նպաստելով օրգանիզմի ամինաթթվա-
յին ֆոնդի վերականգնմանը: 

Երիկամի հյուսվածքը ունակ է գլյուկոզի նորագոյացման՝ գլյուկոնեոգե-
նեզի, ընդ որում, օրգանի զանգվածի միավորի հաշվարկով երիկամն այդ ու-
նակությամբ գերազանցում է լյարդին: Երկարատև քաղցի ժամանակ արյուն 
անցած գլյուկոզի կեսը սինթեզվում է երիկամներում: Բացի այդ, երիկամնե-
րը մասնակցում են նաև ճարպային փոխանակությանը: Նրանք սինթեզում 
են պլազմային թաղանթին անհրաժեշտ բաղադրանյութ՝ ֆոսֆատիդիլինո-
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զիտ: Ազատ ճարպաթթուները երիկամի բջիջներում մտնում են տրիացիլգլի-
ցերիդների և ֆոսֆոլիպիդների կազմության մեջ և այդ միացությունների 
կազմում փոխադրվում են արյուն: 

 

17.11. Երիկամների արտազատական ֆունկցիան 
 

Երիկամներն առաջատար դեր են կատարում նյութափոխանակության 
միջանկյալ և վերջնական արգասիքները և օրգանիզմի ներքին միջավայր 
անցած օտար նյութերն արյունից արտազատելու գործում։ Առավել մեծ նշա-
նակություն ունի սպիտակուցների փոխանակության արդյունքում առաջա-
ցած ազոտ պարունակող տարբեր արգասիքների՝ միզանյութի, միզաթթվի, 
կրեատինինի և այլնի հեռացումը։  

Երիկամների արտազատական ֆունկցիան լիարժեք իրականանում է 
նույնիսկ մեկ պահպանված երիկամի դեպքում։ Սովորաբար այդ դեպքում 
զարգանում է պահպանված երիկամի կծիկների և խողովակների փոխհա-
տուցող գերաճ, որն ուղեկցվում է երիկամի չափերի մեծացումով։  

Երիկամների արտազատական ֆունկցիան խանգարվելու դեպքում ա-
զոտ պարունակող նշված նյութերի կուտակումն արյան մեջ առաջացնում է 
թունավորում, որը կոչվում է ուրեմիա։ Ուրեմիան զարգանում է աշխատող 
նեֆրոնների քանակի մինչև 30% նվազելու դեպքում։ Այն ուղեկցվում է ացի-
դոզով, ջրա-աղային հաշվեկշռի և օսմոտիկ հոմեոստազի խանգարումով։ Ե-
րիկամային սուր անբավարարության պատճառ կարող է դառնալ նաև սրտի 
ոչ լիարժեք գործունեության պատճառով զարգացող երիկամային արյունա-
հոսքի նվազումը։ 

Երիկամների անբավարարության դեպքում կիրառվում է հեմոդիալի-
զը՝ արյան արտաերիկամային մաքրման մեթոդը։ 
 

17.12. Երիկամների կարգավորիչ ֆունկցիան 
 

Երիկամները, ինչպես արդեն նշվել է, մասնակցում են մի շարք կա-    
րևորագույն հոմեոստատիկ ցուցանիշների կարգավորմանը։ Դրանք են ար-
յան ծավալը, արյան ճնշումը և օսմոտիկ ճնշումը, իոնային կազմը, թթվա-
հիմնային հավասարակշռությունը։  

