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Նախաբան
Հյուսվածաբանությունը մորֆոլոգիական ուղղվածությամբ բժշկակենսաբանական
հիմնարար գիտություններից մեկն է, որն անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիայի
հետ մեկտեղ ապագա բժշկի տեսական կրթության հիմքն է: Հյուսվածաբանության,
բջջաբանության և սաղմաբանության լուրջ, ոչ ձևական յուրացման համար անհրաժեշտ
է ուսանողի անհատական ստեղծագործ աշխատանք՝ մանրադիտակային և
ենթամանրադիտակային մակարդակով բջիջների, հյուսվածքների, օրգանների և նրանց
կառուցվածքային բաղադրիչների նույնականացման համար: Սրանով պայմանավորված՝ ուսանողի հիմնական աշխատանքը հյուսվածաբանության, սաղմնաբանության
և բջջաբանության գործնական պարապմունքներին մանրապատրաստուկի ինքնուրույն
ուսումնասիրումն է:
Ներկայումս բժշկական կրթական տեխնոլոգիաներում կարևոր տեղ է
հատկացվում այն հարցերին, որոնք առնչվում են ուսանողների կողմից գործնական
հմտությունների տիրապետմանը՝ հիմնական շեշտը դնելով ինչպես դասախոսի
ղեկավարությամբ ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի, այնպես էլ հենց իրենց
ինքնուրույն աշխատանքի վրա:
Բջջաբանության, սաղմնաբանության և հյուսվածաբանության յուրաքանչյուր
գործնական պարապմունք բաղկացած է հետևյալ փուլերից՝ ա/ ըստ թեմատիկ պլանի՝
դասագրքի կամ դասախոսության համապատսխան բաժնի ինքնուրույն ուսումնասիրում, բ/ դասախոսի կողմից մատուցված նյութի ընկալման ստուգում բանավոր
հարցման, բանավեճի, քննարկման, թեստերի և այլնի միջոցով, գ/ հյուսվածաբանական
մանրապատրաստուկի
ուսումնասիրումը
աղյուսակների,
գծապատկերների,
մեթոդական ձեռնարկների և դասագրքերի միջոցով՝ դասախոոսի խորհրդատվությամբ,
դ/ մանրապատրաստուկների դետալային ներկում համապատասխան գույներով և
բոլոր կառուցվածքների նշանակումով:
Պետք է գիտակցել, որ մանրապատրաստուկների ներկումը ոչ թե ինքնանպատակ
է, այլ ուսումնասիրման մեթոդ: Այն հնարավորություն է տալիս ուշադրությունն
ուղղորդելու կառուցվածքների դետալներին, հետամուտ լինելու համաչափության
պահպանմանը, արտահայտված մասերի չափսերին, զարգացնելու ուշադրությունը:
Դրա հետ մեկտեղ պետք է ուրվագծել մանրադիտակով արտահայտվող պատկերը և ոչ
թե պատճենել այն դասագրքից կամ ուսումնական աղյուսակից: Գունավոր մանրակրիտ
նկարները՝ իրենց մանրամասն նշանակումներով, արդեն իսկ իրենց տեսակով
ամփոփագրի տեսակ են, օգնում են ուսանողին առավել արդյունավետորեն պատրաստվելու ստուգարքային պարապմունքներին:

ԵՊԲՀ հյուսվածքաբնաության ամբիոնի վարիչ,
կ.գ.դ., պրոֆեսոր Կ. Թ. Սահակյան
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 1.

Հյուսվածաբանական մանրադիտարկման մեթոդներ:
Լուսային մանրադիտակ, նրանով աշխատելու կանոնները
Հյուսվածաբանական պատրաստուկների
մանրադիտարկման տեխնիկան
Հյուսվածաբանական

պատրաստուկների

մանրադիտարկումը

սկսվում

է

լուսավորվածությունից: Գոգավոր (բնական լուսավորվածության դեպքում) կամ հարթ
(արհեստական լուսավորվածության դեպքում) հայելու միջոցով ապահովում է
դիտարկման դաշտի հավասարաչափ լուսավորումը: Պատրաստուկը տեղադրվում է
առարկայական սեղանիկին՝ ծածկութային ապակիով: Պատրաստուկի ուսումնասիրումն սկսվում է փոքր խոշորացմամբ: Օբյեկտիվի և պատրաստուկի ծածկութային
ապակու միջև հեռավորությունը պետք է լինի մոտավորապես 1սմ: Պատրաստուկի
ճշգրտությունն

ապահովվում

է

մակրոպտուտակի

միջոցով:

Տեղաշարժելով

պատրաստուկը առարկայական սեղանիկի վրա՝ այն մանրամասնորեն դիտարկվում է
ամբողջ մակերևույթով: Պատրաստուկը մեծ խոշորացմամբ կարելի է դիտարկել փոքր
խոշորացմամբ դիտարկելուց հետո միայն: Պատրաստուկի (որը պետք է դիտարկել մեծ
խոշորացմամբ) մի հատվածի վրա հաստատելով դիտարկման դաշտի կենտրոնը՝
թմբուկավոր սարքի միջոցով հաստատում են ավելի հզոր օբյեկտիվ: Ճշգրտությունն
ապահովվում է միկրոպտուտակի միջոցով՝ վերջինս սահունորեն պտտելով առաջ կամ
ետ:
Հյուսվածաբանական շատ փոքր կառուցվածքներ ուսումնասիրելու համար
օգտագործվում է իմերսիա, որը հնարավորություն է տալիս մեծացնելու մանրադիտակի
առավելագույն հնարավորությունը: Միևնույն ժամանակ պատրաստուկի ծածկութային
ապակուն կաթեցվում է իմերսիոն հեղուկի կաթիլ (ջուր, գլիցերին, յուղ և այլն), որից
հետո մակրոպտուտակի միջոցով օբյեկտիվն զգուշորեն իջեցվում է մինչև իմերսիոն
հեղուկ:

Սահուն

պտտեցնելով

միկրոպտուտակը՝

հստակեցվում

է

պատկերը:

Աշխատանքի ավարտին օբյեկտիվից և ծածկութային ապակուց չոր բամբակե կտորով
հեռացվում է իմերսիոն հեղուկը:
Մեծ խոշորացումներով աշխատելիս լուսահավաք ապակին անհրաժեշտ է
բարձրացնել ընդհուպ առարկայական ապակուն հպվելը: Փոքր խոշորացումների
դեպքում անհրաժեշտ է լուսահավաք ապակին աննշան իջեցնել:
Դիտարկումն ավարտելուց և ուրվագծելուց հետո պետք է բարձրացնել տուբուսը,
թմբուկը փոխել թույլ խոշորացման և միայն այդ ժամանակ պատրաստուկը հանել
մանրադիտակի սեղանիկից: Չի կարելի պատրաստուկը ուժով դուրս քաշել օբյեկտիվի
տակից. այն կարող է փչացնել ինչպես պատրաստուկը, այնպես էլ օբյեկտիվը:
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Հյուսվածաբանական պատրաստուկների
նախապատրաստման փուլերը
Հյուսվածաբանական պատրաստուկները լինում են՝ ժամանակավոր, մեկանգամյա
ուսումնասիրման համար նախատեսված և մշտական, որոնք երկար են պահպանվում և
ենթակա են բազմակի հետազոտությունների: Հյուսվածաբանական պատրաստուկը
քսուքն է, հետքը, թաղանթը (ամբողջական պատրաստուկ) կամ օրգանի բարակ
կտրվածք:
Հյուսվածաբանական պատրաստուկը պետք է՝
- լինի թափանցիկ,
- կառուցվածքները լինեն հստակորեն հակադիր (մեկը մյուսից պետք է տարբերվեն
բեկման ցուցիչով),
- անփոփոխ լինեն երկարաժամկետ պահպանման դեպքում (մշտական
պատրաստուկների դեպքում):
Հյուսվածաբանական պատրաստուկի պատրաստման հիմնական փուլերը.
1. Հյուսվածաբանական օբյեկտ վերցնելը: Հյուսվածք կամ օրգան վերցնելիս օգտվում
են շատ սուր գործիքից՝ նշտարից, սափրող սայրերից, փոքր մկրատներից:
Հետազոտման ենթակա օբյեկտները պետք է թարմ լինեն, պետք է խուսափել
ճնշումից: Կտորները պետք է լինեն փոքր, ցանկալի է 1х1սմ կամ 0,5х0,5սմ
չափսերի:
2. Նյութի ամրագրումը (ֆիքսացիան) Հյուսվածաբանական տեխնիկայում շատ
կարևոր փուլերից մեկն է: Սրա նպատակը հյուսվածքային կառուցվածքի
պահպանումն է, կենսագործունեության գործընթացների կանգը և հետագա
վնասումներից պահպանելը: Նյութը տեղակայելիս հյուսվածքներում ընթանում
են բարդ ֆիզիկաքիմիական փոփոխություններ, որոնցից ամենակարևորը
սպիտակուցների բնափոխման գործընթացն է: Միաժամանակ անհրաժեշտ է
հնարավորինս ձգտել պահպանել ուսումնասիրվող համակարգի կառուցվածքը՝
տեղիք չտալով նոր կառուցվածքների՝ արտեֆակտերի ձևավորման, որոնք
հատկանշական չեն վերջինիս նորմային: Ֆիքսացիայի բոլոր միջոցները լինում են
պարզ և բարդ: Պարզ ֆիքսատորներից են՝ ֆորմալինը (սովորաբար 10-12%-անոց
լուծույթ), մեթիլային սպիրտը, օսմիումի տետրօքսիդը (1-2%-անոց լուծույթ) և
այլն: Բարդ ֆիքսատորները կազմված են մի քանի բաղադրիչներից: Օրինակ՝
Բուենի խառնուրդի կազմության մեջ ֆորմալինն է, սպիրտը, պիկրինային թթուն:
Կարնուայի հեղուկի կազմության մեջ էթիլային սպիրտն է (բացարձակ կամ 96
աստիճանի), քլորոֆորմը, սառցե քացախաթթուն: Ֆիքսացիայի շարունակականությունը պայմանավորված է ֆիքսատորի հատկանիշներով, չափերով,
օբյեկտի խտությամբ և սովորաբար տատանվում է 2-24 ժամ: Ֆիքսացիոն
խառնուրդն անհրաժեշտ է պատրաստել ֆիքսացիայից առաջ և օգտագործել մեկ
անգամ: Ֆիքսացիայի հեղուկի մեջ ընկղմելուց առաջ չի կարելի օբյեկտը լվանալ
ջրով: Անհրաժեշտության դեպքում օբյեկտը լորձից կամ այլ աղտոտումներից
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մաքրելը պետք է իրականացնել՝ ֆիզիկական լուծույթում նրան տեղավորելով:
Ֆիքսացիայի մեթոդները կիրառելուց հետո օբյեկտը լվանում են ջրով՝
ֆիքսատորը հեռացնելու համար: Ֆիքսատորի ազդեցությունը հետազոտվող
օբյեկտի վրա սովորաբար փոքրացնում է ծավալը և խտացնում, սակայն սա
բավարար չէ նյութից փոքր կտրվածքներ ստանալու համար:
3. Խտացում: Հյուսվածաբանական պատրաստուկի այս փուլի նպատակը
հետազոտվող նյութին այնպիսի խտություն հաղորդելն է, որը հնարավորություն
կտա ստանալու անհրաժեշտ հաստության կտրվածքներ: Դա կատարվում է
երկու մեթոդով՝ 1) նմուշի սառեցմամբ, որին հաջորդում է դրա կտրատումը
սառեցնող միկրոտոմում կամ կրեոստատում, 2) խտացնող միջոցի՝ պարաֆինի,
ցելոիդինի և այլնի ներծծմամբ (ընկղմամբ): Գործընթացն ավարտվում է
պարաֆինի կամ ցելոիդինի մեջ ֆիքսված նմուշների ջրազրկմամբ, քանի որ
ֆիքսատորների մեծ մասը ջրային լուծույթ է, և ջուրը չի միախառնվում խտացնող
միջավայրին: Ջրազրկումն իրականացվում է՝ նյութի հետզհետե մեծացող՝ 60, 70,
80, 90 և բացարձակ 100%-անոց սպիրտային լուծույթների խտություններով
անցկացնելով:
4. Կտրվածքների պատրաստում: Կտրվածքներ ստանալու համար օգտագործվում
են հատուկ սարքավորումներ՝ միկրոտոմներ: Պարաֆինացված և ցելոիդինացված բլոկներից կտրվածքներ ստանալու համար օգտագործվում են
միկրոտոմեր, սառեցված կտորներ ստանալու համար օգտագործվում են
սառեցված միկրոտոմ և կրիոստատ:
5. Կտրվածքների ներկումը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու բջիջների և
հյուսվածքների տարատեսակ կառուցվածքները, մեծացնելու նրանց ցայտունությունը: Իրենց ֆիզիկաքիմիական հատկանիշներով տարբերվող միկրոկառուցվածքները տարբեր կերպ են ընկալում գունանյութերը: Հյուսվածաբանական
պրակտիկայում ընդունված գունանյութերը (ազուր II, հեմատոքսիլին, կարմին և
այլն) ներկող հիմքեր են: Հիմքային գունանյութերով ընտրողաբար ներկվող
Հյուսվածաբանական կառուցվածքները կոչվում են բազոֆիլային: Հիմնական
գունանյութերով ներկվում են բջիջների կորիզները: Թթվային ներկիչները (էոզին,
թթու ֆուքսին և այլն) սովորաբար ներկում են ցիտոպլազման և շատ ուրիշ ոչ
բջջային կառուցվածքներ: Թթվային գունանյութով ներկված Հյուսվածաբանական
կառուցվածքները կոչվում են օքսիֆիլային: Չեզոք գունանյութերը ներկող հիմքի և
թթվի աղեր են: Հյուսվածաբանական գունանյութեր օգտագործելու ընթացքում
հաճախ դիտարկվում է մետաքրոմացում, որի ժամանակ հյուսվածքի որոշ
հիմնական հատվածներ որոշակի գունանյութային լուծույթներում ընդունում են
ներկող լուծույթի գույնից տարբեր երանգ: Գոյություն ունեն ներկիչներ, որոնք
ունակ են կապվելու կա՛մ քիմիական բաղադրիչի հետ, կա՛մ լուծվելու նրանցում
(օրինակ՝ սուդան III-ը լուծվում է լիպիդային կաթիլներում):
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 2.
Բջիջների և ոչբջջային կառուցվածքների ընդհանուր մորֆոլոգիա:
Բջիջների ձևը: Բջջաթաղանթի կառուցվածքն ու գործառույթները:
Օրգանելների կառուցվածքն ու գործառույթները: Ներառուկներ
Բջիջը

(cellula) կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքա-գործառութային և
գենետիկական տարրական միավոր է և բոլոր կենդանական ու բուսական
օրգանիզմների կազմության, զարգացման և կենսագործունեության հիմքն է: Մարդու
օրգանիզմում հաշվվում են ավելի քան 200 տեսակի բջիջներ: Չնայած իրենց
տարատեսակությանը՝ բոլոր բջիջներն ունեն կառուցվածքային մի շարք ընդհանուր
հատկանիշներ (նկար 1):
2

7
8

1

9

3

12

6
10
4
11

13
5

Նկար 1. Բջջի ուլտրամանրադիտակային կազմությունը.
1.բջջաթաղանթ (ցիտոլեմա), 2. պինոցիտոզ բշտիկ, 3. ցենտրոսոմ, 4. հատիկավոր
էնդոպլազմային ցանց, 5. հարթ էնդոպլազմային ցանց, 6. Գոլջիի համալիր, 7. միտոքոնդրիում,
8.լիզոսոմներ, 9. կորիզ, 10. կարիոպլազմա, 11. կարիոլեմա, 12. կորիզակ, 13. քրոմատինի
կոշտուկներ:
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Բջջին բնորոշ է բջջի ներքին բաղադրությունը արտաքին միջավայրից բաժանող
բջջաթաղանթի (plasmolemma), ցիտոպլազմայի (cytoplasma) և կորիզի (nucleus)
առկայությունը: Ցիտոպլազման ներառում է հիալոպլազմա (թափանցիկ) կամ
ցիտոպլազմայի մատրիքս, բջջում յուրահատուկ գործառույթ իրականացնող մշտական
կառուցվածքներ՝ օրգանելներ և ներառուկներ (inclusiones), որոնք բջջի գործունեության
արգասիքների
ժամանակավոր
կուտակումներ
են:
Կորիզը
կազմված
է
կորիզաթաղանթից (կարիոլեմա), քրոմատինից, կորիզակից և կարիոպլազմայից:
Կենդանի օրգանիզմի բջիջները կարող են լինել տարբեր ձևերի՝ ըստ օրգանիզնում
իրենց գործառույթի՝ կլոր, գլանաձև, աստղաձև, բազմանկյուն, ելուստավոր, իլիկաձև:
Նրանք տարբերվում են քիմիական կազմով և նյութափոխանակության բնույթով:
Պլազմոլեման
միջավայրից:

ծածկում

է

բջիջն

արտաքինից՝

վերջինս

բաժանելով

արտաքին

Բջջաթաղանթի կառուցման սկզբունքը նույնն է, ինչ բջջի այլ կենսաբանական
թաղանթներինը: Նրա հիմքը կազմում են լիպիդների երկու շերտեր: Թաղանթների
լիպիդային

մոլեկուլներն

ունեն

երկու

տարբեր

ճարպաթթուներից կազմված, «պոչիկի» լիցք

գործառութային

չկրող ոչ բևեռային

մասեր՝

հիդրոֆոբ և

ֆոսֆոլիպիդների հիդրոֆիլ լիցքավորված «գլխիկներ»: Լիպիդները միմյանց հետ
հաղորդակցվում են հիդրոֆոբ հատվածներով: Երկլիպիդային շերտն իրականացնում է
երկու հիմնական գործառույթներ՝ պատնեշային (իոնների և ջրալույծ մոլեկուլների
համար) և կառուցվածքային (տարբեր սպիտակուցների դասավորման համար):
Թաղանթային սպիտակուցները թաղանթի զանգվածի 50%-ն են: Թաղանթային
սպիտակուցների մեծ մասը գլոբուլային կառուցվածք ունի: Դրանք ապահովում են
թաղանթի յուրահատկությունները և կենսաբանական տարբեր դեր են կատարում: Որոշ
թաղանթային սպիտակուցներ մասամբ են ընկղմված թաղանթում, այն դեպքում, երբ
ուրիշներն

ընկղմված

են

ամբողջ

հաստությամբ:

Երկլիպիդային

շերտի

դասավորությամբ պայմանավորված՝ սպիտակուցները բաժավում են երկու խմբի՝
ինտեգրալային և ծայրամասային: Ինտեգրալային թաղանթային սպիտակուցները կիպ
դասավորված են լիպիդային շերտում՝ կա՛մ խոր ընկղմված վիճակում (սեփական
ինտեգրալային), կա՛մ մասամբ ընկղմված (կիսաինտեգրալային): Ինտեգրալային
թաղանթային սպիտակուցներ են իոնային ուղիները և ռեցեպտորային սպիտակուցները
(թաղանթային ռեցեպտորներ): Սպիտակուցի մոլեկուլը, անցնելով թաղանթի ամբողջ
հաստությամբ

և

ծառայելով

նրան

ինչպես

արտաքին,

այնպես

էլ

ներքին

մակերևույթներում, կոչվում է տրանսմեմբրանային սպիտակուց: Ծայրամասային
սպիտակուցները բջջաթաղանթի մակերևույթներից մեկում են (արտաքին կամ ներքին)
և ոչ կովալենտորեն կապված են ինտեգրալային թաղանթային սպիտակուցներին: Ի
տարբերություն այլ բջջաթաղանթների՝ պլազմոլեման ավելի հաստ է (10նմ) և
արտաքինից պատված է գլիկոկալիքսով: Վերջինիս հաստությունը 3-50նմ է և կազմված
է պլազմոլեմայի գլիկոպրոտեինների և գլիկոլիպիդների հետ կովալենտորեն կապված
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օլիգոսախարիդներից:

Պլազմոլեմայում

պարունակվում

են

ֆերմենտներ,

որոնք

մասնակցում են սպիտակուցների, ածխաջրերի և ճարպերի արտաբջջային քայքայմանը:
Գլիկոկալիքսի

գործառույթներն

են՝

միջբջջային

ճանաչելիությունը,

միջբջջային

փոխազդեցությունը, առպատային մարսողությունը (աղիքի բջիջները):

Պլազմոլեմայի գործառույթները. ցիտոպլազմայի սահմանափակումն արտաքին
միջավայրից՝ ռեցեպցիա, ընտրողական թափանցելիություն, էկզոցիտոզ և էնդոցիտոզ:
Բջջի

մակերևութային

համակարգն

ունի

ընկալիչների

(ռեցեպտորների)

հավաքակազմ, որոնք հնարավորություն են տալիս յուրահատկորեն արձագանքելու
տարբեր ազդակներին: Որպես այդպիսի ընկալիչ՝ բջջի մակերևույթին կարող են
ծառայել գլիկոկալիքսի պոլիսախարիդները: Գոյություն ունեն նաև ընկալիչներ
կենսաակտիվ նյութերի նկատմամբ:
Ընտրողական թափանցելիությանը աջակցում է բջջային հոմեոստազը, բջջում
իոնների, հեղուկի, ֆերմենտների, սուբստրատների առավելագույն պարունակությունը:
Դրա իրականացման ուղիներն են՝ պասիվ փոխադրումը, դյուրին դիֆուզիան, ակտիվ
փոխադրումը:

Պասիվ

ցածրամոլեկուլային

փոխադրումն

միացությունների

ապահովում
փոխադրումը

է
երկու

հեղուկի,

իոնների,

ուղղություններով

և

իրականացվում է առանց էներգիայի ծախսի: Դյուրին դիֆուզիան իրականացվում է
թաղանթային բաղադրիչների մասնակցությամբ, ավելի հաճախ՝ մեկ ուղղությամբ,
կատարվում է ըստ խտության գործակցի և առանց էներգիայի ծախսի: Ակտիվ
տրանսպորտը կատարվում է էլեկտրաքիմիական գործակցի հակառակ ուղղությամբ և
էներգիայի ծախսով՝ ի հաշիվ ԱԵՖ-ի քայքայման: Այսպես են փոխադրվում օրգանական
նյութերի

փոքր

մոեկուլները՝

շաքարները,

ամինաթթուները

և

այլն:

Այս

գործընթացներից ամենահայտնիները կապված են իոնների՝ Na+, K+, H+-ի փոխադրման
հետ: Սրանցում մասնակցում են նաև հատուկ սպիտակուց-փոխադրիչները:

Էնդոցիտոզը բջջով խոշոր մասնիկների և միկրոօրգանիզմների կլանումն է:
Էնդոցիտոզի

տեսակներն

են՝

ֆագոցիտոզը,

պինոցիտոզը

և

ընկալիչներով

միջնորդավորված էնդոցիտոզը:

Ֆագոցիտոզը խոշոր զանգվածների կլանումն է (օրինակ՝ մանրէների կամ բջջային
մնացորդների): Ֆագոցիտոզն իրականացվում է հատուկ բջիջ-մակրոֆագերով և
նեյտրոֆիլներով: Ֆագոցիտոզի ընթացքում թաղանթը ձևավորում է ներփքումներ կամ
արտափքումներ,
ֆագոսոմների:

որոնք,

հետագայում

Վերջիններս

անջատվելով,

միաձուլվում

են

վերածվում

լիզոսոմներին՝

են

բշտերի՝

ձևավորելով

ֆագոլիզոսոմներ: Լիզոսոմների ֆերմենտները քայքայում են կենսազանգվածները մինչև
մոնոմերների, որոնք ակտիվ տրանսպորտի արդյունքում բշտի թաղանթով անցնում են
դեպի հիալոպլազմա:

Պինոցիտոզը հեղուկ նյութի կլանումն է (լուծույթ, սուսպենզիա): Պինոցիտոզը
բնորոշ է լյարդի, երիկամների որոշ բջիջներին և լեյկոցիտներին:
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Ընկալիչներով

միջնորդավորված

էնդոցիտոզը բնորոշվում է արտաբջջային

հեղուկի մակրոմոլեկուլների կլանմամբ (տրանսֆերին, խոլեստերին և այլն):

Էկզոցիտոզը թաղանթում պարունակվող մակրոմոլեկուլների և կառուցվածքային
միավորների բջջից անջատման պրոցեսն է: Ընդ որում, ներբջջային արտազատող
բշտերն ու հատիկները այդ ընթացքում մերձենում են պլազմոլեմային: Շփման տեղում
պլազմոլեման և բշտիկի թաղանթը միաձուլվում են, և վակուոլի պարունակությունը
անջատվում է բջջից:
Էնդոցիտոզի և էկզոցիտոզի գործընթացներն իրականացվում են միկրոխողովակների

և

կծկվող

միկրոֆիլամենտների

մասնակցությամբ:

Դրանք

բջիջների

ֆիբրիլային օրգանոիդներն են: Կծկվող միկրոֆիլամենտները միացած են պլազմոլեմայի
որոշակի հատվածների և իրենց երկարության փոփոխման հաշվին ձգում են թաղանթը
դեպի բջջի ներսը, որն էլ հանգեցնում է պլազմոլեմայից էնդոցիտոզ բշտերի
անջատմանը:

Օրգանելները բջջում մշտապես գոյություն ունեցող կառուցվածքներ են, որոնք
որոշակի գործառույթներ են կատարում: Լինում են թաղանթային և ոչ թաղանթային
օրգանելներ:

Թաղանթային

օրգանելների

ձևավորմանը

մասնակցություն

ունեն

թաղանթները: Օրգանելները ցիտոպլազմայի այն հատվածներ են, որոնք իրենց
շրջապատող հիալոպլազմայից մեկուսացված են թաղանթով: Օրգանելներն ունեն իրենց
սեփական պարունակությունը, որը բջջի մյուս հատվածներից տարբերվում է իր
բաղադրությամբ, հատկություններով և գործառույթներով, այսինքն՝ դրանք փակ
ծավալային գոտիներ են: Թաղանթային օրգանելներին են պատկանում միտոքոնդրիումը, էնդոպլազմային ցանցը, Գոլջիի համալիրը, լիզոսոմները, պերօքսիսոմները,
վեզիկուլները, մուլտիվեզիկուլային մարմնիկները: Ոչ թաղանթային օրգանելներին են
պատկանում ազատ ռիբոսոմները, պոլիսոմները, ցենտրիոլները, միկրոխողովակները և
ֆիլամենտները (միկրոֆիլամենտները, միջանկյալ ֆիլամենտները): Օրգանելների այս
երկու խմբերը հանդիպում են գործնականում բոլոր տեսակի բջիջներում և այդ
պատճառով ընդունված է դրանք անվանել ընդհանուր նշանակության օրգանելներ:
Որոշ բջիջներում կան հատուկ բնույթի օրգանելներ, և նրանց ձևավորումը
պայմանավորված է այդ բջիջների յուրահատուկ գործառույթների իրականացմամբ:
Դրանցից են մտրակները, թարթիչները, միկրոթավիկները:
Օրգանելները միավորվում են բջջի գործառութային համակարգում: Կան չորս
հիմնական

համակարգեր՝

սինթետիկ,

էներգետիկ,

ներբջջային

մարսողության

համակարգ և բջջակմախք:
Սինթետիկ համակարգը կազմում են ռիբոսոմները, էնդոպլազմային ցանցն ու
Գոլջիի համալիրը:

Էնդոպլազմային ցանց (ԷՊՑ): Առաջին անգամ այն նկարագրվել է 1945թ. Կ. Ռ.
Պորտերի կողմից: Գոյություն ունի ԷՑ-ի երկու մորֆոֆունկցիոնալ տարատեսակ՝
հատիկավոր և հարթ: Հատիկավոր էՑ-ը թաղանթային խորշիկների, խողովակների,
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պարկիկների,

վակուոլների

համակարգ

է,

որոնց

արտաքին

մակերևույթին

տեղակայված են ռիբոսոմները: ԷՑ-ի կառուցվածքների կուտակումը բջջում վկայում է
արտազատիչ սպիտակուցների ակտիվ սինթեզի մասին: ԷՑ-ի թաղանթի հետ կապված
ռիբոսոմների վրա սինթեզվում են «արտահանվող» սպիտակուցները, ինչպես նաև
ինտեգրալային

սպիտակուցները,

որոնք

օգտագործվում

են

բջջի

սեփական

թաղանթները կազմավորելու համար:

Հարթ էնդոպլազմային ցանցը նաև ներկայացվում է թաղանթային վակուոլների
խողովակների, խորշերի համակարգով, բայց որոնց թաղանթներին բացակայում են
ռիբոսոմները: Նրա գլխավոր գործառույթը ածխաջրերի և ճարպերի մետաբոլիզմին
մասնակցելն է:

Գոլջիի համալիրը (ԳՀ) էլեկտրոնային մանրադիտակով խիտ դասավորված
խուղակների, խորշիկների, վակուոլների, փոքր վեզիկուլների համակարգ է, որոնք
միավորվել-հավաքվել են փոքր հատվածում: Առանձին այս հատվածը կոչվում է
դիկտիոսոմ: Դիկտիոսոմերը բջջում կարող են լինել մի քանիսը: Նրանում սովորաբար
տարբերում են մոտակա բաժինը՝ ուղղված դեպի կորիզը, և հեռադիր՝ ուղղված դեպի
բջջամակերևույթ: Նրա հիմնական գործառույթներն են՝ էնդոպլազմային ցանցով
սինթեզված

արգասիքների

սեգրեգացիային

և կուտակմանը,

նրանց քիմիական

վերակառուցմանը մասնակցելը, օրինակ՝ բարդ սպիտակուցների՝ լիպոպրոտեիդների
ձևավորմանը: ԳՀ-ի խուղակներում կատարվում է պոլիսախարիդների սինթեզ, նրանք
միանում են մուկոպրոտեիդներով ձևավորված սպիտակուցներին, ԳՀ-ի էլեմենտների
միջոցով պատրաստի սեկրետներն արտազատվում են բջջային սահմաններից և ԳՀ-ում
ձևավորվում են լիզոսոմները: ԷՑ-ի ռիբոսոմների վրա սինթեզվող և «արտահանման»
համար նախատեսված սպիտակուցը կուտակվում է ԳՀ-ի խուղակներում և նրանցով է
շարժվում դեպի ԳՀ-ի թաղանթ, որտեղ այն կարող է ձևավորել արտազատիչ
հատիկները: ԳՀ-ի խուղակների ծայրում ձևավորվում են ամպուլյար լայնացումներ,
որոնցում տեղակայվում են արտազատական այդ հատիկները: Հետագայում ամպուլյար
լայնացումները սպիտակուցների հետ շերտազատվում են որպես բշտիկներ կամ
վեզիկուլներ և մտնում բջջային թաղանթ, որտեղ վերջիններիս թաղանթը միաձուլվում է
պլազմոլեմային, և վեզիկուլների պարունակությունը հայտնվում է բջջի սահմաններից
դուրս:

Ռիբոսոմները շատ փոքր օրգանելներ են (20նմ տրամագծով), սպիտակուցների
սինթեզի տարրական համակարգ են: Նրանք կազմված են սպիտակուցներից և ՌՆԹ-ի
մոլեկուլներից: Ռիբոսոմը կազմված է մեծ և փոքր ենթամիավորներից: Յուրաքանչյուր
ենթամիավորը

կառուցված

է

նուկլեոպրոտեիդային

ձգանից,

որտեղ

ռՌՆԹ-ն

համագործակցում է տարբեր սպիտակուցների հետ և ձևավորում է ռիբոսոմի մարմինը:
Ռիբոսոմները կարող են լինել միայնակ կամ մի քանի հատիկներով խմբված՝
ձևավորելով

պոլիսոմներ:

Ռիբոսոմներն

ազատորեն

տեղակայվում

են

հիալոպլազմայում կամ միացված են ԷՑ-ով: Ազատ ռիբոսոմների վրա սինթեզվում են
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սպիտակուցներ, որոնք հետագայում ծախսվում են բջջի սեփական կարիքներին: ԷՑ-ին
կապված ռիբոսոմների վրա սինթեզվում են սպիտակուցներ, որոնք նախատեսված են
արտահանման համար:

Ներբջջային

մարսողության

համակարգը

կազմված

է

էնդոսոմներից

և

լիզոսոմներից:

Էնդոսոմներն

ապահովում

են

մակրոմոլեկուլների

փոխադրումը

բջջամա-

կերևույթից դեպի լիզոսոմներ, միաժամանակ նրանցում կարող է տեղի ունենալ
մակրոմոլեկուլների մասնակի կամ լրիվ հիդրոլիզ, կամ էլ վերջիններս կարող են
հասցվել լիզոսոմներին առանց փոփոխության: Լինում են վաղ (պերիֆերիկ) և ուշ
(պերինուկլեար) էնդոսոմներ:

Լիզոսոմները ինչպես էկզոգեն (էնդոցիտոզի արդյունքում բջջում հայտնված),
այնպես էլ էնդոգեն ներբջջային ֆերմենտատիվ քայքայման օրգանելներ են, որոնք
իրականացնում են նորմալ նյութափոխանակության ընթացքում վնասված օրգանելների
և ներառուկների հեռացումը: Լինում են լիզոսոմների 3 հիմնական տեսակներ՝
առաջնային,

երկրորդային

(ֆագոլիզոսոմներ

կամ

հետերոֆագոսոմներ),

աուտոֆագոսոմներ: Աուտոֆագոսոմները հենց բջջի բաղադրիչների հեռացման համար
են: Հեռացման ենթակա օրգանելները շրջապատված են թաղանթով, և այս ձևավորված
վակուոլին

միաձուլվում է առաջնային

լիզոսոմը:

Հետևաբար

աուտոֆագոսոմի

ձևավորմամբ պայմանավորված է բջջային վնասված կամ փոփոխված բաղադրիչների
ընտրման և հեռացման

պրոցեսը: Ախտաբանական գործընթացների ժամանակ

աուտոֆագոլիզոսոմների քանակը նշանակալի մեծանում է:

Պերօքսիսոմները

փոքր՝

0.3-1.5մկմ

տրամագծով

օվալաձև

բշտեր

են՝

սահմանափակված թաղանթով և հատիկավոր մատրիքսի պարունակությամբ, որի
կենտրոնում հաճախ նկատելի են բյուրեղաձև կառուցվածքներ: Դրանք բնորոշ են
լյարդի, երիկամների բջիջներին: Դրանցում առկա են ամինաթթուների օքսիդազներ և
կատալազա, որը քայքայում է պերօքսիդազան: Ջրածնի պերօքսիդը խաթարում է
բջիջների

համար

թունավոր

պերօքսիսոմների

կատալազան:

Հետևաբար

պերօքսիսոմները կարևոր պաշտպանական դեր են կատարում բջիջների համար:

Բջջի էներգետիկ համալիրը կազմված է միտոքոնդրիումներից: Տարբեր բջիջներում
վերջիններիս քանակն ու ձևը միատեսակ չեն: Միջինում դրանց հաստությունը 0.5մկմ է,
իսկ երկարությունը՝ 1-10մկմ: Միտոքոնդրիումները բազմաթիվ են լյարդի բջիջներում,
որտեղ նրանց քանակ մեկ բջջի հաշվով 2000 է: Ի տարբերություն այլ օրգանելների՝
նրանց պատը երկթաղանթանի է՝ բաժանված նեղ ճեղքով: Արտաքին թաղանթը հարթ է,
իսկ ներքինն առաջացնում է ծալքեր՝ կրիստաներ:
Միտոքոնդրիումի մատրիքսը պարունակում է ԴՆԹ-ի թելեր, ռիբոսոմներ,
ամինաթթուներ, սպիտակուցներ: Միտոքոնդրիումի գլխավոր գործառույթը ԱՏՖ-ի
սինթեզն է, որը կատարվում է օրգանական ենթաշերտերի օքսիդացման և ԱԴՖ-ի
ֆոսֆորիլացման արդյունքում: Միտոքոնդրիումի մատրիքսում կատարվում է ՌՆԹ
14

տարբեր՝

տեղեկատվական,

տրանսպորտային

(տրանսֆերային)

և

ռիբոսոմային

մոլեկուլների ինքնավար սինթեզ: Ռիբոսոմների վրա սինթեզվում են մի շարք
միտոքոնդրիումային սպիտակուցներ:

Բջջի բջջակմախքը ոչ թաղանթային օրգանելների՝ միկրոխողովակների, միջանկյալ
ֆիլամենտների, միկրոֆիլամենտների բարդ դինամիկ կառույց է:
Առավել տարածված են միկրոխողովակները, որոնք չճյուղավորված երկար
խոռոչավոր գլանների տեսք ունեն: Բջիջներում միկրոխողովակները ձևավորվում են
ժամանակավոր (բաժանման իլիկի ձևավորմանը) կամ մշտական կառուցվածքներ
(ցենտրիոլներ,

թարթիչներ,

մտրակներ):

Բոլոր

էուկարիոտային

բջիջների

հիալոպլազմայում պարունակվում են չճյուղավորված միկրոխողովակներ: Դրանք
ապահովում են բջջի ձևը:
Միջանկյալ

ֆիլամենտները

բարակ,

չճյուղավորված

(հաճախ

խրձերով

դասավորված) սպիտակուցային թելեր են:

Բջջային կենտրոնը (ցենտրիոլներ) փոքր գոյացություն է՝ կազմված զույգ խիտ
մարմնիկներից՝

դիպլոսոմներից,

որոնք

շրջապատված

են

ավելի

լուսավոր

ցիտոպլազմայով, և որոնցից շառավղորեն անջատվում են բարակ ֆիբրիլները
(ցենտրոսֆերա): Ցենտրիոլների և ցենտրոսֆերայի ամբողջությունը կոչվում է բջջային
կենտրոն: Չբաժանվող բջիջներում այն սովորաբար տեղակայված է լինում Գոլջիի
համալիրին մոտ: Բաժանվող բջիջներում ցենտրիոլները մասնակցում են բաժանման
իլիկի ձևավորմանը և տեղակայված են նրա բևեռներում: Բջջակենտրոնը կազմված է
իրար ուղղահայաց երկու սնամեջ գլաններից: Յուրաքանչյուր գլանի պատ կառուցված է
միկրոխողովակների
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եռյակներից:

Ցենտրիոլները

շրջապատված

են

բարակ

մանրաթելային մատրիքսով: Բջիջը բաժանման նախապատրաստելիս ցենտրիոլները
կրկնապատկվում են: Նրանց հիմնական գործառույթը բջջի միտոտիկ բաժանման
փուլում բևեռների ձևավորումն է:

Միջբջջային կապեր (կոնտակտներ)
Միջբջջային կապերը կարող են ձևավորվել հատուկ բարդ կառուցվածքներով,
որոնք կոչվում են միջբջջային կոնտակտներ: Ըստ գործառույթի՝ այդ կոնտակտները
բաժանվում են մեկուսիչ, մեխանիկական և քիմիական տեսակների (նկար 2):
Մեկուսիչ տեսակին են վերաբերում կիպ կոնտակտները: Այս դեպքում երկու
հարևան բջիջների պլազմոլեմաները առավելագույնս մերձեցած են և միանում են
ինտեգրալ թաղանթային սպիտակուցների շնորհիվ: Այս հատվածն անթափանցելի է
մակրոմոլեկուլների և իոնների համար: Այսպիսի միացումներն անհրաժեշտ են այնտեղ,
որտեղ կա ներքին միջավայրի մեկուսացում արտաքինից (աղիքի էպիթելը):
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Ա
Գ

Բ

Նկար 2. Էպիթելում միջբջջային միացությունների գծապատկերը՝
ա) միջբջջային միացությունների համակարգի տեղակայման տիրույթ՝
1. էպիթելիոցիտ, 1.1. ապիկալ մակերևույթ, 1.2. կողմնային մակերևույթ,
1.2.1. միջբջջային միացությունների համակարգ, 1.2.2. մատնաձև միացություններ
(ինտերդիգիտացիա), 1.3. բազալ մակերևույթ, 2. բազալ թաղանթ,
բ) միջբջջային միացությունների տեսքը ուլտրաբարակ կտրվածքներում,
գ) Միջբջջային միացությունների կազմության եռաչափ գծապատկերը՝
1. կիպ (փակ) միացություն, 2. գոտևորող դեսմոսոմ (ադհեզիվային գոտի),
2.1. միկրոֆիլամենտներ, 2.2. միջբջջային ադհեզիվ սպիտակուցներ, 3. դեսմոսոմներ,
3.1. դեսմոսոմային սկավառակ (ներբջջային դեսմոսոմային սեղմվածք),
3.2. տոնոֆիլամենտներ, 3.3. միջբջջային ադհեզիվ սպիտակուցներ, 4. ճեղքային միացություն
(նեքսուս), 4.1. կոնեքսոններ:
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Մեխանիկական

կոնտակտներից

են

մատնաձև

միացումները

(կողային

ինվագինացիաներ) և դեսմոսոմները: Առաջին տեսակի կազմությունը շատ պարզ է.
այստեղ մերձենում են հարևան բջիջների պլազմոլեմաները (15-20նմ), և նրանց շերտերը
փոխազդում են գլիկոկալիքսով: Դեսմոսոմները բավականին բարդ են կառուցված:
Դրանք 0.5մկմ տրամագծով փոքր մակերես են, որտեղ հարևան բջիջների թաղանթների
միջև

տեղակայված

է

էլեկտրոնային

բարձր

խտությամբ

հատված,

այսինքն՝

գլիկոկալիքսի բաղադրիչներից կազմված կենտրոնական թիթեղ: Կոնտակտի բջիջների
թաղանթների հետ այս թիթեղը կապվում է միջաձիգ ֆիբրիլների համակարգով:
Դեսմոսոմային հատվածում՝ ցիտոպլազմայի ուղղությամբ, պլազմոլեմային հարում է
էլեկտրոնախիտ նյութը, որը հագեցած է բջջի բջջակմախքի նուրբ ֆիբրիլներով:
Քիմիական
նեքսուսը:

միացումներին

Նեքսուսի

են

վերաբերում

հատվածում

ճեղքային

պլազմոլեմաները

կոնտակտները

խիստ

մերձեցած

կամ
են,

տարածությունը նրանց միջև շատ նեղ է՝ ճեղքանման (2-3նմ): Այս հատվածում
կոնտակտի մեջ մտնող թաղանթների կազմության մեջ համաչափ դասավորված
ինտեգրալային սպիտակուցները ձևավորում են յուրատեսակ խողովակներ՝ մի բջջից
դեպի մյուսը: Այս խողովակներով են իոնների և ցածրամոլեկուլային միացություները
փոխադրվում բջիջների միջև: Միացման այս տեսակը առկա է հյուսվածքների բոլոր
խմբերում:

Սրտամկանի

մկանային

բջիջները

կապակցված

են

ճեղքանման

կոնտակտներով:
Ոչ

բջջային

կառուցվածքներ:

Այս

կառուցվածքներից

սինցիումները, միջբջջային նյութը (նկար 3):

Նկար 3. Ոչ բջջային կառուցվածքներ:
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են՝

սիմպլաստները,

Սիմպլաստները

մեծ

ծավալի

բազմակորիզ

ցիտոպլազմայից

կազմված

կառուցվածքներ են: Դրանք ձևավորվում են բջիջների միաձուլման կամ կորիզների
բաժանման (առանց ցիտոպլազման բջջից առանձնացնելու) արդյունքում: Սիմպլաստի
օրինակ է միջաձիգ-զոլավոր կմախքային մանրաթելը:

Սինցիտիումներն այնպիսի կառուցվածքներ են, որոնք ձևավորվել են այն բանի
արդյունքում, որ բջիջների բաժանման ժամանակ ցիտոկինեզը չի ավարտվել, և
պահպանվել են ցիտոպլազմային կամրջակները (օրինակ՝ սերմնարանի սպերմատոգոնիումները երկար պահպանում են կապը միմյանց հետ):
Միջբջջային նյութը բջիջների կենսագործունեության արդյունք է՝ կազմված
հիմնական ամորֆ նյութից (մատրիքս) և թելերից (կոլագենային, առաձգական և
ռետիկուլային):

Ցիտոպլազմայի ներառուկները (inclusions cytoplasmicae) բջջի ոչ պարտադիր
բաղադրիչներ են, որոնք առաջանում և անհետանում են՝ պայմանավորված բջջի
մետաբոլիկ վիճակով: Լինում են սնուցող, սեկրետոր, էքսկրետոր և գունակային
ներառուկներ:

Սնուցող ներառուկներից են չեզոք ճարպերի կաթիլները, որոնք կարող են
կուտակվել հիալոպլազմայում: Բջջի կենսագործունեությանն անհրաժեշտ ենթամիավորների անբավարարության դեպքում այս կաթիլները կարող են քայքայվել:
Սնուցող բնույթի մեկ այլ ներառուկ է գլիկոգեն պոլիսախարիդը, որը նույնպես
կուտակվում

է

հիալիոպլազմայում:

Սովորաբար

սպիտակուցային

հատիկների

պահեստավորումը պայմանավորված էՑ-ի ակտիվությամբ:

Արտազատական (սեկրետոր) ներառուկները սովորաբար տարբեր չափերի
կենսաակտիվ նյութեր պարունակող կլոր գոյացություններ են, որոնք ձևավորվում են
բջջում նրանց կենսագործունեության ընթացքում:

Էքսկրետոր ներառուկները չեն պարունակում ֆերմենտներ կամ այլ ակտիվ
նյութեր: Սովորաբար դրանք մետաբոլիզմի արգասիքներն են, որոնք ենթակա են բջջից
հեռացման:

Գունակային ներառուկները կարող են լինել էկզոգեն (կարոտին, փոշեմասնիկներ
և այլն) և էնդոգեն (հեմոգլոբին, հեմոսիդերին, բիլիռուբին, մելանին, լիպոֆուսցին):
Ցիտոպլազմայում դրանց առկայությունը կարող է փոխել հյուսվածքի գույնը, դարձնել
ժամանակավոր կամ մշտական օրգան: Երբեմն դրանք ախտորոշման հատկանիշներ են:

18

Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
Աքսոլոտլի լյարդի պատրաստուկ: Ներկումը կատարվում է հեմատոքսիլինէոզինով: Աքսոլոտլի լյարդի բջիջները հարմար են ուսումնասիրման համար, քանի որ
չափերով մեծ են: Սկզբում անհրաժեշտ է ուսումնասիրել այդ բջիջները մանրադիտակի
փոքր խոշորացումով: Նկատելի են միմյանց հետ կիպ կոնտակտում գտնվող խոշոր
կորիզներով բազմանկյուն բջիջները: Խոշորացման մեծացմանը զուգընթաց լավ
տեսանելի են բջջային թաղանթները, բջիջների ցիտոպլազման էոզինով ներկելու
դեպքում հիմնականում վարդագույն է: Երբեմն ցիտոպլազմայում հայտնաբերվում են
մանր, թույլ բազոֆիլային հատիկներ և մելանինի ներառուկներ (գունակային
ներառուկներ): Կորիզները շրջապատված են կորիզաթաղանթով, պարունակում են
քրոմատին, կորիզահյութ և կորիզակներ:

2

3
1

1.լյարդային բջջի սահմանները, 2. ցիտոպլազմա, 3. Կորիզ:
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Սիմպլաստ պատրաստուկ. ճագարի լեզվի միջաձիգ-զոլավոր մկանաթել
Ներկումը կատարվում է երկաթե հեմատոքսիլինով: Փոքր խոշորացումով գտնել
մկանաթելերը երկայնական կտրվածքում: Խոշորացումը մեծացնելով՝ գտե՛ք ավելի շատ
կորիզ, լուսավոր և մուգ սկավառակներ:
Ուրվագծել և նշել՝ կմախքային մկանաթելերը՝ սիմպլաստը, իսկ նրանում՝
սարկոպլազման, կորիզը, լուսավոր և մուգ սկավառակները:

Խոշորացում 600անգամ:

1. ճարպը լուծված լիպոցիտ, 2. ցիտոպլազմային օղագոտի և ցիտոլեմա,
3. ճարպային բջիջների կորիզներ, 4. դատարկություն ճարպային ներառուկի
տեղում, 5. սիմպլաստներ (միջաձիգ-զոլավոր մկանաթելեր):
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Հիալինային աճառի միջբջջային նյութ: Ներկումը կատարվում է հեմատոքսիլինէոզինով: Խորացումը փոքրացնելով՝ բջիջների խմբի միջև գտնել միջբջջային նյութը:
Խոշորացումը մեծացնելով՝ դիտարկել երկնագույն կամ վարդագույն ներկված
միջբջջային
նյութի
մասերը:
Երկնագույն
ներկվում
է
ածխաջրերով՝
գլիկոզամինագլիկաններով
հարուստ
միջբջջային
նյութը,
վարդագույնով՝
գլիկոպրոտեին պարունակող միջբջջային նյութը:

Խոշորացում 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
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4. Միջբջջային նյութ (միջընդերքի փուխր շարակցային հյուսվածք).
Թաղանթային պատրաստուկ. ներկումը կատարվում է երկաթե հեմատոքսիլինով:
Խոշորացումը հնարավոր է տեսնել տարբեր հաստության և տարբեր ուղղություններով
անցնող թելային ցանց: Պատրաստուկի վրա հնարավոր է տեսնել կոլագենային և
առաձգական թելային ցանց: Կոլագենային թելերը համեմատաբար հաստ են, թույլ
ներկված և ալիքաձև ոլորված: Բարակ, մուգ ներկված առաձգական թելերը
ճյուղավորված են: Թելերի միջև առկա է մեծ քանակությամբ չներկված ամորֆ նյութ,
որում նշմարվում են տարբեր բջիջների կորիզներ:
Ուրվագծել և նշել կոլագենային թելերը, առաձգական թելերը և ամորֆ նյութը:

Խոշորացում 400 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
1. ֆիբրոբլաստներ, 2. կոլագենային թելեր, 3. Առաձգական թելեր
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Սպիտակուցի ներառուկներ աքսոլոտլի մաշկի էպիթելային բջիջներում: Ներկումը
կատարվում է հեմատոքսիլին-էոզինով: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ կտրվածքի եզրին
գտնել էպիթելային ձգանը, որը բազմաթիվ շերտեր առաջացնող բջջային համալիր է: Այս
բջիջների միջև տարբերվում են վարդագույն ձվաձև խոշոր բջիջներ: Խոշորացումը
մեծացնելով՝ երևում են նրանց մանուշակագույն կորիզները և ցիտոպլազմայի
վարդագույն արտազատիչ հատիկները:
Ուրվագծել և նշել՝ 1. կորիզը, 2. արտազատիչ հատիկները, 3. մելանոցիտները, 4.
էպիթելային բջիջները:

4

1
2

3

Խոշորացում 600 անգամ:
Ճարպային ներառուկներ լյարդի բջիջներում: Ներկումը կատարվում է օսմիական
թթվով: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել այն հատվածները, որոնք պարունակում են
սև կաթիլներ: Բջիջների դիտարկումը շարունակել առավել խոշորացնելով.
ցիտոպլազմայում տեսանելի տարբեր չափերի սև հատիկները հուշում են ճարպի
առկայության մասին. դրանք գունավորվում են սևով:
Ուրվագծել և նշել բջջի կորիզը, ճարպի կաթիլները:
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Խոշորացում 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
Գլիկոգենի ներառուկներ առնետի լյարդի բջիջներում: Ներկումը կատարվում է
կարմինով՝ ըստ Բեստի: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել այն հատվածը, որտեղ
գլիկոգենը (կարմիր հատիկներ) տեղաբաշխվում է քիչ թե շատ հավասարաչափ:
Ֆիքսելիս գլիկոգենը հաճախ տեղափոխվում է բջջի մի կողմի վրա: Խոշորացումը
մեծացնելով դիտարկելիս՝ պատրաստուկի կենտրոնում գտե՛ք խոշոր խորանարդաձև
բջիջները, իսկ նրանց ցիտոպլազմայում՝ գլիկոգենի տարբեր չափերի մուգ կարմիր
կոշտուկները: Որոշ բջիջներում գլիկոգենի կոշտուկները բջջի մի կողմում միաձուլվում
են մեկ խոշոր հատիկի մեջ, միաժամանակ բջջի մյուս կողմը զրկվում է գլիկոգենից և
շատ լուսավոր է դառնում: Գլիկոգենի այսպիսի դասավորվածությունը նրա ֆիքսման
ժամանակ արտեֆակտ է:
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Ուրվագծել և նշել մի քանի բջիջներ, իսկ նրանցում՝ կորիզը, ցիտոպլազմայում
գլիկոգենի կոշտուկները:

Խոշորացում 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
Գոլջիի համալիրը միջողնային հանգույցի բջիջներում: Ներկումը կատարվում է
օսմիական թթվով: Ուշադրություն դարձնել մուգ կառուցվածքների տարբեր ձևերի,
որոնք Գոլջիի համալիրի բաղադրիչներն են խոշոր նյարդային բջիջների
ցիտոպլազմայում:
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Խոշորացում 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
Գունակային (պիգմենտային) ներառուկներ: Պատրաստուկը ներկված չէ:
Դիտարկել՝ խոշորացումը մեծացնելով, և ուրվագծել մեկ բջիջ: Գունակային բջիջների
ձևերը տարատեսակ են: Կորիզը տեղակայված է բջջի կենտրոնում, ներկված չէ:
Չներկված ցիտոպլազման լցված է մելանինի գունակի մանր շագանակագույն
հատիկներով: Նշել չներկված կորիզը, մելանինի ներառուկները:
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Խոշորացում 600 անգամ:

2

1

1.բջջի կորիզը, 2. մելանինի ներառուկները:
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 3.
Բջջի կորիզ: Բջջի բաժանում
Կորիզը բջջի կարևոր բաղադրիչն է, որտեղ տեղակայվում է գենոմը: Կորիզում են
ձևավորվում

սինթետիկ

գործընթացները

ցիտոպլազմայում

վերահսկող

մակրոմոլեկուլները (տեղեկատվական, փոխադրող և ռիբոսոմային ՌՆԹ): Կորիզն
առկա է բոլոր բջիջներում, բացառությամբ կաթնասունների էրիթրոցիտների, բայց
նույնիսկ նրանց դեպքում այն եղել է զարգացման վաղ փուլերում: Բջջում 0,1մկմ-1մմ
չափերի մեկ կամ մի քանի կորիզ կա: Կորիզներն ավելի հաճախ կլոր կամ օվալաձև են,
սակայն հնարավոր են այլ ձևեր ևս՝ ցուպիկաձև, հատվածավորված, տափակ և այլն:
Տեղակայվում են բջջի կենտրոնում կամ ծայրամասում:

Կորիզի գործառույթներն են՝
1. գենետիկական տեղեկատվության պահպանումը (ԴՆԹ քրոմոսոմների մոլեկուլներ),
2. բջիջներում ընթացող տարատեսակ գործընթացների վերահսկումը՝ սինթետիկից
մինչև ծրագրավորված մահ,
3. գենետիկական տեղեկատվության վերարտադրումը և փոխանցումը սերունդներին:

Կորիզի կազմությունը: Հիմնական բաղադրիչները
Կորիզաթաղանթ (nucleolemma), որը բաղկացած է արտաքին և ներքին
կորիզաթաղանթից (membrana nuclearisinterna) և շուրջկորիզային (պերինուկլեար)
տարածությունից:
Քրոմոսոմներ: Գենետիկական տեղեկատվությունը կենտրոնացված է կորիզի
ԴՆԹ-ում:

Քրոմոսոմները

կառուցված

են

ԴՆԹ-ի

և

սպիտակուցի

համալիրից

(դեզօքսիռիբոնուկլեոպրոտեիդներ): Յուրաքանչյուր քրոմոսոմ պարունակում է ԴՆԹ-ի
մեկ

մոլեկուլ:

Մեկ

մոլեկուլի

միջին

երկարությունը

4սմ

է,

բոլորը

միասին՝

մոտավորապես 2մ: Քրոմոսոմները տեսանելի են միտոտիկ բաժանման ժամանակ՝
որպես բազոֆիլային մարմնիկներ: Չբաժանվող բջջի կորիզում քրոմոսոմները կորցնում
են իրենց հավաքական ձևը՝ ապապարուրվում (դեկոնդենսացվում) են:
Քրոմատինը զբաղեցնում է կորիզի ծավալի հիմնական մասը: Այն արտահայտվում
է մուգ (էլեկտրոնախիտ) կոշտուկներով, այսինքն՝ հետերոքրոմատինով, կոշտուկները
հիմնականում կորիզի ծայրամասում են և ներկված պատրաստուկների վրա տեսանելի
են բազոֆիլային կառուցվածքով: Լուսավոր (էլեկրոնաթափանց) հատվածներում
էուքրոմատինն է: Ապապարուրված հատվածները (քրոմատինի դիսպերսիա) լուսային
մանրադիտակի
մակարդակով
տեսանելի
չեն:
Դիսպերսված
(էուքրոմատին) ակտիվորեն մասնակցում է սինթետիկ գործընթացներին:

քրոմատինը

Բջջի գործառութային վիճակի փոփոխման կամ էլ տարբերակման դեպքում
հնարավոր է հետերոքրոմատինից անցում էուքրոմատին և հակառակը: Այսպիսով,
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ինչքան շատ է կորիզում հետերոքրոմատինը, այնքան ցածր է կորիզի ակտիվությունը,
այսինքն՝ այնքան էլ փոքր է ՌՆԹ սինթեզի արագությունը:
Միտոտիկ բաժանման սկզբնական փուլում ամբողջ քրոմատինը խտանում է,
ձևավորվում են տեսանելի քրոմոսոմները: Մարդու սոմատիկ բջիջները պարունակում
են 46 քրոմոսոմ՝ 22 զույգ հոմոլոգ և երկու սեռական քրոմոսոմներ: Կանանց դեպքում
նույնպես

զույգ

են

(ХХ-քրոմոսոմներ),

տղամարդկանց

դեպքում՝

կենտ

(ХY-

քրոմոսոմներ): Կանանց Х-քրոմոսոմներից մեկը ինտերֆազում չի ապապարուրվում և
բազմաթիվ բջիջների թվում այն նմանվում է բազոֆիլ մարմնիկի (սեռական քրոմատինի
մարմնիկ), որը տեղակայված է կորիզային թաղանթի արտաքին մակերևույթին: Կանանց
նեյտրոֆիլներում սեռական քրոմատինի մարմնիկը կորիզի հատվածներից մեկի
հավելումն է, որը թմբուկի փայտիկների տեսք ունի:

Կորիզակը կորիզի մասն է, որտեղ ձևավորվում է ռիբոսոմային ՌՆԹ-ն (ռՌՆԹ):
Այն ձևավորվում է քրոմոսոմների որոշակի հատվածների հետ կապված, այսինքն՝
կորիզային

կազմակերպիչներով:

Այդպիսի

յուրաքանչյուր

կազմակերպիչ

պարունակում է ռիբոսոմային ՌՆԹ-ի մի քանի հարյուր պատճեն: Այդ գեների վրա է
ակտիվորեն ընթանում ռՌՆԹ նախորդների սինթեզը: Ռիբոսոմային ՌՆԹ-երը՝
կապվելով ցիտոպլազմայից մտնող ռիբոսոմային սպիտակուցներին, ձևավորում են
ռիբոսոմների ենթամիավորներ, որոնք կորիզից գաղթում են կորիզային ծակոտիներով:
Էլեկտրոնային մանրադիտակով կորիզակում տարբերում են թելակազմ, գլոբուլային և
ամորֆ բաղադրիչները:

Բջիջների բաժանումը: Սոմատիկ բջիջների բաժանման հիմնական եղանակը
միտոզն է: Բաժանման տարատեսակ է մեյոզը՝ հասունացող սեռական բջիջների
տրոհումը:
Բջջային ցիկլը բաժանվում է ինտերֆազի և միտոզի: Ինտերֆազը կազմված է
հետմիտոտիկ (պոստմիտոտիկ) փուլի G-փուլից, երբ բջիջը չափերով մեծանում է,
նրանում մեծանում է օրգանելների քանակը, կատարվում է սինթեզ և սպիտակուցների
կուտակում, S- սինթետիկ փուլից, որի ժամանակ կատարվում է ցենտրիոլների
ռեպլիկացիա, ԴՆԹ սինթեզ (նրա կրկնապատկումը), հիստոնների և այլ քրոմոսոմների
հետ կապված սպիտակուցների սինթեզ, և G փուլից նախամիտոտիկ (պրեմիտոտիկ),
երբ սինթեզվում են բաժանման համար անհրաժեշտ սպիտակուցներ, առաջին հերթին
տուբուլիններ՝ բաժանման իլիկի կառուցման համար, կուտակվում է ԱՏՖ: Միտոզի
ժամանակ գենետիկական նյութը տեղաշարժվում է այնպես, որ ապահովվում է նրա
հավասարաչափ բաշխումը դուստր բջիջների միջև (նկար 1):
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Նկար 1. Բջջային ցիկլ.
М – միտոզ (M-փուլ), ինտերֆազայի փուլերը. G2 – փուլը կամ էլ նախամիտոտիկ շրջանը

շարունակվում է մինչև միտոզի սկիզբը: Այս ժամանակաընթացքում բջջում կատարվում է
նախապատրաստում տրոհմանը՝ ցենտրիոլների հասունացում, էներգիայի կուտակում,
բաժանմանն անհրաժեշտ ՌՆԹ սինթեզ:
G1 – փուլ (հետմիտոտիկ շրջան), վրա է հասնում անմիջապես բջջի միտոտիկ բաժանումից
հետո, բնութագրվում է նրա ակտիվ աճով, անհրաժեշտ քանակի օրգանելների հավաքածուի
վերականգնումով և սպիտակուց-ակտիվատորների սինթեզով S- փուլում:
G0 – փուլ վերարտադրողական հանգիստ. հաճախ սա հետերոսինթեզի փուլն է, երբ բջիջը
տարբերակվում է և կատարում է իր յուրահատուկ գործառույթները ընդհուպ իր մահը (D):
Խթանման ժամանակ որոշ բջիջներ ունակ են վերադառնալու G1- փուլին: S- փուլը կամ ԴՆԹ-ի
սինթեզի փուլը բնորոշվում է ԴՆԹ պարունակության ռեպլիկացիայով կամ կրկնապատկումով և
սպիտակուցների սինթեզով:

Միտոզը բաղակացած է չորս փուլերից (նկար 2)՝ պրոֆազ, մետաֆազ, անաֆազ և
տելոֆազ: Բջջի և նրա գենետիկական նյութի բաժանման արդյունքում ծագում են իրար
համարժեք երկու դուստր բջիջներ: Պրոֆազում քրոմոսոմները խտանում են, որի
հետևանքով նրանք ավելի տեսանելի են դառնում: Յուրաքանչյուր քրոմոսոմ կազմված է
երկու

քրոմատիդից:

Կորիզակները

չափերով
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փոքրանում

են

և անհետանում:

Ցենտրիոլները տարանջատվում են, և նրանց միջև սկսում է ձևավորվել բաժանման
իլիկը: Կորիզի թաղանթը քայքայվում է: Մետաֆազը սկսվում է բաժանման իլիկի
լիարժեք

բաժանմամբ.

(էկվատորիալային)

քրոմոսոմները
մակերեսին:

միկրոխողովակներից,

որոնց

դասավորված են
Իլիկաձև

կենտրոնները

բջջի

բաժանումը
ձևավորված

են

հասարակածային
կազմված

է

ցենտրիոլներով:

Միկրոխոխովակների մի մասն անցնում է բևեռից բևեռ (ցենտրիոլներից ցենտրիոլներ):
Ուրիշները ձգվում են բևեռից դեպի քրոմոսոմներից մեկի ցենտրոմեր:

Նկար 2. Կենդանական բջիջների միտոտիկ բաժանումը
1. ներփուլային բջիջ, 1.1. կորիզ, 1.1.1. կորիզաթաղանթ, 1.1.2. քրոմատին, 1.1.3. կորիզակ,
1.2.ցիտոպլազմա, 1.3. պլազմոլեմա, 2. միտոտիկ կիսվող բջիջներ, 2.1. պրոֆազա,
2.2. մետաֆազա, 2.2.1. մետաֆազային (էկվատորիալային/հասարակածային) թիթեղ,
2.2.2. «մայրական աստղ», 2.3. անաֆազա, 2.3.1. վաղ, 2.3.2. ուշ, 2.4.տելոֆազա:

Անաֆազում

բաժանման

իլիկի

մասնակցությամբ

ցենտրոմերները

և

քրոմատիդները տարանջատվում են դեպի բջջի բևեռները: Տելոֆազում ցիտոպլազման
բաժանվում

է,

քրոմոսոմները՝

ապապարույրացվում,

կորիզաթաղանթը՝

վերակառուցվում, և առաջանում են կորիզակներ: Միտոտիկ ցիկլի մասին կարելի է
խոսել միայն այն ժամանակ, երբ բջիջները որոշակի ժամանակահատված անց կրկնակի
մտնում են միտոզի փուլ: Դա կարող է կատարվել բջիջների պոպուլյացիայի արագ աճի
ժամանակ: Հասուն օրգանիզմում այն հազվադեպ է: Բջիջների մեծամասնությունը
ինտերֆազի վիճակում է շաբաթների կամ ամիսների ընթացքում, իսկ հետո
հաղթահարում է մի քանի փուլ: Այսպիսի երկարատև ինտերֆազը նույնպես կոչվում է
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G0 փուլ: Որոշ օրգանիզմներում կարող է ԴՆԹ-ն կրկնապատկվել՝ առանց հաջորդող
միտոզի, կամ կորիզը միտոտիկ բաժանվել՝ առանց ցիտոպլազմայի բաժանման
(էնդոմիտոզ): Էնդոմիտոզի արդյունքում կարող է ձևավորվել մեկ հսկա պոլիպլոիդ
կորիզ կամ մի քանի կորիզներ: Միաժամանակ ձևավորվում են պոլիպլոիդ բջիջներ՝
քրոմոսոմների հավաքակազմի մեծացած քանակով: Սովորաբար սոմատիկ բջիջները
պարունակում են քրոմոսոմների դիպլոիդ հավաքակազմ (2n): Լյարդում կարող են
հանդիպել

բջիջներ՝

տետրապլոիդ

(4n)

և

օկտապլոիդ

(8n)

քրոմոսոմների

հավաքակազմով: Ոսկրածուծի մեգակարիոցիտի կորիզը կարող է պարունակել 32n
քրոմոսոմ:

Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
Կենդանական բջիջների միտոզ: Աքսոլոտլի լյարդ. Ներկումը կատարվում է
երկաթե հեմատոքսիլինով: Խոշորացումը անհրաժեշտ է գտնել լյարդի այն հատվածը,
որտեղ նշմարելի են բաժանման ավելի ինտենսիվ գործընթացներ: Խոշորացումը
մեծացնելով՝ անհրաժեշտ է գտնել միտոտիկ բաժանման բոլոր փուլերը և ուրվագծել:

պրոֆազ I

Երկու քրոմատիդներից բաղկացած
քրոմոսոմները պարուրվում են:
Սկսվում է բաժանման իլիկի
1.
ձևավորումը:

պրոֆազ I

Հոմոլոգային քրոմոսոմները
դասավորված են իրար զուգահեռ՝
ձևավորելով երկվալենտներ
(տետրադներ):
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պրոֆազ I

Հոմոլոգային քրոմոսոմների միջև
կատարվում է հոմոլոգային
հատվածների փոխանակություն:
Կորիզային թաղանթը քայքայվում է:

պրոֆազ II

մետաֆազ II

Կորիզային թաղանթը
քայքայվում է:
Սկսվում է բաժանման իլիկի
ձևավորումը:

Քրոմոսոմները տեղաբաշխվում են
հասարակածային մակերեսին:
Ցենտրոմերներին միանում են
բաժանման իլիկի թելերը:

անաֆազ II

Ցենտրոմերները բաժանվում են, և
դուստր քրոմատիդները
տարանջատվում են դեպի բջջի
հակառակ բևեռներ:

Բուսական բջիջների կարիոկինեզ: Սոխի արմատ. ներկումը կատարվում է երկաթե
հեմատոքսիլինով: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել բուսական բջիջների
կազմության
միաձևությանը,
երկկոնտուրանի
բջջային
թաղանթի
արտահայտվածությանը, դիտարկել սրանք՝ խոշորացումը փոքրացնելով: Խոշորացումը
մեծացնելով՝ ուսումնասիրել բջջի կարիոկինետիկ բոլոր փուլերը: Ուրվագծել դրանք:

1. պրոֆազ, 2. մետաֆազ, 3. անաֆազ, 4. տելոֆազ, 5. ինտերֆազ (ոչ միտոտիկ բջիջ):
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 4-6.
Համեմատական սաղմնաբանություն: Ընդհանուր բնութագիրը
Սաղմնային զարգացման բնույթով պայմանավորված քորդավորներին կարելի է
բաժանել երեք խմբի՝
1.

ստորակարգ քորդավորներ (նշտարիկ), որոնց ձվաբջջում քիչ է դեղնուցի
պարունակությունը,

2.

որոշ կլորբերանավորներ, ձկներ և երկկենցաղներ, որոնց ձվաբջիջը դեղնուցի
միջին պարունակություն ունի,

3.

որոշ ձկներ և թռչուններ, որոնց ձվաբջջում դեղնուցը բավարար է,

4.

կաթնասուններ, որոնց ձվաբջիջներում քիչ է կամ բացակայում է դեղնուցը:

Նշտարիկի զարգացումը: Նշտարկը քորդավորների տիպային ներկայացուցիչ է,
որի կյանքի ընթացքում պահպանվում է քորդայի տեսքով կմախքը, չտարբերակվող
նյարդային

և

մարսողական

խողովակները:

Սա

ծովային

կենդանի

է,

որի

բեղմնավորումը արտաքին է: Արուի և էգի սեռական արտադրանքները թափվում են
ջրի մեջ օրվա վերջում: Սպերմատոզոիդը թափանցում է ձվաբջջի մեջ հասունացման
առաջին բաժանումից հետո: Ինչպես գիտենք, նշտարիկի ձվաբջիջը իզոլեցիտալային է,
որին բնորոշ է լրիվ հավասարաչափ տրոհումը, որի արդյունքում ձևավորվում է
ցելոբլաստուլան: Վերջինիս բլաստոդերման կազմված է բջիջների մի շարքից, իսկ
ներսից խոշոր խոռոչն է՝ բլաստոցելը կամ մարմնի առաջնային խոռոչը: Բլաստոցելը
լցված է բջիջների արտաթորանքից ստացված հեղուկով: Սրանով ավարտվում է
ցիտոտոպիկ փուլը սաղմի կյանքում և սկսվում է օրգանատիպիկը՝ գաստրուլյացիա,
առանցքային օրգանների հիմնադրումը և այլն: Գաստրուլյացիան իրականացվում է
բլաստուլայի վեգետատիվ հատվածի ներփքումով (ինվագինացիայով) բլաստոցելի մեջ:
Նյութի ակտիվ տեղաշարժի արդյունքում բլաստուլայի վեգետատիվ հատվածի բոլոր
բջիջները հայտնվում են ներսում, իսկ սաղմը դառնում է երկշերտանի: Բլաստուլան
վերածվում է գաստրուլայի: Սաղմի ներսում ձևավորվում է նոր խոռոչ՝ գաստրոցելը
կամ առաջնային աղիքի խոռոչը: Գաստրոցելը կապվում է արտաքին միջավայրի հետ
բլաստոպորի միջոցով կամ առաջնային բերանով: Բլաստոպորը սահմանափակված է
շրթունքներով: Նյարդային թիթեղի տեղակայման կողմում բլաստոպորի ողնաշարային
շուրթն է, նրան հակառակ՝ որովայնայինը, իսկ կողերին՝ երկու կողմնային շրթերը:
Գաստրուլայի պատերը կազմված են երկու սաղմային թերթիկներից: Արտաքինը՝
էկտոդերման, կազմված է բարձր գլանաձև բջիջներից, որոնք նյարդային թիթեղ են:
Մնացած էկտոդերման ներկայացվում է մանր բջիջներով և կենդանու ծածկույթի
սաղմնային ծիլն է: Առաջնային աղիքի պատը ձևավորված է ներքին սաղմնային
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թերթիկով՝ էնտոդերմայով: Այն անհամասեռ է և աղիքի նյութից բացի, իր կազմության
մեջ ունի նաև քորդայի և մեզոդերմայի նյութ:

Երկկենցաղների զարգացումը: Դեղնուցի միջին պարունակությամբ հաջորդ խումբը
երկկենցաղներն են և որոշ ձկներ: Այս կենդանիներին բնորոշ են տրոհման ընդհանուր
հատկանիշները՝

գաստրուլյացիան

և

նեյրուլյացիան:

Երկկենցաղները

ձկներից

ողնաշարավորների անցումային խումբն են: Ճնշող մեծամասնությունը թողնում է
ձկնկիթը ջրում, որտեղ կատարվում է բեղմնավորումը: Սրա հետևանքով անիմալ
բևեռում ձևավորվում են մանր, իսկ վեգետատիվ բևեռում՝ խոշոր բլաստոմերներ: Բացի
այդ, տանգենցիալ ակոսների հայտնվելով, ձևավորված բլաստուլայի պատը կազմվում է
մի քանի շարք բջիջներից: Երկկենցաղների դեպքում բաժանումն ավարտվում է
ամֆիբլաստուլայի ձևավորումով: Վերջինս նշտարիկի ցելոբլաստուլայից տարբերվում է
նրանով, որ նրա բլաստոդերման բազմաշերտ է, բլաստոցելը փոքր չափեր ունի և ավելի
շեղված է դեպին անիմալ բևեռի կողմը: Ամֆիբլաստուլայում տարբերում են տանիք, որը
համապատասխանում է անիմալային բևեռին: Գաստրուլյացիան իրականացվում է
ինվագինացիայով և էպիբոլիայով: Բլաստոդերմի ինվագինացիան սկսվում է ոչ թե
վեգետատիվ բևեռի կողմից, որտեղ կուտակված բջիջները խոշոր են և հագեցած
դեղնուցով, այլ բլաստոցելի բնից ներքև՝ կողային հատվածից: Այստեղ ձևավորվում է
մահիկանման ակոսի ներփքում: Այն ձևավորում է բլաստոպորի մեջքային (դորսալ)
շուրթը, որի շնորհիվ սաղմի մեջ ներփքվում է էնտոդերմայի և պրեքոնդրալ թիթեղի
բջջային

նյութը: Այնուհետև ներփքվում է նաև քորդայի նյութը և էնտոդերման:

Միաժամանակ անիմալ բևեռի բջիջներն ինտենսիվ բազմանում, որոնք սողում են դեպի
վեգետատիվ բևեռ, վերաճում են դրանց մակերևույթից (էպիբոլիա), բացառությամբ
մահիկանման ակոսի:

Սողունների և թռչունների զարգացումը: Կենդանիների դեպքում զարգացման
գործընթացը պայմանավորված է բնակության նոր՝ չորային միջավայրի հետ: Այդ
հարմարությունները հետևյալներն են.
1.

Եթե զարգացումը մոր օրգանիզմից դուրս է, ապա ձվաբջիջը պատվում է պինդ
թաղանթով (կաշվենման կամ կրային), որն ապահովում է պաշտպանություն և

2.

օդային միջավայրում դեղնուցի կիսահեղուկ միկրոկառուցվածքի պահպանություն:
Զարգացող սաղմի շուրջը ձևավորվում է արտասաղմնային թաղանթների համալիր
(ամնիոն, ալանթոիս, շճաթաղանթ): Ամնիոնը սաղմի շուրջը ձևավորում է
հեղուկով լցված ամնիոտիկ խոռոչ: Ալանթոիսը շնչառության և արտաթորության
օրգանն է թռչունների դեպքում: Սողունների ու թռչունների դեպքում շճաթաղանթը
շրջապատում է ամնիոնի խոռոչը, դեղնուցապարկը և ալանթոիսը՝ մասնակցելով
շնչառությանը:
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Այսպիսով, բոլոր ամնիոտներին բնորոշ է սաղմի նյութի բաժանումը երկու մասի՝
բուն սաղմնային, որից ձևավորվում է հասուն օրգանիզմը և նրան շրջապատող
արտասաղմնայինը:
Թռչունների ձվաբջիջը պատկանում է խիստ տելոլեցիտալ տեսակին: Թռչունների
դեպքում ձվաբջիջ է այն գոյացությունը, որն ամենօրյա կյանքում կոչվում է դեղնուց:
Ձվաբջիջը շրջապատված է դեղնուցային և հաստ սպիտակուցային թաղանթներով:
Զարգացման վաղ փուլերում սպիտակուցային թաղանթը պաշտպանում է ձվաբջիջը
ձվակճեպի կոշտ թաղանթի հետ հպումից, իսկ ավելի ուշ այն հեղուկի աղբյուր է և որոշ
սննդանյութերի պահեստարան է սաղմի զարգացման ընթացքում: Տրոհումն ընթանում է
ոչ լրիվ սկավառակաձև: Անիմալ բևեռում տրոհվում է միայն սաղմնային սկավառակը:
Բլաստուլայի այսպիսի տեսակը կոչվում է դիսկոբլաստուլա:
Դեղնուցի կտրուկ առանձնացումը դեղնուցից զրկված սաղմնային մասից և
դեղնուցի արտասաղմնային զանգվածից հանգեցրեց գաստրուլյացիայի պրոցեսի
փոփոխության: Այն ենթաբաժանվում է երկու փուլի.
- Գաստրուլյացիայի առաջին փուլում թռչունների դեպքում էնտոդերման չի
ձևավորվում ներփքմամբ, ինչպես նշտարիկի ու երկկենցաղավորների դեպքում, այլ
սկավառակից մնացած ներքին շերտի շերտազատումով, այսինքն՝ դելյամինացիայի
ուղիով: Արտաքին և ներքին սաղմնային թերթիկների ձևավորմամբ ավարտվում է
գաստրուլյացիայի առաջին փուլը:
- Գաստրուլյացիայի երկրորդ փուլի դեպքում առաջին օրերին սաղմնային
վահանիկի կենտրոնում հայտնվում է առաջնային զոլ:
Առաջնային զոլի նյութը սկիզբ է տալիս մեզոդերմային: Հենզենյան հանգույցի
առջևում տեղակայվում է քորդայի թիթեղի նյութը, նրան շրջապատում է ապագա
նյարդաթիթեղի էկտոդերման: Էկտոդերմայի մնացորդները սաղմնային վահանիկի
մասից ձևավորում են մաշկային ծածկույթը:
Այսպիսով, գաստրուլյացիայի երկրորդ փուլը իրականացվում է իմիգրացիայի
ուղիով: Երեք սաղմնային թերթիկների ձևավորմամբ ավարտվում է գաստրուլյացիան:
Թռչունների դեպքում գաստրուլյացիայի ավարտին նյարդային համակարգի նյութը
մնում է դեռևս մակերեսին և տեղակայված է քորդայի վրա որպես թիթեղ:
Նյարդային թիթեղի ծայրերին հայտնվում են նյարդային թմբիկներ, որոնք աճում են
իրար հանդիպակաց, իսկ նյարդային սկավառակն ուժգին ճկվում է: նրա ծայրերն
աստիճանաբար փակվում են և ձևավորում նյարդային խողովակ, որը հետագայում
թմբիկների էկտոդերմայի ծայրերի զարգացման արդյունքում ընկղմվում է սաղմի մեջ:
Միաժամանակ սաղմի ներսում սկսվում է մեզոդերմայի տարբերակումը: Մեջքային
մեզոդերման

տրոհվում

է

սոմիտների:

Կողմնային

սկավառակները

չեն

հատվածավորվում: Դրանք ճեղքվում են ընդերային (վիսցերալային) և առպատային
(պարիետալային) թերթիկների: Թերթիկների միջև հայտնված խոռոչը դրսևորվում է
որպես ցելոմի ծիլ: Նյարդային խողովակի ձևավորման և մեզոդերմայի տարբերակման
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գործընթացներին զուգահեռ էնտոդերմային սկավառակը կարծես թե ներփքվում է
սաղմի մեջ և որպես ծալք անցնում ամբողջ մարմնով: Աղիքային խողովակը
ձևավորվում է ավելի ուշ՝ սաղմի մարմինը դեղնուցից անջատվելու ժամանակ: Դա
պայմանավորված

է

արտասաղմնային

նյութում

փոփոխություններով:

Արտասաղմնային էնտոդերման և մեզոդերմայի վիսցերալային թերթիկը շրջապատում
են դեղնուցը և ձևավորում են դեղնուցապարկի պատը:
Դեղնուցապարկի ձևավորման հետ միաժամանակ սաղմին անմիջապես հարակից
արտասաղմնային նյութի մասերից ձևավորվում է թաղանթային շատ բարդ համակարգ,
որի ձևավորման սկիզբը պայմանավորված է սաղմի մարմինը դեղնուցից անջատվելով:
Նյարդային խողովակի և քորդայի ձևավորմամբ սաղմը սկսում է բարձրանալ դեղնուցի
վրա, նրա մարմնի շուրջը հայտնվում է ծալք, որը գերաճում է սաղմի տակ: Ծալքը կոչվել
է իրանային և ծագում է սաղմի գլխային հատվածում՝ հետագայում նրան բոլոր
կողմերից շրջապատելով:
Իրանային ծալքի հետ համարյա միաժամանակ զարգանում է ամնիոտիկային
ծալքը, որն աճում է դեպի վեր: Այն կազմված է արտասաղմնային էկտոդերմայից և
մեզոդերմայի պարիետալային թերթիկից: Այսպիսով, սաղմի էկտոդերման վերածվում է
իրանային էկտոդերմայի և ամնիոտիկային ծալքի: Հեղուկով լցված ամնիոնը այն
միջավայրն է, որում զարգանում է սաղմը: Շճաթաղանթը մասնակցում է սաղմին
թթվածնով մատակարարելուն՝ կատարելով գազափոխանակության գործառույթ: Երբ
գերաճում է դեղնուցապարկի շճաթաղանթը, դեղնուցապարկի պատի և շճաթաղանթի
միջև ձևավորվում է արտասաղմնային ցելոմ՝ էկզոցելոմ: Նրանում ներաճում է
ալանթոիսը (միզապարկ): Դեղնուցապարկը կատարում է սնուցող և արյունաստեղծ
գործառույթ:

Կաթնասունների զարգացումը: Ջրից ցամաք կենդանիների տեղափոխությունը
պայմանավորեց նաև նրանց շրջապատող միջավայրը և սաղմի զարգացումը սկսեց
կատարվել կա՛մ ձվում, ինչպես թռչունների ու սողունների դեպքում, կա՛մ հատուկ
օրգանում՝ արգանդում, ինչպես կաթնասունների մեծ մասի դեպքում: Ձվաբջիջը
կաթնասունների մեծ մասի դեպքում զարգացման ընթացքում երկրորդայնորեն
կորցնում է դեղնուցը և շատ փոքրանում: Զարգացումը, ի հաշիվ մոր սննդանյութերի,
պայմանավորում է սաղմի սերտ հաղորդակցությունը մոր օրգանիզմի և
կենդանածնության հետ: Տրոհումը ամբողջական է, անհավասարաչափ և ասինքրոն:
Առաջին ծալքը միջօրեական է, իսկ երկրորդը՝ մի բլաստոմերում միջօրեական է,
մյուսում՝ հասարակածային: Ասինքրոնությունը հանգեցնում է նրան, որ սաղմը կարող է
կենտ թվով բջիջներ պարունակել: Սաղմի բջիջները բաժանվում են և ձևավորում 16բջջանի մորուլան: Նրա ներսում կան 1-3 մուգ բջիջներ (էմբրիոբլաստ)՝ շրջապատված
արտաքին լուսավոր (տրոֆոբլաստ) բջիջների խմբով: Ի սկզբանե մորուլան խոռոչ
չուներ, բայց ընթացքում տրոֆոբլաստի բջիջները սկսեցին արտազատել հեղուկ
մորուլայի ներսում և ձևավորել բլաստոցել: Էմբրիոբլաստի բջիջները տրոֆոբլաստի մի
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կողմում գերաճում են: Այս կառուցվածքը կոչվում է բլաստոցիստ կամ բլաստոդերմային
բուշտ: Այն բնորոշ է միայն կաթնասուններին: Առանցքային օրգանների հիմնադրումը
կաթնասունների դեպքում համանման են թռչունների դեպքում ընթացող գործընթացին:
Քորդայի վրա տեղակայված նյարդային սկավառակը վերածվում է նյարդային
խողովակի: Մեզոդերման տարբերակվում է սոմիտների և կողային սկավառակների:
Խոռոչը, որ ձևավորված է մեզոդերմայի պարիետալ և վիսցերալ թերթիկների միջև,
ցելոմի ծիլն է: Էնտոդերմայից ձևավորվում է աղիքային խողովակը, որը ինչպես
թռչունների դեպքում, իրագործվում է միաժամանակ՝ սաղմի մարմինը անջատելով
դեղնուցապարկից:

Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
Սպերմատոզոիդ:
Կաթնասունի
սպերմայի
քսուք:
Ներկում
երկաթյա
հեմատոքսիլինով: Սպերմատոզոիդում տարբերում են գլխիկը, վզիկը, մարմինը և պոչը:
Գլխիկը պարունակում է կորիզ և ակրոսոմ: Վզիկում տեղակայված են պրոքսիմային և
դիստալային ցենտրիոլները: Միջանկյալ բաժինը լցված է միտոքոնդրիումներով, որոնք
ձևավորում

են

պարույր:

Միջանկյալ

բաժնի

առանցքային

հատվածում

միկրոխողովակները ձևավորում են կառուցվածք (9х2)+2 սկզբունքով: Արտաքինից
աքսոնեմայից հետո դասավորված են 9 ֆիբրիլներ, որոնք կազմված են էլեկտրոնախիտ
նյութից: Ֆիբրիլներն սկսվում են վզիկից, անցնում են ամբողջ մարմնով և ավարտվում
են պոչի միջնամասի մակարդակում: Պոչի սահմաններում ֆիբրիլները շրջապատված
են էլեկտրոնախիտ նյութից կաղապարով, որը մինչև պոչի ծայրը չի հասնում:

Խոշորացում 400 անգամ:
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1. սպերմատոզոիդի գլխիկ, 2. պոչիկ:

ակրոսոմ

գլխիկ

կորիզ

միջին
հատված

միտոքոնդրիում

պոչիկ

պոչիկ
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Ձվաբջիջ

(կաթնասունի

հեմատոքսիլին-էոզինով:

ձվարանի

Ձվաբջջի

կտրվածք):

շուրջը

Ներկումը

տեղակայված

կատարվում

ֆոլիկուլային

է

բջիջները

ձևավորում են ճաճանչաձև պսակ (corona radiata): Ճաճանչաձև պսակի և ձվաբջջի միջև
լավ տեսանելի է փայլուն թաղանթը (zona pellucida): Ձվաբջջի ցիտոպլազման
պարունակում է հավասարաչափ դեղնուցային ներառուկներ: Բջջի ծայրամասերին
տեղակայված են կորտիկալ հատիկներ:
Խոշորացումը փոքրացնելով՝ պատրաստուկի վրա գտնել ձվաբջիջ պարունակող
ֆոլիկուլները:
Խոշորացումը

մեծացնելով՝

ուրվագծել

ձվաբջիջը

թաղանթները, կատարել համապատասխան նշումներ:

Խոշորացում 600 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
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և

նրան

շրջապատող

1. ձվաբջիջ, 1.1. օօպլազմա, 1.2. քրոմոսոմներ հասունացման երկրորդ բաժանման մետաֆազում,
2. առաջին ուղեկցող մարմին, 3. փայլուն թաղանթ, 4. ճաճանչաձև պսակի բջիջներ:

Երկկենցաղների
տրոհումը:
Պատրաստուկը
դիտարկել
խոշորացումը
փոքրացնելով: Առաջին ծալքը տրոհումը բաժանել է զիգոտի անիմալ հատվածը երկու
բլաստոմերների, որից հետո արտահայտվել են չորս բլաստոմերներ՝ անջատված իրար
փոխուղղահայաց

երկու

ծալքերով:

Բլաստոմերների

ցիտոպլազման

ծայրային

հատվածներում պարունակում է գունակային ներառուկներ: Զիգոտի վեգետատիվ
բևեռում տեսանելի են խոշոր դեղնուցային ներառուկներ:
Ուրվագծել

և

նշել

տրոհման

ծալքերը,

բլաստոմերները,

դեղնուցային

ներառուկները:

Ամֆիբլաստուլա:

Խոշորացում 20 անգամ:
Պատրաստուկը դիտարկել խոշորացումը

փոքրացնելով:

Բլաստուլայի անիմալ հատվածում (տանիք) բջիջները տեղակայված են մի քանի
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շերտով: Նրանց միջև սահմանները հստակ երևում են: Բջիջների ծայրամասում առկա
են

ներառուկներ,

որոնք

ձևավորում

են

շագանակագույն

երիզ:

Բլաստուլայի

վեգետատիվ հատվածը (հատակ) կազմված է դեղնուցային ներառուկներով բազմաթիվ
խոշոր բլաստոմերներից: Բլաստուլայի խոռոչը մեծ չէ, տեղակայված է անիմալային
հատվածում:
Ուրվածգել և նշել՝ 1. բլաստուլայի տանիքի բլաստոմերները, 2. բլաստուլայի
հատակը, 3. դեղնուցային ներառուկները, 4. բլաստոցելը:

Խոշորացում 20 անգամ:
Երկկենցաղների

գաստրուլան:

Պատրաստուկը

դիտարկել՝

խոշորացումը

փոքրացնելով. սաղմի ետին ծայրում երևում է բլաստոպորը՝ ծածկված դեղնուցային
խցանով: Գաստրոցելը մեծ չէ, քանի որ էնտոդերման զբաղեցում է նրա մեծ մասը:
Ուրվագծել և նշել էնտոդերման, դեղնուցային խցանը, բլաստոպորի շուրթերը,
էկտոդերման, մեզոդերման:
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Խոշորացում 20 անգամ
1. բլաստոպորի վերին (թիկնային) շուրթ, 2. դեղնուցային խցան,
3. բլաստոպորի ստորին (փորային) շուրթ:

Խոշորացում 20 անգամ:
1. բլաստոպորի վերին շուրթ, 2. դեղնուցային խցան,
3. գաստրուլայի խոռոչ (գաստրոցել),
4. բլաստոպորի ստորին շուրթ:
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Երկկենցաղների

նեյրուլա:

Խոշորացումը

փոքրացնելով՝

դիտարկել

պատրաստուկը. սաղմի մեջքային հատվածում նյարդային սկավառակը ձևավորում է
նյարդային

թիթեղը:

Էկտոդերմայի

բջիջները

պարունակում

են

գունակային

ներառուկներ, որոնք բջիջների ծայրին ձևավորում են շագանակագույն երիզ: Նյարդային
սկավառակի տակ տեղակայված է քորդան: Քորդայի կողային եզրերում մեզոդերման է:
Էնտոդերման փակ է և ձևավորում է երկրորդային աղիքը:
Ուրվագծել և նշել էկտոդերման, քորդան, նյարդային թիթեղը, մեզոդերման,
երկրորդային աղիքի խոռոչը:

Խոշորացում 20 անգամ:
1. էկտոդերմ, 2. նյարդային թմբիկ, 3. մեդուլյար թիթեղ,
4. թիկնալար (քորդա), 5. էնտոդերմ:

Թռչնի սաղմի ձևավորումը առաջնային զոլի փուլում: Ներկումը կատարվում է
հեմատոքսիլին-էոզինով:

Առաջնային

զոլը

բջիջների

կուտակման

արդյունքում:

Առաջնային զոլի կենտրոնով անցնում է առաջնային ակոսը, որի եզրերը երկու կողմից
հաստացած են. դրանք առաջնային թմբիկներն են: Առաջնային զոլի գլխային ծայրում
առկա են խիտ փաթեթավորված բջիջներ՝ հենզենյան հանգուցիկ: Գաստրուլյացիայի
գործընթացում առաջնային զոլով անցնում են բջիջներ, որոնք ներգաղթել են
էպիբլաստից: Առաջնային զոլով էպիբլաստից բլաստոցել գաղթում են էնտոդերմայի և
մեզոդերմայի բջիջները: Մեզոդերմայի բջիջները, որոնք գաղթել են էպիբլաստից դեպի
հենզենյան հանգույցը, ձևավորում են քորդան:
44

2

3

1. էպիբլաստ, 2. հիպոբլաստ, 3. դեղնուցային կուտակումներ, դեղնուցաթաղանթ:

1. էպիբլաստ, 1.1. առաջնային զոլ, 1.1.1. առաջնային ակոս, 2. մեզոդերմա, 3. հիպոբլաստ:

Թռչնի
Ներկումը

սաղմի

ձևավորումը առանցքային

կատարվում

է

օրգանների

հեմատոքսիլին-էոզինով:

զարգացման փուլում:

Դիտարկել

ամբողջական

պատրաստուկ և լայնական հատույթ: Ամբողջական պատրաստուկի վրա նկատելի են
ձևավորված գլխուղեղը (որպես լայնացած նյարդային խողովակ՝ ուղեղային բուշտ) և
ողնուղեղը (որպես զուգահեռ ընթացող նյարդային թմբիկների՝ կաուդալ հատվածում
իրարից բաժանվող): Նյարդային ծիլի առաջային ծայրում առաջային նեյրոպորն է
(նյարդային խողովակի դեռ չփակված ծալքը) և ակնաբշտերը՝ առաջային ուղեղի
ելունները, որոնք թռչունների դեպքում ձևավորվում են երեք ուղեղային բշտերի փուլում:
Սաղմի երկար առանցքի և նյարդային թմբիկների միջև կարելի է տարբերել բարակ գծի
տեսք ունեցող քորդան: Մեջքային մեզոդերմայի սոմիտները տեղակայված

են

նյարդային խողովակի երկու կողմերում: Լայնական կտրվածքում տեսանելի են
էկտոդերման, էնտոդերման, նյարդային խողովակը՝ տեղակայված քորդայի վրա:
Նյարդային խողովակի և քորդայի երկու կողմերում տեղակայված են հաստացած
եջքային մեզոդերման, միջանկյալ մեզոդերմայի փոքր հատվածը և որպես երկու
թերթիկներ՝ կողային մեզոդերման:
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Թվարկված բոլոր կառուցվածքները գտնել պատրաստուկի վրա և նշել:

Խոշորացում 20 անգամ:

1. մաշկային էկտոդերմա, 2. նյարդային խողովակ, 2.1. նևրոցել, 3. քորդա, 4. մեզոդերմա, 4.1.
սոմիտ, 4.2. նեֆրոտոմ, 4. սպլանքնոտոմ, 4.3.1. պարիետալ թերթիկ, 4.3.2. վիսցերալ թերթիկ,
5. ցելոմ, 6. արյունատար անոթ, 7. էնտոդերմա

Թռչնի սաղմը իրանային ծալքերի ձևավորման փուլում: Ներկումը կատարվում է
հեմատոքսիլին-էոզինով: Նկարն ամբողջովին նման է նախորդ պատրաստուկին:
Մանրադիտակով դիտարկելիս անհրաժեշտ է գտնել մաշկային էկտոդերման,
նյարդային խողովակը, սոմիտը, լավ տարբերակվող դերմատոմը, սկլերոտոմը,
միոտոմը, սպլանքնոտոմը՝ պարիետալ և վիսցերալ թերթիկներով, ցելոմը, նեֆրոտոմը,
քորդան, էնտոդերման, աղիքային խողովակը ձևավորած և լավ տարբերվող մեզենքիմը,
որը ձևավորվել է սաղմնային թերթիկներից բջիջների ինտենսիվ գաղթով, առաջին
հերթին սպլանքնոտոմի վիսցերալ թերթիկից: Այս փուլում ձևավորվել է սրտի
էնդոկարդի ծալքը՝ որպես երկու համաչափ անոթախողովակներ: Երկու զույգ իրանային
ծալքերը տեսանելի են սաղմի կողային հատվածներում: Թռչունների դեպքում
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ձևավորվում են նաև զույգ ամնիոտիկ ծալքեր՝ տեղակայված սաղմի մարմնի վրա, որոնք
հետագայում ամնիոնի ձևավորման հիմքն են դառնում:

Ձկան սաղմը դեղնուցապարկով:

Ներկումը կատարվել է հեմատոքսիլին-

պիկրոֆուքսինով: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ դիտարկել, ուրվագծել և նշել՝ 1.
նյարդայինխողովակը, 2. քորդան, 3. սոմիտները, 4. առաջնային աղիքը, 5. արյունատար
անոթները, 6. դեղնուցապարկը:

Խոշորացում 10 անգամ:
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 7-8.
Էպիթելային հյուսվածքներ: Գեղձային էպիթել
Էպիթելային հյուսվածքները ծածկում են մարմինը, պաստառում են ներքին
օրգանների լորձային և շճային թաղանթները: Գեղձերի մեծ մասը կազմված է
էպիթելիային հյուսվածքից: Ըստ գործառույթի՝ լինում են ծածկութային և գեղձային
էպիթելային

հյուսվածքներ:

Ծածկութային

էպիթելը

տեղակայված

է

արտաքին

միջավայրին սահմանակցված և միջնորդի դեր է կատարում արտաքին միջավայրի ու
օրգանների միջև: Էպիթելային ծածկույթի հիմնական գործառույթը պաշտպանությունն
է: Այն պաշտպանում է հյուսվածքները մեխանիկական, քիմիական, ջերմային,
ճառագայթային վնասումներից, միկրօրգանիզմների թափանցումներից:

Էպիթելային

հյուսվածքները մասնակցում են օրգանիզմի և արտաքին միջավայրի միջև նյութերի
փոխանակությանը, կատարում են ներծծման գործառույթ (աղիքները պատող, էպիթելի
բջիջներ) և նյութափոխանակության արգասիքների արտադրմանը: Գեղձային էպիթելը
կատարում է արտազատական գործառույթ:
Էպիթելային հյուսվածքները զարգանում են երեք սաղմնային թերթիկներից՝
էկտոդերմայից, էնտոդերմայից, մեզոդերմայից և մեզենքիմայից:
Գոյություն ունի էպիթելային հյուսվածքների դասակարգման մի քանի տեսակ: Ըստ
մորֆոգենետիկական դասակարգման էպիթելային հյուսվածքները լինում են՝ մաշկային,
աղիքային, երիկամային, ցելոմիկ, էպենդիմոգլիալ: Ըստ կառուցվածքագործառութային
(մորֆոֆունկցիոնալ) դասակարգման՝ լինում են էպիթելային հյուսվածքների
բազմաշերտ և միաշերտ տեսակներ: Միաշերտ էպիթելի բոլոր բջիջները դասավորված
են հիմային թաղանթի վրա: Բազմաշերտ էպիթելի մոտ հիմային թաղանթի վրա
տեղակայված է միայն հիմային շերտը և նրա վրա՝ մնացած շերտերը: Միաշերտ
էպիթելը լինում է միաշարք և բազմաշարք: Միաշարք էպիթելի բոլոր բջիջների
կորիզները նույն մակարդակի վրա են: Բազմաշարք էպիթելը կառուցված է տարբեր
բարձրությամբ
բջիջներից,
այդ
պատճառով
դրանց
կորիզները
տարբեր
մակարդակներում են՝ ձևավորելով մի քանի շարքեր: Միմչդեռ շերտի բոլոր բջիջները
դասավորված են հիմային թաղանթի վրա: Բազմաշերտ էպիթելային հյուսվածքը
ենթաբաժանվում է՝ բազմաշերտ տափակ չեղջերացող, բազմաշերտ տափակ եղջերացող
և

փոփոխական

տեսակների:

Չնայած

էպիթելով

կատարվող

գործառույթների

տարատեսակությանը և նրա բջիջների մորֆոլոգիական կազմաբանությանը՝ բոլոր
էպիթելային հյուսվածքներին բնորոշ են կազմակերպման ընդհանուր հատկանիշներ:
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Էպիթել

Միաշերտ

միաշարք

բազմաշարք

Բազմաշերտ

փոփոխական

չեղջերացող

եղջերացող
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տափակ
խորանարդաձև
գլանաձև

գլանաձև

տափակ
խորանարդաձև

թարթչազուրկ
թարթչավոր
աներիզ
երիզավոր
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տափակ

Էպիթելային հյուսվածքների ընդհանուր բնութագիրը.
1. Էպիթելային բջիջները, սերտ դասավորվելով, ձևավորում են շերտեր, որոնց միջև չկա
միջբջջային նյութ, առկա է միայն քիչ քանակությամբ հյուսվածքային հեղուկ:
2. Էպիթելը միշտ շարակցային հյուսվածքի վրա է, որը վերջինիս հանդեպ
իրականացնում է սնուցող (տրոֆիկական), պաշտպանական և կարգավորող
գործառույթներ:
3. Էպիթելը չունի արյունատար անոթներ, և սնուցող նյութերը շարակցային
հյուսվածքից տեղափոխվում են դիֆուզ եղանակով:
4. Էպիթելը շարակցային հյուսվածքից զատվում է հիմային թաղանթով: Նրա
ձևավորմանը մասնակցում են էպիթելը և շարակցական հյուսվածքի բջիջները:
Հիմային թաղանթը կազմված է գլիկոպրոտեիդներից, գլիկոզամինոգլիկաններից և
թելերից: Վերջիններիս կազմում առկա է IV դասի կոլագենի սպիտակուցը: Էպիթելի
կենսագործունեության մեջ հիմային թաղանթի դերը բացառիկ է: Այն միավորում է
էպիթելի բջիջները մի ամբողջական շարքում: Էպիթելի բջիջները թաղանթի հետ
միացած են կիսադեսմոսոմներով: Հիմային թաղանթով իրականացվում է նյութերի
փոխանակությունը էպիթելի և նրան ենթակա շարակցային հյուսվածքի միջև:
5. Էպիթելի բջիջներին բնորոշ է բևեռայնությունը: Միաշերտ էպիթելի հիմային
թաղանթը կազմված է հիմային (բազալ) և գագաթային (ապիկալ) բաժիններից:
Գագաթային մակերևույթին դասավորված են միկրոթավիկները, թարթիչները:
Բազմաշերտ էպիթելում հիմային շերտերը կազմությամբ տարբերվում են
գագաթային շերտերից:
6. Էպիթելային հյուսվածքների ճնշող մեծամասնությունը օժտված է վերականգնվելու
հատկությամբ:

Ծածկութային էպիթելի տարբեր տեսակների կազմությունը
Միաշերտ տափակ էպիթելը կազմված է մի շարք տափակ բջիջներից, որոնք
բազմանկյուն են և անհավասար եզրերով: Բջիջների ազատ մակերևույթն ունի եզակի
միկրոթավիկներ: Մեզոթելը ծածկում է թոքամզի թերթիկները, որովայնամիզը և
սրտապարկը: Էնդոթելը պատում է անոթները:

Միաշերտ

խորանարդաձև

էպիթելը

պատում

է

երիկամի

նեֆրոնների

խողովակները:

Միաշերտ գլանաձև էպիթելը բաղկացած է հասարակ միաշերտ գլանաձև, միաշերտ
գլանաձև արտազատական, միաշերտ գլանաձև ներծծող ենթատեսակներից: Դրանք
նման են նրանով, որ նրանց բջիջների բարձրությունն ավելին է լայնությունից: Միաշերտ
գլանաձև էպիթելում բոլոր բջիջները միմյանց նման են: Այն առկա է որոշ գեղձերի
ծորաններում:
Միաշերտ

գլանաձև

արտազատական

էպիթելը,

որի

բոլոր

բջիջները

մասնագիտացված են լորձի արտազատմանը, ներսից պաստառում է ստամոքսը:
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Միաշերտ գլանաձև ներծծող էպիթելը կազմված է բջիջներից, որոնք գագաթային
մակերևույթին ունեն միկրոթավիկներ, որոնք խիստ մեծացնում են բջջի ներծծող
մակերևույթը: Այս տեսակի էպիթելը բնորոշ է բարակ և հաստ աղիքին:

Բազմաշարք (կեղծ բազմաշերտ) գլանաձև թարթչավոր էպիթելը ծածկում է օդատար
ուղիները, արգանդային փողերը, սերմնատար ծորանները: Բազմաշարք էպիթելում
բոլոր բջիջները դասավորված են հիմային թաղանթի վրա, բայց դրանք տարբեր ձևերի
են, չափերի և ոչ բոլորն են, որ հասնում են շերտի վերնամաս: Սա կեղծ
բազմաշերտության տպավորություն է ստեղծում: Շնչառական ուղիների էպիթելում
առանձնանում են մի քանի տեսակի բջիջներ՝ հիմային, ներդիր, լորձային, թարթչավոր,
ներզատիչ: Թարթչավոր բջիջները նեղ հիմք ունեն և մի փոքր լայնացնում են իրենց՝
թարթիչ կրող գագաթային հատվածը: Լորձային (գավաթաձև) բջիջներն ունեն տարբեր
ձևեր՝ արտազատման փուլով պայմանավորված: Նրանք արտազատում են լորձ, որը
խանգարում է փոշու հատիկների մուտքը դեպի թոքեր: Լորձը խոնավեցնում է
ներշնչվող օդը: Թարթիչներն իրենց տատանումներով նպաստում են փոշու՝ օդատար
ուղիներից դուրսմղմանը: Հիմային և ներդիր բջիջները ցողունային են:

Բազմաշերտ

տափակ

չեղջերացող

էպիթելը

ծածկում

է

բերանի

խոռոչը,

կերակրափողը, եղջերաթաղանթի արտաքին շերտը, մակկոկորդը: Այն կազմված է երեք
շերտերից՝ հիմային, փշավոր և մակերևութային:

Բազմաշերտ

տափակ

եղջերացող

էպիթելը

ձևավորում

է

վերնամաշկը

(էպիդերմիսը): Հաստ մաշկի էպիթելը (ափերի, ներբանների) բաղկացած է 5 շերտերից՝
1/ հիմային թաղանթի վրա տեղակայված գլանաձև բջիջների հիմային շերտ, 2/փշավոր
բջիջների շերտ, որոնք ունեն ելուստներ, 3/ հատիկավոր շերտը կազմված է տափակ
բջիջներից, որոնց ցիտոպլազման պարունակում է կերատոհիալինի հատիկներ, 4/
փայլուն շերտը կազմված է բջիջներից, որի ցիտոպլազման պարունակում է էլեիդին
սպիտակուց, 5/ եղջերացող շերտը ձևավորված է եղջերաթեփուկներով, որոնք լցված են
օդի պղպջակներով և կերատինային ֆիբրիլներով:

Փոփոխական էպիթելը բնորոշ է միզուղիներին, որոնց պատը ենթարկվում է ձգման
ու կրճատման միաժամանակ փոփոխելով էպիթելային շերտի հաստությունը: Երբ
օրգանը լցվում է, էպիթելն ստանում է երկշերտ կազմություն, դատարկվելիս էպիթելը
դառնում է բազմաշերտ: Էպիթելը բաղկացած է հիմային բջիջների շերտից և ավելի
խոշոր միջանկյալ տանձաձև բջիջներից, որոնց կորիզները ձևավորում են միջին շարքեր:
Այս երկու շերտերը հպվում են հիմային թաղանթին: Մակերեսային շերտը ձևավորված է
ծածկութային խոշոր բջիջներից կազմված պոլիպլոիդ կորիզներով: Երբեմն այդ
բջիջներում կարող են առկա լինել նաև երկու կորիզներ:
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Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
Ճարպոնի միաշերտ տափակ էպիթել (մեզոթել): Ամբողջական պատրաստուկ.
Ներկումը կատարվում է ազոտաթթվային արծաթ-հեմատոքսիլինով: Պատրաստուկը
ճարպոնի կտոր է առարկայական ապակու վրա: Էպիթելը դիտարկվում է վերևից:
Խոշորացումը փոքրացնելով՝ անհրաժեշտ է ընտրել պատրաստուկի ամենաբարակ
հատվածը և դիտարկել՝ խոշորացումը մեծացնելով: Ուսումնասիրելով պատրաստուկը
խոշորացումը մեծացնելով՝ ուշադրություն դարձրե՛ք շերտը ձևավորող էպիթելային
բջիջների

բազմանկյուն

ձևին:

Բջջի

սահմանները

հստակ

գծագրված

են՝

պայմանավորված արծաթի աղերի իմպրեգնացիայով: Մեզոթելի բջիջների կորիզները
կլոր կամ օվալաձև են: Լինում են երկու և ավելի կորիզներով բջիջներ: Էպիթելային
բջիջների միջև առկա են դատարկ տարածություններ (ստոմատներ), որում մեռած
բջիջներն են:
Ուրվագծել և նշել բջիջը, բջջի սահմանները, կորիզը, ստոմատները:

Խոշորացումը 400 անգամ:
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Ա

Բ

ա) ամբողջական պատրաստուկ՝ 1. էպիթելիոցիտների սահմանները,
2. էպիթելիոցիտների ցիտոպլազման, 2.1. էնդոպլազմա, 2.2. էկտոպլազմա,
3. էպիթելիոցիտի կորիզ, 4. երկկորիզ բջիջ;
բ) կտրվածքի կառուցման գծապատկերը՝ 1. էպիթելիոցիտ, 2. հիմային թաղանթ:

Երիկամի

միաշերտ

խորանարդաձև

էպիթել:

Ներկումը

կատարվում

է

հեմատոքսիլին-էոզինով: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել երիկամային ծորանների
լայնական կտրվածքներ, որոնք կլոր կամ օվալ խոռոչային են՝ պատված միաշերտ
խորանարդաձև էպիթելով (բջիջների բարձրությունը մոտավորապես հավասար է
նրանց լայնությանը): Խողովակների շուրջը փուխր շարակցական հյուսվածքն է:
Անհրաժեշտ է ընտրել խողովակ՝ բջիջների լավ արտահայտված սահմաններով,
ուսումնասիրել՝ մանրադիտակի խոշորացումը մեծացնելով և ուրվագծել: Կորիզները
կլոր են՝ տեղակայված մոտավորապես բջջի կենտրոնում, դասավորված հիմային
թաղանթի վրա, բջջի գագաթային ծայրերն ուղղված են դեպի խողովակի լուսանցքը:
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Ուրվագծել և նշել՝ ա) խողովակը, բ) շարակցային հյուսվածքը՝ 1. կորիզը, 2.
հիմային թաղանթը, 3. բջջի գագաթային ծայրը:

Խոշորացում 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
Երիկամի միաշերտ գլանաձև էպիթել: Ներկումը կատարվում է հեմատոքսիլինէոզինով: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել երիկամային խողովակների լայնական
կտրվածքները, որոնք կլոր կամ օվալախոռոչային են՝ պատված միաշերտ գլանաձև
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էպիթելով (բջիջների բարձրությունը գերազանցում է նրանց լայնությանը):
Խողովակների շուրջ փուխր շարակցական հյուսվածք է: Անհրաժեշտ է ընտրել
խողովակ՝ բջիջների
լավ
արատահայտված սահմաններով,
ուսումնասիրել
մանրադիտակի մեծ խոշորացմամբ և ուրվագծել: Կորիզները կլոր են՝ տեղակայված
մոտավորապես հիմային թաղանթի մոտակայքում, բջջի գագաթային ծայրերն ուղղված
են խողովակի լուսանցքին:
Ուրվագծել և նշել խողովակը, շարակցային հյուսվածքը, կորիզը, հիմային
թաղանթը, բջջի գագաթային ծայրը:

Խոշորացումը 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
55

Միաշերտ տափակ, խորանարդաձև և սյունաձև (պրիզմայաձև) էպիթել (երիկամի
միջուկային նյութ).

1. միաշերտ տափակ էպիթել, 2. միաշերտ խորանարդաձև էպիթել, 3. միաշերտ
սյունաձև էպիթել, 4. շարակցային հյուսվածք, 5. արյունատար անոթ:
Ճագարի շնչափողի միաշերտ բազմաշարք թարթչավոր էպիթել: Ներկումը
կատարվում է հեմատոքսիլին-էոզինով: Պատրաստուկը տեղադրել այնպես, որ էպիթելը
լինի դիտարկման վերին հատվածում: Խոշորացումը մեծացնելով՝ ուսումնասիրել
էպիթելային բջիջները և ուրվագծել: Բոլոր էպիթելային բջիջները դասավորված են թույլ
ներկված թաղանթի վրա: Բջիջների բարձրությունն ու ձևը տարբեր են, որով
պայմանավորված՝ էպիթելիոցիտների կորիզները դասավորված են տարբեր
մակարդակներում: Հիմային թաղանթին հարող կորիզների ստորին շարքը պատկանում
է փոքր, բրգաձև, հիմային բջիջներին: Այդ բջիջները կամբիալ դեր են կատարում: Ավելի
վեր իլիկաձև ներդիր բջիջներն են: Ամենավերին շարքում թարթչավոր բջիջներն են,
որոնց հասանելի է էպիթելային շերտի ազատ մակերևույթը: Թարթչավոր բջիջների միջև
տեղակայված են գավաթաձև բջիջներ՝ միաբջիջ գեղձեր, որոնք արտադրում են լորձային
արտազատուկ:
Ուրվագծել և նշել էպիթելը, հիմային թաղանթը, հիմային բջիջները, գլանաձև
բջիջները, թարթիչները, գավաթաձև բջիջները:
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Խոշորացում 1000 անգամ:

1. Էպիթել, 1.1. թարթչավոր էպիթելիոցիտ, 1.1.1. թարթիչներ,
1.2. գավաթաձև էկզոկրինոցիտ, 1.3. հիմային էպիթելիոցիտ, 1.4. ներդիր էպիթելիոցիտ,
2. հիմային թաղանթ, 3. փուխր շարակցական հյուսվածք:
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Եղջերաթաղանթի բազմաշերտ տափակ չեղջերացող էպիթել: Ներկումը
կատարվում է հեմատոքսիլին-էոզինով: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել
բազմաշերտ էպիթելը (համեմատաբար մուգ կառուցվածք): Խոշորացումը մեծացնելով՝
ընտրել էպիթելի մասը, ուսումնասիրել և ուրվագծել: Էպիթելի շերտերը միանման
կազմություն չունեն: Էպիթելը դասավորված է հիմային թաղանթի վրա: Հիմային
թաղանթի բջիջները գլանաձև են՝ դասավորված հիմային թաղանթի վրա: Կորիզները
օվալաձև են: Հիմային թաղանթից վեր մի քանի շարքով դասավորված են փշավոր անձև
բջիջներ, որոնք իրենց մակերևույթին ունեն ցիտոպլազմային ելուններ: Փշավոր
բջիջների կորիզները կլոր են: Հիմային և փշավոր շերտերի բջիջները կամբիալ
գործառույթ ունեն: Փշավոր բջիջների վրա մի քանի շարքով դասավորված են տափակ
բջիջները: Դրանցում կորիզները տափակած են և դասավորված էպիթելի մակերևույթին
զուգահեռ:
Ուրվագծել և նշել հիմային թաղանթը, հիմային շերտը, փշավոր բջիջների շերտը,
մակերևութային տափակ բջիջները:

Խոշորացում՝ 400 անգամ:

1. էպիթել, 1.1. հիմային շերտ, 1.2. միջանկյալ շերտ, 1.3. մակերևույթային շերտ,
2. հիմային թաղանթ, 3. փուխր շարակցային հյուսվածք:
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Մարդու մատի մաշկի բազմաշերտ տափակ եղջերացող էպիթել: Ներկումը
հեմատոքսիլին-էոզինով:
շարակցական

Խոշորացումը

հյուսվածքի

փոքրացնելով՝

(դերմայի)

համեմատ

գտնել

ունի

էպիթելը,

մուգ

որը

գունավորում:

Պատրաստուկն անհրաժեշտ է տեղադրել այնպես, որ վերնամաշկը լինի դիտարկման
վերին հատվածում: Ուշադրություն դարձնել էպիթելի և շարակցային հյուսվածքի միջև
խիստ կորացած սահմանին, որը մխրճվում է վերնամաշկի մեջ՝ որպես պտկիկներ:
Խոշորացումը մեծացնելով գտնել էպիթելի բոլոր հինգ շերտերը, ուսումնասիրել և
ուրվագծել: Հիմային թաղանթի վրա մեկ շերտով դասավորված են գլանաձև հիմային
բջիջները: Բջիջների կորիզներն օվալաձև են: Հաջորդում է փշավոր շերտը, որը նույն
կազմությունն

ունի,

ինչ

նախորդ

պատրաստուկում:

Փշային

շերտի

վերևում

դասավորված է հատիկավոր շերտը, որն ավելի մուգ գունավորում ունի: Տափակած,
հաճախ շեղանկյունաձև բջիջները պարունակում են կերատոհիալին սպիտակուցի մուգ
մանուշակագույն հատիկներ: Հաջորդ շերտը փայլուն շերտն է, որն ունի վարդագույն
գունավորում և համասեռ է: Արտաքին շերտը եղջերային մեռած թեփուկների բջիջներն
են: Թեփուկներն անկորիզ են:
Ուրվագծել և նշել բազմաշերտ տափակ եղջերացող էպիթելը (վերնամաշկ) և
նրանում հիմային բջիջների կորիզները, փշավոր բջիջների շերտը, հատիկավոր շերտը,
փայլուն շերտը, եղջերաթեփուկների շերտը, շարակցային հյուսվածքը:

Խոշորացում՝ 100 անգամ:
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1. էպիթել, 1.1. հիմային շերտ, 1.2. փշավոր շերտ, 1.3. հատիկավոր շերտ,
1.4. փայլուն շերտ, 1.5. եղջրաշերտ, 2. հիմային թաղանթ,
3. փուխր շարակցական հյուսվածք:

Միզապարկի

պատի

փոփոխական

էպիթել:

Ներկումը

կատարվում

է

հեմատոքսիլին-էոզինով: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել փոփոխական էպիթելը,
որը ծածկում է միզապարկի ծալքերը: Պատրաստուկը տեղադրել այնպես, որ էպիթելը
լինի դիտարկման վերին մասում: Խոշորացումը մեծացնելով ուսումնասիրել և
ուրվագծել փոփոխական էպիթելը: Հիմային շերտը կազմված է մանր բջիջներից, որոնք
դասավորված են թույլ արտահայտված հիմային թաղանթի վրա: Երկրորդ միջանկյալ
շերտը կազմված է խոշոր բջիջներից: Այսպիսի կազմությամբ էպիթելը պատում է
օրգանի ձգված պատը: Կրճատված պատը պաստառող էպիթելում շերտերը զգալիորեն
շատ են: Միջանկյալ շերտը կազմված է խորանարդաձև բջիջների մի քանի շարքից,
որոնք տարբեր են ձևով և չափերով:
Ուրվագծել և նշել հիմային բջիջները, միջանկյալ շերտի բջիջները, մակերևութային
բջիջները:
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Խոշորացումը՝ 400 անգամ:

1. էպիթել, 1.1. հիմային շերտ, 1.2. միջանկյալ շերտ, 1.3. մակերևութային շերտ,
2. հիմային թաղանթ, 3. փուխր շարակցային հյուսվածք:

Գեղձային էպիթելը կազմված է արտադրող, կուտակող և արտազատող բջիջներից՝
գլանդուլոցիտներից: Գեղձային բջիջների ցիտոպլազման հարուստ է օրգանելներով:
Գեղձերը լինում են երկու գլխավոր տեսակի՝
1. արտազատական (էկզոկրին) գեղձեր՝ հագեցած ծորաններով, որոնցով
արտազատուկը դուրս է բերվում էպիթելի մակերևույթ,
2. ներզատական (էնդոկրին) գեղձեր, որոնք չունեն արտատար ծորաններ և
ներզատում են օրգանիզմի ներքին միջավայր, ավելի հաճախ՝ արյուն: Սրանց
ներզատուկը հորմոններն են՝ կենսաակտիվ նյութերը:
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Արտազատական գեղձերը տարբերվում են կառուցվածքով, արտազատման
ձևերով, արտազատուկի կազմով: Արտազատական գեղձերը ենթաբաժանվում են
միաբջջայինի և բազմաբջջայինի: Միաբջիջ գեղձերը միաշերտ էպիթելի կազմում են.
դրանք գավաթաձև բջիջներն են: Բազմաբջիջ գեղձերը դասավորվում են
ենթաէպիթելային շարակցական հյուսվածքում: Ըստ ծայրային բաժինների կազմության
և արտատար ծորանների՝ տարբերում են բազմաբջիջ արտազատական գեղձերի մի
քանի տեսակներ.

I-պարզ խողովակավոր գեղձ՝ չճյուղավորված արտազատական բաժնով,
II – պարզ ալվեոլային գեղձ՝ չճյուղավորված արտազատական բաժնով,
III- պարզ խողովակավոր գեղձ՝ ճյուղավորված արտազատական բաժնով,
IV – պարզ ալվեոլային գեղձ՝ ճյուղավորված արտազատական բաժնով,
V- բարդ ալվեոլային-խողովակային գեղձ՝ ճյուղավորված արտազատական բաժնով:
Գեղձը, որն ունի մեկ չճյուղավորված ծորան, կոչվում է պարզ: Եթե ծորանների
համակարգը ճյուղավորված է, ապա այդպիսի գեղձը կոչվում է բարդ: Ըստ
արտազատական բաժինների ձևի՝ գեղձերը լինում են խողովակավոր, ալվեոլային,
խողովակա-ալվեոլային:
Ըստ
բջջի
արտազատման
եղանակի`
գեղձերը
ենթաբաժանվում են մերոկրինային, ապոկրինային և հոլոկրինայի տեսակների:
Մերոկրինային (էկկրինային) է, երբ սեկրետն արտազատվում է էկզոցիտոզի
ճանապարհով (թքագեղձեր): Ապոկրինային է, երբ սեկրետն արտազատվում է գեղձի
բջջի գագաթային հատվածի հետ միասին: Ապոկրին գեղձերից են կաթնագեղձերն ու
որոշ քրտնագեղձեր: Հոլոկրինայինը սեկրետոր բջիջների ամբողջական քայքայումն է:
Այդպիսի գեղձերում միշտ առկա են քիչ տարբերակված բջիջներ, որոնց հաշվին
լրացվում է գեղձային բջիջների քանակությունը (ճարպագեղձ): Ըստ սեկրետի
քիմիական կազմության` գեղձերը լինում են լորձային, շճային, շճա-լորձային:
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Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
Պարզ ալվեոլային ճյուղավորված գեղձ: Մազով մաշկի կտրվածք: Ներկումը
կատարվում է հեմատոքսիլին-էոզինով: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ պատրաստուկը
տեղադրել այնպես, որ վերնամաշկը լինի դիտարկման վերին մասում: Մաշկի
շարակցական հուսվածքում գտնել մազարմատը, որի ձագարում բացվում են
ճարպագեղձերի արտատար ծորանները: Գեղձի արտազատող բաժինը ճյուղավորված է
և պարկի
տեսք ունի: Պատկերը ձևավորված են կիպ դասավորված լուսավոր
բջիջներով:
Խոշորացումը մեծացնելով՝ ուսումնասիրել և ուրվագծել գեղձը:
Ուրվագծել և նշել վերնամաշկը, մազարմատը, գեղձի արտատար ծորանը, գեղձի
արտազատական բաժինը, ճարպ կուտակող բջիջները:

6

Խոշորացումը 40 անգամ.
1. վերնամաշկ, 2. բուն մաշկ (դերմա), 3. ենթամաշկային բջջանք, 4. քրտնագեղձի ծայրային
բաժին` արտատար ծորանով, 5. մազարմատ, 6. ճարպագեղձ:
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Խոշորացումը 200 անգամ:
Արգանդի պարզ խողովակաձև գեղձ: Ներկումը կատարվում է հեմատոքսիլինով և
էոզինով: Խոշորացումը փոքրացնելով գտնել արգանդի լուսանցքը (անկանոն
աստղաձևությամբ)՝ պաստառված միաշերտ գլանաձև էպիթելով: Նրան ենթակա
շարակցական հյուսվածքում են չճյուղավորված պարզ խողովակավոր գեղձերը, որոնք
մուգ կորիզներով խողովակների կամ կուտակված բջիջների տեսք ունեն: Խոշորացումը
մեծացնելով՝ դիտարկել գեղձը պաստառող էպիթելի կազմությունը:
Ուրվագծել և նշել արգանդի լուսանցքը, պաստառող էպիթելը, շարակցային
հյուսվածքը, հասարակ խողովակավոր գեղձերը:

Խոշորացում 56 անգամ:
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Գեղձային բջիջների ուլտրակառուցվածքային կազմակերպում արտազատման
մերոկրինային տեսակի դեպքում (ենթաստամոքսային գեղձի՝ ացինուսի, ծայրային բաժնի
հատված):

ԷՄՆ՝ 1. արտազատող (ացինուսային) բջիջներ, 1.1. կորիզ, 1.2. հատիկավոր
էնդոպլազմային ցանց, 1.3. Գոլջիի համալիր, 1.4.սեկրետի հատիկներ,
2. հիմային թաղանթ:
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Արտազատման ապոկրինային տեսակ (լակտացիայում գտնվող կաթնագեղձի
ալվեոլ). Ներկումը կատարվում է սև սուդան-հեմատոքսիլինով:

1. արտազատող բջիջներ (գալակտոցիտներ), 1.1. կորիզ, 1.2. լիպիդային կաթիլներ,
1.3. գագաթային հատված՝ ցիտոպլազմայի նրանից առանձնացված հատվածով,
2. հիմային թաղանթ:
Գեղձային բջիջների ուլտրակառուցվածքային կազմակերպում արտազատման
ապոկրինային տեսակի դեպքում (լակտացիայում առկա կաթնագեղձի ալվեոլի հատված).

ԷՄՆ՝ 1. արտազատող բջիջներ (գալակտոցիտներ), 1.1. կորիզ, 1.2. լիպիդային կաթիլներ,
1.3. ապիկալային հատված՝ նրանից սահմանազատված ցիտոպլազմայի հատվածով,
2.հիմային թաղանթ:
Արտազատման հոլոկրինային տեսակ (մաշկի ճարպագեղձ). Ներկումը կատարվում է
հեմատոքսիլին-էոզինով.
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1. գեղձերի բջիջներ (սեբոցիտներ), 1.1. հիմային (կամբիալ) բջիջներ, 1.2. գեղձի
բջիջներ՝ սեկրետի վերափոխման տարբեր փուլերում, 2. գեղձի արտազատուկ,
3. հիմային թաղանթ:
Գեղձային բջիջների ուլտրակառուցվածքային կազմակերպում
տեսակի արտազատման ժամանակ (մաշկի ճարպագեղձի հատված).

հոլոկրինային

ԷՄՆ՝ 1. գեղձի բջիջներ (սեբոցիտներ), 1.1. հիմային (կամբիալ) բջիջ,
1.2. գեղձի բջիջներ՝ սեկրետի վերափոխման տարբեր փուլերում,
1.2.1. լիպիդային կաթիլներ բջջաթաղանթում, 1.2.2. պիկնոզի ենթարկված կորիզներ,
2. գեղձի արտազատուկ, 3. հիմային թաղանթ
Էկզոկրի գեղձերի բջիջների կառուցվածքա-գործառութային կազմակերպում սինթեզի
գործընթացում և սպիտակուցի արտազատում.
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ԷՄՆ. Ա) բջջի կողմից արյունով բերվող և հիմային թաղանթով փոխադրվող ելային
նյութերի կլման փուլ (1),
Բ) արտազատուկի՝ հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցով (2) և Գոլջիի համալիրով
ապահովվոող սեկրետի սինթեզի փուլ (3), Բ) սեկրետոր հատիկներով արտազատուկի
կուտակման փուլ (4),
Գ) բջջի գագաթային մակերևույթով (5) սեկրետի արտազատում ծայրային հատվածի
լուսանցքի մեջ (6):
Այս բոլոր գործընթացներն ապահովմելու համար անհրաժեշտ էներգիան արտադրվում
է միտոքոնդրիումներով (7): Գործընթացների հաջորդականությունը նշվում է կարմիր
սլաքներով:
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Էնդոկրինային գեղձային բջիջների կառուցվածքա-գործառութային կազմակերպումը
սինթեզի ընթացքում և ստերոիդ հորմոնների արտազատումը.