 
17.12.1. Երիկամների դերը արյան ծավալի, օսմոտիկ ճնշման  

և իոնային կազմի կարգավորման գործում 
 

Արյան ծավալի և օսմոտիկ ճնշման կարգավորման մեխանիզմներն օր-
գանիզմում փոխկապակցված են։ Նրանք պայմանավորված են օրգանիզմից 
ջրի և էլեկտրոլիտների արտազատմամբ։ Արյան ծավալը մեծանալու դեպ-
քում երիկամներն արտազատում են մեծ քանակությամբ հիպոտոնիկ մեզ։ 
Ջրազրկման դեպքում, հակառակը, դուրս բերվող մեզը փոքրածավալ է և 
հիպերտոնիկ արյան նկատմամբ։ Դա իրականանում է հակամիզամուղ, 
նատրիումուրետիկ և ալդոստերոն հորմոնների մասնակցությամբ։ Նշված 
հորմոնների արտադրությունը պայմանավորված է արյան օսմոտիկ 
ճնշմամբ, նատրիումի մակարդակով և արյան ծավալով, որոնց փոփոխութ-
յուններն ընկալվում են համապատասխանաբար օսմո-, նատրիում- և ծա-
վալընկալիչներով։ Օսմոընկալիչները ենթատեսաթմբում են, տարբեր օր-
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գանների (լյարդ, երիկամ, սիրտ, փայծաղ) անոթների պատերում և այլն։ 
Նատրիումընկալիչներն առավել խիտ տեղակայված են լյարդում, նախասր-
տերում, ենթատեսաթմբում, իսկ ծավալընկալիչները՝ հիմնականում նախա-   
սրտերում, սիներակներում, խոշոր զարկերակներում։ Վերջիններս, լինելով 
մեխանաընկալիչներ, դրդվում են արյան ծավալը մեծանալու դեպքում։ Ն-
րանց ակտիվացումն ընկճում է ՀՄՀ-ի և մեծացնում նատրիումուրետիկ 
հորմոնի արտադրությունը, որը նպաստում է միզարտադրության ուժգնաց-
մանը։  

Օրգանիզմի ջրազրկման դեպքում մեծանում է ինչպես արյան օսմո-
տիկ ճնշումը, այնպես էլ Na+ իոնների խտությունը։ Կատարվող օսմո- և Na+ 
ընկալիչների ակտիվացումն ուժգնացնում է ՀՄՀ-ի արտադրությունը, արյան 
ծավալը մեծանում է, օսմոտիկ ճնշումը՝ նվազում։ Միաժամանակ այս ընկա-
լիչներից գնացող գրգիռների ազդեցությամբ մակերիկամի կեղևում ընկճ-
վում է ալդոստերոնի արտադրությունը։ Արդյունքում Na+-ի հետներծծումը 
փոքրանում է, որը նույնպես նպաստում է օսմոտիկ ճնշման կարգավոր-
մանը։  

Կարգավորելով տարբեր իոնների հետներծծումն ու հյութազատությու-
նը երիկամային խողովակներում՝ մի խումբ հորմոններ ապահովում են ար-
յան մեջ նրանց անհրաժեշտ մակարդակը։ Այդ հորմոններն են ալդոստերո-
նը, նատրիումուրետիկ հորմոնը, պարաթհորմոնը, կալցիտոնինը, D3-վիտա-
մինի ակտիվ տեսակը, որոնց ազդեցության նկարագրությունը տրված է 
17.6. բաժնում։ 
 

17.12.2. Երիկամների դերը թթվահիմնային հոմեոստազի  
կարգավորման գործում 

 

Օրգանիզմի համար չափազանց կարևոր է արյան pH-ի հաստատուն 
ցուցանիշը։ Թեև նյութափոխանակության արդյունքում օրգանիզմում ան-
ընդհատ առաջանում են թթուներ և հիմքեր, այնուամենայնիվ արյան pH-ը 
միշտ պահպանվում է հաստատուն մակարդակում։ Դա ամենախիստ պահ-
պանվող հոմեոստատիկ ցուցանիշներից է, քանի որ նրա շեղումը 0.4-ով ան-
համատեղելի է կյանքի հետ։ Արյան pH-ը կարգավորվում է արյան բուֆերա-
յին համակարգերով, թոքերի, մարսողական օրգանների և երիկամների գոր-
ծունեությամբ։ 

Երիկամներն արտահանում են լայն սահմաններում տատանվող pH-ով 
(4.5-8) մեզ, որով նպաստում են արյան թթվահիմնային հավասարակշռութ-
յան պահպանմանը: Մեզում H+ իոնների խտությունը կարող է փոփոխվել 
1000 անգամ, որը pH-ը կարգավորելու պրոցեսում երիկամների կարևոր դե-
րի ցուցանիշ է։ 

Օրգանիզմի թթվահիմնային հոմեոստազը պահպանելու գործընթա-
ցում երիկամների գործունեության հիմնական մեխանիզմը նրա խողովա-
կիկներում H+ իոնների ավելորդ քանակների հյութազատությունն է: Ջրածնի 
իոնների հեռացումը կատարվում է տարբեր մեխանիզմներով։ 

Այս իոնների աղբյուրն ածխաթթուն է։ Այն առաջանում է երիկամային 
էպիթելի բջիջներում սեփական նյութափոխանակության արդյունքում գոյա-
ցած, ինչպես նաև դեպի առաջնային մեզ քամված ածխաթթու գազի հիդրա-
տացումից։ Այս ռեակցիան կատալիզվում է խողովակային էպիթելի գագա-
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թային թաղանթում առկա կարբոանհիդրազ ֆերմենտի մասնակցությամբ։ 
Առաջացած ածխաթթուն բջջում դիսոցվում է, առաջանում են H+ և HCO3- 
իոնները։ H+-ը գագաթային թաղանթի Na+/H+ փոխանակչի և H+-ԱԵՖ-ազի 
շնորհիվ հյութազատվելով խողովակի խոռոչ, բիկարբոնատից դուրս է մղում 
Na+-ը՝, առաջացնելով H2CO3, այնուհետև CO2 և ջուր։ 

Ջրածնի իոնների հեռանալու մյուս ճանապարհը խողովակի խոռոչ 
հյութազատված H+-ի փոխազդեցությունն է առաջնային մեզով խողովակներ 
անցած նատրիումի հիմնային ֆոսֆատի հետ, որի հետևանքով առաջանում 
են թթու ֆոսֆատ և Na+. 

Na2HPO4 + H+ NaH2PO4 + Na+ 

Na+-ը հետ է ներծծվում, իսկ թթու ֆոսֆատը հեռանում է օրգանիզմից՝ 
իր հետ տանելով H+-ի ավելցուկը։  

Վերջապես, խողովակների խոռոչ հյութազատված H+-իոնը կարող է 
կապվել ամինաթթուների ամինազերծումից առաջացած և խողովակի 
խոռոչ անցած ամոնիակի հետ՝ առաջացնելով NH4+ ։ 

NH3 + H+  NH4+ 

Այսպես իրականանում է նաև ամոնիակի թունազերծումը, որը հեռա-
նում է մեզով։ 

H+-իոնների փոքր մասը հեռացվում է մեզով ազատ վիճակում՝ պայմա-
նավորելով վերջնային մեզի թթու pH-ը։  

 
17.12.3. Երիկամների մասնակցությունը արյան ճնշման 

կարգավորման գւրծում 
 
Երիկամները, լինելով կատարող օղակ մի շարք կարգավորիչ համա-

կարգերում և արտազատելով որոշակի ծավալով և իոնային կազմով մեզ, 
ինչպես նաև իրենցով արտադրված նյութերի միջոցով փոփոխելով անոթնե-
րի լարվածությունը, զգալիորեն ներգործում են արյան ճնշման ցուցանիշի 
վրա։ Քննարկենք երիկամների միջոցով իրականացվող արյան ճնշման կար-
գավորման հնարավոր մեխանիզմները. 