Բ

Ա
Գ
Գծանկար ԷՄՆ՝ Ա) բջջից ելային նյութեր, որոնք բերվում են արյունով և տեղափոխվում
են հիմային թաղանթով (1),
Բ) ցիտոպլազմայում ստերոիդ հորմոնների սինթեզի համար սուբստրատ պարունակող
(խոլեստերոլ) լիպիդային կաթիլների պահեստավորման փուլ (2), ստերոիդային
հորմոնների սինթեզի փուլն ապահովվում է հարթ ԷՑ-ը (3),
Գ) սեկրետի արտազատումն արյան մեջ՝ բջջի հիմային մակերևույթով և արյունատար
անոթի պատով (5): Էներգիան, որն անհրաժեշտ է ասյ բոլոր գործընթացներն
ապահովելու համար, արտադրվում է բազմաթիվ միտոքոնդրիումներով (4):
Գործընթացների (փուլերի) հաջորդականությունը ցույց է տրված կարմիր սլաքներով:
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 9.
Արյուն: Արյան՝ որպես հյուսվածքի հիմնական բաղադրիչները
Արյունը պատկանում է ներքին միջավայրի հյուսվածքներին, ունի մեզենքիմային
ծագում և անոթներում շրջանառվում է սրտի ռիթմիկ կծկումների շնորհիվ: Այն հեղուկ
կազմություն ունի և բաղկացած է երկու հիմնական բաղադրիչներից՝ պլազմայից
(միջբջջային նյութի) և արյան ձևավոր բջիջների տարրերից, որոնք լողում են
պլազմայում: Պլազման կազմում է արյան ծավալի 55-60%-ը, իսկ ձևավոր տարրերը՝ 4045%-ը: Մարդու օրգանիզմում արյունը մարմնի զանգվածի 5-9%-ն է: 70կգ քաշով մարդու
օրգանիզմը պարունակում է 5-6լ արյուն:

Արյան հիմնական գործառույթներն են՝
- շնչառական (թթվածնի փոխադրումը թոքերից դեպի բոլոր օրգանները և ածխաթթվի
փոխադրումը օրգաններից դեպի թոքերը),
- սնուցող (սննդանյութերի մատակարարումը օրգաններին),
- պաշտպանական (հումորալ և բջջային իմունիտետի ապահովումը, վնասվածքների
դեպքում՝ մակարդվելը),
- արտազատիչ (նյութափոխանակության արգասիքների քայքայումն ու փոխադրումը
երիկամներից),
- հոմեոստատիկ (աջակցություն օրգանիզմի ներքին միջավայրի հաստատունության և
իմունային հոմեոստազի պահպանմանը):
Արյան միջով (նաև ավշով) տեղափոխվում են հորմոնները և այլ կենսաակտիվ
նյութեր: Սա օրգանիզմի համար արյան կարևորագույն դերն է: Արյան ավելի քան 30%
կորուստը հանգեցնում է մահվան: Կլինիկական պրակտիկայում արյան քննությունը
հիվանդության ախտորոշման հիմնական մեթոդներից մեկն է:
Հեմատոկրիտը արյան ցուցանիշ է, որը հնարավորություն է տալիս պատկերացում
կազմելու ամբողջ արյան մեջ արյան ձևավոր տարրերի ծավալային տոկոսի մասին:
Տղամարդկանց շրջանում այն 40-50% է, կանանց շրջանում՝ 35-45%, նորածինների
շրջանում՝ 45-60%, մինչև 10 տարեկան երեխաների մոտ՝ 35%:
Արյան պլազման հեղուկ բաղադրությամբ միջբջջային նյութ է: Այն կազմված է ջրից
(90%),

օրգանական

(9%)

և

անօրգանական

(1%)

նյութերից,

ինչպես

նաև

սպիտակուցներից (պլազման կազմող նյութերի 6%-ը): Պլազմայի գլխավոր օրգանական
բաղադրիչները

սպիտակուցներն

են,

որոնք

ապահովում

են

վերջինիս

մածուցիկությունը, օսմոսային ճնշումը, մակարդելիությունը, փոխադրում են տարբեր
նյութեր և կատարում են պաշտպանական գործառույթներ: Պլազմայի հիմնական
սպիտակուցներն են՝ ալբումինները, γ-գլոբուլինները հակամարմինների ֆրակցիա են
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(իմունոգլոբուլինների), ֆիբրինոգեններն ապահովում են արյան մակարդելիությունը:
Արյան շիճուկը արյան մակարդումից մնացած հեղուկն է: Իր բաղադրությամբ նման է
պլազմային, բայց նրանում բացակայում են ֆիբրինոգենը և մակարդման գործոնները:
Արյան ձևավոր տարրերն են էրիթրոցիտները, լեյկոցիտները, թրոմբոցիտները:
Ձևավոր տարրերի ձևաբանական առանձնահատկությունները և հարաբերական
պարունակությունը գնահատվում է քսուքներով, որոնք գունավորվում են հատուկ
ներկանյութերով՝ ազուր 2- էոզինով ըստ Ռոմանովսի-Գիմզայի, Ռայթի և այլն:

Էրիթրոցիտները կամ մարդու արյան կարմիր մարմնիկները անկորիզ բջիջներ են:
Էրիթրոցիտները խիտ տարբերվող հետբջջային կառուցվածքներ են, որոնք ունակ չեն
բաժանման: Հիմնական գործառույթը շնչառականն է՝ թթվածնի և ածխաթթու գազի
փոխադրումը:

Այս

գործառույթն

ապահովվում է հեմոգլոբին

գունակով՝ բարդ

սպիտակուց, որի բաղադրության մեջ երկաթ կա: Էրիթրոցիտները երկգոգավոր
կազմություն ունեն,

կենտրոնական հատվածում բաց գունավորում: Այսպիսի

կազմությունը մեծացնում է էրիթրոցիտի մակերևույթը, հնարավորություն է տալիս
մեծացնելու էրիթրոցիտի ծավալը՝ առանց վնասելու նրա պլազմոլեման հիպոտոնիկ
միջավայրում, նեղ մազանոթներով անցնելիս նպաստում է դարձելի ձևափոխմանը:
Էրիթրոցիտի ցիտոպլազման կազմված է ջրից (60%) և չոր մնացորդից: Վերջինս
պարունակում է 95% հեմոգլոբին և 5% այլ նյութեր: Հեմոգլոբինի առկայությունը
պայմանավորում է արյան կարմիր գույնը: Էրիթրոցիտների 1-5%-ում պահպանվում են
օրգանելների մնացորդները (ռիբոսոմները, հատիկավոր, էնդոպլազմային ռեիկուլումը),
որոնք դրսևորում են բազոֆիլիա: Հատուկ ներկման դեպքում նրանցում երևան է գալիս
հատիկավոր կառուցվածք, այդ պատճառով էլ դրանք կոչվում են ռետիկուլոցիտներ:
Էրիթրոցիտների կյանքի միջին տևողությունը 120 օր է: Ծերացած էրիթրոցիտները
կորցնում են ճկունությունը, մազանոթային հունի նեղ հատվածներով անցնելու
ունակությունը: Պլազմոլեմայի մակերևույթին միանում են նաև իմունոգլոբուլինները
(IgG), որոնք ապահովում են մակրոֆագերի կողմից հին էրիթրոցիտների ճանաչումը և
կլանումը:

Լեյկոցիտներ: Բոլոր լեյկոցիտները բջիջների կորիզավոր տեսակներ եր, որոնք
ունակ են ակտիվորեն տեղաշարժվելու: Սրանց քանակը 1000 անգամ ավելի քիչ է, քան
էրիթրոցիտներինը: Ըստ մորֆոլոգիական հատկանիշների և կենսաբանական դերի
լեյկոցիտները բաժանվում են երկու խմբի՝ հատիկավոր լեյկոցիտներ (գրանուլոցիտներ)
և ոչ հատիկավոր (ագրանուլոցիտներ): Հատիկավոր լեյկոցիտները բնորոշվում են
հատվածավորված կորիզով և ցիտոպլազմայի յուրահատուկ հատիկավորությամբ: Ըստ
ցիտոպլազմայի

յուրահատուկ

հատիկավորության՝

լինում

են

նեյտրոֆիլային,

էոզինոֆիլային և բազոֆիլային գրանուլոցիտներ: Ոչ հատիկավոր լեյկոցիտների խումբը
(լիմֆոցիտներ) և մոնոցիտները բնորոշվում են յուրահատուկ հատիկավորության
բացակայությամբ և ոչ հատվածավորված կորիզներով: Լեյկոցիտների հիմնական
տեսակների տոկոսային հարաբերությունը կոչվում է լեյկոցիտային բանաձև: Մարդու
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լեյկոցիտների ընդհանուր քանակը և նրանց տոկոսային հարաբերությունը նորմայում
կարող է փոփոխվել՝ պայմանավորված օգտագործվող սննդով, ֆիզիկական և մտավոր
լարվածությամբ և տարբեր հիվանդություններով: Այդ պատճառով արյան քննությունը
անհրաժեշտ պայման է ախտորոշումը հաստատելու և բուժում նշանակելու համար:

Նեյտրոֆիլային գրանուլոցիտները լեյկոցիտների ամենամեծաքանակ խումբն են:
Նեյտրոֆիլային
տեսակների:

լեյկոցիտները
Լեյկոցիտների

լինում

են

հատվածակորիզավոր

ճնշող

մեծամասնությունը

և

երիտասարդ

հատվածակորիզավոր

նեյրտրոֆիլներն են՝ 60-65%: Նրանց տրամագիծը քսուքում 9-12մկմ է: Հասուն
նեյտրոֆիլների կորիզները կազմված են 2-5 հատվածից: Նեյտրոֆիլներում տարբերում
են երկու տեսակի հատիկներ՝ յուրահատուկ և ազուրաֆիլային, որոնք շրջապատված են
թաղանթով: Յուրահատուկ հատիկները (լուսավոր, փոքր և բազմաթիվ) պարունակում
են բակտերիասպան նյութեր՝ լիզոցիմ և հիմային ֆոսֆատազա, ինչպես նաև
լակտոֆերին սպիտակուց: Ազուրոֆիլային հատիկներն ավելի խոշոր են: Նրանք
առաջնային լիզոսոմներ են, պարունակում են լիզոսոմային ֆերմենտներ (թթու
ֆոսֆատազա, β-գլյուկուրոնիդազա և այլն) և միելոպերօքսիդազա: Ցիտոպլազմայի
ներքին հատվածում տեղակայված են օրգանելները (Գոլջիի համալիր, հատիկավոր ԷՑ,
միտոքոնդրիումներ): Նեյտրոֆիլների հիմնական գործառույթը միկրոօրգանիզմների
ֆագոցիտոզն է, այդ պատճառով դրանք կոչվում են միկրոֆագեր: Բորբոքման օջախում
սպանված մանրէները և մեռած նեյտրոֆիլները ձևավորում են թարախ:

Էոզինոֆիլային
Էոզինոֆիլների

գրանուլոցիտներ.

կորիզը

սովորաբար,

էոզինոֆիլների
ունի

երկու

տրամագիծը
հատված:

12-14մկմ

է:

Ցիտոպլազմայում

դասավորված են օրգանելները՝ Գոլջիի համալիրը, ոչ մեծաթիվ միտոքոնդրիումներ,
ակտիվ ֆիլամենտներ՝ ցիտոպլազմայի կմախքում՝ պլազմոլեմայի ու հատիկների տակ:
Ցիտոպլազմայում պարունակվում են յուրահատուկ կլոր հատիկներ: Հատիկները լինում
են ազուրաֆիլային (առաջնային) և էոզինաֆիլային (երկրորդային): Առաջնային
լիզոսոմները պարունակում են թթու ֆոսֆատազա: Էոզինաֆիլային հատիկները լցնում
են

ցիտոպլազմայի

պարունակության

մեծ

մասը:

նվազմանը:

Էոզինոֆիլները
Էոզինոֆիլների

նպաստում

են

յուրահատուկ

հիստամինի
գործառույթը

հակամակաբուծային է: Նրանք սպանում են արյուն կամ օրգաններ թափանցած
մակաբույծների թրթուրները: Այդ պատճառով էլ էոզինոֆիլները մակաբույծների դեմ
պաշտպանության առաջին գիծն են: Էոզինոֆիլները ծայրամասային արյան մեջ մնում
են ավելի քան 12 ժամ, հետո անցնում են հյուսվածք:

Բազոֆիլային գրանուլոցիտների տրամագիծը 11-12մկմ է: Բազոֆիլի կորիզը
հատվածավորված է, պարունակում է 2-3 բիլթ: Ցիտոպլազմայում ի հայտ են գալիս
օրգանելների

բոլոր

տեսակները՝

ԷՑ,

ռիբոսոմներ,

Գոլջիի

համալիր,

միտոքոնդրիումներ: Ցիտոպլազման հագեցած է մեծաքանակ խոշոր հատիկներով,
որոնք մետաքրոմային գունավորում ունեն: Մետաքրոմազիան պայմանավորված է
հեպարինի առկայությամբ: Բազոֆիլները ձևավորվում են ոսկրածուծում: Արյան մեջ
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մնում են 1-2 օր: Բազոֆիլային գրանուլոցիտների գործառույթը սահմանափակվում է
կենսաակտիվ նյութերի՝ հեպարինի, հիստամինի սինթեզով և արտազատմամբ,
մասնակցում են արյան մակարդման և անոթների թափանցելիության գործընթացների
կարգավորմանը:

Բազոֆիլները

մասնակցում

են

օրգանիզմի

իմունաբական

ռեակցիաներին (ալերգիկ բնույթի ռեակցիաներին):

Ագրանուլոցիտներ: Լեյկոցիտների այս խմբին են դասվում լիմֆոցիտները և
մոնոցիտները:

Դրանք

ցիտոպլազմայում

չեն

բնորշվում

յուրահատուկ

հատիկավորությամբ, իսկ նրանց կորիզները հատվածավորված չեն:

Լիմֆոցիտները լեյկոցիտների հիմնական տեսակներից են: Նրանք ոչ միայն կան
արյան մեջ, այլև բավականին մեծաքանակ են ավշում: Բոլոր լիմֆոցիտներն ունեն
շրջագծված և ինտենսիվ գունավորված կորիզ, որը պարունակում է կոմպակտ
հետերոքրոմատին և բազոֆիլային ցիտոպլազմայի նեղ օղակ: Ցիտոպլազմայում ի հայտ
են գալիս բշտիկներ, լիզոսոմներ, ռիբոսոմներ, պոլիսոմներ, միտոքոնդրիումներ, Գոլջիի
համալիր, ցենտրիոլներ: Լիմֆոցիտների հիմնական գործառույթը իմունաբանական
ռեակցիաներին մասնակցելն է: Լիմֆոցիտները բաժանվում են երեք գործառութային
դասերի՝

B-լիմֆոցիտների,

T-լիմֆոցիտների,

և

զրոյական

լիմֆոցիտների:

B-

լիմֆոցիտները մարդու սաղմում ձևավորվում են ցողունային բջիջներից՝ լյարդում և
ոսկրածուծում: Նրանց գլխավոր գործառույթը հակամարմինների արտադրմանը
մասնակցելն է (հումորալ իմունիտետի ապահովումը): B-լիմֆոցիտների պլազմոլեման
պարունակում է իմունոգլոբուլինային ընկալիչներ: Հակածիների ազդեցությամբ Bլիմֆոցիտները տարբերակվում են իմունոգլոբուլին (Ig) սինթեզող և արտազատող
պլազմոցիտների, որոնք ներթափանցում են արյուն և ապահովում են հումորալ
իմունիտետը: T-լիմֆոցիտները ձևավորվում են ոսկրածուծի ցողունային բջիջներից,
բայց հասունանում են ուրցագեղձում (թիմուսում): Նրանք կազմում են շրջանառվող
լիմֆոցիտների

70%-ը:

Т-բջիջներն

ունեն

հակածինը

վերծանելու

և

կապելու

յուրահատուկ ընկալիչներ, կարողանում են մասնակցել իմունային ռեակցիաներին: Tլիմֆոցիտների հիմնական գործառույթներն են հումորալ իմունիտետի կարգավորումը
(B-լիմֆոցիտների տարբերակման խթանումը կամ ճնշումը) և բջջային իմունիտետի
ապահովումը: T-լիմֆոցիտներում տարբերում են՝ T-հելփերներ, T-սուպրեսորներ, Tքիլլերներ: Վերջիններս ոչնչացնում են օտարածին բջիջները (փոխպատվաստված,
ուռուցքային):

T-սուպրեսորները

ճնշում

են

լիմֆոցիտների՝

հակամարմինների

արտադրմանը մասնակցելու ունակությունը և ապահովում են իմունաախտաբանական
հանդուրժողականություն,

T-հելփերներն

ակտիվացնում

են

B-բջիջները

ԻԼ-2-ի

(ինտերլեյկին 2) արտազատման ուղիով: Զրոյական լեյկոցիտները, ի տարբերություն Bև T-լիմֆոցիտների, պլազմոլեմայում չունեն մակերևութային մարկերներ: Դրանք
գնահատվում են որպես չտարբերակված լիմֆոցիտների պահեստային պոպուլյացիա:
Լիմֆոցիտների կյանքի տևողությունը մի քանի շաբաթից մինչև մի քանի տարի է: Tլիմֆոցիտներն ապրում են ամիսներ և տարիներ, B-լիմֆոցիտները՝ շաբաթներ և
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ամիսներ: T-լիմֆոցիտներին բնորոշ է հետշրջանառությունը, այսինքն՝ ելք՝ արյունից
դեպի հյուսվածք և վերադարձ՝ լիմֆատիկ ուղիներով կրկին դեպի արյուն:
Այսպիսով,

լիմֆոցիտներն

իրականացնում

են

բոլոր

օրգանների

վիճակի

իմունաբանական վերահսկողություն՝ արագ արձագանքելով օտարածին ագենտների
ներդրմանը:

Մոնոցիտները մարդու արյան 6-8%-ն են: Չափը 18-20մկմ է: Ըստ ձևի՝ մոնոցիտների
կորիզները տարատեսակ են՝ լոբաձև, պայտաձև, երբեմն բլթականման՝ բազմաթիվ
ելուստներով: Հետերոքրոմատինը ցրված է ամբողջ կորիզով մեկ՝ փոքր հատիկներով,
բայց մեծ քանակներով տեղակայված է կորիզաթաղանթի տակ: Ցիտոպլազման բաց
երկնագույն

գունավորում

ունի:

Ցիտոպլազմայում

շատ

են

պինոցիտոզային

վեզիկուլները: Մոնոցիտները վերագրվում են մոնոնուկլեային համակարգին: Դրանք
ձևավորվում են կարմիր ոսկրածուծում: Արյան մեջ մոնոցիտները կարող են լինել 1.5-4.5
օր: Հյուսվածքից գաղթած մոնոցիտները փոխակերպվում են մակրոֆագերի, այդ
ընթացքում նրանց մոտ հայտնվում են մեծ քանակի լիզոսոմներ, ֆագոսոմներ,
ֆագոլիզոսոմներ:

Թրոմբոցիտները (արյան թիթեղներ) փոքր, անգույն, կլոր մարմնիկներ են:
Թրոմբոցիտները ցիտոպլազմայի անկորիզ հատվածներ են, որոնք առանձնացել են
մեգակարիոցիտներից՝ ոսկրածուծի հսկա բջիջներից: Յուրաքանչյուր թիթեղ կազմված է
արտաքին հոմոգեն մասից և կենտրոնական մասից՝ գրանուլոմերից, որը պարունակում
է հատիկներ:
Արյան թիթեղների հիմնական գործառույթը արյան մակարդման գործընթացին,
օրգանիզմի վնասման դեպքում պաշտպանական ռեակցիային և արյան կորստի
վերականգնմանը մասնակցելն է: Թրոմբոցիտներում պարունակվում են 12 գործոններ,
որոնք

մասնակցում

են

արյան

մակարդմանը:

Թրմբոցիտների

կարևորագույն

գործառույթը սերոտոնինի մետաբոլիզմին մասնակցելն է: Թրոմբոցիտների կյանքի
տևողությունը 9-10 օր է:

Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
Մարդու արյան քսուք: Ներկումը կատարվում է ըստ Ռոմանովսկի-Գիմզայի:
Պատրաստուկի վրա գտնել և ուրվագծել էրիթրոցիտները: Նշել նրանց երկգոգավոր ձևը:
Կենտրոնական մասն ունի բաց գունավորում: Էրիթրոցիտների միջև լինում են
լեյկոցիտներ: Առավելապես լինում են հատվածակորիզային նեյտրոֆիլներ: Դրանք
ունեն մուգ մանուշակագույն հատվածավորված կորիզ և համարյա թափանցիկ
ցիտոպլազմա՝ շատ մանր, դժվար նշմարելի հատիկավորությամբ: Էոզինոֆիլային
գրանուլոցիտները
տարբերվում
են
ցիտոպլազմայի
վառ
արտահայտված
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օքսիֆիլությամբ՝ լցված խոշոր, վարդագույն հատիկներով: Կորիզը սովորաբար ունի
երկու հատված՝ թույլ միակցված: Բազոֆիլային գրանուլոցիտները հաճախադեպ չեն:
Սրանց բնորոշ են գունատ, ոչ միշտ հատվածավորված կորիզները և ցիտոպլազմայում
խոշոր չափերի մանուշակագույն հատիկները: Լիմֆոցիտներն ունեն կլորավուն կորիզ և
ցիտոպլազմայի նեղ օղ: Կորիզի քրոմատինը կտրուկ խտացված է և ունի մուգ
մանուշակագույն գունավորում: Փոքր, միջին և մեծ լիմֆոցիտները իրարից տարբերվում
են չափերով և կորիզի խտությամբ: Մոնոցիտները հեշտ է հայտնաբերել քսուքի
ծայրերում: Դրանք խոշոր բջիջներ են, լիմֆոցիտների համեմատությամբ ունեն
ցիտոպլազմայի երկնագույն գունավորված ընդարձակ հատված և ներկված լոբաձև
խոշոր կորիզ: Արյան թիթեղներն ունեն ոչ մեծ չափեր, տեղակայված են ոչ մեծ խմբերով,
գունավորված են թույլ բազոֆիլությամբ:
Ուրվագծել և նշել էրիթրոցիտները, նեյտրոֆիլները, էոզինոֆիլային գրանուլոցիտը,
լիմֆոցիտները, մոնոցիտները, թրոմբոցիտները:

Խոշորացումը 400 անգամ:

Խոշորացումը 1000 անգամ:
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1. էրիթրոցիտ, 2. նեյտրոֆիլ, 3. լիմֆոցիտ, 4. էոզինոֆիլ, 5. բազոֆիլ,
6. մոնոցիտ, 7. թրոմբոցիտ:
Գորտի արյուն: Պատրաստուկի արյան քսուքի վրա նկատելի են պլազման և արյան
տարրերը՝ էրիթրոցիտները, լեյկոցիտները և թրոմբոցիտները: Գորտի էրիթրոցիտները,
ի տարբերություն մարդու էրիթրոցիտների, կորիզավոր են և օվալաձև են: Այս
յուրահատկությունը պայմանավորված է հեմոգլոբինի քանակով, որը տեղափոխվում է
մարդու էրիթրոցիտներով: Երկգոգավոր մակերևույթն ու կորիզի բացակայությունը
մեծացնում են մակերևույթը, որը կարող են գրավել թթվածնի մոլեկուլները: Գորտի
էրիթրոցիտները բավականին խոշոր են՝ 22.8մկմ տրամագծով, պատրաստուկում
ներկված են վարդագույն: Երկկենցաղները թթվածնի կարիք ավելի քիչ ունեն, քան
կաթնասունները, քանի որ երկկենցաղների մաշկի մակերևույթին թթվածնի
սեփականացման լրացուցիչ հնարավորություններ կան, և թթվածնի հանդեպ ցածր
պահանջարկ ունեն:
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Խոշորացումը 600 անգամ:

1. էրիթրոցիտ, 2. լիմֆոցիտ, 3. մոնոցիտ, 4. գրանուլոցիտ, 5. թրոմբոցիտ:
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Սաղմի մեզենքիմ: Հավի սաղմի լայնական կտրվածք: Գունավորումը կատարվում է
հեմատոքսիլին-էոզինով: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ լավ տեսանելի են սաղմնային
թերթիկները (էկտոդերմ, մեզոդերմ, էնտոդերմ) և առանցքային օրգանները (նյարդային
խողովակ, քորդա): Սաղմնային թերթիկների միջև տարածությունը զբաղեցված է
մեզենքիմով: Խոշորացումը մեծացնելով՝ տեսանելի են մեզենքիմի բջիջները՝
ելուստավոր և միջբջջային նյութը: Բջիջների կորիզները կլոր են կամ ձվաձև:
Ուրվագծել և նշել սաղմնային թերթիկները, առանցքային օրգանները, մեզենքիմի
բջիջները:

Խոշորացում 400 անգամ:
1. էկտոդերմա, 2. մեզենքիմի բջիջներ, 3. նյարդային խողովակ, 4. քորդա:

1

2

1. մեզենքիմայի բջիջներ, 2. միջբջջային նյութ:
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 10-11.
Բուն շարակցական հյուսվածքներ: Խիտ թելակազմ շարակցական
հյուսվածք: Հատուկ բնույթի շարակցական հյուսվածք
Շարակցական հյուսվածքի դասակարգումը
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առաձգական

լáñÓÝ³ÛÇÝ

հյուսվածքները

որոշ

թ»É³Ï³½Ù

ընդհանուր

հատկանիշներ

ունեցող

հյուսվածքներ են: Դրանք են՝
-

օրգանիզմում ներքին դասավորությունը,

-

ջջային և միջբջջային նյութից կազմված լինելը,

-

միջբջջային նյութի գերակայությունը բջիջների նկատմամբ

-

բջջային տեսակների բազմազանությունը,

-

մեզենքիմը՝ որպես ծագման ընդհանուր աղբյուր:

Շարակցական

հյուսվածքի

գործառույթներն

են՝

սնուցող

(մետաբոլիկ),

հենարանային, պաշտպանական (մեխանիկական, ոչ յուրահատուկ և յուրահատուկ
իմունաբանական), վերականգնող:
Շարակցական հյուսվածքը ենթաբաժանվում է բուն շարակցական և կմախքային
հյուսվածքների: Բուն շարակցական հյուսվածքը լինում է՝ թելակազմ՝ փուխր և խիտ
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(ձևավորված և չձևավորված), հատուկ բնույթի շարակցական հյուսվածքները լինում են՝
ռետիկուլային, ճարպային, լորձային, գունակային:
Օրգանիզմում

առավելապես

տարածված

են

թելակազմ

շարակցական

հյուսվածքները և հատկապես փուխր թելակազմ շարակցական հյուսվածքը, որը
գործնականում կա բոլոր օրգանների կազմիում՝ ձևավորելով հենքը, ուղեկցելով
արյունատար անոթներն և նյարդերը:

Փուխր թելակազմ շարակցական հյուսվածքը կազմված է բջիջներից և միջբջջային
նյութից, որն իր հերթին կազմված է կոլագենային, առաձգական, ռետիկուլային թելերից
և ամորֆ նյութից:
Ձևաբանական յուրահատկությունները, որոնցով փուխր թելակազմ շարակցական
հյուսվածքը տարբերվում է շարակցական հյուսվածքների այլ տեսակներից, հետևյալն
են՝ բջջային տեսակների բազմազանությունը (9 բջջային տեսակներ), միջբջջային
նյութում ամորֆ նյութի գերակայությունը թելիկների նկատմամբ:
Փուխր թելակազմ շարակցական հյուսվածքի գործառույթներն են՝ 1) սնուցող, 2)
հենարանային՝

պարենքիմատոզային

պաշտպանական՝

յուրահատուկ

օրգանների

և

ոչ

հենքի

ձևավորում,

յուրահատուկ

3)

պաշտպանություն

(մասնակցություն իմունային ռեակցիաներին), 4) ջրի, լիպիդների, վիտամինների,
հորմոնների պահեստավորում, 5) վերականգնողական:
Փուխր թելակազմ շարակցական հյուսվածքի կառուցվածքային առաջատար
բաղադրիչներ են տարբեր մորֆոլոգիայի և գործառույթի բջիջները` ֆիբրոբլաստները,
մակրոֆագերը, պարարտ բջիջները (հյուսվածքային բազոֆիլներ), պլազմոցիտները,
ադիպոցիտները, գունակային բջիջները, ադվենտիցիալ բջիջները, լեյկոցիտները:

Ֆիբրոբլաստները փուխր թելակազմ շարակցական հյուսվածքում գերիշխող դիրք
գրավող

բջիջների

պոպուլյացիա

են:

Ըստ

հասունության

և

ֆունցիոնալ

յուրահատկության՝ դրանք համասեռ չեն, այդ պատճառով բաժանվում են հետևյալ
ենթապոպուլյացիաների՝ քիչ տարբերակված բջիջներ, տարբերակված կամ հասուն
բջիջներ կամ բուն ֆիբրոբլաստներ, ծեր ֆիբրոբլաստներ՝ ֆիբրոցիտներ, ինչպես նաև
յուրահատուկ

մասնագիտացում

ունեցող

ֆիբրոբլաստներ,

միոֆիբրոբլաստներ,

ֆիբրոկլաստներ: Գերիշխող են հասուն ֆիբրոբլաստները, որոնց գործառույթը կոլագեն
և էլաստին սպիտակուցների սինթեզն է ու նրանց արտազատումը միջբջջային
միջավայր և գլիկոզամինագլիկանների: Հետևաբար միջբջջային նյութը գլխավորապես
ֆիբրոբլաստների
զարգացած

գործունեության

արտադրանքն

է սինթետիկ համալիրը՝

հատիկավոր

է:

Ֆիբրոբլաստներում
ԷՑ-ն

և

Գոլջիի

խիստ

համալիրը:

Ֆիբրոբլաստների ցիտոլազմայում շատ են միկրոֆիլամենտները, որոնք պարունակում
են կծկվող սպիտակուցներ՝ ակտին և միոզին: Մնացած օրգանելները չափավոր են
զարգացած: Ֆիբրոցիտներում հատիկավոր ԷՑ-ն և Գոլջիի համալիրը թույլ են
զարգացած: Ֆիբրոցիտների գործառույթն այն է նրանում, որ նրանք ապահովում են
միջբջջային նյութի կառուցվածքային որոշակի վիճակը: Ֆիբրոկլաստերներին բնորոշ է
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ցիտոպլազմայում մեծ քանակությամբ լիզոսոմների առկայությունը: Այդ բջիջներն
ունակ են միջբջջային միջավայր արտազատելու լիզոսոմային ֆերմենտները և նրանց
միջոցով կոլագենային կամ էլաստինային թելիկներն առանձնացնելու մասերի, իսկ
հետո նաև իրականացնելու այդ մասերի ներբջջային ֆագոցիտում և առանձնացում:
Այսպիսով,

ֆիբլոբլաստների

տարբեր

տեսակներ

ձևավորում են

շարակցական

հյուսվածքի միջբջջային նյութը (ֆիբրոբլաստները) և այն քայքայում են որոշակի
պայմաններում (ֆիբրոկլաստներ): Ֆիբրոբլաստների այս հատկությունների շնորհիվ
իրականացվում է թելակազմ շարակցական հյուսվածքի գործառույթներից մեկը՝
վերականգնողականը:

Մակրոֆագերը այն բջիջներն են, որոնք իրականացնում են պաշտպանական
գործառույթ: Միաժամանակ, ֆագոցիտոզը թեպետ կարևոր, բայց այդ բջիջների միակ
գործառույթը չէ: Մակրոֆագերը բազմագործառույթ բջիջներ են: Մակրոֆագերը արյան
շրջանառությունից դուրս գալուց հետո ձևավորվում են արյան մոնոցիտներից:
Մակրոֆագերը բնորոշվում են կառուցվածքային և գործառութային հետերոգենությամբ՝
պայմանավորված

հասունությամբ,

տեղակայման

տարածքով,

ինչպես

նաև

հակածիներով նրանց ակտիվացմամբ: Լինում են ֆիքսված և ազատ: Շարակցական
հյուսվածքի մակրոֆագերը ազատ կամ թափառող են և կոչվում են հիստիոցիտներ:
Տարբերում են նաև շճային խոռոչների՝ որովայնամզային և թոքամզային մակրոֆագեր,
ալվեոլային, լյարդի մակրոֆագեր կամ կուպֆերյան բջիջներ, կենտրոնական նյարդային
համակարգի

մակրոֆագեր՝

գլիալ

մակրոֆագեր,

օստեոկլաստներ

(ոսկրային

հյուսվածք): Մակրոֆագերի այս բազմազանությունը միավորվում է մոնոնուկլեարային
ֆագոցիտար համակարգում (ՄՖՀ) կամ օրգանիզմի մակրոֆագային համակարգում:
Ըստ գործառութային վիճակի՝ դասակարգվում են ռեզիդենտ (ոչ ակտիվ) և ակտիվացած
մակրոֆագեր: Մակրոֆագերի առավել բնորոշ կառուցվածքային յուրահատկությունը
արտահայտված լիզոսոմային համալիրն է, նրանց ցիտոպլազման պարունակում է շատ
լիզոսոմներ և ֆագոսոմներ: Հիստիոցիտների առանձնահատկությունն նաև նրանց
մակերևույթին առկա մեծաքանակ ծալքերն են, ինվագինացիաները և կեղծ ոտիկները,
որոնցով կատարվում է բջիջների շարժը կամ էլ նրանց կողմից տարատեսակ
մասնիկների

կլանումը:

Մակրոֆագերի

պլազմոլեմայում

պարունակվում

են

տարատեսակ ընկալիչներ, որոնցով նրանք վերծանում են տարբեր, այդ թվում և
հակագենային

մասնիկները,

ինչպես

նաև

տարբեր

կենսաակտիվ

նյութեր:

Մակրոֆագերի պաշտպանական գործառույթն արտահայտվում է տարբեր կերպով՝ ոչ
յուրահատուկ պաշտպանություն, որը էկզոգեն և էնդոգեն մասնիկների, նրանց
ներբջջային մարսողության ֆագոցիտոզի հետևանքն է, լիզոսոմային ֆերմենտների և այլ
նյութերի՝ պիրոգենների, ինտերֆերոնների, ածխածնի պերօքսիդի, թթվածնի և այլնի
տարածումը

արտաբջջային

միջավայր,

յուրահատուկ

կամ

իմունաբանական

պաշտպանությունը, որն արտահայտվում է՝ տարբեր իմունային ռեակցիաներին
մասնակցելով: Ֆագոցիտելով հակածնային նյութերը՝ պլազմոլեմայի վրա են հավաքում
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ակտիվ քիմիական խմբերը՝ հակածնային դետերմինանտները, իսկ հետո դրանք
փոխանցում են լիմֆոցիտներին: Այս գործառույթը կոչվում է հակածին-ներկայացնող:
Սրա արդյունքում մակրոֆագերը խթանում են իմունային ռեակցիաները, քանի որ
հաստատված է, որ T-լիմֆոցիտներն ի վիճակի չեն ինքնուրույն վերծանելու հակածինը:
Բացի այդ, ակտիվացված մակրոֆագերն արտազատում են որոշ կենսաակտիվ նյութեր՝
մոնոկիններ, որոնք կարգավորող ազդեցություն են թողնում իմունային ռեակցիաների
տարբեր ուղղությունների վրա: Մակրոֆագերը մասնակցում են ինչպես հումորալ,
այնպես էլ բջջային իմունիտետի իմունային ռեակցիաների եզրափակիչ փուլերին:
Մակրոֆագերը նաև սինթեզում և միջբջջային միջավայրում մեկուսացնում են ավելի
քան կենսաակտիվ տարբեր 100 նյութեր, որոնք կարգավորում են այլ բջիջների
գործունեությունը:

Հյուսվածքային բազոֆիլները (պարարտ բջիջներ, լաբրոցիտներ) փուխր թելակազմ
շարակցական հյուսվածքի մշտական բջիջներն են: Հյուսվածքային բազոֆիլներով
սինթեզում են գլիկոզամինագլիկաններ, հեպարին, հիստամին, սերոտոնինի և այլ
կենսաակտիվ նյութեր՝ միջբջջային միջավայրում մեկուսանալու շնորհիվ, որոնք
ազդեցություն ունեն ինչպես բջջի և շարակցական հյուսվածքի միջբջջային նյութի,
այնպես

էլ

միկրոշրջանառու

հունի

վրա՝

մեծացնելով

հեմոմազանոթների

թափանցելիությունը: Բացի այս, պարարտ բջիջների արտադրանքներն ազդեցություն
ունեն իմունային, ինչպես նաև բորբոքային և ալերգիկ գործընթացների վրա:
Հյուսվածքային բազոֆիլների ուլտրակառուցվածքային կազմակերպմանը բնորոշ է
ցիտոպլազմայում

երկու

տեսակի

հատիկների

առկայությունը՝

մետաքրոմատիկ

հատիկներ, որոնք ներկվում են հիմնային ներկիչներով՝ գույնի փոփոխմամբ, և ոչ
յուրահատուկ հատիկներ (օրտոքրոմատիկ)՝ լիզոսոմներ: Հյուսվածքային բազոֆիլների
գրգռման ժամանակ նրանցից անջատվում են կենսաակտիվ նյութեր հետևյալ երկու
եղանակով՝ հատիկների ապահատիկավորման (դեգրանուլյացիա) և հիստամինի՝
թաղանթից

անջատվելու

թափանցելիությունը,

դիֆուզիայով,

հանգեցնում

որը

այտուցների՝

մեծացնում
դրանով

իսկ

է

անոթային

ակտիվացնելով

բորբոքային ռեակցիան:

Պլազմային բջիջները (պլազմոցիտները) իմունային համակարգի բջիջներ են,
հումորալ

իմունիտետի

արդյունավետ

բջիջներ:

Պլազմոցիտները

հակագենային

նյութերի ազդեցությամբ ձևավորվում են B-լիմֆոցիտներից: Նրանց զգալի մասը
տեղակայվում է իմունային համակարգի օրգաններում (ավշային հանգույցներ, փայծաղ,
նշիկներ, ֆոլիկուլներ), բայց պլազմոցիտների նշանակալի մասը տեղաբաշխված է
շարակցական հյուսվածքում: Պլազմոցիտների գործառույթը միջբջջային միջավայրում
հակամարմին-իմունոգլոբուլինների սինթեզն ու անջատումն է, որոնք բաժանվում են 5
դասերի: Բջիջների ցիտոպլազմայում լավ զարգացած է սինթետիկ համակարգը:
Լուսային

մանրադիտակով

սովորական

Հյուսվածաբանական

ներկումով

(հեմատոքսիլին-էոզին) պլազմոցիտներն ուսումնասիրելիս նկատվում են կլոր կամ
82

օվալային տեսակներ, բազոֆիլային ցիտոպլազմա, արտակենտրոն (էքսցենտրիկ)
դասավորությամբ կորիզ, որը պարունակում է եռանկյունաձև հետերոքրոմատինների
կուտակումներ: Վերջիններս ներսից հարակից են կարիոլեմային (անիվանման կորիզ):
Կորիզին հարակից է ցիտոպլազմայի թույլ գունավորված հատվածը՝ «լուսավոր
հատված, մակուլա», որում տեղակայված է Գոլջիի համալիրը և բջջակենտրոնը:
Պլազմոցիտների քանակն արտացոլում է իմունային ռեակցիաների ինտենսիվությունը:

Ճարպային բջիջներ (ադիպոցիտներ). տարբեր քանակությամբ պարունակվում են
փուխր շարակցական հյուսվածքում, օրգանիզմի տարբեր հատվածներում և տարբեր
օրգաններում: Դրանք սովորաբար դասավորվում են խմբերով՝ միկրոշրջանառու հունի
անոթներին մոտ: Մեծ կուտակումների դեպքում նրանք ձևավորում են սպիտակ
ճարպային հյուսվածք: Ադիպոցիտների ցիտոպլազման հագեցած է ճարպային կաթիլով,
իսկ օրգանելները և կորիզը հետ են քաշվում դեպի ծայրամաս: Սպիրտային
ֆիքսացիայի դեպքում ճարպը լուծվում է և ճարպային բջիջների կուտակումները
Հյուսվածաբանական պատրաստուկում երևում են ցանցաձև՝ մեղրի փեթակների պես:
Ճարպերն ի հայտ են գալիս միայն հիստոքիմիական մեթոդներով (սուդան, օսմիում)
ֆորմալինային ֆիքսումից հետո: Ճարպային բջիջների գործառույթներն են՝ էներգիայի
աղբյուրների պահեստարան, հեղուկի և ճարպալույծ վիտամինների պահեստարան:
Ճարպային

բջիջների

աղբյուր

են

ադվենտիցիալ

բջիջները,

որոնք

որոշակի

պայմաններում կուտակում են ճարպեր և վերածվում են ադիպոցիտների:

Գունակային բջիջները (պիգմենտոցիտներ, մելանոցիտներ) ելուստավոր բջիջներ
են,

որոնց

ցիտոպլազման

պարունակում

է

գունակային

ներառուկ՝

մելանին:

Գունակային բջիջները շարակցական հյուսվածքի իսկական բջիջներ չեն, քանի որ
առաջին հերթին նրանք տեղակայվում են ոչ միայն շարակցական հյուսվածքում, այլև
էպիթելայինում, երկրորդ՝ նրանք չեն ձևավորվում մեզենքիմային բջիջներից, այլ
նյարդային

կատարների

նեյրոբլաստներից:

Սինթեզելով

և

ցիտոպլազմայում

կուտակելով մելանին գունակը (առանձնահատուկ հորմոնների մասնակցությամբ)՝
պիգմենտոցիտները

կատարում

են

պաշտպանական

գործառույթ՝

օրգանիզմը

պաշտպանելով ուլտրամանուշակագույն հավելյալ ճառագայթներից:

Ադվենտիցիալ

բջիջները

արյունատար

անոթներին

ուղեկցող,

քիչ

մասնագիտացված բջիջներ են: Ձգված, տափակ ձև ունեն: Այս բջիջների ցիտոպլազման
քիչ բազոֆիլային է՝ սակավաթիվ օրգանելներով: Ենթադրվում է, որ դրանք կարող են
տարբերակվել ֆիբրոբլաստների, միոբլաստների և ադիպոցիտների:

Պերեցիտները տափակ, ելուստավոր բջիջներ են, տեղակայվում են մազանոթների
պատերում,

հիմային

թաղանթի

ճեղքերում:

Պերիցիտները

նպաստում

են

մազանոթներում արյան տեղաշարժին:

Լեյկոցիտները լիմֆոցիտներ և նեյտրոֆիլներ են: Բորբոքային իրավիճակներում
դրանց

քանակը

կտրուկ

ավելանում

է

(լիմֆոցիտային

կամ

նեյտրոֆիլային

ինֆիլտրացիա): Այդ բջիջները կատարում են պաշտպանական ֆունկցիա:
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Շարակցական հյուսվածքի միջբջջային նյութը կամ մատրիքսը կազմված է թելերից
և

հիմնական

(ամորֆ)

շարակցահյուսվածքային

նյութից:

բջիջների

Միջբջջային

արտազատման

նյութը

ձևավորվում

ճանապարհով,

ինչպես

է
նաև

պլազմայից՝ միջբջջային տարածություն ներթափանցելով: Մարդու դեպքում միջբջջային
նյութը ձևավորվում է՝ ներարգանդային զարգացման 1-2 ամիսներից սկսած, և
շարունակվում է ամբողջ կյանքի ընթացքում:
Շարակցական
բաղադրիչում

հյուսվածքի

կամ

բուն

բջիջներն

նյութում,

որը

ու

թելերն

ամփոփված

դոնդողանման

են

զանգված

է

ամորֆ
(հեղուկի

պարունակությամբ պայմանավորված): Ամորֆ նյութի կազմության բաղադրիչներն են՝
արյան պլազմայի սպիտակուցները, հեղուկը, անօրգանական իոնները, կոլագենի և
էլաստինի

լուծելի

նախորդները,

գլիկոզամինագլիկաններով

արտահայտված

պոլիմերներով,

հիմնականում

ածխաջրերը՝

սուլֆատացված

(կերատանսուլֆատ, հեպարինսուլֆատ), չսուլֆատացված (հիալուրոնային թթու) և
նրանց սպիտակուցային համակարգերը (պրոտեոգլիկաններ, գլիկոպրոտեիններ):
Ածխաջրային բաղադրիչները, ձևավորելով երկար պոլիմերային շղթաներ, ունակ են
պահելու տարբեր քանակներով հեղուկը: Հեղուկի քանակը պայմանավորված է
ածխաջրային բաղադրիչի որակով: Ամորֆ նյութն ապահովում է նյութերի փոխադրումը
շարակցահյուսվածքայինից դեպի էպիթելային հյուսվածք և հակառակը, այդ թվում
նյութերի փոխադրումը արյունից դեպի բջիջներ և հակառակը:
Շարակցական