1.Արտազատվող մեզի ծավալի փոփոխությամբ գործող մեխանիզմներ. 
ա) Հակամիզամուղ հորմոնի շնորհիվ։ 
բ) Ռենին-անգիոտենզին-ալդոստերոնային համակարգի միջոցով, որի 

շնորհիվ Na+-իոնների ուժգնացած հետներծծումը հանգեցնում է արյան ծա-
վալի և արյան ճնշման մեծացմանը։ 

գ) Երիկամներում արյան հոսքի արագության փոփոխության շնորհիվ. 
արյան ճնշումը իջնելիս արյան հոսքը երիկամների միջուկային նյութի ուղիղ 
անոթներում դանդաղում է, որի հետևանքով երիկամի ինտերստիցիալ 
հյուսվածքում մեծանում է Na+-իոնների և միզանյութի խտությունը։ Արդյուն-
քում երիկամի հյուսվածքի օսմոտիկ ճնշումը բարձրանում է, հետներծծվող 
ջրի ծավալը, հետևաբար արյան ճնշումը՝ մեծանում։ 

դ) Նախասրտային նատրիումուրետիկ հորմոնի (ատրիոպեպտիդ) ազ-
դեցությամբ, որը, ուժգնացնելով Na+-իոնների հեռացումը մեզով, առաջաց-
նում է միզամուղ ազդեցություն և փոքրացնում արյան ճնշումը։ 

ե) Սիմպաթիկ նյարդային համակարգի միջոցով. արյան ճնշման ան-
կումն ակտիվացնում է սիմպաթիկ կենտրոնները, որոնց ազդեցությամբ ե-
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րիկամներում մեծանում է NaCl-ի, հետևաբար ջրի հետներծծումը։ Արյան 
ծավալը մեծանում է, ճնշումը՝ բարձրանում։ 

2.Անոթային ռեակցիաների միջոցով զարգացող մեխանիզմներ՝ 
ա) արյան ճնշման բարձրացմանը նպաստող անոթասեղմիչ ազդե-

ցություն իրականացնող ռենին-անգիոթենզին-ալդոստերոնային համա-
կարգ, 

բ) արյան ճնշման իջեցմանը նպաստող անոթալայնիչներ՝ պրոստագ-
լանդիններ, կինիններ, 

3. պլազմայի իոնային կազմի (Na+, K+, Ca2+, Cl-) կարգավորման միջո-
ցով. նշված իոններով է պայմանավորված սրտի և անոթների մկանային 
բջիջների կծկելիությունը, հետևաբար սրտից արտամղված արյան ծավալը 
և անոթների լարվածությունը, որոնք մեծապես պայմանավորում են արյան 
ճնշման ցուցանիշը։ 
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ԳՐՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 
 

ԱԱՊ    – անոթաակտիվ աղիքային պոլիպեպտիդ 
ԱԵՖ    - ադենոզինեռֆոսֆորաթթու 
ԱԵՖազ  - ադենոզինեռֆոսֆատազ 
ԱԿՄ    – ապաբևեռացման կրիտիկական մակարդակ 
ԱԿՏՀ    – ադենոկորտիկոտրոպ հորմոն 
ԱՀՍՊ    – արգելակող հետսինապսային պոտենցիալ 
ԱՐԾ    – արյունահոսքի րոպեական ծավալ 
ԲՆԳ    – բարձրագույն նյարդային գործունեություն 
ԳԱԿԹ    – գամմա-ամինոկարագաթթու 
ԳՊ    – գործողության պոտենցիալ 
Գց   - գունային ցուցանիշ 
ԴՖԳ    - դիֆոսֆոգլիցերատ 
ԴՆԹ    – դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու 
ԴՀՍՊ    – դրդող հետսինապսային պոտենցիալ 
ԷՆԱ   - էրիթրոցիտների նստեցման արագություն  
ԷՍԳ    - էլեկտրասրտագիր 
ԸՊ    – ընկալչական պոտենցիալ 
ԹԿՏ    – թոքերի կենսական տարողություն 
 ԼՀ    – լյուտեինացնող հորմոն 
ԾՆՀ    – ծայրամասային նյարդային համակարգ 
ԿՆՀ   – կենտրոնական նյարդային համակարգ 
ՀՄՀ    – հակամիզամուղ հորմոն 
ՀՊ    – հանգստի պոտենցիալ 
ՄՖՀ   - մոնոնուկլեար ֆագոցիտների համակարգ 
ՄՑԽՀ    – մելանոցիտ խթանող հորմոն 
ՇԳ    – շնչառական գործակից 
ՇԾ    – շնչառական ծավալ 
ՇԿ    – շնչառական կենտրոն 
ՇՐԾ    - շնչառության րոպեական ծավալ 
ՊՊ    – պանկրեատիկ պոլիպեպտիդ 
ՌՆԹ    - ռիբոնուկլեինաթթու 
ՍԱՊ    – ստամոքսարգելակող պեպտիդ 
ՎԴԾ    – վերջնական դիաստոլային ծավալ 
ՏՊ    – տեղային պոտենցիալ 
ՖԽՀ    – ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոն 
ՖԿԳ    - ֆոնոկարդիոգրաֆիա 
APC   - antigen presenting cells 
APUD    – Amine Precursor Uptake and Decarboxylation 
CD    -cluster of determination 
MBP   -major basic protein 
MHC   - major histocompatability complex 
IL   - interleukin 
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Ig   - immunoglobulin 
SGLT-1    – Sodium Dependent Glucose Transportes-1  
Hb   - hemoglobin 
NK   - Natural killer cell 
Rh   - Rhesus 
T3    – տրիյոդթիրոնին 
T4    - թիրօքսին 
TCR   - T-cell receptor 
TGF   - transforming growth factor 
TNF   - tumor necrosis factor 
Th    -T-helper 
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12.1.1. Արյան շրջանառություն 423 
12.1.2. Սրտի հաղորդող համակարգ 424 
12.1.3. Սրտային ցիկլը և նրա փուլերի վերլուծությունը 426 
12.1.4. Սրտամկանի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները 428 
12.1.4.1. Սրտի ինքնավարությունը 428 
12.1.4.2. Սրտամկանի դրդունակությունը 432 
12.1.4.3. Սրտամկանի հաղորդականությունը 436 
12.1.4.4. Սրտամկանի կծկելիությունը 436 
12.1.5. Սրտամկանի էներգետիկ փոխանակության   
առանձնահատկությունները 439 
12.1.6. Սիրտ-անոթային համակարգի գործունեության  
հետազոտման  մեթոդները 440 
12.1.7. Սրտի գործունեության կարգավորումը 446 
12.1.7.1. Ներսրտային կարգավորման մեխանիզմներ 446 
12.1.7.2. Արտասրտային կարգավորման մեխանիզմներ 449 
12.1.7.2. Սրտի գործունեության հումորալ կարգավորումը 453 
12.2. Անոթների ֆիզիոլոգիան  454 

12.2.1. Անոթների մորֆոֆունկցիոնալ հատկությունները 454 
12.2.2.1. Անոթներով արյան հոսքի առանձնահատկությունները 461 
12.2.2.2. Արյան ճնշում 462 
12.2.2.3. Զարկերակային անոթազարկ 465 
12.2.2.4. Միկրոշրջանառություն 469 
12.2.2.5. Երակային հեմոդինամիկա 471 
12.2.3. Անոթներով արյան շարժման կարգավորման մեխանիզմները 472 
12.2.3.1. Արյան շրջանառության կարգավորման կենտրոնական 472 
նյարդային մեխանիզմները 472 
12.2.3.1.1. Արյան շրջանառության կենտրոնների լարվածությունը 473 
12.2.3.1.2. Անոթների նյարդավորումը 476 
12.2.3.1.3. Արյան շրջանառության հումորալ կարգավորումը 478 
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12.2.3.2. Արյան շրջանառության կարգավորման  տեղային  
մեխանիզմները 480 
12.2.3.3. Համակարգային զարկերակային ճնշման կարգավորումը 482 
12.2.4. Արյունամատակարարման առանձնահատկությունները  տարբեր 
օրգաններում 485 
ԳԼՈՒԽ 13. ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  (Հ. ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ)
 489 
13.1. Ավշային համակարգ  489 