հյուսվածքի

միջբջջային

նյութի

թելային

բաղադրիչն

արտահայտվում է կոլագենային, առաձգական և ռետիկուլյար թելերով: Տարբեր
օրգաններում այս թելերի հարաբերակցությունը միատեսակ չէ: Փուխր շարակցական
հյուսվածքում գերակշռում են կոլագենային թելերը:

Կոլագենային (սոսինձ-տվող) թելերը սպիտակ գույն ունեն և տարբեր հաստություն
(1-3-ից 10մկմ և ավելի): Նրանք օժտված են մեծ ամրությամբ և փոքր ձգվածությամբ, չեն
ճյուղավորվում, ջրում ուռչում են, թթուներում և հիմքերում ծավալով մեծանում են և
30%-ով

կարճանում:

բաղադրիչներից՝

Յուրաքանչյուր

կոլագենի

թելիկ

ֆիբրիլային

կազմված

է

երկու

սպիտակուցից,

քիմիական

ածխաջրային՝

գլիկոզամինագլիկանային և պրոտեոգլիկանային բաղադրիչից: Երկու բաղադրիչներն էլ
սինթեզվում են ֆիբրոբլաստներով և արտազատում են ներբջջային միջավայր, որտեղ էլ
նրանք

կազմավորվում

պայմանավորված

են:

ինչպես

Կոլագենային
կոլագենի

թելերը

մոլեկուլների

զոլավորություն
շղթաների,

ունեն՝

այնպես

էլ

պոլիպեպտիդային շղթաներում ամինաթթուների դասավորությամբ: Ածխաջրային
բաղադրիչների

միջոցով

հաստությամբ

խրձերով:

դասավորությամբ,

նրանց

կոլագենային

բաղադրիչները

Պոլիպեպտիդային
հիդրօքսիլացման

միավորվում

շղթաներում
և

են

150նմ

ամինաթթուների

ածխաջրային

բաղադրիչով

պայմանավորված՝ տարբերում են կոլագենի սպիտակուցների 14 տեսակներ, որոնցից
ուսումնասիրված են հինգը: Կոլագենի սպիտակուցների այս տեսակները ոչ միայն
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կոլագենի կազմության, այլև էպիթելային հյուսվածքների հիմային թաղանթների,
աճառային հյուսվածքների, ապակենման մարմնի և այլ կառուցվածքների մասն են: Մի
շարք ախտաբանական գործընթացներում կոլագենը տարրալուծվում է/անկում/ և
մուտք գործում արյուն: Արյան պլազմայում կենսաքիմիորեն որոշվում է կոլագենի
տեսակը և հետևաբար որոշվում է նաև շարունակական անկման մասը և նրա
ինտենսիվությունը:

Առաձգական թելերը բնորոշվում են մեծ առաձգականությամբ, այսինքն՝ ձգվելու և
կրճատվելու ունակությամբ, աննշան ամրությամբ, հաստատուն են թթուների և հիմքերի
նկատմամբ, ջրում չեն ուռչում: Առաձգական թելերը կոլագենային թելերից բարակ են (12մկմ), չունեն զոլավորություն, ընթացքում ճյուղավորվում են, բերանակցվում միմյանց
հետ՝ հաճախ ձևավորելով առաձգական ցանց: Քիմիական բաղադրությունն է՝
սպիտակուց-էլաստին,
արտազատվում

են

գլիկոպրոտեին:

Երկու

ֆիբրոբլաստներով:

բաղադրիչներն

էլ

սինթեզվում

էլաստին-սպիտակուցը

և

կոլագենի

սպիտակուցից տարբերվում է ինչպես ամինաթթուների կազմությամբ, այնպես էլ
հիդրօքսիլությամբ: Առաձգական թելերը տեղակայվում են ամենից առաջ

այն

օրգաններում, որոնք մշտապես փոփոխում են իրենց ծավալը (թոքերում, անոթներում,
աորտայում,

կապաններում

և

այլն):

Ռետիկուլային

թելերն

իրենց

քիմիական

բաղադրությամբ մոտ են կոլագենային թելերին, ավելի բարակ են վերջիններից, իսկ
զոլավորությունն էլ թույլ է արտահայտված: Ճյուղավորվելով և բերանակցվելով
ռետիկուլային թելերը ձևավորում են ցանց, որտեղից էլ ծագում է նրանց անունը: Ի
տարբերություն կոլագենային թելերի՝ ռետիկուլային թելերում ավելի ընդգծված է
ածխաջրային բաղադրիչը, որը լավ արտահայտվում է ազոտական արծաթի աղերում,
որի պատճառով էլ այդ թելերը դեռևս կոչվում են արգիրոֆիլային:

Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
Փուխր շարակցական չձևակերպված հյուսվածք: Նոսր շարակցական հյուսվածքի
ամբողջական (թաղանթային) պատրաստուկ. ներկումը կատարվում է երկաթյա
հեմատոքսիլինով: Մանրադիտակի թույլ խոշորացմամբ անհրաժեշտ է ընտրել
պատրաստուկի
համեմատաբար
թափանցիկ
հատվածը,
հետո
դիտարկել
պատրաստուկը՝ խոշորացումը մեծացնելով: Թափանցիկ ամորֆ նյութի վրա տեսանելի
են բջիջներն ու հաստ, թեթևակի ոլորված կոլագենային թելերը և բարակ, ուղիղ,
ճյուղավորված առաձգական թելերը: Թելակազմ շարակցական հյուսվածքի հիմնական
բջիջներն են ֆիբրոբլաստներն ու մակրոֆագերը: Ֆիբրոբլաստներին
բնորոշ են
ելուստները և օվալաձև կորիզը: Մակրոֆագերը ֆիբրոբլաստներից տարբերվում են
փոքր ու մուգ կորիզներով՝ կլոր ձևով, համեմատաբար մուգ վակուոլիզացված
ցիտոպլազմայով՝ հստակ գծագրված ոչ ճիշտ եզրագծով: Պատրաստուկների վրա լինում
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են նաև լեյկոցիտներ, ավելի հաճախ լիմֆոցիտներ՝ շատ փոքր, խիտ կորիզով և
նվազագույն քանակով ցիտոպլազմայով:
Ուրվագծել և նշել կոլագենային թելերը, առաձգական թելերը, ֆիբրոբլաստը,
ֆիբրոցիտը, մակրոֆագը, լիմֆոցիտները, գրանուլոցիտները:

Խոշորացում 400 անգամ:

1. ֆիբրոբլաստներ, 2. մակրոֆագ, 3. կոլագենային թելեր, 4. առաձգական թելեր, 5. ամորֆ նյութ:

Խիտ թելակազմ շարակցական հյուսվածք
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Խիտ թելակազմ շարակցական հյուսվածքը փուխր շարակցականից տարբերվում է
միջբջջային նյութում ամորֆի հանդեպ թելային բաղադրիչի գերակայությամբ:
Պայմանավորված թելերի դասավորության բնույթով՝ խիտ թելակազմ շարակցական
հյուսվածքը լինում է՝ ձևավորված՝ թելերի կանոնավոր, սովորաբար իրար զուգահեռ
դասավորվածությամբ, և չձևավորված՝ թելերի անկանոն դասավորությամբ:
Ձևավորված խիտ շարակցական հյուսվածքն օրգանիզմում արտահայտվում է
ջլերով, կապաններով: Խիտ թելակազմ շարակցական չձևավորված հյուսվածքն
առաջացնում է բուն մաշկի ցանցային շերտ: Չնայած մեծոքանակ թելերի
պարունակությանը՝ խիտ թելակազմ շարակցական հյուսվածքին բնորոշ է նաև բջջային
տարրերի աղքատությունը, որն արտահայտվում է ֆիբրոցիտներով:
Ջլերը կազմված են ձևավորված խիտ շարակցական հյուսվածքից, բայց
կազմության մեջ ունեն նաև փուխր շարակցական հյուսվածք, որը ձևավորում է
նրբաշերտեր: Ջլերի լայնական կտրվածքը տեսանելի է դարձնում զուգահեռ
դասավորված կոլագենային թելերը, որոնք ձևավորում են 1,2,3 և, հնարավոր է, 4-րդ
կարգի խրձեր: 1-ին կարգի խրձերը համեմատաբար բարակ են՝ միմյանցից բաժանված
ֆիբրոցիտներով: 2-րդ կարգի խրձերը կազմված են 1-ին կարգի մի քանի խրձերից՝
ամբողջովին շրջապատված փուխր շարակցական հյուսվածքի՝ էնդոտենոնումը կազմող
նրբաշերտով: 3-րդ կարգի խրձերը կազմված են 2-րդ կարգի խրձերից և շրջապատված
են փուխր շարակցական հյուսվածքի առավել արտահայտված նրբաշերտով՝
պերիտենոնումով: Ջլերն ամբողջությամբ շրջապատված են էպիտենոնիումի եզրագծով:
Փուխր շարակցական հյուսվածքի նրբաշերտերով անցնում են ջլերի սնուցումն և
նյարդավորումն ապահովող անոթներն ու նյարդերը:

Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց

Չձևակերպված խիտ թելակազմ շարակցական հյուսվածք. մարդու մատի մաշկի
կտրվածք: Բազմաշերտ տափակ եղջերացող էպիթելի տակ թույլ խոշորացմամբ
տեսանելի է չձևավորված թելակազմ փուխր շարակցական հյուսվածքի բարակ շերտը:
Այն հագեցած է բջիջներով: Պտկիկային շերտի տակ տեղակայված է ցանցավոր շերտի
չձևավորված թելակազմ խիտ շարակցական հյուսվածքը, որում գերակշռում են տարբեր
ուղղություններով կոլագենային հաստ խրձերը, իսկ բջիջների քանակը նշանակալիորեն
քիչ է, քան նախորդ շերտում: Այս շերտի բջիջները, գլխավորապես ֆիբրոբլաստներն ու
մակրոֆագերն, անհնար է իրարից տարբերակել՝ նույնիսկ խոշորացումը:
Խոշորացումը մեծացնելով՝ ուրվագծել և նշել՝ 1) փուխր թելակազմ շարակցական
հյուսվածքը դերմայի պտկիկային շերտում (էպիդերմիսի տակ). միջբջջային նյութում
կոլագենային բարակ թելերը (օքսիֆիլային) և առաձգական թելերը (չներկված) փուխր
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են տեղակայվում: 2) Խիտ թելակազմ չձևավորված շարակցական հյուսվածքը, որը
ձևավորում է բուն մաշկի ցանցային շերտը: Կոլագենային թելերը միավորված են հաստ
խրձերով՝ մեկը մյուսին կիպ դասավորված և ուղղորդված տարբեր ուղղություններով:

Խոշորացում 400 անգամ:

Ձևավորված խիտ թելակազմ շարակցային հյուսվածք՝ ջլի լայնական կտրվածքով
(ջլի լայնական կտրվածք):

Ներկումը կատարվում է հեմատոքսիլին-էոզինով: Թույլ

խոշորացմամբ ջլի լայնական կտրվածքի տակ տեսանելի է, որ այն կազմված է զուգահեռ
դասավորված կոլագենային բարակ թելերից, որոնք ձևավորում են առաջին կարգի
խրձեր: Ջլային թելերի միջև դասավորված են ֆիբրոբլաստներ: Մի քանի 1-ին կարգի
խրձեր՝

շրջապատված

փուխր

շարակցական

հյուսվածքի

նրբաշերտով՝

էնդոտենոնիումով, ձևավորում են 2-րդ կարգի խրձերը: Վերջինիս բնորոշ են
շարակցական

հյուսվածքների

հագեցվածությունը

կորիզով

(հյուսվածքների

ցիտոպլազման տեսանելի չէ) և փոքր արյունատար անոթների առկայությունը:
Թույլ խոշորացմամբ ուրվագծել և նշել՝ 1. ջլային թելերը, 2. ջլային խրձերը, 3.
էնդոտենոնիումը, 4. ջլային բջիջները:
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Խոշորացում 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
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1. կոլագենային թել, 2. 1-ին կարգի կոլագենային խրձեր, 3. ջլային բջիջների
խրձեր (ֆիբրոցիտներ), 4. էնդոտենոնիում, 5. 2-րդ կարգի կոլագենային
թելերի խրձեր:

Խիտ ձևավորված առաձգական շարակցական հյուսվածք: Ցուլի առաձգական
կապան: Ներկումը կատարվում է պիկրոֆուքսինով և հեմատոքսիլինով: Խոշորացումը
մեծացնելիս տեսանելի են առաձգական հաստ թելերը՝ դեղին կամ նարնջագույնով
ներկված:

Նրանց

միջև

տեղակայված

են

վարդագույն

կոլագենային

թելեր

և

ֆիբրոցիտների երկարավուն խիտ կորիզներ (ֆիբրոցիտների ցիտոպլազման տեսանելի
չէ):
Ուրվագծել և նշել առաձգական թելերը, կոլագենային թելերը, ֆիբրոցիտները:
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Խոշորացում 100 անգամ:

Հատուկ բնույթի շարակցական հյուսվածքներ
Ռետիկուլային հյուսվածքը կազմված է ելուստավոր ռետիկուլային բջիջներից և
ռետիկուլային թելերից: Այս հյուսվածքը ձևավորում է արյունաստեղծ օրգանների հենքը
(բացառությամբ թիմուսի) և ի լրումն հենարանայինի՝ կատարում է այլ գործառույթներ
ևս. ապահովում է հեմոպոետիկ բջիջների սնուցումը, ազդում է նրանց տարբերակմանը:

Ճարպային հյուսվածքը կազմված է ճարպային բջիջների կուտակումներից և
բաժանվում է երկու տեսակների՝ սպիտակ և գորշ ճարպային հյուսվածքների:
Սպիտակ ճարպային հյուսվածքը տեղակայված է մաշկի տակ, հետույքին և
ազդրերին, ճարպոններում, միջընդերքում: Այն կազմված է տիպային ճարպային
բջիջների՝ ադիպոցիտների կուտակումներից: Ճարպային բջիջների խմբերը ձևավորում
են ճարպային հյուսվածքի բլթակներ, որոնց միջով անցնում են շարակցական
հյուսվածքի անոթավորված և նյարդավորված նրբաշերտերը: Ճարպային հյուսվածքում
ակտիվորեն
ածխաջրերից

ընթանում
ճարպերի

են

ճարպաթթուների,

ձևավորման

ածխաջրերի

գործընթացները:

փոխանակային

Ճարպերի

և

քայքայումն

ուղեկցվում է մեծ քանակությամբ ջրի ազատումով և էներգիայի անջատումով:
Շարունակական քաղցի դեպքում ակնակապճի շրջանում, ափերի և ներբանների
մաշկում ճարպային հյուսվածքը կորցնում է աննշան քանակությամբ լիպիդներ: Այստեղ
ճարպային շերտն ունի առավելապես մեխանիկական, քան փոխանակային դեր:
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Գորշ ճարպային հյուսվածքն առկա է նորածինների շրջանում: Այն տեղակայվում է
միայն որոշակի հատվածներում՝ կրծքի տակ, թիակների շուրջը, պարանոցին,
ողնաշարի երկայնքով: Գորշ ճարպային հյուսվածքը կազմված է լավ անոթավորված
գորշ ադիպոցիտների կուտակումներից: Գորշ ճարպային բջիջների ցիտոպլազման
պարունակում է մեծ քանակությամբ փոքր լիպոսոմներ, որոնք հավասարաչափ
բաշխված են ամբողջ ցիտոպլազմայով: Կորիզը բջջի կենտրոնում է: Ցիտոպլազման
պարունակում

է

պարունակությամբ,

նաև

մեծ

որոնք

քանակությամբ
էլ

նրան

միտոքոնդրիումներ՝

գորշ գույն

են

ցիտոքրոմների

հաղորդում:

Օքսիդացման

գործընթացները գորշ ճարպային բջիջներում ընթանում են 20 անգամ ինտենսիվ, քան
սպիտակ ճարպային բջիջներում: Միաժամանակ լիպիդների օքսիդացման ընթացքում
ձևավորված էներգիան անջատվում է ջերմությամբ: Այդ պատճառով էլ գորշ ճարպային
հյուսվածքի հիմնական գործառույթը սահմափակվում է ջերմագոյացմամբ, որը
հատկապես

ինտենսիվորեն

ընթանում

է

շրջակա

միջավայրի

ջերմաստիճանի

նվազումից:

Լորձային շարակցական հյուսվածքն առկա է միայն սաղմնային զարգացման
փուլում ժամանակավոր օրգաններում, առաջին հերթին պորտալարի կազմության մեջ:
Այն հիմնականում բաղկացած է միջբջջային նյութից, որում տեղակայված են մուցին
(լորձ) սինթեզող ֆիբրոբլաստոնման բջիջները: Ամորֆ նյութը պարունակում է մեծ
քանակությամբ հիալուրոնաթթու, որը ջրի մեծաքանակ մոլեկուլներ է կապում:
Սաղմնային զարգացման ուշ փուլերում միջբջջային նյութում հայտնվում են բարակ
կոլագենային թելեր: Մեծ քանակությամբ ջրի առկայությունը ամորֆ նյութում
ապահովում է առաձգականությունը (տուրգոր), որը խոչընդոտում է պորտալարում
անոթների ճնշում և ընկերքային արյան շրջանառության խանգարում:

Գունակային շարակցական հյուսվածքը հյուսվածքի հատված է, որում կուտակված
են մելանոցիտները՝ պտուկների, ամորձապարկի շրջանում, ակնագնդի անոթային
թաղանթում,
միանշանակ

խալեր:
չեն

Մելանոցիտների

բացատրվում:

կուտակումներն

Ակնագնդի

այդ

հատվածներում

ծիածանաթաղանթի

մելանոցիտները

խոչընդոտում են նրա հյուսվածքով լույսի ներթափանցումը:

Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
Ավշային հանգույցի ռետիկուլային հյուսվածք: Ներկումը կատարվում է
հեմատոքսիլին-էոզինով: Մանրադիտակի տակ խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել
համեմատաբար լուսավոր հատված: Խոշորացումը մեծացնելիս տեսանելի են
ելուստավոր բջիջները՝ խոշոր, գունատ ներկված կորիզով և վարդագույն
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ցիտոպլազմայով (ռետիկուլային բջիջներ), իսկ նրանցում՝ բջիջներ՝ փոքր, խիտ կորիզով
և ցիտոպլազմայի բազոֆիլային նեղ օղակապով (լիմֆոցիտներ):
Ուրվագծել և նշել ռետիկուլային բջիջները, լիմֆոցիտները:

Խոշորացում 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
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2

1

3

1. ռետիկուլային բջիջների կորիզներ, 2. ռետիկուլային բջիջների
ցիտոպլազմա, 3. Լիմֆոցիտներ:

Ճարպոնի սպիտակ ճարպային հյուսվածք: Ներկումը կատարվում է սուդան-IIIհեմատոքսիլինով:
նարնջագույն

Խոշորացումը

կուտակումներ,

անոթների: Խոշորացումը

փոքրացնելով՝

որոնք

գտնել

դասավորվում

մեծացնելով՝ դիտարկել

են

ճարպային
հընթացս

միկաթիլանի

բջիջների

արյունատար

ադիպոցիտների

կազմությունը: Քանի որ պատրաստուկն ամբողջական է, այսինքն՝ վերցված է ճարպոնի
ամբողջական կտոր, այն տեղում, երբ բջիջները իրար վրա են հավաքվում, ուստի նրանց
մորֆոլոգիան դիտարկումը դժվար է: Համարյա ամբողջ բջիջը լցված է ճարպի մեկ մեծ
նարնջագույն կաթիլով: Թույլ ներկված ցիտոպլազման ձևավորում է բարակ օղակապ:
Այստեղ տեղակայվում է տափակած կորիզը:
Ուրվագծել և նշել արյունատար անոթը, ճարպային բջիջը և նրանում՝ ա/ ճարպի
կաթիլը, բ/կորիզը, գ/ ցիտոպլազման: Միկրոլուսանկար (ներկումը՝ սուդան III-ով)՝
ադիպոցիտներ, արյունատար անոթ.
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Խոշորացում 400 անգամ:
Սպիտակ ճարպային հյուսվածք, ներկում հեմատոքսիլին-էոզինով: Պատրաստուկի
պատրաստման ընթացքում ճարպի կաթիլի լուծման հետևանքով առաջանում է
լուսավոր խոռոչ և հյուսվածքը ձեռք է բերում մեզվի փեթակի տեսք, որի պատերը
ձևավորում են ադիպոցիտների ցիտոլեման և կորիզները:

Խոշորացում 400 անգամ:
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ԳՈՐԾԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 12.
Աճառային հյուսվածքներ
Աճառային հյուսվածքները կմախքային շարակցային հյուսվածքներ են, որոնք
իրականացնում են հենարանային, պաշտպանական և մեխանիկական գործառույթներ,
ինչպես նաև մասնակցում են օրգանիզմում հանքային նյութերի փոխանակությանը:
Աճառային հյուսվածքը կազմված է բջիջներից, խոնդրիոցիտներից, խոնդրոբլաստներից,
խիտ միջբջջային նյութից: Վերջինս պարունակում է ամորֆ և թելային բաղադրիչներ:
Խոնդրոբլաստները միայնակ դասավորված են աճառային հյուսվածքի ծայրամասում և
իրենցից բազոֆիլային ցիտոպլազմայով տափակ, ձգված բջիջներ են՝ լավ զարգացած
հատիկավոր ԷՑ-ով և Գոլջիի համալիրով: Այս բջիջները սինթեզում են միջբջջային
նյութի բաղադրիչները, արտազատում են դրանք միջբջջային նյութ՝ աստիճանաբար
տարբերակվելով աճառային հյուսվածքի դեֆինիտիվ բջիջների՝ խոնդրոցիտների:
Խոնդրոբլաստներն

ունակ

են

միտոտիկ

բաժանման:

Աճառային

հյուսվածքը

շրջապատող վերնաճառում պարունակվում են ոչ ակտիվ, քիչ տարբերակվող
խոնդրոբլատների տեսակներ: Խոնդրոցիտները, ըստ հասունության, մորֆոլոգիայի և
գործառույթների, դասակարգվում են I, II և III տեսակի բջիջների: Խոնդրոցիտների բոլոր
տեսակները տեղակայվում են աճառային հյուսվածքի ավելի խոր շերտերում, հատուկ
խոռոչներում՝ լակունաներում: Երիտասարդ խոնդրոցիտները (I տեսակ) միտոտիկ
բաժանվում են, սակայն դուստր բջիջները հայտնվում են նույն խոռոչում և ձևավորում
են իզոգեն խումբը: Վերջինս աճառային հյուսվածքի ընդհանուր կառուցվածքաֆունկցիոնալ միավորն է: Տարբեր աճառային հյուսվածքներում խոնդրոցիտները իզոգեն
խմբերում միատեսակ չեն տեղակայվում: Աճառային հյուսվածքի միջբջջային նյութը
կազմված է թելային բաղադրիչից (կոլագենային կամ առաձգական), ամորֆ նյութից,
որում գլխավորապես պարունակվում են սուլֆատացված գլիկոզամինագլիկաններ,
ինչպես նաև պրոտեոգլիկաններից: Գլիկոզամինագլիկանները մեծ քանակությամբ ջուր
են կապում և պայմանավորում են միջբջջային նյութի խտությունը: Բացի այդ, ամորֆ
նյութում պարունակվում է մեծ քանակությամբ հանքային նյութ: Անոթներն աճառային
հյուսվածքում

նորմայում

բացակայում

են:

Միջբջջային

նյութի

կազմությամբ

պայմանավորված՝ աճառային հյուսվածքները լինում են հիալինային, առաձգական,
թելային:

Հիալինային աճառային հյուսվածքը բնորոշ է միջբջջային նյութում միայն
կոլագենային թելերի առկայությամբ: Միաժամանակ թելիկների և ամորֆ նյութի բեկման
ցուցիչը նույնն է, այդ պատճառով էլ հյուսվածաբանական պատրաստուկների
միջբջջային նյութում թելերը չեն երևում: Սրանով էլ բացատրվում է հիալինային
աճառների որոշակի թափանցիկությունը: Հիալինային աճառային հյուսվածքի իզոգեն
խմբերի խոնդրոցիտները դասավորվում են իզոգեն խմբերով: Ըստ ֆիզիկական
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հատկությունների՝

հիալինային

աճառային

հյուսվածքը

բնորոշվում

է

թափանցիկությամբ, ամրությամբ, խտությամբ և փոքր առաձգականությամբ: Մարդու
օրգանիզմում հիալինային աճառային հյուսվածքը լայնորեն տարածված է և առկա է
կոկորդի խոշոր աճառների (վահանաձև և մատանենման), շնչափողի և խոշոր
բրոնխների կազմում, առկա է կողերի աճառային հատվածներում, ծածկում է ոսկրերի
հոդային մակերևույթները: Բացի այդ, օրգանիզմի շատ ոսկրեր իրենց զարգացման
ընթացքում անցնում են հիալինային աճառի փուլը:

Առաձգական աճառային հյուսվածքը բնորոշվում է միջբջջային նյութում ինչպես
կոլագենային, այնպես էլ առաձգական թելիկների առկայությամբ: Բեկման ցուցիչն այս
դեպքում առաձգական թելիկների մոտ տարբերվում է ամորֆ նյութի բեկման ցուցիչից և
այդ պատճառով առաձգական թելերը լավ տեսանելի են հյուսվածաբանական
պատրաստուկներում: Առաձգական հյուսվածքի իզոգեն խմբերի խոնդրոցիտները
տեղակայված

են

սյուներով

կամ

սյունաշարքերով:

Ֆիզիկական

առանձնահատկություններով առաձգական աճառային հյուսվածքը թափանցիկ չէ,
առաձգական է և հիալինային աճառային հյուսվածքի համեմատ՝ քիչ ամուր և քիչ
թափանցիկ է: Այն առկա է առաձգական աճառների՝ ականջախեցու և արտաքին
լսողական անցուղու, արտաքին քթի աճառների, կոկորդի փոքր աճառների և միջին
բրոնխների կազմության մեջ, ինչպես նաև կազմում է մակկոկորդի հիմքը:

Թելակազմ աճառային հյուսվածքի միջբջջային նյութը բնորոշվում է զուգահեռ խիտ
դասավորված կոլագենային թելերի հաստ խրձերի պարունակությամբ, ընդ որում,
խոնդրոցիտները դասավորվում են խրձերի միջև շղթաներով: Ըստ ֆիզիկական
հատկությունների՝ նրանց բնորոշ է խիստ ամրությունը: Օրգանիզմում լինում են միայն
սահմանափակ հատվածներում, կազմում են միջողային սկավառակների մասը,
տեղակայվում են հիալինային աճառի կապանների և ջլերի ամրակցման տեղում: Այս
դեպքում հաճախ հստակորեն հետևում է շարակցական հյուսվածքի ֆիբրոցիտների
աստիճանական անցում աճառային հյուսվածքի խոնդրոցիտների: Տարբերում են
հետևյալ երկու հասկացողությունները, որոնք չի կարելի շփոթել՝ աճառային հյուսվածք
և աճառ:
Աճառային

հյուսվածքը

շարակցական

հյուսվածքի

տարատեսակ

է,

որի

կազմությունը վերևում շարադրվել է: Աճառն անատոմիական օրգան է՝ կազմված
աճառային հյուսվածքից և վերնաճառից: Վերջինս աճառային հյուսվածքը պատում է
արտաքուստ (բացառությամբ հոդային մակերևույթների աճառային հյուսվածքի) և
կազմված է թելակազմ շարակցական հյուսվածքից: Վերնաճառում առանձնացնում են
երկու շերտ՝ արտաքին՝ թելակազմ (ֆիբրոզային), ներքին՝ բջջային կամ ծլային,
կազմված

է

պրեխոնդրոբլաստներից

և

խոնդրոցիտներից:

Ներքին

շերտում

տեղակայվում են քիչ տարբերակված բջիջներ՝ պրեխոնդրոբլաստները և ոչ ակտիվ
խոնդրոբլաստները,

որոնք

սաղմնային

զարգացման

և

վերականգնողական

հիստոգենեզի գործընթացներում սկզբում վերածվում են խոնդրոբլաստների, հետո նաև
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խոնդրոցիտների: Թելակազմ շերտում տեղաբաշխված է արյունատար անոթների
ցանցը: Հետևապես վերնաճառը՝ որպես աճառի բաղադրամաս, կատարում է հետևյալ
գործառույթները. անոթազուրկ աճառային հյուսվածքի սնուցումն ապահովվում է,
պաշտպանում է աճառային հյուսվածքը, ապահովում է աճառային հյուսվածքի
վերականգնումը վերջինիս վնասվելու դեպքում: Հիալինային աճառային հյուսվածքների
հոդային մակերևույթների սնուցումն ապահովվում է հոդերի սինովիալային հեղուկով,
ինչպես նաև ոսկրային հյուսվածքի անոթներով:

Աճառային

հյուսվածքի

և

աճառների

(խոնդրոհիստոգենեզ)

զարգացումն

իրականացվում է մեզենքիմից: Սկզբում մեզենքիմային բջիջներն աճառային հյուսվածքի
ներդրման տեղերում ուժգին պրոլիֆերացվում են, կլորանում և ձևավորում բջիջների
օջախային կուտակումներ՝ խոնդրոգենային կղզյակներ: Հետո այդ կլորացած բջիջները
տարբերակվում են խոնդրոբլաստների, ֆիբրիլային սպիտակուցներն արտազատում են
միջբջջային նյութում: Այնուհետև խոնդրոբլաստները տարբերակվում են I տեսակի
խոնդրոցիտների,

որոնք

սինթեզում

են

ոչ

միայն

սպիտակուցներ,

այլև

գլիկոզամինագլիկաններ և պրոտեոգլիկաններ, այսինքն՝ ձևավորում են միջբջջային
նյութը:

Աճառային

հյուսվածքի

ձևավորման

հաջորդ

փուլը

խոնդրոցիտների

տարբերակման փուլն է, ընդ որում, հայտնվում են II և III տեսակի խոնդրոցիտներ, և
ձևավորվում

են

լակունաներ՝

խոռոչներ:

Աճառային

կղզյակները

շրջապատող

մեզենքիմից ձևավորվում է վերնաճառը: Աճառի ձևավորման գործընթացում նշվում է
աճառի աճի երկու տեսակ՝ ինտերստիցիալային աճ՝ ի հաշիվ խոնդրոցիտների
բազմապատկման, և օպոզիցիոն աճ՝ ի հաշիվ վերնաճառի խոնդրոբլաստների
գործունեության:
Տարիքային փոփոխությունները մեծ չափով նշմարվում են հիալինային աճառային
հյուսվածքում: Հասուն և ծերունական տարիքում հիալինային աճառի խոր շերտերում
դիտվում են կալցիումական աղերի նստվածքավորում (կուտակում): Առաձգական
աճառային հյուսվածքը կարծրացման և ոսկրացման չի ենթարկվում, բայց ծերունական
տարիքում աճառային հյուսվածքի առաձգականությունը նվազում է:

Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
Հիալինային

աճառ:

Ներկումը

կատարվում

է

հեմատոքսիլին-էոզինով:

Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել շարակցական հյուսվածքից կազմված վերնաճառը:
Վերնաճառում կարելի է տեսնել թելային շերտը՝ արյունատար անոթներով, իսկ նրանց
տակ՝ խոնդրոգենային շերտում՝ խոնդրոբլաստները: Վերնաճառի տակ դասավորվում
են երիտասարդ իլիկաձև աճառային բջիջները, բջջի երկար առանցքն ուղղված է աճառի
վերնամասի երկայնքով: Ավելի խոր շերտերում խոնդրոցիտները կլորանում են,
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դասավորվում

2-4

բջիջներով՝

ձևավորելով

իզոգեն

խմբեր:

Իզոգեն

խմբերի

դասավորության տեղում և նրանց շուրջը միջբջջային նյութը կտրուկ բազոֆիլային է
(ներկված

է

մանուշակագույն):

Դա

բջիջների

տարածքային

մատրիքսն

է,

միջտարածքային մատրիքսը թույլ բազոֆիլություն ունի և մանուշակագույն թեթև
գունավորում ունի:
Ուրվագծել և նշել վերնաճառը, խոնդրոբլաստները, երիտասարդ խոնդրոցիտները,
մատրիքսը՝ վերնաճառը՝ խիտ ձևավորված շարակցական հյուսվածքը. 1. կոլագենային
թելերը, 2. խոնդրոբլաստը, 3. երիտասարդ խոնդրոբլաստների
խոնդրոցիտների իզոգեն խմբերը, 5. միջբջջային նյութը:

կորիզները,

1

2

3

5

4
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4.

1
4

5
2

3

Խոշորացում 400 անգամ:
Առաձգական աճառ: Ներկումը կատարվում է օրսեինով: Խոշորացումը
փոքրացնելով՝ կարելի է համոզվել, որ առաձգական աճառի ընդհանուր կազմությունը
նման է հիալինայինին: Խոշորացումը մեծացնելով՝ ուսումնասիրել վերնաճառը,
խոնդրոբլաստները և խոնդրոցիտները, իզոգեն խմբերը, որոնցում խոնդրոցիտները
դիտարկվող պատրատուկում մասնավորապես դասավորված են սյուներով:
Միջբջջային նյութում առաձգական թելերը կարմրա-շագանակագույն են:
Ուրվագծել և նշել վերնաճառը, երիտասարդ խոնդրոցիտը, խոնդրոցիտների
իզոգեն խումբը, առաձգական թելերը:

1

2

100

1

2

Խոշորացում 600 անգամ:
1. խոնդրոցիտների իզոգեն խմբեր, 2. առաձգական թելեր:

Թելակազմ աճառ: Ներկումը կատարվում է հեմատոքսիլին-էոզինով: Խոշորացումը
փոքրացնելով՝ տեսանելի է, որ պատրաստուկի վրա թե՛ հիալինային աճառի, թե՛
թելակազմ աճառի հատվածներ կան: Հիալինային աճառում կոլագենային թելերը
նկատելի

չեն,

խոնդրոցիտները

ձևավորում

են

իզոգեն

խմբեր՝

շրջապատված

տարածքային մատրիքսով: Թելակազմ աճառում տեսանելի են կոլագենային թելերի
խրձերը, իսկ նրանց արանքում՝ խոնդրոցիտների շղթաները:
Ուրվագծել և նշել՝ 1. թելակազմ աճառը, իսկ նրանում՝ ա/ մատրիքսի կոլագենային
թելերի խրձերը, բ/ խոնդրոցիտները, 2. հիալինային աճառը, իսկ նրանում՝ ա/ բջիջների
իզոգեն խմբերը, բ/ մատրիքսը:
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Խոշորացում 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 13.
Ոսկրային հյուսվածքներ
Ոսկրային հուսվածքների գործառույթները՝
-

հենարանային, որը ձևավորում է ոսկրային առանցքային կմախքը, վերջույթների
կմախքը, որոշում է օրգանիզմի ձևը,

-

պաշտպանական, որը պաշտպանում է գանգում տեղակայված, կրծքավանդակի և
կոնքային հատվածի օրգանները,

-

մասնակցում

է

օրգանիզմի

հանքային

նյութերի

փոխանակությանը,

կալցիումական աղերի և ֆոսֆորի յուրատեսակ պահեստարան. պարունակում է
օրգանիզմի կալցիումի 99% պահեստային պաշարը, կարմիր ոսկրածուծը արյան
ձևավոր տարրերի ձևավորման տեղն է,
-

մասնակցում է ճարպային փոխանակությանը՝ ի հաշիվ խողովակավոր ոսկրերի
խոռոչներում մեծ քանակությամբ ճարպերի կուտակման:
Ոսկրային

հյուսվածքը

կազմված

է

օստեոբլաստներից,

օստեոցիտներից,

օստեոկլաստներից և կոլագենային թելերից կազմված կարծրացած միջբջջային նյութից
(մատրիքսից), որոնցով հագեցված է ամորֆ նյութը: Հանքային բաղադրամասերն
ամբողջ ոսկրային զանգվածի 70%-ն են, իսկ օրգանականները՝ 30%-ը: Օրգանական և
հանքային նյութերի այսպիսի համադրությունը ոսկրերին մեծ ամրություն է հաղորդում:
Ոսկրային հյուսվածքի հիստոգենեզի ընթացքում ձևավորվում են բջիջների երկու
դիֆերոններ՝
1 դիֆերոն՝ օստոեգենային ոսկրեր-նախորդներ (ցողունային պոլիպոտենտ բջիջ)օստեոբլաստներ –օստեոցիտներ,
2

դիֆերոն՝ ցողունային-կիսացողունային-ունիպոտենտ-մոնոբլաստ-պրոմոնոցիտմոնոցիտ-օստեոկլաստ:

Օստեոգեն բջիջ-նախորդները մեզենքիմային ծագմամբ քիչ տարբերակված
բջիջներ են: Նրանք ելուստաձև են՝ խոշոր լուսավոր կորիզով:

Օստեոբլաստներն արտադրում են ոսկրային հյուսվածքի բոլոր բաղադրամասերը,
մասնակցում են կարծրացմանը, կանոնակարգում են կալցիումի և ֆոսֆորի հոսքը
արյունից ոսկրային հյուսվածք և հակառակը: Կորիզը կլոր է՝ խոշոր կորիզակով,
ցիտոպլազման բազոֆիլային է, նրանում լավ զարգացած է սինթետիկ համակարգը՝
բազմաքանակ միտոքոնդրումով: Բջիջները սինթեզում են կոլագենային սպիտակուցներ
(կոլագենային I տեսակի՝ ամբողջի 90%-ը), գլիկոպրոտեիններ, պրոտեոգլիկաններ:
Միջբջջային նյութը ենթարկվում է կարծրացման:

Օստեոցիտները ոսկրային հյուսվածքը ձևավորող հիմնական տեսակն են:
Չափերը 20-55-ից մինչև 5-15մկմ են: Սրանք ձևավորվում են օստեոբլաստներից՝ դրանց
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կողմից օրգանական նյութերի արտազատումից և հանքայնացումից հետո: Բջիջները
տափակ են, ելուստավոր տափակ մեծ կորիզով, ցիտոպլազման թույլ բազոֆլային է,
բջիջները բաժանման ենթակա չեն: Բջիջները խողովակավոր նեղ խոռոչների մեջ են,
որոնց պատերը կազմավորված են կոլագենային ֆիբրիլներից և օստեոիդի նեղ շերտից:
Հարևան բջիջներին նրանք միանում են ելուստների միջոցով բերանակցումներով, որի
շնորհիվ

նրանց

միջև

փոխանակություն:

կատարվում

Հետագայում

է

իոնների

ելուստները

և

ցածրմոլեկուլային

կարճանում են

և

նյութերի

բջիջների

միջև

հաղորդակցությունն անհետանում է:

Օստեոկլաստները խոշոր բջիջներ են (մինչև 170մկմ), պարունակում են 3-50 կորիզ:
Կորիզի երկայնքով ցիտոպլազման բազոֆիլային է, իսկ պերիֆերիայում՝ օքսիֆիլային:
Դրանցում տարբերում են 4 մասեր՝ ծալքավոր եզրաշերտ, լուսավոր, վեզիկուլային և
հիմային: Ծալքավոր շերտը բաղկացած է ցիտոպլազմայի բազմաթիվ ելուստներից,
որոնք ուղղված են ոսկրային հյուսվածքի կողմը: Ցիտոպլազմայի բջիջների ելուստներից
անջատվում է ջրածնի իոնների մեծ քանակություն, որը խոռոչներում ստեղծում և
ապահովում է ոսկրային մատրիքսի լուծմանն անհրաժեշտ թթվային միջավայրը:
Բջիջներն անջատում են պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներ, որոնք քայքայում են մատրիքսի
օրգանական մասը: Օստեոկլաստի լուսավոր հատվածը հարակից է ոսկրային
մատրիքսին, ստեղծում է փակ տարածք, որն անհրաժեշտ է՝ ջրածնի իոնների և
խոռոչներում պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների մեծ խտություն ապահովելու համար:
Վեզիկուլային մասը պարունակում է մեծաքանակ լիզոսոմներ: Օստեոկլաստի հիմային
մասը պարունակում է կորիզ, միտոքոնդրիում, հատիկավոր ԷՑ, Գոլջիի համալիր:
Ոսկրային հյուսվածքի քայքայումը կատարվում է ցիկլիկ. մեծ ակտիվությամբ
օստեոկլաստների փուլերը փոխարինվում են հանգստի փուլերով:
Միջբջջային նյութը (ոսկրային մատրիքսը) կրում է ոսկրի չոր քաշի 50%-ը: Այն
կազմված է անօրգանական մասից՝ 50%, օրգանականից՝ 25% և հեղուկից՝ 25%: Ոսկրի
անօրգանական

մասի

հիմնական

տարրը

կալցիումն

է:

Այն

ձևավորում

է

հիդրօքսիապատիտի բյուրեղներ: Ոսկրի անօրգանական մասում պարունակվում են
ֆոսֆատներ, Mg, Na, K-ի աղեր: Օրգանական մասը կոլագենային սպիտակուցներն են:
Գոյություն

ունեն

ոսկրային

հյուսվածքի

երկու

տարատեսակ՝

ռետիկուլոֆիբրոզային (կոպիտ թիթեղակազմ) և թիթեղակազմ: Սրանք միմյանցից
տարբերվում են միջբջջային նյութի կազմությամբ: Ոսկրային հյուսվածք են դենտինը և
ատամի ցեմենտը:

Ռետիկուլոֆիբրոզային կամ կոպիտ թելակազմ ոսկրային հյուսվածքը առկաէ
հիմնականում սաղմի օրգանիզմում: Հասուն օրգանիզմում այն առկա է որոշ ջլերի՝
ոսկրին կցման տեղերում, կապաններում և գանգի կարաններում: Այն բնորոշվում է
մատրիքսում թելերի անկանոն դասավորությամբ: Կոլագենային թելերը հավաքված են
խրձերով և տարբեր ուղղվածություն ունեն: Օստեոցիտները դասավորված են
խոռոչներում,

և

թե՛

դրանք,

թե՛

մնացածները՝
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ելուստավոր

են:

Նրանցում

օստեոցիտների

պարունակությունն

ավելի

է,

քան

թիթեղակազմ

ոսկրային

հյուսվածքում, իսկ մատրիքսում էլ ավելի շատ է օրգանական նյութը և քիչ է հանքայինը:

Թիթեղակազմ ոսկրային հյուսվածքը հասուն օրգանիզմում ձևավորում է համարյա
ողջ ոսկրային կմախքը (բացառությամբ՝ հոդային մակերեսների): Նրա հանքայնացված
միջբջջային նյութը ձևավորում են ոսկրային թիթեղները 3-10մկմ հաստությամբ:
Յուրաքանչյուր թիթեղ պարունակում է զուգահեռ կոլագենային թելեր, որոնք հարևան
թիթեղների թելերի նկատմամբ անկյունային դասավորություն ունեն: Մեկ թիթեղի
ֆիբրիլները