13.1.1. Ավշային համակարգի ֆունկցիաները 491 
13.1.2. Ավշի հատկություններն ու բաղադրությունը 492 
13.1.3. Ավշի առաջացման մեխանիզմները 492 
13.2. Ավշի շարժման մեխանիզմները  493 

13.2.1. Լիմֆանգիոնների կծկողական ակտիվության կարգավորումը 493 
ԳԼՈՒԽ 14. ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (Կ. ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ) 495 
14.1. Շնչառական համակարգի կառուցվածքը  495 

14.2. Շնչառական համակարգի ոչ շնչառական ֆունկցիաները  499 

14.3. Շնչառության փուլերը և ցիկլը  499 

14.3.1. Թոքային ճնշումներ 501 
14.3.2. Թոքերի առաձգականությունը և այն պայմանավորող գործոնները
 503 
14.3.3. Ներշնչման և արտաշնչման մեխանիզմը 504 
14.3.4. Պնևմաթորաքս 507 
14.3.5. Թոքային ծավալներ և տարողություններ 508 
14.3.6. Ալվեոլային օդափոխություն 511 
14.3.7. Գազափոխանակություն: 513 
Մասնական (պարցիալ) ճնշում և լարվածություն 513 
14.3.8. Գազերի դիֆուզիա 514 
14.3.9. Գազերի փոխադրումը արյան միջոցով 518 
14.4. Շնչառության կարգավորումը  524 

14.4.1. Շնչառական կենտրոններ 524 
14.4.2. Շնչառական կենտրոնի ինքնավարությունը 527 
14.4.3. Կենտրոնական և ծայրամասային քիմիաընկալիչներ 528 
14.4.4. Մեխանաընկալիչներ 531 
14.4.5. Շնչառության կարգավորման համակարգումը 532 
14.5. Շնչառության հարմարումը փոփոխվող պայմաններին  533 

14.5.1. Շնչառությունը մկանային աշխատանքի ժամանակ 533 
14.5.2. Շնչառությունը մթնոլորտային ճնշման փոփոխման դեպքում 534 
ԳԼՈՒԽ 15. ՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  (Հ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ) 537 
15.1. Մարսողության բնորոշումը  537 

15.2. Մարսողական համակարգի կառուցվածքը  538 

15.3. Մարսողական ուղու ֆունկցիաները  545 

15.4. Մարսողության հիմնական տեսակները  546 

15.5. Մարսողության կարգավորման ընդհանուր սկզբունքները  547 

15.6. Ստամոքսաղիքային ուղու արյունամատակարարման  
առանձնահատկություններն ու նրա ֆունկցիոնալ ակտիվությունը  552 

15.7. Մարսողությունը բերանի խոռոչում  552 
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15.7.1. Թքագեղձերի հյութազատական ֆունկցիան 553 
15.7.2. Թքազատության կարգավորումը 555 
15.7.3. Ծամում 557 
15.7.4. Կլում 557 
15.8. Մարսողությունը ստամոքսում  559 

15.8.1. Ստամոքսի հյութազատիչ գործունեությունը:  Ստամոքսահյութի 
բաղադրությունն ու հատկությունները 560 
15.8.1.1. Աղաթթվի արտադրության մեխանիզմն ու ֆունկցիաները 563 
15.8.2. Ստամոքսի հյութարտադրության կարգավորումը 567 
15.8.3. Սննդային ռեժիմների ազդեցությունը ստամոքսի 569 
հյութազատության վրա 569 
15.8.4. Ստամոքսի շարժողական-փոխադրական գործունեությունը 570 
15.9. Մարսողությունը բարակ աղիքում  571 

15.9.1. Ենթաստամոքսային գեղձի հյութի կազմն ու հատկությունները 572 
15.9.1.1. Ենթաստամոքսային գեղձի հյութազատության կարգավորումը
 574 
15.9.2. Լյարդի դերը մարսողության գործընթացում 576 
15.9.2.1. Լեղու կազմն ու նշանակությունը 576 
15.9.3. Լյարդի ոչ մարսողական ֆունկցիաները 579 
15.9.4.1. Աղիքային հյութի կազմն ու հատկությունները 580 
15.9.4.2. Սննդանյութերի խոռոչային  և թաղանթային  
հիդրոլիզը բարակ աղիքում 581 
15.9.4.3. Աղիքային հյութազատության կարգավորումը 582 
15.9.4.4. Բարակ աղիքի շարժողական գործունեությունն ու նրա 
կարգավորումը 583 
15.10. Մարսողությունը հաստ աղիքում  585 

15.10.1. Հաստ աղիքի հյութազատիչ ֆունկցիան 585 
15.10.2. Հաստ աղիքի միկրոֆլորայի նշանակությունը 585 
15.10.3. Հաստ աղիքի շարժումները և դրանց կարգավորումը 587 
15.10.4. Հաստ աղիքի դատարկում (կղազատում) 587 
15.11. Ներծծում  589 

15.11.1. Ներծծման մեխանիզմներ 590 
15.11.1.1. Տարբեր նյութերի ներծծումը ստամոքսաղիքային ուղում 591 
15.12. Քաղցի և հագեցման ֆիզիոլոգիական հիմունքները  595 

15.13. Ստամոքս-աղիքային համակարգի  պարբերական 
գործունեությունը  596 

15.14. Ստամոքսաղիքային ուղու պաշտպանական ռեակցիաները։  
Սրտխառնոց, փսխում  597 

ԳԼՈՒԽ 16. ԷՆԵՐԳԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (Ք. Հարությունյան)     599 

16.1. Էներգիայի փոխանակություն  599 

16.2. Էներգիական հաշվեկշռի որոշումը  600 

16.3. Հիմնական փոխանակություն  603 

16.4. Ջերմափոխանակություն  605 

16.5. Ջերմագոյացում և ջերմատվություն  606 

16.6. Մարմնի ջերմաստիճանի կարգավորման սկզբունքները  608 
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ԳԼՈՒԽ 17. ԱՐՏԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  (Հ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ) 612 
17.1. Արտազատություն  612 

17.2. Արտազատության օրգանները  612 

17.3. Միզային օրգանների կառուցվածքը  613 

17.4. Երիկամները և նրանց ֆունկցիաները  616 

17.5. Երիկամային արյունահոսք, նրա կարգավորման մեխանիզմները  617 

17.6. Միզագոյացման մեխանիզմը  618 

17.6.1. Կծիկային ֆիլտրում 619 
17.6.2. Խողովակային հետներծծում 622 
17.6.2.1. Տարբեր նյութերի խողովակիկային հետներծծման 
մեխանիզմները 624 
17.6.2.2. Մեզի խտացման և նոսրացման մեխանիզմները 628 
17.6.3.1. Խողովակային հյութազատություն (սեկրեցիա) 631 
17.6.3.2. Խողովակային հետներծծման և հյութազատման  
ուսումնասիրության մեթոդները 632 
17.6.3.3. Երիկամային սինթեզի գործընթացները միզագոյացման մեջ 633 
17.7. Միզագոյացման կարգավորման մեխանիզմները  634 

17.8. Մեզի քանակը, կազմը և հատկությունները  636 

17.9. Միզարտահանում և միզարձակություն  636 

17.10. Երիկամների ներզատական ֆունկցիան  637 

17.11. Երիկամների նյութափոխանակային ֆունկցիան  640 

17.12. Երիկամների արտազատական ֆունկցիան  641 

17.13. Երիկամների կարգավորիչ ֆունկցիան  641 

17.13.1. Երիկամների դերը արյան ծավալի, օսմոտիկ ճնշման  և իոնային 
կազմի կարգավորման գործում 641 
17.13.2. Երիկամների դերը թթվահիմնային հոմեոստազի 
կարգավորման գործում 642 
17.13.3. Երիկամների մասնակցությունը արյան ճնշման 643 

 
ԳՐՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ  645 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  647 
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