կարող են շարունակվել հարևան թիթեղում: Բացի այդ, ոսկրային

թիթեղները ներծծված են առանձին ֆիբրիլներով և թելերով, որոնք ոսկրային
թիթեղներին ուղղահայաց են: Այս ամենը թիթեղակազմ ոսկրային հյուսվածքին մեծ
ամրություն է հաղորդում: Հասուն օրգանիզմի թիթեղակազմ ոսկրային հյուսվածքը
կարող է լինել սպունգանման և հոծ (կոմպակտ): Սպունգանմանը կազմված է տարբեր
ուղղություններով ընթացող ոսկրային թիթեղներից՝ ձևավորելով ոսկրային խտրոցներ,
խողովակներ,
Օստեոցիտները

որոնք

համապատասխանում

տեղավորվում են

են

դեֆորմացիայի

խոռոչների թիթեղների

ուղղությանը:

միջև՝ խտրոցներում:

Միջպահանգային տարածությունը պարունակում է ոսկրածուծ: Ոսկրային հյուսվածքի
այս տեսակը բնորոշ է խողովակավոր ոսկրերի էպիֆիզներին, ինչպես նաև տափակ
ոսկրերին: Սպունգանման ոսկրային հյուսվածքը պարունակում է բջիջների խոշոր
պոպուլյացիաներ, ենթարկվում է առավել ընդգուն դինամիկ փոփոխությունների և
նրանցում

ավելի

հաճախ,

քան

հոծ

նութում,

ծագում

են

ախտաբանական

փոփոխություններ:
Թիթեղակազմ հոծ ոսկրային հյուսվածք
Սրանից կազմվում է խողովակավոր ոսկրերի հիմնական մասը: Հոծ թիթեղակազմ
ոսկրային հյուսվածքի կազմությունը սովորաբար դիտարկում են խողովակավոր ոսկրի
դիաֆիզի օրինակով, որը մի ամբողջ օրգան է: Ոսկրում, ինչպես օրգանիզմում
տարբերակում են դիաֆիզը՝ կազմված թիթեղակազմ հոծ ոսկրային հյուսվածքից, և
էպիֆիզից՝ կազմված սպունգանման թիթեղակազմ հյուսվածքից: Խողովակավոր ոսկրի
դիաֆիզի լայնական կտրվածքում տարբերում են հետևյալ շերտերը՝ վերնոսկր
(պերիօստ), ընդհանուր և գլխավոր թիթեղների արտաքին շերտ, օստեոնների շերտ, իսկ
նրանց միջև տեղակայված են ներդրված թիթեղների շերտ, ընդհանուր կամ գլխավոր
թիթեղների

ներքին

շերտ,

ներքին

ֆիբրոզ

թիթեղ

(էնդօստ):

Ոսկրի

ներսում

պարունակվում են ոսկրածուծ, արյունատար, լիմֆատիկ անոթներ և նյարդեր:
Վերնոսկրը (պերիօստ) արտաքինից ծածկում է ամբողջ ոսկրը, բացառությամբ
հոդամակերեսների: Վերնոսկրում առանձնացնում են երկու շերտ՝ արտաքին հաստ
շերտ և ներքին: Առաջինը կազմված է շարակցական խիտ հյուսվածքից և պարունակում
է կոլագենային թելեր, սակավաթիվ ֆիբրոցիտներ և արյունատար անոթներ: Վերնոսկրի
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ներքին շերտը կազմված է փուխր շարակցական հյուսվածքից և պարունակում է ոչ
ակտիվ օստեոբլաստներ և նրանց նախորդները (պրեօստեոբլաստներ):
Վերնոսկրը կապում է ոսկրը շրջապատող հյուսվածքների հետ, մասնակցում է
նրա

սնուցմանը,

զարգացմանը,

աճին

ու

վերականգնմանը:

Վերնոսկրի

տակ

դասավորված են արտաքին գլխավոր թիթեղները: Նրանք ամբողջական օղակներ ոսկրի
շուրջը չեն ձևավորում, այլ վերածածկվում են հաջորդող շերտերի թիթեղներով:
Արտաքին գլխավոր թիթեղներով անցնում են Ֆոլկմանի խողովակները, որոնցով
վերնոսկրից ոսկրի մեջ են թափանցում արյունատար անոթները, նյարդերը, ինչպես նաև
պարունակում են օստեոգեն բջիջներ, օստեոբլաստներ, ոսկրային մակրոֆագեր՝
օստեոկլաստներ: Վերնոսկրից հոծ նյութ են մտնում ճեղքող կոլագենային թելերը
(Շարպեյի թելեր), որոնք ճյուղավորվում են գլխավոր թիթեղների շերտում, կարող են
թափանցել նաև միջին շերտ (օստեոնային)՝ միաժամանակ երբեք չմտնելով օստեոնի
թիթեղի մեջ: Միջին օստեոնային շերտը (ամենաընդարձակը) կազմված է օստեոններից
և նրանց արանքում ներդրված թիթեղներից: Հետսաղմնային օստեոգենեզի ողջ
ընթացքում ոսկրային հյուսվածքը մշտապես վերակառուցվում է. որոշ օստեոններ
քայքայվում են, ուրիշները՝ ձևավորվում, և այդ պատճառով օստեոնների միջև միշտ
գտնվում

են

ներդիր

թիթեղներ՝

ավելի

վաղ

գոյություն

ունեցող

օստեոնների

մնացորդները: Օստեոնները կամ հավերսյան համակարգը ձևավորում են հոծ նյութի
հիմնական զանգվածը և նրա կառուցվածքա-գործառութային միավորն են: Նրանք
դասավորվում են խողովակավոր ոսկրի երկայնքով ուժային և գրավիտացիոն գծերին
համապատասխան՝ դրանով ապահովելով հենարային գործառույթը:

Օստեոնը 4-20 շերտավոր ոսկրային թիթեղների համախումբ է՝ դասավորված
օստեոնի խողովակի շուրջը, գլանաձև է, ուղղված է ոսկրի երկայնական առանցքով:
Կոլագենային թելիկները յուրաքանչյուր թիթեղում իրար զուգահեռ են և անկյուն են
կազմում հարևան թիթեղների նկատմամբ: Օստեոնի թիթեղների միջև կան են
օստեոցիտներով խոռոչներ: Խոռոչներից դեպի հարևան թիթեղների լայնույթ ուղղվում
են բերանակցվող և օստեոցիտների ելուստներ պարունակող ոսկրային խողովակներ:
Օստեոնի կենտրոնում օստեոնի խողովակն է կամ հավերսյան խողովակը՝ հագեցած
արյունատար անոթներով ու նյարդերով փուխր շարակցական հյուսվածքով: Ֆոլկմանի
խողովակները օստեոնի խողովակները կապում են իրար հետ, ինչպես նաև վերնոսկրի
անոթների ու նյարդերի հետ: Ներքին ընդհանուր (գլխավոր) թիթեղները ձևավորում են
ոսկրի հոծ նյութի ներքին ամենախոր շերտը էնդօստի տակ:
Էնդօստը բարակ թաղանթ է, որը ծածկում է սպունգանման նյութում խտրոցները,
ինչպես նաև ոսկրածուծի կողմից ոսկրը: Այն կազմված է ոչ ակտիվ օստեոգենային
բջիջների հարթ շերտից, պարունակում է օստեոկլաստներ:
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Ոսկրային հյուսվածքի հիստոգենեզը
Սաղմի ոսկրային հյուսվածքի զարգացումը կատարվում է երկու ճանապարհով՝
անմիջական մեզենքիմից (ուղիղ օստեոգենեզ) և ավելի վաղ ձևավորված աճառային
ոսկրի մոդելի տեղում (անուղղակի օստեոգենեզ):
Ուղիղ օստեոգենեզ: Այս ուղիով ձևավորվում են տափակ ոսկրերը: Այն սկսվում է
սաղմնային զարգացման առաջին ամսում և ներառում է 3 հիմնական փուլեր՝ 1/
օստեոգենային

կղզյակի

ձևավորումը,

2/

օստեոգենային

կղզյակի

բջիջների

տարբերակումը և օրգանական մատրիքսի (օստեոիդի) ձևավորումը, 3/ օստեոիդի
կրակալումը:
1. Օստեոգեն կղզյակի ձևավորումը: Ապագա ոսկրի զարգացման հատվածներում
մեզենքիմի բջիջները, ակտիվորեն բաժանվելով, ձևավորում են կիպ կուտակումներ,
որոնցում ներաճում են արյունատար անոթները: Բջիջները կլորանում են, հարևան
բջիջների ելուստների միջև հաստատվում են կապեր:
2. Օստեոգեն կղզյակի բջիջների տարբերակումը և օստեոիդի ձևավորումը:
Մեզենքիմի

բջիջները

օստեոգեն

կղզյակի

ներսում

դադարում

են

կիսվելը

և

տարբերակվում են օստեոբլաստների: Վերջիններս սկսում են արտադրել միջբջջային
նյութ, որում հայտնվում են բարակ կոլագենային թելեր: Աստիճանաբար կոլագենային
թելերը ձևավորում են առաջնային ոսկրային պահանգներ, որոնց շուրջը տեղակայվում
են օստեոբլաստները: Այսպես է ձևավորվում օստեոիդը:
3.

Օստեոիդի

կարծրացումն

ապահովվում

է

օստեոբլաստներով՝

հիդրօքսիապատիտի բյուրեղների կուտակումով: Շարունակելով միջբջջային նյութի
արտադրությունը՝ օստեոբլաստներն ընկղմվում են նրանում և վերածվում են ոսկրային
բջիջների՝ օստեոցիտների: Այսպիսի ոսկրը հայտնվում է սաղմնային զարգացման վաղ
փուլերում: Այն կազմվում է կոպիտ թելակազմ ոսկրային հյուսվածքից և կոչվում է
առաջնային սպուգանման ոսկր: Աստիճանաբար օստեոկլաստները քայքայում են
առաջնային ոսկրային հյուսվածքը, և նրա տեղում ձևավորվում է հասուն թիթեղաձև
ոսկրային հյուսվածքը: Երբեմն այս գործընթացը կոչվում է օստեոգենեզի 4-րդ փուլ:
Թիթեղաձև ոսկրային հյուսվածքի զարգացումը սերտորեն պայմանավորված է ոսկրի
առանձին հատվածների օստեոկլաստների քայքայմամբ և կոպիտ թելակազմ ոսկրային
հյուսվածքի լայնույթի մեջ արյունատար անոթների ներաճումով: Նոր ոսկրային
թիթեղները ձևավորվում են արյունատար անոթների շուրջը օստեոբլաստներով, որոնք
տարբերակվում
դասավորվում

են
է

անոթին

նոր

հարակից

օստեոբլաստների

մեզենքիմից:
շերտը,

և

Այսպիսի
ծագում

թիթեղի
է

նոր

վրա

թիթեղ:

Հյուսվածքագոյացմամն ավարտման պահին ոսկրի ամբողջ ծիլով մեկ շրջապատող
մեզենքիմից ձևավորվում է վերնոսկրը: Հետագայում ոսկրը ձևավորված սաղմնային
փուլում ենթարկվում է վերակառուցման (քայքայվում են օստեոնները, և ձևավորվում են
նորերը): Ոսկրային հյուսվածքի այսպիսի վերակառուցումը շարունակվում է ամբողջ
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կյանքում:

Անուղղակի օստեոգենեզը բնորոշ է մարդու կմախքային ոսկրերի մեծ մասին
(խողովակավոր երկար և կարճ ոսկրեր, կոնքի ոսկրեր, ողեր, կմախքի հիմքը): Այս
պրոցեսն սկսվում է սաղմնային զարգացման 2-րդ ամսում և ներառում է հետևյալ
փուլերը՝ աճառային մոդելի ձևավորումը, պերիխոնդրալ ոսկրային ժապավենի
ձևավորումը, էնդոխոնդրալ ոսկրի ձևավորումը դիաֆիզում, էնդոխոնդրալ ոսկրի
ձևավորումը էպիֆիզներում և աճի էպիֆիզային թիթեղների ձևավորումը: Սաղմնային
զարգացման 2-րդ ամսում մեզենքիմից ապագա ոսկրի տեղում ներդրվում է աճառային
ծիլը, որը հետագայում ընդունում է ապագա ոսկրի ձևը: Այն կազմված է հիալինային
աճառից. վերնաշերտը ծածկված է վերնաճառով: Աճառային ծիլն աճում է ինչպես ի
հաշիվ օպոզիցիոն, այնպես էլ ինտեստիցիալ աճի: Ոսկրի զարգացումը սկսվում է
նրանից, որ դիաֆիզին հարակից միջին հատվածի վերնաճառում հայտնվում են
օստեոբլաստներ: Դրանք ձևավորում են կոպիտ թելակազմ ոսկրային հյուսվածքը, որը
ժապավենի նման շրջապատում է աճառային ծիլը: Այս գործընթացը կոչվում է
պերիքոնդրիալ

ոսկրացում:

Ոսկրային

ժապավենի

ձևավորումը

հանգեցնում

է

աճառային ծիլի սնուցման խանգարմանը: Սրա հետևանքով աճառային սաղմի
դիաֆիզային հատվածում ծագում են սնուցման խանգարման փոփոխություններ ինչպես
բջիջներում, այնպես էլ միջբջջային նյութում: Աճառային բջիջները ենթարկվում են
հիպերտրոֆիայի, իսկ կորիզները նրանցում կարծրանալով՝ ենթարկվում են պիկնոզի:
Միջբջջային նյութում կուտակվում են կալցիումական աղերը: Այսպես է առաջանում
աճառի կրակալման կենտրոնը: Աճառը դադարում է աճել: Աճառի չկրակալված
բջիջները

շարունակում

են

բաժանվելը,

հավաքվում

են

սյուներով

(որպես

մետաղադրամային սյուներ), որոնց ուղղությունը համընկնում է ապագա ոսկրի երկար
առանցքին: Ժապավենից աճառի մեջ ներաճում են արյունատար անոթները, որոնցով
անցնում

են

օստեոկլաստները

և

տարբերակվող

օստեոգեն

բջիջները:

Օստեոկլաստները քայքայում են աճառը՝ ձևավորելով լայն խոռոչներ (լակունաներ):
Մեզենքիմի բջիջները, որոնք այստեղ հայտնվել են արյունատար մազանոթներով,
աճառի խոռոչներում տարբերակվում են օստեոբլաստների: Օստեոբլաստներն սկսում
են ձևավորել կոպիտ թելակազմ ոսկրային հյուսվածքը կարծրացած աճառի մնացած
ամբողջ հատվածով: Այսպես է ձևավորվում էնդոխոնդրիալ ոսկրային հյուսվածքը:
Էնդոխոնդրիալ ոսկրային հյուսվածքը էպիֆիզում նշմարվում է ծնունդից հետո, երբ
էպիֆիզներում ծագում են երկրորդական ոսկրացման կենտրոններ, այնպես, ինչպես
կատարվում էր դիաֆիզում: Հիալինային չփոփոխված աճառը էպիֆիզում պահպանվում
է միայն հոդային մակերեսներին և դիաֆիզին հարող հատվածում՝ մետաէպիֆիզային
թիթեղում, որի հաշվին էլ շարունակվում է ոսկրի աճը երկարությամբ:
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Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
1. Թիթեղաձև ոսկրային հյուսվածք. խողովակավոր ոսկրի դիաֆիզի լայնական
կտրվածք: Ներկումը կատարվում է ըստ Շմորլի: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ որոշել
վերնոսկրը: Վերնոսկրի տակ դասավորված են արտաքին գլխավոր թիթեղները: Ավելի
խոր դասավորված են թիթեղների համակարգը՝ օստեոնները: Յուրաքանչյուր օստեոնի
կենտրոնով անցնում է կենտրոնական խողովակը: Օստեոնների միջև տեղակայված են
ներդիր թիթեղները: Ոսկրի ներսից՝ շրջապատելով ոսկրածուծի խոռոչը, տեղավորված
են ներքին թիթեղները: Մեծ խոշորացմամբ ցանկացած թիթեղի վրա կարելի է տեսնել
օստեոցիտները, որոնք դասավորված են խոռոչներում՝ թիթեղներին զուգահեռ
ուղղությամբ, իսկ նրանց ելուստները տեղակայված են ոսկրային խողովակներում՝
ոսկրային թիթեղին ուղղահայաց:
Ուրվագծել և նշել վերնոսկրը, արտաքին գլխավոր թիթեղները, օստեոնային շերտը,
ներքին գլխավոր թիթեղները և էնդօստը: Օստեոնի վրա նշել օստեոնի խողովակում
արյունատար անոթը, օստեոնային ոսկրային թիթեղները՝ դասավորրված մի քանի
շերտերով, օստեոցիտները՝ ոսկրային թիթեղների միջև ներդիր ոսկրային թիթեղները
օստեոնների միջև:

ա
բ

գ

I-վերնոսկր, II- արտաքին գլխավոր թիթեղների շերտը՝
1. ոսկրային զուգահեռ թիթեղներ, 2. Օստեոցիտներ:
III-օստեոնային շերտ՝ 3. օստեոն (հավերսյան համակարգ)՝ ա/ հավերսյան խողովակ,
բ/ ոսկրային թիթեղներ, գ/ օստեոցիտ, 4. ներդիր թիթեղներ:
IV- ներքին գլխավոր թիթեղների շերտ:
109

Երկայնական կտրվածք, խոշորացումը՝ 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
Թիթեղաձև ոսկրային հյուսվածք, հոծ նյութ, օստեոններ (ներկումը ըստ Շմորլի, մեծ
խոշորացում)՝ 1. օստեոն, 2. օստեոնի խողովակը արյունատար անոթով,
3. օստեոցիտներ, 4. ներդրված ոսկրային թիթեղներ:
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Ոսկրային հյուսվածքի ուղղակի օստեոգենեզ: Խոզի ծնոտի լայնական կտրվածք.
Ներկումը կատարվում է հեմատոքսիլինով և էոզինով: Խոշորացումը միջին է:
Պատրաստուկի վրա անհրաժեշտ է գտնել կոպիտ թելակազմ ոսկրային հյուսվածքի
կղզյակները՝ հոմոգեն ներկված վարդագույնով: Կղզյակների միջև դասավորված են
մեզենքիմի բջիջները: Կղզյակների մակերևույթին խորանարդաձև օստեոբլաստներն են
բազոֆիլային ցիտոպլազմայով, ոսկրային խտրոցների ներսում տեսանելի են
օստեոցիտները: Խոշորացումը մեծացնելով՝ գտնել օստեոկլաստները. դրանք մի քանի
կորիզ պարունակող խոշոր բջիջներ են, ցիտոպլազման թեթև բազոֆիլային է:
Օստեոկլաստները դասավորվում են ոսկրային հյուսվածքի կղզյակների մակերևույթին:
Ուրվագծել և նշել պահանգները, որոնք ձևավորվել են կոպիտ թելակազմ ոսկրային
հյուսվածքից, օստեոցիտները, օստեոբլաստները, օստեոկլաստները և մեզենքիմը:

Խոշորացում 600 անգամ:
1. ոսկրային պահանգները, 2. օստեոցիտ, 3. ոսկրի կարծրացած միջբջջային նյութ,
4. օստեոբլաստ, 5. օստեոկլաստ, 6. չկարծրացած ոսկրային նյութ,
7. մեզենքիմային բջիջներ, 8. արյունատար մազանոթ:

Ոսկրի զարգացումը աճառի տեղում. անուղղակի օստեոգենեզ: Ներկումը
կատարվում է հեմատոքսիլին-էոզինով: Պատրաստուկի վրա անհրաժեշտ է գտնել
խողովակավոր ոսկրի աճառային ծիլի դիաֆիզի հատվածը: Այդ հատվածում վերնոսկրի
տակ տեսանելի է պերիխոնդրալ ոսկրային օղը (ոսկրային ժապավեն): Միջբջջային
նյութը նրանում հոմոգեն ներկված է վարդագույն, իսկ օստեոցիտների կորիզը՝
բազոֆիլային: Դիաֆիզի կենտրոնական հատվածում, որտեղ ընթանում է էնդոխոնդրալ
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ոսկրացումը, աճառի կարծրացած մատրիքսի երկնագույն և վարդագույն հատվածների
շուրջ ձևավորվում է էնդոխոնդրալ ոսկրը: Ոսկրի շերտերում տեսանելի են կարմիր
ոսկրածուծի բջջային կուտակումներ: Էպիֆիզի հետ սահմանագծում աճառային
կլանման հատվածն է, որտեղ կարծրացած աճառը քայքայվում է և փոխարինվում է
ոսկրային հյուսվածքով: Հետո հաջորդում է հիպերտրոֆիայի ենթարկված բջիջների
հատվածը, որտեղ խոնդրոցիտները նման են թափանցիկ բշտերի: Նրան հաջորդում է
պրոլիֆերացիայի հատվածը, որտեղ բազմացող խոնդրոցիտները դասավորված են
իրար վրա մետաղադրամային սյուների նման:
Ուրվագծել և նշել վերնոսկրը, պերիխոնդրալ ոսկրային ժապավենը, էնդոխոնդրալ
ոսկրը, իսկ նրանում՝ հանքայնացված աճառը, օստեոբլաստները, ձևավորվող
ոսկրածուծը, օստեոցիտները, աճառի պրոլիֆերացիայի հատվածը, չփոփոխված աճառի
հատվածը.

1. ինտակտ (անշարժ) աճառի հատված, 2. սյունաձև աճառի հատված, 3. բշտիկավոր
աճառի հատված, 4. դեստրուկցված հատված, 5. ոսկրային պահանգներ,
6. ոսկրածուծի խոռոչ, 7. պերիխոնդրալ ոսկրացում, 8. վերնոսկր:
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 14.
Մկանային հյուսվածքներ
Մկանային հյուսվածքները տարբերվում են կառուցվածքով և ծագմամբ, սակայն
միավորված են գործառութային հատկանիշով՝ կծկողականությամբ:
Մկանային հյուսվածքների գործառույթներն ապահովում են՝
-

մարմնի տեղաշարժը տարածության մեջ,

-

սրտամկանի ռիթմիկ գործունեությունը,

-

արյան շրջանառությունն անոթներով,

-

մարսողական ուղու գալարակծկումների կարգավորումը,

-

ներքին սնամեջ օրգանների նորմալ տոնուսը:

Հարթմկանային հյուսվածքը տեղակայված է ներքին օրգանների, ինչպես նաև
արյունատար

և

ավշային

անոթների

պատերում:

Հյուսվածքի

կառուցվածքա-

գործառութային միավորը հարթմկանային բջիջն է կամ հարթ միոցիտը: Վերջինս
երկարավուն ձև ունի: Կորիզը (ցուպիկաձև) դասավորված է բջջի կենտրոնում, իսկ
միտոքոնդրիումները,

Գոլջիի

համալիրը,

ԷՑ-ն՝

բևեռներում,

չգծավորված

միոֆիլամենտները՝ բջջի երկայնքով: Եթե կտրվածքն անցնում է հարթ միոցիտի
ծայրամասով. Այն, թվում է, անկորիզ և փոքր կառուցվածքով: Եթե կտրվածքն անցնում է
հարթ միոցիտի միջնամասով, ապա կառույցի տրամագիծն ավելի մեծ է և կենտրոնում
միշտ առկա է լինելու կլոր կորիզը: Ցիտոպլազմայի ծայրային հատվածը զբաղեցնում են
կծկող

և

բշտային

միոֆիբրիլների

համակարգերը:

բացակայությամբ,

Կծկողական

համակարգը

ցիտոպլազմայում

և

բնորոշվում

պլազմոլեմայի

է

վրա

քաոսայնորեն դասավորված խիտ մարմնիկներով, որոնց միանում են ակտինային և
միջանկյալ ֆիբրիլները: Բշտային համակարգը պահեստավորում է էկզո- և էնդոգենային
ծագման կալցիումը, ներկայացված է կավեոլներով: Բջիջների միջև տեղակայված են
կոլագենային և առաձգական թելերը:

Միջաձիգ զոլավոր կմախքային մկանային հյուսվածքը մարդու օրգանիզմում
ամենատարածված մկանային հյուսվածքն է: Բացի հենաշարժական համակարգի մասը
լինելուց, նրանք ձևավորում են ակնաշարժ մկանները, բերանի խոռոչի պատի
մկանները, լեզվի, ըմպանի, կոկորդի, կերակրափողի վերին երրորդի մկանները:
Զարգացման աղբյուրը սոմիտների միոտոմների բջիջներն են:
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Մկանային հյուսվածքների դասակարգումը

հարթ մկանային

միջաձիգ զոլավոր մկանային

հյուսվածքներ

հյուսվածքներ

մեզենքիմային

սոմիտների
միոտոմներ

ծագման

միոէպիկարդային
թիթեղներ

անոթներ, ներքին
օրգաններ

կմախքային

Էպիդերմային
ծագման

քրտնագեղձերի,
կաթնագեղձերի,
թքագեղձերի,
արցունքագեղձերի
միոէպիթելային բջիջներ

նյարդային
ծագման

ծիածանաթաղանթի
մկաններ
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սրտամկաններ

Կմախքային (սոմատիկ) մկանային հյուսվածքը ձևավորվում է միջաձիգ-զոլավոր
մկանային թելերի խրձերով, որոնք նրա կառուցվածքագործառութային միավորն են:
Կմախքային մկանային հյուսվածքի մկանային թելը գլանաձև ամբողջություն է 10100մկմ տրամագծով (միջինը՝ 50մկմ) և փոփոխական երկարությամբ (10-30սմ):
Մկանային թելերը մկաններում ձևավորում են խրձեր, որոնցում նրանք դասավորված
են իրար զուգահեռ: Մկանային թելի բաղադրիչ է
զբաղեցնում է հիմնական
միոսատելիոցիտներով՝

ծավալը

փոքր

միոսիմպլաստային մասը. այն

և սահմանափակված է պլազմոլեմայով

երկարավուն

բջիջներով,

որոնք

հարակից

և
են

միոսիմպլաստի մակերևույթին և տեղակայված են պլազմոլեմայի խոր շերտերում:
Արտաքուստ
թաղանթով:

պլազմոլեման
Պլազմոլեման

և սատելիոցիտները
հիմային

թաղանթի

ծածկված
հետ

են

հիմային

ամբողջովին

հաստ

կազմում

է

սարկոլեման: Հիմային թաղանթին են հյուսվում ռետիկուլային թելերը: Մկանային թելի
միոսիմպլաստային մասը պարունակում է մի քանի հարյուրից մինչև մի քանի հազար
կորիզ, որոնք սարկոպլազմայի ծայրամասում են (նկար 1): Նրանք երկարավուն են և
ձգվում

են

թելի

առանցքի

երկարությամբ:

Միոսիմպլաստի

սարկոպլազման

պարունակում է ընդհանուր նշանակության բոլոր օրգանելները, ինչպես նաև հատուկ
կրճատվող միոֆիբրիլներն ու ներառուկները: Միոսիմպլաստում բջջային կենտրոնը
բացակայում է: Կծկվող օրգանելները՝ միոֆիբրիլները, կազմում են սարկոպլազմայի
զգալի ծավալը: Յուրաքանչյուր միոֆիբրիլ կազմված է մեծ քանակությամբ ճիշտ
հերթագայող մուգ և լուսավոր զոլերից: Բևեռացված լույսի տակ մուգ սկավառակները
հայտնաբերում են կրկնակի ճառագայթաբեկում, այդ պատճառով էլ կոչվում են
անիզոտրոպներ (А-սկավառակներ): Լուսավոր սկավառակներն այս հատկությամբ
օժտված չեն և կոչվում են իզոտրոպային (I-սկավառակներ): Յուրաքանչյուր միոֆիբրիլը
ձևավորված է զուգահեռ ընթացող միոֆիլամենտների խրձերից: А-սկավառակները
կազմված են հաստ ու բարակ միոֆիլամենտներից, իսկ I-սկավառակները՝ միայն
բարակներից: Բարակ միոֆիլամենտները ձևավորված են ակտին, տրոպոմիոզին,
տրոպոնին,

իսկ

հաստերը՝

միոզին

սպիտակուցներով:

Բարակ

ֆիլամենտները

հաստերի միջև են՝ ձևավորելով հեքսագոնային դիրք:
Միոֆիբրիլների

կառուցվածքա-գործառութային

միավորը

սարկոմերն

է:

Սարկոմերի պայմանական բանաձևն է՝
0,5I-սկավառակ+1А-սկավառակ+0,5I- սկավառակ:
Հարևան սարկոմերների կցման սահմանը համապատասխանում է Z-գծերին
(տելոֆրագմային), որը կազմված է -ակտինին, դեսմին, վիմենտին սպիտակուցներից և
անցնում է I-սկավառակի միջնամասով: Միոզինային А-սկավառակի միջին հատվածը,
ուր չեն հասնում ակտինային միոֆիալմենտները, ավելի լուսավոր է և կոչվում է Hգոտի: Այն հատում է М-գոտին (մեզաֆրագմա): Սարկոլեման ձևավորում է Тխողովակները կամ խորը ներհրումները:
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ծայրամասային
ցիստեռներ

միոֆիբրիլներ

միտոքոնդրիում

սարկոպլազմա

սարկոլեմա

միոֆիբրիլ

բարակ ֆիլամենտներ
հաստ ֆիլամենտներ

տրիադա
սարկոպլազմային
ցանց
Т-խողովակներ

Նկար 1. Մկանաթելի կառուցվածքը
Յուրաքանչյուր միոֆիբրիլի շուրջ երկարությամբ ընթանում են սարկոպլազմային
ցանցի

խողովակները:

Այսպես

են

ձևավորվում

երկայնական

և

լայնական

համակարգերը, որոնք կտրվածքի վրա տեսանելի են եռյակներով (տրիադաներով):
Եռյակները երկայնական խողովակների և հարթ սարկոպլազմային ցանցի երկու
ցիստեռների համակարգն է: Սարկոպլազմայի ցանցի ցիստեռներում կուտակվում են
կալցիումի իոններ, որոնք անհրաժեշտ են մկանային թելերի կրճատման համար:

Սրտամկանի հյուսվածքը զարգանում է խոռոչային մեզոդերմայի ընդերային
(վիսցերալ)

թերթիկից:

Սրտամկանի

հյուսվածքի

կառուցվածքագործառութային

միավորը սրտամկանային բջիջներն են կարդիոմիոցիտները: Սրանք երկարավուն են,
ուղղանկյունաձև և հարևան բջիջներին միանալով՝ ձևավորում են մկանաթել հիշեցնող
երկար

շղթա:

Այդ

թելը

գործառույթային

է:

Կարդիոմիոցիտների

կորիզները

տեղակայված են կենտրոնում, իսկ գծավորված միոֆիբրիլները՝ բջջի ծայրում:
Կարդիոմիոցիտների ծայրերը ձևավորում են ներդիր սկավառակները: Միոկարդում
կրճատվող (տիպիկ) բջիջներից բացի, կան նաև ատիպիկ կարդիոմիոցիտներ: Նրանց
բնորոշ են խոշոր չափերը, կլոր կամ օվալային ձևը, լուսավոր ցիտոպլազման,
զոլավորությունից համարյա զրկված և տարակենտրոն տեղակայված կորիզը:
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Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց

Միզապարկի հարթմկանային հյուսվածք: Ներկումը կատարվում է հեմատոքսիլինէոզինով: Մանրադիտակի խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել մկանային թաղանթը:
Խոշորացումը

մեծացնելով՝

անհրաժեշտ

է

գտնել

հարթ

միոցիտները,

որոնք

երկայնական կտրվածքում երկարավուն իլիկաձև են: Բջջի կենտրոնում տեղակայված է
ցուպիկաձև կորիզը: Յուրաքանչյուր բջջի շուրջը առկա են կոլագենային և առաձգական
թելեր, բայց նրանք գույնով միախառնվում են ցիտոպլազմայի բջիջներին: Լայնական
կտրվածքում բջիջներն ու նրանց կորիզները կլոր են:
Ուրվագծել և նշել բջիջների խումբը երկայնական հատույթում, բջիջների խումբը
լայնական հատույթում:

Խոշորացում 600 անգամ:
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1
3

4

5

2

1. միոցիտների երկայնական հատույթ, 2. միոցիտների լայնական հատույթ,
3. միոցիտների պլազմոլեմա, 4. ցիտոպլազմա, 5. միոցիտների կորիզ:
Միջաձիգ-զոլավոր (կմախքային) մկանային հյուսվածք: Ներկումը կատարվում է
երկաթային հեմատոքսիլինով: Մանրադիտակի խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել
մկանային հյուսվածքը: ՝խոշորացումը մեծացնելով՝ գտնել երկայնական կտրվածքում
գլանաձև թելերը, իսկ լայնական կտրվածքում՝ կլոր թելերը: Կորիզները դասավորված
են սիմպլաստի ծայրում: Երկայնական կտրվածքում կորիզն օվալաձև է, իսկ
լայնականում՝ կլոր: Միոֆիբրիլները լավ նկատելի են միայն երկայնական հատույթում:
Ուրվագծել և նշել երկայնական կտրվածքում մկանաթելերի խումբը, իսկ
նրանցում՝ կորիզը, սարկոպլազման և սարկոլեման, մկանաթելերի խումբը լայնական
կտրվածքում, իսկ նրանցում՝ կորիզը, սարկոպլազման, սարկոլեման:
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Խոշորացում 600 անգամ:

6

5
4
2
3

1
1. մկանաթելի երկայնական կտրվածքը, 2. մկանաթելի լայնական կտրվածքը,
3. մկանաթելի սարկոլեման, 4. մկանաթելի սարկոպլազման,
5. միոսիմպլաստի կորիզը, 6. միջաձիգ զոլավորություն:
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Սրտամկանի հյուսվածք: Ներկումը կատարվում է երկաթային հեմատոքսիլինով:
Ուշադրություն

դարձնել

սրտամկանի

մկանաթելերի

բջջային

կազմությանը,

բերանակցումներին և ներդիր սկավառկներին: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել
մկանային հյուսվածքը, իսկ նրանում, խոշորացումը մեծացնելով, երկայնական հատված
կարդիոմիոցիտները, կտրվածքի վրա դրանք մեծ մակերես են գրավում, ներկված են սև
գույնով: Կարդիոմիոցիտների կորիզները բջջի կենտրոնում են, ներդիր սկավառակները
(հարևան

կարդիոմիոցիտների

սահմանները)

սև

շերտեր

են՝

բերանակցումներ

մկանային բջիջների միջև, որոնք միացնում են բջիջների ծայրային մակերեսները:
Ուրվագծել և նշել կարդիոմիոցիտները, ցիտոպլազման, կարդիոմիոցիտների
կորիզը, ներդիր սկավառակները, բերանակցումները:

Խոշորացում 600 անգամ:
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 15 - 16.
Նյարդային հյուսվածք
Նյարդային հյուսվածքը նյարդային բջիջների և նեյրոգլիաների փոխկապակցված
համակարգ է, որն ապահովում է տարբեր գրգիռների ընկալումը, նյարդային
ազդակների մշակումն ու փոխանցումը: Այն մասնակցում է օրգանիզմի արտաքին և
ներքին միջավայրից ինֆորմացիայի ստացմանը, պահպանմանն ու մշակմանը,
ապահովում է մարդու բոլոր օրգանների ու համակարգերի կարգավորումն ու
ինտեգրումը:
Նյարդային հյուսվածքը զարգանում է մեջքային էկտոդերմայից: Նյարդային
հյուսվածքը կազմված է նեյրոններից (նյարդային բջիջներից) և գլիայից: Նյարդային
համակարգի յուրաքանչյուր մաս (մեծ ուղեղի կեղև, ողնուղեղի նյարդային հյուսվածք,
հիպոթալամուսի նեյրոսեկրետոր հյուսվածք, ուղեղաբնի, վեգետատիվ հանգույցների
նյարդային

հյուսվածք

և

նյարդային

համակարգի

այլ

հատվածներ)

ունի

իր

կառուցվածքագործառութային առանձնահատկությունները:

Նեյրոններ:

Նյարդային բջիջները, նեյրոնները կամ նեյրոցիտները նյարդային

հյուսվածքի հիմնական բջջային դիֆերոնն են: Նեյրոմեդիատորների միջոցով բջիջներն
իրականացնում են ազդակի ընդունումը, դրա փոխանցումը նյարդային այլ բջիջների
կամ բջիջ-էֆեկտորների:

Նեյրոնները

տարբերվում են

չափերով, կազմությամբ,

գործառույթներով: Ըստ գործառութային հատկանիշների՝ նեյրոնները լինում են զգացող
(ընկալչական),

ներդրված

(ասոցիատիվ)

և

շարժիչ

(էֆեկտոր):

Ըստ

հյուսվածաբանական հատկանիշների՝ նյարդային բջիջները լինում են աստղաձև,
բրգաձև, իլիկաձև և այլն: Բջիջների ձևի վրա ազդում է ելուստների քանակը: Նյարդային
բջջի մարմինը պարունակում է նեյրոպլազմա և սովորաբար մեկ կորիզ: Նեյրոնների
մարմնի

չափերը

տատանվում

են

5-130մկմ-ի

սահմաններում:

Ելուստների

երկարությունը մի քանի միկրոմետրից մինչև 1-1.5մ է: Ելուստների քանակով
պայմանավորված՝ նեյրոնները միաբևեռ են (միելուստանի), կեղծ միաբևեռ (նեյրոնի
մարմնից առաջնահերթ հեռանում է մեկ ելուստ, որը շուտով բաժանվում է երկուսի),
երկբևեռ (երկու ելուստներով) և բազմաբևեռ (ելուստները երկուսից ավելի են) (նկար 1):
Նյարդային բջիջների ելուստները մասնագիտացված են որոշակի գործառույթների
իրականացմանը և ըստ դրա՝ բաժանվում են երկու տեսակի: Դրանցից մեկը կոչում է
դենդրիտ (dendron - ծառ). դրանք խիստ ճյուղավորված են: Այդ ելուստներն ընկալում են
գրգիռը և ազդակներն կացնում են նեյրոնի մարմնի ուղղությամբ: Մյուս տեսակի
ելուստները կոչվում են աքսոններ: Նրանք կատարում են նյարդային ազդակների՝
նեյրոնի՝ մարմնից հեռացման գործառույթը: Նյարդային բջիջներն ունեն մի քանի
դենդրիտներ, բայց միայն մեկ աքսոն: Նյարդային բջջի կորիզը խոշոր է, կլոր,
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պարունակում է ապակոնդենսացված (դիսպերսված) քրոմատին: Կորիզում առկա են
մեկ-երկու խոշոր կորիզակներ: Կորիզների մեծամասնությունը պարունակում է
քրոմոսոմների դիպլոիդային հավաքածու: Նյարդային բջիջների համար բնութագրական
է ՌՆԹ սինթեզի և սպիտակուցների բարձր մակարդակը: Նեյրոպլազմայում լավ
զարգացած են հատիկավոր ԷՑ-ի տարրերը՝ մեծ քանակությամբ ռիբոսոմներով,
միտոքոնդրիումներով, Գոլջիի համալիրով:

Նկար 1. Նեյրոններ:

Նեյրոգլիա: Նյարդային հյուսվածքի զարգացման գործընթացում նյարդային
խողովակից, ինչպես նաև նյարդային կատարից զարգանում են գլիոբլաստները՝
նեյրոգլիալ

բջջային

դիֆերոնները:

Դրանք

կատարում

են

հենարանային,

սահմանազատիչ, սնուցող, արտազատական, պաշտպանական և այլ գործառույթներ:
Գլիան բաժանվում է մակրոգլիայի և միկրոգլիայի: Նեյրոգլիան նյարդային հյուսվածքի
համար ստեղծում է մշտական, հաստատուն ներքին միջավայր՝ ապահովելով
հյուսվածքային հոմեոստազը և նյարդային բջիջների նորմալ գործառույթը: Ըստ
կազմության և բջջիների տեղակայման՝ մակրոգլիան լինում է էպենդիմային գլիաի,
աստղաձև գլիա և օլիգոդենդրոլոգիա (նկար 2):
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Էպենդիմային գլիան պաստառում է ողնուղեղի կենտրոնական խողովակը և
ուղեղի փորոքները: Էպենդիմագլիայի բջիջները մասնակցում են ողնուղեղային հեղուկի
ձևավորմանը: Աստղաձև գլիան ողնուղեղի և գլխուղեղի հենարային կառուցվածքն է՝
կմախքը: Նրանում տարբերում են բջիջների երկու տեսակ՝ պրոտոպլազմային և
թելակազմ: Առաջինները տեղակայվում են գլխավորապես ուղեղի գորշ նյութում: Դրանք
կարճ են ու հաստ ելուստներով: Երկրորդները տեղակայվում են ուղեղի սպիտակ
նյութում: Օլիգոդենդրոգլիան կազմված է օլիգոդենդրոցիտներից: Դրանք շրջապատում
են

նեյրոնների

մարմինները

և

դրանց

ելուստները՝

ընդհուպ

վերջնական

ճյուղավորումներ: Օլիգոդենդրոցիտների մի քանի տեսակներ կան: Կենտրոնական
նյարդային համակարգի օրգաններում օլիգոդենդրոգլիան արտահայտվում է փոքր
ելուստներով

բջիջներով՝

գլիոցիտներով:

Ողնուղեղային

հանգույցների

զգացող

նեյրոնների բջջամարմինների շուրջը հանգուցային գլիոցիտներն են (թիկնոցային
գլիոցիտներ): Նյարդային բջիջների ելուստներն ուղեկցվում են նեյրոլեմմոցիտներով
կամ շվանյան բջիջներով: Օլիգոդենդրոգլիոցիտներն ապահովում են նեյրոնների
սնուցումը և կարևոր դեր են կատարում նեյրոնների գրգռման և արգելակման, ինչպես
նաև նրանց ելուստներով նյարդային ազդակների փոխանցման գործընթացներում:

միկրոգլիա
նեյրոն

աստրոցիտներ
մազանոթներ

օլիգոդենդրոցիտ

միելինապատ
աքսոն

էպենդիմոցիտներ

միելինային
թաղանթ

Նկար 2. Նեյրոգլիոցիտներ:
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Միկրոգլիա:

Սրա զարգացման աղբյուրը ցողունային արյունաստեղծ բջիջն է:

Միկրոգլիայի բջիջները դրսևորում են ֆագոցիտարային ակտիվություն: Նրանց
գործառույթներն են վարակներից և վնասումներից պաշտպանությունը, նյարդային
հյուսվածքի խաթարմանը նպաստող արգասիքների հեռացումը: Գլիայի բջիջների
չափերը մեծ չեն, երկարավուն են: Դրանց կարճ ելուստները երկրորդային և երրորդային
ճյուղավորում ունեն: Կորիզը երկարավուն է՝ խիտ քրոմատինով:

Նյարդաթելեր: Նյարդային բջջի ելուստը, որը շրջապատված է գլիալ թաղանթով,
կոչվում է նյարդաթել: Նյարդային բջջի ելուստը նյարդաթելում կոչվում է առանցքային
գլան, իսկ գլիալ թաղանթի բջիջները՝ նեյրոլեմմոցիտներ: Տարբերում են միելինապատ և
միելինազուրկ նյարդաթելեր: Միելինազուրկ նյարդաթելերում նյարդային բջիջների
ելուստները ընկղմված են նեյրոլեմոցիտների մակերեսում: Գլիալ բջջի մարմնում
ընկղմված նյարդային ելուստը սահմանափակված է ինչպես սեփական պլազմոլեմայով,
այնպես էլ նեյրոլեմմոցիտի թաղանթով: Նա կարծես կախված լինի իր երկթերթանի
ծալքում:

Թաղանթի

այդ

ծալքերը

կոչվում

են

մեզաքսոններ:

Միելինազուրկ

նյարդաթելերը կարող են ներառել մի քանի առանցքային գլաններ: Միելինապատ
նյարդաթելը կազմված է նեյրոնի ելուստից և նեյրոլեմմոցիտներից (շվանյան բջիջներ):
Առանցքային գլանն ուղղակի ընկղմված չէ նեյրոլեմոցիտների ցիտոպլազմայում, այլ
շրջապատված

է

պարուրաձև

նեյրոլեմմոցիտների՝

պտտվող

շերտավոր

թաղանթով

մեզաքսոնների

(միելինով)՝

փաթաթումից:

ձևավորված

Պատրաստուկներն

օսմիումով մշակելիս միելինային թաղանթը ներկվում է մուգ շագանակագույնով՝
պայմանավորված ճարպերի շատ պարունակությամբ (միելինի զանգվածի համարյա
2/3-ը):

Միելինային

սեղմվածքներ
(մեզաքսոնների
տասխանում

թելերի

(Ռանվեի
ոչ
են

երկայնքով

սեղմվածքներ)

սերտորեն
հարակից

առկա
և

են

նեղացումներ՝

հատումներ՝

դասավորված
լեմմոցիտների

տեղը):

շեղ

հանգուցային

լուսավոր

Սեղմվածքները

սահմաններին:

շերտեր

համապա-

Յուրաքանչյուր

միջհանգուցային հատված ունի մեկ նեյրոլեմմոցիտ: Միելինապատ նյարդաթելերը
հաստ են միելինազուրկ թելերից և ազդակի փոխանցման արագությունն էլ բարձր է՝ 5120մ/վրկ՝ ի տարբերություն միելինազուրկ նյարդաթելի՝ 1-2մ/վրկ:
Վերականգնում:

Նեյրոններին

հատկանշական

է

միայն

ֆիզիոլոգիական

վերականգնումը: Մահացած նեյրոնները չեն վերականգնվում ո՛չ կենտրոնական
նյարդային, ո՛չ էլ ծայրամասային նյարդային համակարգերում: Կենտրոնական
նյարդային համակարգում սովորաբար նյարդաթելերը լիարժեք չեն վերականգնվում:
Ծայրամասային նյարդերի նյարդաթելերը սովորաբար լավ են վերականգնվում:
ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒՅԹՈՒՆՆԵՐ: ՍԻՆԱՊՍՆԵՐ
Բոլոր նյարդաթելերը վերջանում են նյարդային վերջավորություններով: Ըստ
գործառույթի՝ դրանց բաժանում են երեք խմբի՝ միջնեյրոնային սինապսներ. ապահովում
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են կապը նեյրոնների միջև, էֆեկտորային (էֆերենտ) վերջավորություններ. նյարդային
համակարգից ազդակը փոխանցում են կատարող օրգաններին (մկաններ, գեղձեր),
գոյություն

ունեն

աքսոնների

վրա,

աֆեկտոր

(ընկալչային

կամ

զգացական)

վերջավորություններ. ընդունում են արտաքին և ներքին աշխարհի գրգիռները:
Միջնեյրոնային սինապսները նյարդաթելերի միջև առանձնահատուկ կապեր են,
որոնք ենթաբաժանվում են էլեկտրականի և քիմիականի (նկար 3):
Ըստ տեղակայման՝ տարբերում են՝ 1) աքսո-սոմատիկ. մի նեյրոնի տերմինալները
վերջանում են մյուսի մարմնի վրա, 2) աքսո-դենդրիտային. մի նեյրոնի աքսոնի
տերմինալը կոնտակտի մեջ է մտնում մյուսի դենդրիտի հետ 3) աքսո-աքսոնային. մի
նեյրոնի աքսոնի տերմինալն ավարտվում է մյուսի աքսոնի վրա:
Քիմիական սինապսներն ապահովում են ազդակի միակողմանի փոխանցումը:
Բջիջների

միջև

փոխհարաբերությունը

քիմիական

սինապսների

աշխատանքի

ընթացքում կատարվում է «հրահանգ-կատարող» սկզբունքով՝ ի տարբերություն
էլեկտրական սինապսների: Քիմիական սինապսը կազմված է երեք բաղադրիչներից՝
նախասինապսային

հատվածից

(պատկանում

է

հրահանգավորող

բջջին),

հետսիանպսային հատվածից (պատկանում է կատարող բջջին) և սինապսային
ճեղքերից:

նախասինապտիկ
նեյրոն

կոնեկսոն
նախասինապ
տիկ թաղանթ

Ճեղքանման
կոնտակտ

ետսինապտիկ
նեյրոն

նմ
նմ

մ

նմ
նմ

մ

հետսինապտիկ
թաղանթ

Նկար 3. Սինապսի կառուցվածքը:
Էֆեկտոր նյարդային վերջավորությունները շարժիչ նեյրոնների աքսոնների
ծայրային ապարատներն են, որոնք երկու տեսակի են՝ շարժիչ և սեկրետոր: Շարժիչ
վերջավորություններ առկա են միջաձիգ-զոլավոր և հարթ մկաններում, սեկրետորը՝
գեղձերում (նկար 4):
Ընկալչային (զգացող) նյարդային վերջավորությունները զգացական նեյրոնների
դենդրիտների ծայրային ապարատներն են: Ըստ գործառութային հատկանիշների՝
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դրանք լինվում են՝ արտաընկալիչներ (էքստերոռեցեպտորներ) և ներընկալիչներ
(ինտերոռեցեպտորներ): Ըստ կազմության՝ բաժանվում են ազատ և ոչ ազատ
ընկալիչների: Ոչ ազատ ընկալիչները բաժանվում են չպատիճավորվածների և
պատիճավորվածների: Ազատները կազմված են միայն զգացող նյարդաթելի ծայրային
ճյուղավորումներից:

Մաշկի

էպիթելը

պարունակում

է

ազատ

ընկալչական

վերջավորություններ: Միելինապատ նյարդաթելը, մոտենալով հիմային թաղանթին,
կորցնում է միելինային թաղանթը, ճյուղավորվում է՝ թափանցելով էպիթելի բջիջների
միջև:
նյարդամկանային
իլիկ

ազատ նյարդային վերջավորություն

շոշափելիքի
Մեյսների մարմնիկ
չպատիճավորված

Ֆատեր Պաչինիի
մարմնիկ

նյարդային
վերջավորություն

Նկար 4. Նյարդային վերջավորություններ:
Ոչ

ազատ

չպատիճավորված

առանձնահատուկ

փոփոխված

վերջավորություններն

ունակ

են

ընկալիչները

հաղորդակցվում

են

բջիջների՝

Մերկելի

բջիջների

ընդունելու

նույնիսկ

ամենաթույլ

էպիթելի

հետ:

Այս

գրգիռները՝

ընկալելով ճնշումը և ջերմաստիճանը: Շարակցական հյուսվածքի ընկալիչները
տարատեսակ

են,

դրանց

ծայրային

համալիրներում,

սովորաբար

առկա

են

կազմված

են

նեյրոլեմմոցիտներ՝ ուղեկցելով նյարդաթելի ճյուղավորումը:
Շարակցական

հյուսվածքի

պատիճավորված

ընկալիչները

ճյուղավորված առանցքային գլանից և գլիալ բջիջներից: Արտաքուստ այդպիսի
ընկալիչները

շրջապատված

վերջավորությունների

են

օրինակ

շարակցահյուսվածքային
են

Ֆատեր-Պաչինի

պատիճով:

թիթեղաձև

Այդպիսի

մարմնիկները,

շոշափելիքի մարմնիկները՝ Մեյսների մարմնիկները, ինչպես նաև Կրաուզեի անոթը,
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Ռուֆֆինի մարմնիկները, մկանների ընկալիչները և ջլերը՝ նյարդամկանային իլիկը և
նյարդաջլային

իլիկը:

Շարկցական

հյուսվածքում

տարածված

են

այդպիսի

վերջավորությունների երկու տեսակ՝ 1. Մեյնսների շոշափելիքի մարմնիկներ. դերմայի
մակերևույթային շերտերում են: Ընկալում են թույլ ճնշումը (այս տեսակի ընդունումը
կոչվում է շոշափում): 2. թիթեղաձև կամ Ֆատեր-Պաչինիի մարմին. բուն մաշկի խոր
շերտերում են և ներքին օրգանների հիմքում, ընկալում են համեմատաբար ուժեղ
ճնշումները:

Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
1. Միջողնային հանգույցի կեղծ միաբևեռ բջիջներ: Ներկումը կատարվում է
հեմատոքսիլին-էոզինով:

Մանրադիտակի

խոշորացումը

փոքրացնելով՝

գտնել

նեյրոցիտները՝ խոշոր, կլոր բջիջները, որոնք դասավորված են հանգույցի ծայրում,
հանգույցի կենտրոնով անցնում են նյարդաթելերը՝ օքսիֆիլ ներկված ձգանները՝
օվալաձև կորիզներով (լեմմոցիտների կորիզները): Խոշորացումը մեծացնելով՝ գտնել՝ 1.
նեյրոցիտում կորիզը՝ կլոր, լուսավոր, խոշոր, կտրուկ բազոֆիլային կորիզակով, 2. բջիջսատելիտները (գլիոցիտներ), որոնք շրջապատում են նեյրոցիտների մարմինը, ունեն
փոքր, խիտ կորիզ. գլիոցիտների ցիտոպլազման գործնականում նշմարելի չէ:
Ուրվագծել և նշել կեղծ միաբևեռ նեյրոնը, իսկ նրանում նշել մարմինը, կորիզը,
ցիտոպլազման, հանգույցի գլիոցիտների կորիզները:

Խոշորացում 600 անգամ.
1. զգացող կեղծ միաբևեռ նեյրոններ, 2. նեյրոնի կորիզը կորիզակով,
3. նեյրոնի ցիտոպլազմա, 4. սատելիտները՝ թիկնոցային գլիոցիտներ,
5. նեյրոնի շարակցահյուսվածքային թաղանթի ֆիբրոբլաստները:
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1. կեղծ միաբևեռ բջջի մարմին, 1.1. կորիզ, 1.2. ցիտոպլազմա; 2. սատելիտային գլիալ
բջիջներ, 3. շարակցահյուսվածքային պատիճ:

Տիգրոիդ (քրոմատոֆիլ նյութը ողնուղեղի նեյրոցիտներում): Ներկումը կատարվում
է Նիսլի մեթոդով: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել նեյրոցիտները: Խոշորացումը
մեծացնելով գտնել կլոր կորիզները, կորիզակները՝ կտրուկ բազոֆիլ ներկված,
բազոֆիլային նյութի երկնագույն կոշտուկները՝ դիֆուզ տարածված ցիտոպլազմայով,
բացառությամբ նեյրիտի կամ աքսոնի հեռացման տեղի:
Ուրվագծել և խոշորացումը մեծացնելով՝ նշել նեյրոցիտը, իսկ նրանում՝ կորիզը,
կորիզակը, քրոմատիֆիլ նյութի կոշտուկները:
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Խոշորացում 600 անգամ.

1. Նիսլի բազոֆիլային նյութը, 2. պերիկարիոնը, 3. դենդրիտը, 4. աքսոնը,
5. աքսոնային բլրակը, 6. կորիզը:
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2. Ողնուղեղի բազմաբևեռ նեյրոցիտներ (լայնական կտրվածք):

Ներկումը

կատարվում է արծաթի աղերով: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել ողնուղեղի գորշ
նյութը, որը օրգանի կենտրոնում տեղակայված է թիթեռի կառուցվածքով: Առջևի
եղջյուրներում

(համեմատաբար

լայն

են)

գտնել

նեյրոցիտները՝

խոշոր,

մուգշագանակագույն աստղաձև բջիջները:
Ուրվագծել և խոշորացումը մեծացնելով՝ նեյրոցիտների մեջ նշել կորիզը,
ելուստները, նեյրոֆիբրիլները:

Խոշորացում 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ.
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1. նեյրոցիտի մարմինը, 2. նեյրոցիտի ելուստները, 3. նեյրոցիտի կորիզը, 4. կորիզակը,
5. նեյրոցիտների նեյրոֆիբրիլները:

Միելինապատ

նյարդաթելեր

(նստանյարդի

շերտատված

պատրաստուկ):

Օսմիական թթով ներկված միելինային թաղանթի սև գույնը պայմանավորված է
նրանում ճարպերի առկայությամբ: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել մեկուսացված
միելինապատ թելը: Խոշորացումը մեծացնելով՝ նրանում գտնել 1. առանցքային գլանը.
թելում կենտրոնական դիրք ունի, լուսավոր է, ներկված չէ, 2. միելինային թաղանթը.
առանցքային գլանից դուրս է տեղակայված, ներկված է սևով, միելինի կտրտումները
նեղ, լուսավոր, շեղ ճեղքեր են, 3. Սեղմվածքները. միելինային թաղանթից զուրկ
հատվածները,

4.

նեվրիլեմման

(նեյրոլեմմոցիտների

ցիտոպլազման).

լուսավոր

հատված է, որը միելինային սև թաղանթից դուրս է: Լավ նշմարվում է հանգուցային
սեղմվածքի շրջանը:
Ուրվագծել և նշել միելինային նյարդաթելը, առանցքային գլանը, միելինային
շերտը, նյարդաթելի հանգուցային սեղմվածքը (Ռանվեի սեղմվածքը) նեվրիլեմման,
շվանյան բջիջների պլազմոլեման:
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Խոշորացում 400 անգամ.

1. առանցքային գլան, 2. միելինային թաղանթ, 3. նեվրիլեմա, 4. Ռանվեի սեղմվածք.
5. Շվանյան բջջի բջջաթաղանթ
Միելինազուրկ նյարդաթել (նյարդի շերտատված պատրաստուկ): Ներկումը
կատարվում է հեմատոքսիլին-էոզինով: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել
մեկուսացված նյարդաթելերը: Խոշորացումը մեծացնելով դրանք երևում են որպես
բարակ, վարդագույն ձգաններ, որոնց մուտքի մոտ դասավորված են լեմմոցիտների
օվալաձև, երկնամանուշակագույն կորիզները: Պատրաստուկի վրա նկատելի չեն
նեյրոլեմոցիտների թաղանթները, մեզաքսոնը և առանցքային գլանները, քանի որ շատ
բարակ են:
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Ուրվագծել և նշել միելինազուրկ նյարդաթելերը, նեյրոլեմմոցիտների կորիզները
(շվանյան բջիջներ)՝ 1. առանցքային գլանները, 2. լեմմոցիտների կորիզները:

Խոշորացում 400 անգամ.

1. առանցքային գլաններ, 2. լեմոցիտների կորիզներ:
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 17-19.
Նյարդային համակարգ
Նյարդային համակարգն ապահովում է օրգանիզմի կենսական գործընթացների և
արտաքին միջավայրի հետ նրա փոխազդեցության կարգավորումը: Նյարդային
համակարգի գործառույթները հիմնված են ռեֆլեքսների վրա: Ռեֆլեքսների մորֆոլոգիական հիմքը նեյրոնների շղթայից (աֆերենտ, ասոցիատիվ և էֆեկտոր) կազմված
ռեֆլեկտորային աղեղներն են, որոնք դասավորված են նյարդային համակարգի
ծայրային և կենտրոնական բաժիններում: Անատոմիորեն նյարդային համակարգը
բաժանվում է՝ կենտրոնական (գլխուղեղ և ողնուղեղ) և ծայրամասային (նյարդային
ցողուն, հանգույցներ և վերջավորություններ) մասերի: Ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից
այն բաժանվում է ինքնավար կամ վեգետատիվ (կարգավորում է ներքին օրգանների,
անոթների, գեղձերի գործունեությունը) և սոմատիկ կամ ողնուղեղային բաժինների, որը
նյարդավորում է օրգանիզմի մնացած մասը:
Ծայրամասային նյարդային համակարգն արտահայտվում է ծայրամասային
նյարդերով, նյարդային հանգույցներով և նյարդային վերջավորություններով:

Նյարդային ցողունները (նյարդեր) գլխի և ողնուղեղի նյարդային կենտրոնները
կապում են աշխատանքային օրգանների հետ: Ծայրամասային նյարդերը ձևավորված
են նյարդաթելերի խրձերից, որոնք կազմված են միելինային կամ միելինազուրկ
մանրաթելերից

(կամ

էլ՝

երկուսից

միաժամանակ)

և

միավորված

են

շարակցահյուսվածքային թաղանթներով: Նրանում տարբերակում են թաղանթների մի
քանի տեսակ՝ էնդոնևրիում, որը փուխր շարակցական հյուսվածք է, շրջապատում է
առանձին

նյարդաթելը,

նրանում

անցնում

են

արյունատար

մազանոթները,

և

պերինևրիում, որը շրջապատում է նյարդային խրձերը և կազմված է խիտ շարակցական
հյուսվածքից: Նրանում անցնում են մանր արյունատար անոթները (զարկերակիկները՝
արտերիոլները, և երակիկները՝ վենուլները): էպինևրումը շրջապատում է նյարդային
ցողունը և կազմված է ճարպային բջիջներ, արյունատար և լիմֆատիկ անոթներ,
նյարդային վերջավորություններ պարունակող շարակցական հյուսվածքից:

Նյարդային

հանգույցները

կենտրոնական

նյարդային

համակարգից

դուրս

նյարդային բջիջների կուտակումներ են: Նյարդային հանգույցները լինում են զգացող
(սենսորային) և ինքնավար (վեգետատիվ) տեսակների:

Ողնուղեղային

հանգույցը

(զգացող

նյարդային

հանգույց)

ծածկված

է

շարակցահյուսվածքային պատիճով: Հանգույցի ներսում կեղծ միաբևեռ զգացող
նեյրոնների խմբեր են, որոնց միջով անցնում են միելինային թելերի խրձերը: Բջիջների
ցիտոպլազման պարունակում է մեծ քանակությամբ միտոքնդրիումներ, հատիկավոր
ԷՑ-ի

ցիստերներ,

Գոլջիի

համալիրը,
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լիզոսոմներ:

Նեյրոնների

մարմինները

շրջապատված

են

բջիջներով՝

սատելիտներով

(թիկնոցային

գլիոցիտներ),

և

շարակցահյուսվածքային պատիճով: Նրանց ծայրամասային ելուստները վերջանում են
ծայրային հատվածում ընկալիչներով: Կենտրոնական ելուստները (աքսոնները) մտնում
են ողնուղեղ՝ ձևավորելով ողնուղեղի հետին արմատիկները:

Ինքնավար (վեգետատիվ) նյարդային հանգույցները շղթայով տեղակայվում են
ողնաշարի

երկայնքով

(առողնաշարային

(հարողնաշարային

հանգույց),

ինչպես

հանգույցներ)

նաև

սրտի,

և

նրանց

մարսողական

առջևում

համակարգի,

միզապարկի և այլ օրգանների պատում (ինտրամուրալ հանգույց) կամ էլ օրգանների
մակերևույթին մոտ (էքստրամուրալ հանգույց):
Վեգետատիվ հանգույցներին մոտենում են

միելինային նախահանգուցային

(պրեգանգլիոնային) թելերը, որոնք պարունակում են նյարդային բջիջների ելուստներ,
որոնց մարմնիկները տեղակայված են ԿՆՀ-ում: Թելերը ուժգնորեն ճյուղավորված են և
վեգետատիվ

հանգույցների

վերջավորություններ:
հատկանիշի
հանգույցների:

և

բջիջների

Վեգետատիվ

տեղակայման,
Սիմպաթիկ

առողնաշարային)

բջիջներից

վրա

ձևավորում

հանգույցները

բաժանվում

նյարդային

են

ըստ

ստանում

են

իրենց

սիմպաթիկ

հանգույցները

են
և

սինապսային
գործառութային
պարասիմաթիկ

(հարողնաշարային

նախահանգուցային

թելեր,

և

որոնք

տեղակայված են ողնուղեղի կրծքային և գոտկային հատվածների վեգետատիվ
կորիզներում:
Պարասիմպաթիկ նյարդային հանգույցները (ինտրամուրալ, էքստրամուրալ կամ էլ
գլխի հանգույցները) ստանում են նախահանգուցային թել այն բջիջներից, որոնց
մարմնիկները դասավորված են երկարավուն ուղեղի, միջին ուղեղի և ողնուղեղի
սրբանային բաժնի վեգետատիվ կորիզներում:
Օրգանների մեծամասնությունը ստանում է ինչպես սիմպաթիկ, այնպես էլ
պարասիմպաթիկ նյարդավորում: Սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ հանգույցներն
ընդհանուր առմամբ նման են: Վեգետատիվ հանգույցների մակերևույթը ծածկված է
շարակցահյուսվածքային պատիճով, որը թափանցում է հանգույցից ներս՝ ձևավորելով
ստրոմա: Հանգույցները կազմված են բազմաբևեռ նյարդային բջիջներից՝ իրենց
ելուստների տարբեր ձևերով և չափերով: Նեյրոնների մարմիններն անկանոն են,
կորիզները նրանցում ապակենտրոն են՝ շրջապատված գլիալ բջիջների թաղանթներով՝
սատելիտներով: Բջիջների ելուստները ծածկված են գլիալ բջիջներով: Գլիալ թաղանթը
ծածկված է հիմային թաղանթով, որից վերև շարակցահյուսվածքային թաղանթն է:
Ինտրամուրալ

հանգույցները

նյարդային

հանգույցներ

են՝

դասավորված

նյարդավորվող օրգանների ներսում: Ինտրամուրալ հանգույցների կազմությանն ավելի
ակնառու կարելի է հետևել մարսողական ուղու վեգետատիվ նյարդավորման օրինակով:
Ինտրամուրալ հանգույցներում նկարագրվում են երեք տեսակի նեյրոններ:
Մարսողական ուղու նեյրոնների հետերոգենության մասին առաջին տվյալները
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ստացվել են Դոգելի կողմից: Ըստ բջիջների ձևի և նրանց ելուստների ճյուղավորումների
բնույթի՝ Դոգելն առանձնացրեց նեյրոնների երեք տեսակ.
Երկար աքսոնային էֆերենտ նեյրոններ (Դոգելի I տեսակ բջիջ), որոնք քանակով
գերակշիռ են: Դրանք խոշոր կամ միջին բջիջներ են, կարճ դենդրիտներով և երկար
աքսոնով, որն ուղղված է հանգույցի սահմաններից դուրս և վերջանում է աշխատող
օրգանի վրա շարժիչ կամ սեկրետոր վերջավորություններով:
Հավասար ելուստներով աֆերենտ նեյրոնները (Դոգելի II կարգի բջիջներ)
պարունակում են երկար դենդրիտներ և աքսոն, որը հեռանում է այդ հանգույցի
սահմաններից դեպի հարևանը և ձևավորում է սինապսներ I և II տեսակի բջիջների վրա:
Ենթադրվում է, որ այդ բջիջները՝ որպես ընկալչային հանգույցի, տեղային ընկալչային
աղեղի կազմում են՝ առանց ԿՆՀ մտնելու:
Ասոցիատիվ բջիջները (Դոգելի III տեսակի բջիջներ)՝ տեղային միջադիր նեյրոններ
են. ունեն մեկ երկար աքսոն և մի քանի կարճ դենդրիտներ: Այդ բջիջների դենդրիտները
հանգույցի սահմանից դուրս չեն գալիս՝ սինապսներ ձևավորելով I տեսակի բջիջներում:

Ողնուղեղը բաղկացած է իրար համաչափ երկու հատվածներից: Կենտրոնով
անցնում

է

կենտրոնական

խողովակը՝

պաստառված

էպենդիմոգլիոցիտներով:

Լայնական կտրվածքում ողնուղեղի կենտրոնում ի հայտ է գալիս թիթեռնիկաձև գորշ
նյութը, որին շրջապատում է սպիտակ նյութը: Գորշ նյութը ողնուղեղի ողջ
ձգվածությամբ ձևավորում է արտափքումներ՝ գորշ սյուներ, որոնք լայնական
հատույթում կոչվում են եղջյուրներ: Տարբերում են առաջային (խոշոր), հետին և
կողմնային եղջյուրներ: Առաջային և ետին եղջյուրների միջև միջանկյալ տարածք է:
Գորշ նյութի աջ և ձախ կեսերը իրար միանում են գորշ նյութի միջանկյալ շերտով: Գորշ
նյութը

ձևավորված

է

նեյրոնների

բջիջների

մարմիններով,

միելինազուրկ

նյարդաթելերով, մակրո- և միկրոգլիաներով, լավ զարգացած մազանոթային ցանցով
միկրոշրջանառու հունի արյունատար անոթներով:
Աքսոնների

տեղագրությամբ

պայմանավորված՝

ողնուղեղի

նեյրոնները

դասակարգվում են՝ 1. արմատիկային նեյրոն-աքսոնները ձևավորում են առաջնային
արմատիկները, 2. ներքին նեյրոն-ելունները վերջանում են ողնուղեղի գորշ նյութի
սահմաններում, 3. խրձային նեյրոն-ելուններն ուղեկցող ուղիների կազմում ողնուղեղի
սպիտակ նյութում ձևավորում են թելերի խրձեր: Հետին եղջյուրի կորիզները
ձևավորված են բազմաբևեռ փոքր ու միջին չափերի ներդիր նեյրոններով: Հետին
եղջյուրում առանձնացվում են սպունգանման շերտը և դոնդողանման նյութը, որը
հետին հատվածում և հետին եղջյուրների ծայրամասում պարունակում է մանր
նեյրոններ: Հետին եղջյուրի կենտրոնում տեղակայված է սեփական կորիզը, հիմքին
մոտ՝ Կլարկի կրծքային կորիզը: Հետին եղջյուրի մեջքային հատվածում հաջորդաբար
դասավորվում են դոնդողանման նյութը և սպունգանման հատվածի մանր նեյրոնները:
Այս բջջիների վրա ավարտվում են ողնուղեղային հանգույցների կեղծ միաբևեռ
նեյրոնների աքսոնները, որոնք կրում են ինչպես ամենատարբեր տեղեկատվություն
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ընկալիչներից, այնպես էլ վերը դասավորված կենտրոնների ելային ուղիների թելերը:
Կողային եղջյուրներում, որոնք լավ արտահայտված են ողնուղեղի կրծքային և
սրբանային հատվածներում, պարունակվում են կորիզներ՝ ձևավորված ներդիր
նեյրոնների մարմիններով, որոնք վեգետատիվ նյարդային համակարգի կենտրոններն
են: Այդ բջիջների մարմնիկների և դենդրիտների վրա վերջանում են կեղծ միաբևեռ
բջիջների աքսոնները, որոնք ներքին օրգաններում տեղակայված ռեցեպտորների
ազդակները փոխադրողն են: Բջիջների աքսոնները ողնուղեղից դուրս են գալիս
առաջային արմատիկների կազմում, ձևավորում են նախահանգուցային թելեր, որոնք
ուղղվում են սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ հանգույցներ:
Ողնուղեղի

շարժիչ

կորիզների

նեյրոններն

արմատիկային

բջիջներ

են

պարունակում, սրանց աքսոնները ձևավորում են ողնուղեղի առաջային արմատիկները
և վերջանում են շարժիչ վերջավորություններով կմախքային մկաններում:
Ողնուղեղի սպիտակ նյութը շրջապատում է գորշը, և առաջնային ու հետին
արմատիկներով բաժանվում է համաչափ առաջային, կողմնային և վենտրալ խրձերի:
Այն կազմված է երկայնքով ընթացող նյարդաթելերից (հիմնականում՝ միելինային),
որոնք ձևավորում են մտնող և դուրս եկող ուղեկցող ուղիները:

Ուղեղիկը հավասարակշռության և շարժումների կոորդինացման կենտրոնական
օրգանն է:
Ուղեղիկի կեղևում տարբերում են երեք շերտ՝ մոլեկուլային, գանգլիոնային,
հատիկավոր: Մոլեկուլային շերտը պարունակում է աստղաձև և զամբյուղաձև բջիջների
մարմնիկներ: Աստղաձև բջիջները լինում են փոքր և մեծ: Փոքր բջիջների աքսոնները
Պուրկինեի բջիջների դենդրիտների վրա առաջացնում են արգելակող սինապսներ, իսկ
մեծ աստղաձև բջիջների աքսոնները շրջապատում են Պուրկինեի բջջի մարմինը և
զամբյուղաձև բջիջների հետ մեկտեղ առաջացնում արգելակող սինապս:
Զամբյուղաձև բջիջները բազմաբևեռ, անկանոն բջիջներ են և տեղակայված են
մոլեկուլային

շերտի

ներքին

հատվածում:

Նրանց

երկար

աքսոնը,

տալով

կոլատերալներ, որոնք մոտենում են Պուրկինեի բջիջների մարմնին, ճյուղավորվում են և
որպես զամբյուղ՝ փաթաթում են այդ բջիջների մարմինը ՝ ձևավորելով աքսոսոմատիկ
արգելակող սինապսներ:
Հանգուցային շերտը կազմված է խոշոր տանձաձև Պուրկինեի բջիջներից: Նեյրոնի
մարմնից առանձնանում են 2-3 ուժեղ ճյուղավորված դենդրիտներ: Ելուստներն ու
նրանց ճյուղավորումները ձգտում են մոլեկուլային շերտի մակերևույթին: Պուրկինեի
բջիջների հիմքի միջնամասից հեռացող աքսոնը գնում է դեպի ուղեղիկի սպիտակ նյութի
կորիզներ: Բջջի մարմնին մոտ աքսոնից հեռանում են կոլատերալները, որոնք հետ են
գնում դեպի գանգլիոնային կամ մոլեկուլային շերտ, որտեղ դրանք վերջանում են
Պուրկինեի հարևան բջիջների մարմինների կամ դենդրիտների վրա: Պուրկինեի
բջիջները համարվում են ուղեղիկի կեղևի միակ էֆֆերենտ նեյրոնները:
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Հատիկավոր շերտը պարունակում է հատիկ բջիջներ, Գոլջիի բջիջներ և
հորիզոնական (իլիկաձև) բջիջներ: Հատիկ բջիջները կազմում են նեյրոնների հիմնական
զանգվածը: Դրանք փոքր բջիջներ են՝ 5-8մկմ տրամագծով և թույլ զարգացած
օրգանելներով, նրանց մարմինը համարյա ամբողջովին զբաղեցված է կորիզով, շատ
կարճ 3-4 դենդրիտները ձևավորում են ճյուղավորումներ՝ «թռչնի թաթ» հիշեցնող, որոնք
սինապսային կապի մեջ են մտնում մամռանման թելերի հետ՝ այդպիսով մասնակցելով
ուղեղիկի կծիկների ձևավորմանը: Հատիկ բջիջների աքսոնները բարձրանում են
մոլեկուլային շերտ, որտեղ T-աձև բաժանվում են: Դրանք առաջացնում են գրգռող
սինապսները Պուրկինյեի բջիջների, զամբյուղաձև բջիջների, աստղաձև և Գոլջիի
բջիջների դենդրիտների վրա:
Գոլջիի բջիջները խոշոր բջիջներ են, պարունակում են լավ ձևավորված
օրգանելներ: Նրանց աքսոնները հատիկ բջիջների դենդրիտների վրա («թռչունի թաթի»
վրա) ձևավորում են սինապսներ ուղեղիկի կծիկների սահմաններում, իսկ երկար
դենդրիտները գնում են դեպի մոլեկուլային շերտ, որտեղ ճյուղավորվում և սինապսային
կապի մեջ են մտնում թելերի հետ: Գանգլիոնային և հատիկային շերտերի միջև
տեղակայվում են իլիկաձև բջիջները: Իլիկաձև մարմնի երկու ծայրերից հեռանում են
երկար հորիզոնական դենդրիտները, որոնք վերջանում են գանգլիոնային և հատիկավոր
շերտերում: Այդ բջիջների աքսոնները հեռանում են դեպի սպիտակ նյութ:
Ուղեղիկի աֆերենտ թելերը ներկայացվում են երկու տեսակներով՝ մամռաձև և
մագլցող: Թափանցելով հատիկավոր շերտ՝ մամռանման թելերը ճյուղավորվում են,
հաղորդակցության մեջ են մտնում հատիկ բջիջների դենդրիտների հետ՝ ձևավորելով
ուղեղիկի կծիկը: Ուղեղիկի մագլցող թելերը սպիտակ նյութից թափանցում են կեղև՝
մինչև ուղեղիկի մոլեկուլային շերտը: Ճյուղավորվելով մի քանի բարակ ճյուղերի՝ նրանք
տարածվում են մարմնով և Պուրկինյեի բջիջների դենդրիտներով՝ նրանց հետ
ձևավորելով դրդող սինապսներ:
Ուղեղիկի կեղևի էֆերենտ թելերը արտահայտվում են Պուրկինյեի բջիջների
աքսոններով, որոնք՝ որպես միելինային նյարդային թելեր, գնում են սպիտակ նյութ՝
մինչև ուղեղիկի կորիզները և մինչև անդաստակային կորիզը և դրանց նեյրոնների վրա
ձևավորում են արգելակող սինապսները:

Մեծ կիսագնդերի կեղևը կոորդինացնում է ամբողջ օրգանիզմի գործունեությունը,
նրանում հոգեկան և կամային գործունեության կենտրոններն են: Մեծ կիսագնդերի
կեղևում գորշ նյութն է, որը ծածկում է մեծ կիսագնդերի սպիտակ նյութը: Գորշ նյութը
պարունակում է մինչև 10-15 մլրդ. նյարդային բջիջներ, նյարդաթելեր և գլիայի բջիջներ:
Կեղևի նեյրոնները բազմաբևեռ բջիջներ են: Դրանցում առանձնացվում է երկու
հիմնական տեսակ՝ բրգաձև և ոչ բրգաձև: Բրգաձև բջիջները կեղևի համար
առանձնահատուկ տեսակի նեյրոններ են: Դրանց չափերը տատանվում են 10-140մկմ–
ում ունեն երկար գագաթային դենդրիտ և դենդրիտներ, որոնք հեռանում են
պերիկարիոնի կողային մակերևույթից: Բրգաձև բջիջների հիմքից աքսոնը հեռանում է
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դեպի սպիտակ նյութ, իսկ աքսոնի ետադարձ կոլատերալները վերջանում են այլ
բրգաձև

նեյրոնների

կամ ներդիր

նեյրոնների

վրա:

Խոշոր

բրգաձև

բջիջների

տարատեսակներից են Բեցի բջիջները: Վերջիններս դասավորված են շարժիչ կեղևի 5րդ շերտում, ամենախոշոր բջիջներն են (140մկմ):
Ոչ բրգաձև նեյրոնները դասավորվում են կեղևի համարյա բոլոր շերտերում: Ոչ
բրգաձև բջիջների հիմնական գործառույթը կեղևի ներսում նեյրոնային շղթաների
ինտեգրացումն է:

Կեղևի բջջաարխիտեկտոնիկա: Նեյրոնների մարմինները կեղևում ձևավորում են 6
շերտ: Դրսից ներս շերտերը դասավորվում են հետևյալ կարգով՝
1. մոլեկուլային. տեղակայված է փափուկ ուղեղային թաղանթի տակ,
2. արտաքին հատիկավոր. առկա են ոչ մեծ բրգաձև ու աստղաձև բջիջներ,
3. բրգաձև. արտահայտված է միջին մեծության բջիջներով,
4. ներքին հատիկավոր շերտ. կեղևի տեսողական ու լսողական մասերում
ընդարձակ է,
5. հանգուցային. ձևավորված են խոշոր (80մկմ), իսկ շարժիչ կեղևի շրջանում՝
գիգանտ (140մկմ) հսկա բջիջներ (Բեցի),
6. բազմաձև (պոլիմորֆ) բջիջների շերտ՝ նեյրոնների տարբեր ձևերով (իլիկաձև,
աստղաձև):

Կիսագնդերի կեղևի միելոարխիտեկտոնիկա: Կիսագնդերի կեղևի նյարդաթելերը
ներառում են երեք խումբ թելեր՝ ասոցիատիվ (կապում են մի կիսագնդի կեղևի տարբեր
հատվածներ), կոմիսուրալ (կապում են երկու կիսագնդերի կեղևները) և պրոյեկցիոն
(կապում են կեղևը ԿՆՀ-ի ստորակա տեղակայված կորիզների հետ):

Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
Միջողնուղեղային նյարդային հանգույց: Ներկումը կատարվում է հեմատոքսիլինէոզինով:

Մանրադիտակի

խոշորացումը

փոքրացնելով՝

գտնել

ողնուղեղի

նյարդաթելերով ձևավորված հետին արմատիկը (օվալաձև բազոֆիլային կորիզներով
լեմոցիտների վարդագույն ձգաններ) և ողնուղեղային հանգույցը՝ որպես նյարդային
բջիջների կուտակում հետին արմատիկի հիմքում, հանգույցի պատիճը՝ որպես
հանգույցն արտաքինից պատող շարակցական հյուսվածք,

նեյրոցիտները՝ տարբեր

չափերի բջիջներ, կլոր բջիջները, որոնք հանգույցի ծայրում են, առաջային արմատիկը՝
նյարդաթելերից
(ծայրային)

կազմված

նյարդը՝

և

կազմված

տեղակայված
առաջային

հանգույցի
արմատիկի

կողմում,
և

ողնուղեղային

հանգույցի

բջիջների

դենդրիտների միաձուլումից: Խոշորացումը մեշացնելով՝ գտնել նեյրոցիտները՝ իրենց
լուսավոր կորիզով և խոշոր կտրուկ բազոֆիլային կորիզակով, բջիջ-սատելիտները
(գլիոցիտներ)՝ նեյրոցիտի մարմինը շրջապատողները, փոքր գնդաձև կորիզները,
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նեյրոցիտի պատիճը՝ գլիոցիտների (սատելիտների) շուրջը շարակցական հյուսվածքի
բարակ շերտը:
Ուրվագծել և խոշորացումը փոքրացնելով՝ միջողնային նյարդային հանգույցի
ընդհանուր տեսքը, իսկ նրանում՝ նեյրոցիտները, հետին արմատիկը, առաջային
արմատիկը, ծայրամասային նյարդը (ողնուղեղային նյարդ): Խոշորացումը մեծացնելով՝
դիտարկել՝ նեյրոցիտը, գլիոցիտները, պատիճը:

Խոշորացում 80 անգամ.
1. հետին արմատիկ, 2. կեղծ միաբևեռ նեյրոն, ա. բշտաձև կորիզ, բ. նյարդաթելեր,
գ. շարակցահյուսվածքային պատիճ, 3. առաջային արմատիկ, 4. միջողնային նյարդ:

Խոշորացում 100 անգամ:
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Խոշորացում 400 անգամ:
Նյարդաթելը լայնակի հատույթում: Մշակումը կատրվում է օսմիական թթվով:
Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել նյարդը (սև կետը), էպինևրումը, մեծացնելով՝
շրջապատում է թելն արտաքինից (բաց գունավորում ունի): Մեծ խոշորացմամբ գտնել՝
միելինապատ նյարդաթելերը (միելինի մուգ օղաշերտով), էնդոնևրումը՝ շարակցային
հյուսվածքի բարակ նրբաշերտերը նյարդերի միջև:
Ուրվագծել և նշել նյարդի ընդհանուր տեսքը, իսկ
միելինային թելերը, էնդոնևրումը:

Խոշորացում 100 անգամ:
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նրանում՝ էպինևրումը,

1. միելինային նյարդային թելեր՝ ա) առանցքային գլան, բ) միելինային թաղանթ,
2. միելինազուրկ նյարդաթելեր, 3. էնդոնևրիում, 4. նյարդաթելերի խրձեր,
5.պերինևրիում, 6. էպինևրիում:
Ողնուղեղի

լայնական

հատույթ:

Արծաթի

իմպրեգնացիա՝

ըստ

Կախալի:

Դիտարկելով պատրաստուկը լույսի տակ՝ գտնել գորշ (կենտրոնում այն թիթեռնիկի
տեսք ունի) և սպիտակ նյութերը՝ համեմատաբար լուսավորը գորշ նյութի ծայրում:
Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել փափուկ ուղեղային թաղանթը, որը բարակ
շարակցահյուսվածքային թաղանթ է, ողնուղեղը ծածկում է արտաքինից, գորշ նյութը,
իսկ

նրանում՝

համեմատաբար

բարակ

հետին

եղջյուրները,

և

առաջային,

համեմատաբար լայն եղջյուրները: Նրանց միջև տեղակայված են գորշ նյութի միջանկյալ
հատվածը և նրա կողային մասը՝ լատերալ կամ կողային եղջյուրները, սպիտակ նյութը
(ուղեղային թաղանթի տակ), իսկ նրանում՝ առաջային եղջյուրների միջև տեղակայված
առաջային

պարանիկները,

հետին

պարանիկները,

կողմնային

պարանիկները՝

առաջային և ետին եղջյուրների միջև: Գորշ նյութի կենտրոնով անցնում է ողնուղեղային
խողովակը՝

էպենդիմոգլիոցիտներով

պատված:

Գորշ

նյութում

նեյրոցիտները

ձևավորում են կուտակումներ՝ կորիզներ: Խոշորացումը մեծացնելով՝ գտնել սպիտակ
նյութում՝

միելինային

նյարդաթելերը

(մուգ

կետեր՝

շրջապատված

լուսավոր

օղակապով), գորշ նյութում՝ կենտրոնական խողովակը պաստառող էպենդիմոցիտները:
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Ուրվագծել և նշել գորշ նյութը, իսկ նրանում՝ ետին եղջյուրը, առաջային եղջյուրը,
ողնուղեղի կենտրոնական խողովակը, սպիտակ նյութը:

Խոշորացում 100 անգամ.
1. փափուկ թաղանթ, 2. շարակցահյուսվածքային խտրոց, 3. սպիտակ նյութ, 4. գորշ
նյութ՝ ա. առաջային եղջյուր, բ. կողմնային եղջյուր, գ.հետին եղջյուր, դ. գլիալ
աստրոցիտների ելուստներ, 5. կենտրոնական խողովակ, 6.առջևի ճեղք:

Խոշորացում 400 անգամ:
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Ուղեղիկ: Իմպրեգնացիան կատարվում է արծաթով: Ուսումնասիրել ուղեղիկի
կեղևի կառուցվածքը: Խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել մակերևույթին տեղակայված
գորշ նյութը և սպիտակ նյութը: Ուղեղիկի կեղևում գտնել երեք շերտերը՝ արտաքին լայն
մոլեկուլային՝ սակավաթիվ բջիջներով, գանգլիոնարը՝ միջին նեղությամբ՝ ձևավորված
ամենամեծ տանձաձև բջիջների մարմնիկներից՝ սրանց վերին բևեռից հեռացող
դենդրիտներով, սպիտակ նյութին հարակից տեղակայված հատիկավոր շերտը, ներքին
շերտը, որը հարուստ է փոքր բջիջներով: Սպիտակ նյութն արտահայտվում է
միելինային նյարդային թելերի խրձերով: Գտնել աստղաձև բջիջները. դրանց
մարմնիկները պառկած են մոլեկուլային շերտի վերին հատվածում, զամբյուղաձև
բջիջները՝ դասավորված մոլեկուլային շերտի ներքին հատվածում, մոլեկուլային շերտ
բարձրացող տանձաձև բջիջների դենդրիտները, հատիկավոր շերտում առկա հատիկ
բջիջները (տեսանելի են միայն բջիջների կորիզները):
Ուրվագծել և նշել մոլեկուլային շերտը, իսկ նրանում՝ աստղաձև նեյրոնները,
զամբյուղաձև նեյրոնները, տանձաձև նեյրոնների դենդրիտները, գանգլիոնային շերտը,
իսկ նրանում՝ տանձաձև նեյրոնների մարմինները, զամբյուղը, հատիկավոր շերտը, իսկ
նրանում՝ հատիկ բջիջները, սպիտակ նյութը:

Խոշորացում 80 անգամ.
1. գալար, 2. ուղեղիկի կեղև՝ ա. մոլեկուլային շերտ, բ. հանգուցային շերտ,
գ. հատիկավոր շերտ, 3. սպիտակ նյութ:
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Խոշորացում 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:

Մեծ կիսագնդերի կեղև: Կախալի մեթոդով կատարվում է արծաթով իմպրեգնացիա:
Որոշել մեծ կիսագնդերի կեղևների շերտերը և նույնականացնել դրանց կազմում առկա
նեյրոնները: Կեղևում գտնել հետևյալ շերտերը՝ բջիջներով աղքատ մոլեկուլային
արտաքին շերտը, արտաքին հատիկավոր շերտը՝ կազմված մանր աստղաձև և բրգաձև
բջիջներից, ընդ որում՝ բրգային հատվածն ամենալայնն է՝ կազմված մեծ և միջին
նեյրոցիտներից, ներքին հատիկավոր շերտը՝ կազմված մանր աստղաձև բջիջներից,
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գանգլիոնային շերտը՝ կազմված ամենամեծ բրգաձև բջիջներից, բազմաձև շերտը՝
կազմված տարբեր ձևերի բջիջներից: Բազմաձև շերտի տակ սպիտակ նյութն է՝
կառուցված մեծ մասամբ միելինային թելերից: Խոշորացումը մեծացնելով՝ գտնել մանր
աստղաձև բջիջները՝ տեղակայված 2-րդ և 4-րդ շերտերում, փոքր և միջին բրգաձև
բջիջները, որոնք երևում են 2-րդ և 3-րդ շերտերում, մեծ բրգաձև բջիջները՝ տեղակայված
5-րդ շերտում. աքսոնները դուրս են գալիս բրգաձև նեյրոնների հիմքերից, դենդրիտները՝
դուրս են գալիս նույն նեյրոնների կողային մակերևույթներից: Եռանկյուն հիմքով
բրգաձև բջիջներն ուղղված են հիմքով դեպի սպիտակ նյութը, գագաթով՝ կեղևի
մակերևույթը:
Ուրվագծել և նշել գլխուղեղի մեծ կիսագնդեր, իսկ դրանցում՝ մոլեկուլային,
արտաքին հատիկավոր, բրգաձև, ներքին հատիկավոր, հանգուցային և բազմաձև
շերտերը, սպիտակ նյութը, իսկ դրանում՝ նյարդային թելերը և ուղեկցող բջիջները:

Խոշորացում 40 անգամ.

Խոշորացում 100 անգամ:
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 20-22.
ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՏԱՌՈՒԹՅԱՆ ԶԳԱՅԱՐԱՆՆԵՐ

Զգայարաններն

ապահովում

են

արտաքին

և

ներքին

միջավայրից

տեղեկատվության ընդունումն օրգանիզմի կողմից, ինչպես նաև վերջինիս մշակումը և
փոխակերպումը զգացողության: Բոլոր այս գործառույթներն իրականացվում են
վերլուծիչներով և նրանց ծայրային բաժիններով՝ զգայարաններով:
Վերլուծիչները բարդ կառուցվածքագործառութային համակարգեր են, որոնք
կապում են կենտրոնական նյարդային համակարգը արտաքին և ներքին միջավայրի
հետ: Դրանք ռեֆլեկտոր աղեղների աֆերենտ մասն է: Յուրաքանչյուր վերլուծիչ
բաղկացած է երեք բաղադրիչից՝
-

ծայրամասային, որում կատարվում է գրգիռի ընկալումը,

-

միջանկյալ, որոնք արտահայտվում են հաղորդչական ուղիներով,

-

կենտրոնական՝ ձևավորված գլխուղեղի կեղևի այն հատվածով, որում
ընթանում է տեղեկության վերլուծումն ու զգացողության սինթեզը:

Զգայարանները վերլուծիչների ծայրային հատվածներն են: Առանձնացնում են
զգայարանների երեք տեսակ.
Առաջին տեսակը զարգանում է նեյրոէկտոդերմայից: Այս օրգաններում ընկալող
բջիջները նյարդային բջիջներ են և կոչվում են առաջնային ընկալող (առաջնազգազող
ընկալիչներ): Այդպիսիք են տեսողության և հոտառության օրգանները:
Երկրորրդ տեսակն արտահայտվում է լսողության, հավասարակշռության, համի
օրգաններով: Սրանցում գրգիռն ընկալում են էպիթելային բջիջները, որոնք կոչվում են
զգայաէպիթելային (սենսոէպիթելային) և զարգանում են մաշկային էկտոդերմից:
Զգայաէպիթելային

բջիջները

կոչվում

են

երկրորդային

ընկալող:

Դրանց

հետ

հարաբերվում են զգացող նյարդային բջիջների դենդրիտները, որոնք ընկալված գրգիռը
փոխանցում են նեյրոնին:
Երրորդ տեսակն արտահայտվում է պատիճավորված և չպատիճավորված
նյարդային վերջավորություններով: Սրանք բոլորը զգացող հանգույցների նեյրոնների
դենդրիտներ են:
Տեսողության օրգան
Աչքի ընկալիչային համալիրը տեսողական վերլուծիչի ծայրամասային բաժինն է:
Այն կազմված է ակնագնդից և օժանդակ համալիրից (կոպեր, արցունքագեղձեր,
ակնաշարժ մկաններ):
Զարգացումը: Աչքի

սաղմնային զարգացումը մի քանի տարբեր աղբյուրների

արդյունք է: Ցանցենին և տեսողական նյարդը զարգանում են առաջային ուղեղային
բշտի պատի արտափքումից, որն ակնաբշտերի տեսք ունի: Բշտի մակերևույթն աճում է,
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նրանից

ձևավորվում է աչքի երկշերտ գավաթը: Գավաթի արտաքին թերթիկից

ձևավորվում է գունակային շերտը, ներքին թերթիկի զարգացումը հանգեցնում է
բազմաշերտ ցանցենու ձևավորմանը: Գունակային շերտի և ցանցենու շփման հատվածը
աչքի մեխանիկական թույլ հատվածներից է, և առավելապես այստեղ է, որ ներակնային
ճնշման

ախտաբանական

նվազման

դեպքում

ցանցենին

շերտազատվում

է:

Ակնագավաթի եզրերից առաջանում են ծիածանաթաղանթի հարթ մկանները (բիբը
նեղացնող և լայնացնող): Քանի որ այդ մկաններն առաջանում են նյարդային ծիլից,
դրանք դասվում են մկանանյարդային տարրերի շարքին: Միևնույն
արտափքվում

է

ակնաբուշտը,

անմիջականորեն

նրա

առջևում

ժամանակ, երբ
տեղակայված

էկտոդերման հաստանում է, ներփքվում և ձևավորում ոսպնյակի սնամեջ բշտանման
ծիլը, որը ներառվում է ձևավորված ակնագավաթում: Այնուհետև ոսպնյակն անջատվում
է էկտոդերմայից, ետին պատի բջիջները երկարում են, լցնում են բշտի ամբողջ խոռոչը,
կորցնում են կորիզը և այլ օրգանելներ և վերածվում են օպտիկական թափանցիկ
ոսպնյակային թելերի: Դրանց վրա աճած էկտոդերման մասնակցում է եղջերաթաղանթի
առաջնային էպիթելի զարգացմանը: Կարծրենին, եղջերաթաղանթի 4 շերտերը,
անոթային թաղանթը և նրա ածանցյալները (ծիածանաթաղանթ, թարթչավոր մարմնիկը)
ձևավորվում

են

մեզենքիմից:

Աչքի

շաղկապենու

էպիթելը,

արցունքագեղձերը

ձևավորվում են մաշկային էկտոդերմայից:
Ակնագունդը ծածկված է երեք թաղանթներով՝ արտաքին, միջին և ներքին:
Արտաքին թաղանթի՝ սպիտակուցային պատյանի, բավական երկար մասը անթափանց
է, բայց ակնագնդի առաջային բաժնում փոխակերպվում է թափանցիկ եղջերաթաղանթի:
Միջին թաղանթն անոթային է և իր հերթին երեք ենթաբաժանումներ ունի՝ բուն
անոթային թաղանթ, թարթչավոր մարմին և ծիածանաթաղանթ: Ներքին թաղանթը՝
ցանցենին, բաժանվում է տեսողական և կույր բաժինների: Բացի այդ, ակնագնդի
կազմության մեջ են ոսպնյակը, ապակենման մարմնիկը, աչքի առաջային և հետին
խցիկների հեղուկը:
Ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից տեսողական օրգանում առանձնանում են մի քանի
գործառութային համալիրներ՝
ընկալչային համալիրը՝ ցանցենին,
դիօպտրիկական կամ լուսաբեկիչ համալիրը՝ եղջերաթաղանթը, աչքի խցիկի
հեղուկը, ոսպնյակը, ապակենման մարմինը,
ակոմոդացիոն համալիրը՝ ծիածանաթաղանթը, ոսպնյակը, թարթչային մարմինը,
օժանդակ համալիրը՝ կոպեր, թարթիչներ, արցունքագեղձեր, ակնաշարժ մկաններ:
Աչքի թաղանթի մանրադիտակային կազմությունը
Արտաքին ֆիբրոզ թաղանթը կազմված է կարծրենուց՝ 0,3-0,6մմ հաստությամբ
սպիտակ անթափանց կարծր պատյանից (ծածկում է ակնագնդի հետին մակերևույթի
5/6-ը) և եղջերաթաղանթից: Կարծրենուց եղջերաթաղանթ անցման տեղը կոչվում է լիմբ:
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Կարծրենին կազմված է խիտ շարակցական հյուսածքից, որում կոլագենային
թելերը ձևավորում են աչքի մակերևույթով զուգահեռ ընթացող թիթեղներ: Թիթեղների
միջև տեղակայվում են տափակ ֆիբրոբլաստները և քիչ քանակությամբ առաձգական
թելերը:
Եղջերաթաղանթը

դեպի

դուրս

արտափքված

թափանցիկ

թիթեղ

է:

Եղջերաթաղանթում չկան արյունատար անոթներ, այդ պատճառով դրա սնուցումն
իրականացվում է ի հաշիվ աչքի առաջային խցիկի հեղուկի նյութերի: Եղջերաթաղանթը
վնասվելիս լիմբի կողմից նրանում ներաճում են անոթներ՝ խախտելով վերջինիս
թափանցիկությունը: Եղջերաթաղանթը հաջողությամբ պատվաստվում է մեկ մարդուց
մյուսին (հավանաբար նրանցում անոթների բացակայությամբ պայմանավորված):
Եղջերաթաղանթը բաղկացած է հինգ շերտերից՝ առաջային էպիթել, առաջային
սահմանային թիթեղ, եղջերաթաղանթի սեփական նյութ, հետին սահմանային թիթեղ,
հետին էպիթել: Առաջային էպիթելը տեղակայված է արտաքին մակերևույթին և
արտահայտվում է բազմաշերտ տափակ չեղջերացող էպիթելով: Հարուստ է նյարդային
վերջավորություններով, գլխավորապես՝ ցավային: էպիթելը մշտապես խոնավացվում է
արցունքագեղձի

սեկրետով

և

շաղկապենիով:

Վերջինս

բնորոշվում

է

վերականգնողական մեծ ունակությամբ: Առաջային սահմանային թիթեղը (բոումենյան
թիթեղ) կազմված է կոլագենային թելերից և ամորֆ նյութից: Եղջերաթաղանթի բուն
նյութը կազմում է նրա հիմնական մասը: Ինչպես կարծրենին, այդ նյութը ձևավորված է
խիտ թելակազմ ձևավորված շարակցական հյուսվածքից: Այդ հյուսվածքի հիմնական
տարրերը դասավորված են եղջերաթաղանթի մակերևույթին զուգահեռ և բաղկացած են
կոլագենի զուգահեռ դասավորված խրձերից և ֆիբրոբլաստներից: Ամորֆ նյութը
հարուստ է կերատանսուլֆատներով, որոնք ունեն նույն բեկման ցուցիչը, ինչպես
ֆիբրիլները: Նյարդաթելերը եղջերաթաղանթի բուն նյութում միելինային թաղանթ
չունեն: Հետին սահմանային թիթեղը (դեսցեմետովի թիթեղ) ձևավորված է կոլագենային
թելերով և ամորֆ նյութով: Հետին էպիթելը (էնդոթելը) միաշերտ տափակ հյուսվածք է՝
օժտված մետաբոլիկ մեծ ակտիվությամբ: Մասնակցում է հեղուկի և եղջերաթաղանթում
իոնների փոխանակությանը:

Անոթային թաղանթը արտահայտվում է բուն անոթային թաղանթով, թարթչավոր
մարմնով և ծիածանաթաղանթով: Բուն անոթային թաղանթը իրականացնում է
ցանցենու

սնուցումը,

կազմված

է

փուխր

շարակցական

հյուսվածքից,

որոնք

պարունակում են գունակային շատ բջիջներ: Նրա կազմության մեջ մտնում են չորս
թիթեղներ (շերտեր)՝ սկսած արտաքինից՝
1/ վերանոթային կամ արտաքին, որը սահմանակցում է կարծրենուն, կազմված է
գլխավորապես առաձգական թելերից և պիգմենտային բջիջներից,
2/ անոթային, որը պարունակում է երակների ու զարկերակների խիտ ցանց, որոնց
միջև տեղակայված է փուխր շարակցական հյուսվածքը՝ հարուստ պիգմենտոցիտներով,
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3/

անոթամազանոթային

թիթեղից,

որը

պարունակում

է

անհավասար

տրամաչափի մազանոթների խիտ ցանց, որոնց միջև տեղակայված են ֆիբրոբլաստները,
4/ հիմային թիթեղից, որը ներառում է մազանոթների հիմային թաղանթը,
կոլագենային և առաձգական թելերի ցանցը և ցանցաթաղանթի գունակային էպիթելի
հիմային թաղանթը:
Թարթչավոր (ցիլիար) մարմինը անոթային թաղանթի առաջային հաստացած
հատվածն է, որը մկանաթելային օղակի է նման: Մասնակցում է աչքի ակոմոդացիային
(փոփոխելով ոսպնյակի կորությունը) և հեղուկի արտադրմանը: Ցիլիար մարմինը
բաժանվում է երկու մասի՝ ներքին, որը ցիլիար թագն է, և արտաքին, որը ցիլիար օղակն
է: Ցիլիար թագի մակերևույթից դեպի ոսպնյակ անցնում են ցիլիար ելուստները, որոնց
ամրանում են թարթչավոր գոտու առաձգական տարրերից բաղկացած մանրաթելերը՝
հակառակ ծայրերով ներհյուսված ոսպնյակի պատիճին: Ցիլիար մարմնի հիմնական
մասը, բացառությամբ ելուստների, կազմված է միջայնորեն, ճառագայթաձև և շեղ
ուղղված հարթմկանային բջիջների խրձերից: Կրճատվելով մկանը թուլացնում է
թարթչավոր գոտու թելային ձգվածությունը՝ մեծացնելով ոսպնյակի կորությունը և աչքի
ֆոկուսն ուղղելով մոտիկ առարկաներին: Մկանային բջիջների միջև տեղակայված է
փուխր շարակցական հյուսվածքը՝ առաձգական թելերով ու մելանոցիտներով:
Ծիածանաթաղանթն անոթային թաղանթի առաջային հատվածն է, որը բաժանում է
աչքի առաջային և հետին խցիկները: Այն թիթեղ է՝ փոփոխվող տրամագծի անցքով (բիբ):
Հենքը ձևավորում է փուխր շարակցական հյուսվածքը՝ մեծաքանակ անոթներով և
պիգմենտային բջիջներով, որոնք պայմանավորում են աչքի գույնը: Պարունակում է հինգ
շերտեր՝ առաջային էպիթել, արտաքին սահմանային՝ կազմված
մեծաքանակ

ֆիբրոբլաստներով

և

գունակային

բջիջներով:

բուն նյութից՝

Ծիածանաթաղանթի

մկանները ձևավորված են նյարդային ծագմամբ հարթմկանային բջիջներով: Բբի
տրամագծի

փոփոխմամբ

կարգավորվում

է

լույսի

քանակը,

որն

ընկնում

է

ցանցաթաղանթի վրա:

Ցանցաթաղանթի հիմնական մասը նյարդային շղթան է: Այն կազմված է
ֆոտոընկալիչ, երկբևեռ և հանգուցային նեյրոններից: Այդ նեյրոնների մարմինները
ձևավորում են կորիզային երեք շերտեր՝ արտաքին և ներքին հատիկավոր, ինչպես նաև
հանգուցային: Կան նաև նեյրոնների ելուստներով և գլիալ տարրերով ձևավորված
շերտեր՝ ցուպիկների ու շշիկների շերտ, արտաքին և ներքին ցանցային շերտեր,
նյարդաթելերի շերտ, երկու գլիալ սահմանային թաղանթներ: Ցանցենում հաշվվում է
ընդամենը 10 շերտ:

Գունակային էպիթելի շերտը մի կողմից անոթային թաղանթի հիմային թիթեղի և
ցանցենու, մյուս կողմից՝ ցուպիկների ու շշիկների շերտի միջև է: Շերտ ձևավորած
պիգմենտոցիտները տեղակայված են հիմային թաղանթի վրա: Դրանց հիմքերը ուղղված
են անոթային թաղանթին: Բջիջների գագաթներից առաջանում են «մորուքի» նմանվող
ելուստները, որոնք նաև պարունակում են բջիջների մարմնից գաղթելու ունակ
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մելանոսոմներ: Լույսի առկայությամբ գունակի (պիգմետի) քանակն աճում է, և
մելանոսոմները այն տեղաշարժվում է դեպի ֆոտոընկալչային նեյրոնների ցուպիկներին
և շշիկներին շրջապատող ելուստները՝ խոր թափանցելով դրանց միջև: Միաժամանակ
գունակը կլանում է լույսի մի մասը և խոչնդոտում է ֆոտոընկալչային նեյրոնների
վերագրգռմանը:

Մթության

ներքո

մելանոսոմները

տեղաշարժվում

են

դեպի

բջջամարմին:
Գունակային շերտի գործառույթներն են՝
-

ֆոտոընկալչային

նեյրոնների

հանդեպ

սնուցողական

գործառույթ

(անոթաթաղանթից սնուցող նյութերի տեղափոխում),
-

պաշտպանական գործառույթը՝ լուսային ավելորդ հոսքից:

-

ցուպիկակիր նեյրոնների վնասման ենթակա արտաքին հատվածների
ֆագոցիտոզը,

-

ռոդոպսին տեսագունակի բաղկացուցիչ մասի՝ ռետինալի կենսասինթեզը և
դրանց փոխադրումը դեպի ֆոտոընկալչային նեյրոններ:

Ցուպիկների և շշիկների շերտը ձևավորված է ֆոտոընկալչային նեյրոնների
դենդրիտներով: Ցուպիկում առանձնացնում են արտաքին և ներքին սեգմենտները:
Արտաքին սեգմենտի թիթեղները պարունակում են տեսողական գունակ ռոդոպսին՝
օպսինի սպիտակուցից և վիտամին А ալդեհիդից: Մթության մեջ ռոդոպսինը
վերականգնվում է, որն ուղեկցվում է ԱԵՖ-ի էներգածախսով: Ցուպիկների թիթեղները
մշտապես թարմանում են:

Դրանց նորագոյացումը կատարվում է պրոքսիմալ

բաժիններում, որտեղից նոր գոյացած թիթեղները տեղաշարժվում են ծայրային
(դիստալ) ուղղությամբ, «հնանում» են և պիգմենտային էպիթելի բջիջներով ենթարկվում
են ֆագոցիտոզի: Թիթեղների վերականգնման համար անհրաժեշտ է վիտամին А:
Վերջինիս անբավարարության դեպքում թիթեղները քայքայվում են և ծագում է
տեսողության

խանգարում՝

լուսավորության

«հավկուրություն»,

պայմաններում

(մթնշաղ,

որն
գիշեր)

արտահայտվում
առարկաները

է

թույլ

տեսնելու

ընդունակության թուլացմամբ կամ կորստով։

Արտաքին գլիալ թաղանթ՝ տեղակայվում է ցուպիկների և շշիկների շերտի և
արտաքին հատիկավոր շերտի միջև: Ձևավորվում է գլիալ բջջաթելերի ելուստներով:

Արտաքին հատիկավոր (կորիզային) շերտը ձևավորվում է ֆոտոընկալչային
նեյրոնների

մարմիններով:

Սա

ցանցաթաղանթի

կորիզային

շերտերից

ամենաարտահայտվածն է:

Արտաքին ցանցավոր շերտը ձևավորվում է ֆոտոընկալչային նեյրոնների
աքսոններով, երկբևեռ նեյրոնների դենդրիտներով և նրանց միջև առկա հորիզոնական
նեյրոնների սինապսներով: Հորիզոնական նեյրոնները բազմաթիվ հորիզոնական
ուղղորդված դենդրիտներ ունեն, որոնք սինապսներ են ձևավորում մի քանի
ֆոտոընկալչային նեյրոնների հետ: Հորիզոնական նեյրոնի աքսոնը սինապս է
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ձևավորում

երկբևեռ

և

ֆոտոընկալչային

բջիջների

սահմանագծին:

Այսպիսի

սինապսներում կարող է դիտարկվել արգելակում, որն ավելացնում է պատկերի
հստակությունը կամ հակադրությունը:

Ներքին հատիկավոր շերտը ձևավորվում է մի քանի նեյրոնների մարմիններով՝
երկբևեռ, հորիզոնական, ամակրինային, ինչպես նաև Մյուլլերի գլիալ բջջաթելերի
կորիզներով: Ամակրինային բջիջների գործառույթը նույնն է, ինչր հորիզոնական
բջիջներինը: Երկբևեռ նեյրոնները կատարում են ասոցիատիվ գործառույթ:

Ներքին ցանցավոր շերտ ՝ ձևավորվում է երկբևեռ նեյրոնի աքսոնով, գանգլիոնային
նեյրոնի դենդրիտներով և ամակրինային բջիջների ելուստներով:
Մյուլլերի գլիալ բջջաթելերը երկարաձիգ ելուստներ ունեն և ձևավորում են

արտաքին և ներքին սահմանային գլիալ թաղանթը:
Նյարդաթելերի շերտը ձևավորված է գանգլիոնային նեյրոնների աքսոններով:
Ցանցաթաղանթի նյարդաթելերը անցնում են ամբողջ ցանցաթաղանթով և ձևավորում
են տեսողական նյարդը, որոնցում թելերը խաչվում են և շարժվում դեպի թալամուս:
Ներքին գլիալ սահմանային թաղանթը ստորադիր է նյարդաթելերի շերտից:
Ոսպնյակը երկգոգավոր մարմին է, որն ամրանում է թարթչավոր գոտու թելերով՝
փոխելով իր կորությունը՝ դրանց ձգվածությամբ պայմանավորված, և դրանով էլ
ապահովելով ցանցաթաղանթի վրա տարբեր հեռավորությունների վրա տեղակայված
առարկայի ֆոկուսավորվելու ունակությունը: Ոսպնյակի մակերեսը ծածկված է
պատիճով: Այն բարակ, թափանցիկ շերտ է, պարունակում է գլիկոպրոտեին և կազմված
է միկրոֆիլամենտներից:

Տեղաշարժվելով դեպի

ոսպնյակի

կենտրոն,

բջիջները

կորցնում են կորիզները, համարյա բոլոր օրգանելները և խիտ դասավորվելով իրար
վրա՝ ձևավորում են ոսպնյակի կորիզը: Տարիքի հետ ոսպնյակի առաձգականությունը
նվազում է: Ծերունական տարիքում ոմանց մոտ ոսպնյակը կորցնում է նաև
թափանցիկությունը (կատարակտ):
Ապակենման մարմինը թափանցիկ դոնդողանման

զանգված

է,

որը

որոշ

մասնագետներ դիտարկում են որպես հատուկ շարակցական հյուսվածք: Լրացնում է
ոսպնյակի ու ցանցաթաղանթի միջև տարածությունը: Կազմված է ֆիբրոբլաստոնման
բջիջներից, մակրոֆագերից, լիմֆոցիտներից և միջբջջային նյութից: Վերջինս 99.9%-ով
ձևավորված է ջրով, պարունակում է կոլագենային ֆիբրիլներ և հիալուրոնային թթու:
Ապակենման մարմնով ցանցաթաղանթից դեպի ոսպնյակի հետին մակերևույթն
անցնում է խողովակ. դա սաղմնային զարկերակների մնացորդներն են: Գործառույթը.
ապահովում է լուսային ճառագայթների անցումը, պահպանում է ոսպնյակի դիրքը,
մասնակցում է ցանցաթաղանթի մետաբոլիզմին, սեղմում է ցանցաթաղանթի ներքին
շերտերը գունակային էպիթելին:
Հոտառության օրգան
Տարբերում

են

հոտառության

երկու

օրգաններ՝

հիմնական

և

լրացուցիչ:

Հոտառության հիմնական օրգանը հոտառական էպիթելն է, որը պաստառում է քթային
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խոռոչի լորձային թաղանթի վերին հատվածը: Հոտառական հատվածի լորձային
թաղանթը շնչառական հատվածից տարբերվում

է լորձի դեղին գույնով ի հաշիվ

գունակի պարունակության:
Հոտառական լրացուցիչ օրգանը վոմերանազալային (vomer բառից – խոփ) կամ
Յակոբսոնի օրգանն է՝ քթի միջնապատի ներքին հատվածի երկու կույր էպիթելային
խողովակները: Այս օրգանի հոտառական ընկալումները կարող են նաև սեռական
զգացողությունները գրգռել:
Հիմնական և լրացուցիչ հոտառական օրգանների հոտառական էպիթելները,
օդատար մյուս ուղիների առանձին բաժինները պաստառող էպիթելի նման բազմաշերտ
թարթչավոր են: Բայց նրա բջջային կազմը փոքր-ինչ տարբերվում է: Բացակայում են
գավաթաձև (լորձ արտադրող) բջիջները: Միևնույն ժամանակ հարակից հյուսվածքում
տեղակայվում

են

գեղձեր,

որոնք

առանձնացնում

են

սպիտակուցալորձային

արտազատուկը՝ պատելով հոտառական էպիթելը: Հոտառական էպիթելը պարունակում
է

բջիջների

երեք

տեսակ՝

ընկալիչային

(նեյրոսենսոր)

հոտառական

բջիջներ,

հենարանային և հիմային էպիթելիոցիտներ: Սրանք բոլորը հաղորդակցվում են հիմային
թաղանթի հետ: Ընկալիչ բջջի դեպի վեր հեռացող դենդրիտը՝ ձգվում է էպիթելի
մակերևույթ և ծայրում ունեն ի հաստացում՝ հոտառական գուրզեր, որոնք հիմնական
հոտառական օրգանում, պարունակում են 10-12 շարժվող հոտառական «թարթիչներ»:
Այս գոյացություններն ընկալում են հոտավետ նյութերը: Ներքևից հեռանում է
միելինազուրկ աքսոնը: Հենարանային էպիթելիոցիտները իրարից առանձնացնում են
հոտառական բջիջները: Դրանց բարակ ոտիկները հպվում են հիմային թաղանթին,
կորիզներն ամենավերին դիրքում են, իսկ գագաթային հատվածները չեն հասնում
էպիթելի մակերևույթի վերին սահմանին և այստեղ ձևավորում են բազմաթիվ
միկրոթավիկներ: Ցիտոպլազման պարունակում է գունակ, որը հոտառական շրջանին
հաղորդում է դեղին գույն: Բացի այդ, տվյալ բջիջները ապոկրինային տեսակի
արտազատող ակտիվություն ունեն: Բջիջների երրորդ տեսակը ցողունային է: Դրանք
ցածր են, գագաթային հատվածները չեն ձգտում էպիթելային շերտի մակերևույթին, իսկ
հիմքերը հարակից են հիմային թաղանթին: Բջիջները օրգանելներով հարուստ չեն:
Դրանք ունակ են տարբերակվելու այլ բջիջների:

Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
Աչքի անկյունը: Ակնագնդի միջառանցքային կտրվածք. Ներկումը կատարվում է
հեմատոքսիլին-էոզինով: Մանրադիտակի խոշորացումը փոքրացնելով՝ գտնել աչքի
եղջերաթաղանթը՝ որպես կողմնորոշիչ ընդունելով դրա դիմային մակերևույթը ծածկող
բազմաշերտ տափակ, չեղջերացող էպիթելը, ոսպնյակը, թարթչավոր մարմինը և
ծիածանաթաղանթը: Եղջերաթաղանթից կարծրենի անցման հատվածում երակային
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ծոցն է՝ շլեմյան ուղին՝ հեղուկի հետհոսքի հաղորդակից խոռոչների համակարգը:
Ներսից կարծրենուն հպվում է անոթաթաղանթը, որը հեշտ է ի հայտ բերվում իրենում
պարունակվող

մեծ

քանակությամբ

գունակի

սև

երանգով:

Շլեմյան

ուղով

անոթաթաղանթը ձևավորում է եռանկյունաձև հաստացում՝ թարթչավոր մարմինը, որն
իր հերթին անցում է կատարում ոսպնյակի և եղջերաթաղանթի միջև առկա
ծիածանաթաղանթին: Եղջերաթաղանթը դիմացից, իսկ ծիածանաթաղանթը ետևից
սահմանափակվում են աչքի առաջնային խցիկով: Ոսպնյակի և ծիածանաթաղանթի
միջև աչքի հետին խցիկն է: Մանրադիտակի խոշորացումը մեծացնելով՝ ոսպնյակում
գտնել պատիճը և բյուրեղային մանրաթելերը, թարթչավոր մարմնում՝ թարթչամկանը,
դուրսաճուկները,

ցինկային

կապի

մանրաթելերը՝

ներփաթաթված

մի

կողմից՝

ելուստներին, մյուս կողմից՝ պատիճին, ծիածանաթաղանթում՝ դիմային էպիթելը,
արտաքին սահմանային շերտը, անոթավոր շերտը, ներքին սահմանային շերտը, հետևի
գունակային էպիթելը: Եղջերաթաղանթի դիմային մակերևույթի էպիթելը վերածվում է
շաղկապենու

էպիթելի,

իսկ

հետին

մակերևույթի

միաշերտ

հարթ

էպիթելը՝

ծիածանաթաղանթի դիմային մակերևույթի էպիթելի:
Ուրվագծել և նշել եղջերածիածանային անկյունը, եղջերաթաղանթը, կարծրենին,
վերջույթը, թարթչավոր մարմինը, ծիածանաթաղանթը, ոսպնյակը, դիմային հատվածը,
ետնամասը:
Ակնագունդ: Ներկումը կատարվում է հեմատոքսիլին-էոզինով: Ֆիբրոզ թաղանթ՝
1.կարծրենի, 2. եղջերաթաղանթ, 3. լիմբ:
Անոթաթաղանթ: 4. բուն անոթաթաղանթ, 5. թարթչավոր մարմին, 6. Ծիածանաթաղանթ, 7. բիբ, 8. ցանցաթաղանթ, 9. կույր բիծ, 10. ոսպնյակ, 11.ապակենման մարմին,
12. առաջային խցիկ, 13. հետին խցիկ, 14. դեղին բիծ:
4
3 5

1

6
2
12 7

10
13

14
11
9
8

Խոշորացում 80 անգամ:
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Խոշորացում 100 անգամ:
Աչքի եղջերաթաղանթը: Ներկումը կատարվում է հեմատոքսիլին-էոզինով: Մանրադիտակի

խոշորացումը

փոքրացնելով՝

պատրաստուկը

տեղադրել

այնպես,

որ

առաջային բազմաշերտ էպիթելը լինի վերևից: Մանրադիտակի խոշորացումը մեծացնելով՝ դիտարկել եղջերաթաղանթի շերտերը՝ առաջային բազմաշերտ չեղջերացող
էպիթելը, առաջային սահմանային թիթեղը, եղջերաթաղանթի բուն նյութը (խիտ
ձևավորված շարակցական հյուսվածք), հետին սահմանային թիթեղը, հետին էպիթելը
(տափակ միաշերտ): Ուշադրություն դարձնել եղջերաթաղանթում անոթների բացակայությանը:
Ուրվագծել և նշել եղջերաթաղանթը, եղջերաթաղանթի առաջային էպիթելը
(նրանում հիմային շերտն է, փշավոր շերտը, տափակ բջիջների շերտը), առաջային
սահմանային թիթեղը, սեփական նյութը, հետին սահմանային թիթեղը, ետին էպիթելը:

Խոշորացում 100 անգամ:
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Խոշորացում 400 անգամ:

Աչքի

հետին

պատը:

Ներկումը

կատարվում

է

հեմատոքսիլին-էոզինով:

Մանրադիտակի խոշորացումը փոքրացնելով՝ պատրաստուկը դնել այնպես, որ
կարծրենին՝

կոլագենային

թելերի

վարդագույն

ներկված

խրձերով

և

երկնա-

մանուշակագույն ներկված ֆիբրոբլաստների բջիջներով, լինեն վերևում: Նրա տակ
տեղակայված է անոթային թաղանթը: Այն մնացածներից տարբերվում է մեծ
քանակությամբ գունակով և արյունատար անոթներով: Ցանցաթաղանթը սկսվում է
բարակ, խիստ գունակավորված շերտով՝ ցանցաթաղանթի գունակային էպիթել: Դրա
տակ վարդագույն լուսաընկալչային շերտն է, պարունակում է լուսաընկալչային
բջիջների ծայրամասային ելուստները (ցուպիկներ և շշիկներ): Հաջորդ շերտը՝
արտաքին կորիզային՝ բազմաթիվ կորիզներով, կազմված է լուսաընկալչային բջիջների
կորիզակիր հատվածներից: Այնուհետև հաջորդում է վարդագույն արտաքին ցանցավոր
շերտը: Սրան հաջորդում է բազմակորիզ շերտը, որը ներքին կորիզային շերտ է,
կազմված է երկբևեռ, ամակրինային հորիզոնական նեյրոնների կորիզակիր
բաժիններից: Ներքին կորիզային շերտից ավելի խոր տեղակայված է ներքին ցանցավոր
շերտը: Ներքին ցանցային շերտին հաջորդում է հանգուցային շերտը, որը կազմված է
բազմաբևեռ խոշոր նեյրոններից:
Սրան

հաջորդում

է

նյարդաթելերի

շերտը,

որի

ներքին

մակերևույթին

տեղակայված է ներքին սահմանային թիթեղը: Արտաքին սահմանային թիթեղը
տեղակայված է շշիկների ու սրվակների և արտաքին կորիզային շերտի միջև:
Ուրվագծել և նշել կարծրենին, անոթային թաղանթը, ցանցաթաղանթը, իսկ
նրանում՝ գունակային, լուսաընկալչային, արտաքին սահմանային թիթեղը, արտաքին
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կորիզային, արտաքին ցանցային, ներքին կորիզային, ներքին ցանցային, հանգուցային,
նյարդաթելային շերտը, ներքին սահմանային թիթեղը:

Խոշորացում 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
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Խոշորացում 400 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ:
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 23-24.
ՀԱՄԻ, ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ԶԳԱՅԱՐԱՆՆԵՐ
Լսողության և հավասարակշռության օրգանը բաղկացած է արտաքին, միջին և
ներքին ականջից, որոնք ընկալում են ձայնային, գրավիտացիոն, տատանողական
գրգիռները, ինչպես նաև գծային և անկյունային արագացումները:
Արտաքին ականջը կազմված է ականջախեցուց, արտաքին լսողական անցուղուց,
թմբկաթաղանթից: Ականջախեցին մաշկով ծածկված առաձգական աճառ է: Արտաքին
լսողական

անցուղին

նույնպես

առաձգական

աճառային

հյուսվածք

է,

որը

ականջախեցու շարունակությունն է և ոսկրային հյուսվածք թափանցում է քունքոսկրով:
Այն ծածկված է ծակծկող մազիկներով մաշկով և ծծմբային գեղձերով, որոնք
արտադրում են ականջածծումբ: Լսողական անցուղու մաշկի վրա պարունակվում են
նաև ճարպագեղձեր: Թմբկաթաղանթը կազմված է կոլագենային թելերի երկու շերտերից
(արտաքին շերտը՝ շառավղային, ներքինը՝ շրջանաձև) և նրանց միջև տեղակայված
ֆիբրոբլաստներից: Արտաքինից այն ծածկված է բարակ վերնամաշկով, ներսից՝
միաշերտ տափակ էպիթելով: Մուրճիկը՝ լսողական ոսկրերից մեկը, թմբկաթաղանթի
հետ սերտաճած է կոթիկի միջոցով:
Միջին ականջը կազմված է թմբկախորշից, լսողական ոսկրերից, լսողական
խողովակից: Թմբկախորշը ծածկված է միաշերտ տափակ կամ խորանարդաձև
էպիթելով: Էպիթելը հիմային թաղանթի վրա է, իսկ վերջինս՝ ամուր կպված է
վերնոսկրին: Թմբկախորշի միջնապատը երկու պատուհան ունի՝ օվալաձև և կլոր:
Օվալաձև

պատուհանը

փակվում

է

ասպանդակի

հենքով:

Այն

թմբկախորշը

տարանջատում է խխունջի անդաստակային սանդուղքից: Կլոր պատուհանը փակված է
թաղանթով և թմբկախորշն առանձնացնում է թմբկային սանդուղքից: Լսողական
ոսկրիկները՝ մուրճիկը, սալիկը և ասպանդակը, թիթեղակազմ ոսկրային հյուսվածք են,
որոնց հոդային մակերևույթները ծածկված են հիալինային աճառով: Նրանք ձայնային
տատանումները թմբկաթաղանթից փոխանցում են օվալաձև պատուհանին և թմբկային
սանդուղքին: Լսողական եվստախյան խողովակը կապում է թմբկախորշը քթըմպանի
հետ: Այն կազմված է ոսկրային պատից՝ ծածկված բազմաշարք թարթչավոր էպիթելով:
Թմբկախորշում օդի ճնշումը կանոնավորվում է եվստախյան խողովակով: Խողովակի
ըմպանային անցքը փակ է և բացվում է միայն կլման ժամանակ, որը հավասարկշռում է
ճնշումը թմբկաթաղանթի վրա:
Ներքին ականջը տեղակայված է քունքոսկրի բրգում և կազմված է ոսկրային և
նրանում տեղակայված թաղանթային լաբիրինթից: Ոսկրային լաբիրինթը խորշերի
համակարգ է, որը ներառում է նախադուռը, խխունջը, կիսաոլոր խողովակները:
Թաղանթային

լաբիրինթում

են

լսողության

և

հավասարակշռության

օրգանի

ընկալիչները: Դրանք հատուկ տեղերում են տեղակայված, լսողության օրգանի
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ընկալչային բջիջները խխունջի պարուրաձև կամ կորտյան օրգանում են, իսկ
հավասարակշռության օրգանի ընկալչային բջիջները՝ արգանդիկում և պարկիկում,
ինչպես նաև կիսաոլոր խողովակների կատարներում: Թաղանթային լաբիրինթը լցված է
ներավշով

(էնդոլիմֆա),

իսկ

ոսկրային

և

թաղանթային

լաբիրինթների

միջև

տարածությունը՝ շուրջավշով (պերիլիմֆա):

Հավասարակշռության օրգանը կազմված է կլոր պարկից կամ սակուլյուսից,
արգանդիկից

կամ

ուտրիկուլյուսից

և

երեք

կիսաոլոր

խողովակներից:

Այս

խողովակները արգանդիկի հետ միացման տեղում ձևավորում են ամպուլային
հաստացումները: Պարկիկը միանում է խխունջի խողովակին: Ամպուլաներում
ընկալչային հատվածները գտնվում են կատարներում: Արգանդում և պարկիկում
ընկալչային հատվածները գտնվում են բծերում կամ մակուլաներում: Մակուլայի
էպիթելը կազմված է 7000-9000 զգացող մազմզուկավոր էպիթելիոցիտներից և նրանց
միջև տեղակայված հենարանային բջիջներից: Էպիթելի վերնամասում դոնդողանման
խտությամբ օտոլիթային թաղանթն է, որը պարունակում է կալցիումի բյուրեղիկներ
(օտոլիթներ կամ ստատոկիներ): Օտոլիթային թաղանթը հպվում է ընկալչային բջիջների
մազմզուկներին, որոնք թաղանթի տեղաշարժի ժամանակ ճկվում են: Միաժամանակ
մազմզուկավոր բջիջները գրգռվում են և ազդակներ են փոխանցում նեյրոցիտների
դենդրիտներին:
Տարբերում են մազմզուկավոր բջիջների երկու տեսակ՝ տանձաձև և գլանաձև:
1. Տանձաձև բջիջներն ունեն լայն հիմք և նեղ գագաթային հատված: Գագաթային
մակերևույթը պարունակում է 60-80 անշարժ մազիկներ՝ ստերեոցիլյաներ: Բացի այդ,
բջիջների մակերևույթին կան նաև շարժվող մազմզուկներ՝ կինոցիլիաներ, որոնք նման
են թարթիչների: Յուրաքանչյուր տանձաձև բջջի հիմքին է մոտենում նյարդային
վերջավորությունը:
2. Գլանաձև բջիջների վրա վերջանում են երկբևեռ բջիջների դենդրիտները: Այս
բջիջների կազմությունը նման է տանձաձև բջիջների կազմությանը: Բծերում առկա է
նաև բջիջների երրորդ տեսակը: Դրանք հենարային բջիջներն են, որոնք գագաթային
մակերևույթին պարունակում են բազմաքանակ միկրոթավիկներ: Պարկիկի բծերը
ընկալում են տատանողական ալիքները և երկրի ձգողականությունը: Արգանդիկի բծերը
ընկալում

են

միայն

ուղղահայաց

տեղակայմամբ

մարմնի

փոփոխությունները:

Ամպուլաների կատարները կառուցված են բծերի նման: Օտոլիթային թաղանթի
փոխարեն այստեղ ձևավորվում է գմբեթանման դոնդողանման նյութ: Այն օտոլիթներ չի
պարունակում:
Լսողության օրգան
Խխունջային խողովակը 3.5սմ երկարություն ունի, ոսկրային կենտրոնական ձողի
(մոդիոլուս) շուրջ 2.5 պարուրաձև պտույտ է անում և կույր ավարտվում է գագաթին:
Խողովակը լցված է ներավշով: Խխունջային խողովակից դուրս կան տարածություններ՝
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լցված շուրջավշով: Այդ տարածությունները կոչվում են սանդուղքներ: Վերևից
անդաստակային սանդուղքն է, ներքևից՝ թմբկայինը: Անդաստակային սանդուղքին
ուղղված խխունջային խողովակի պատը

կոչվում է անդաստակային թաղանթ: Այս

թաղանթը կազմված է շարակցահյուսվածքային թիթեղից՝ ծածկված երկկողմանի
միաշերտ տափակ էպիթելով: Խխունջային խողովակի կողմնային պատը ձևավորված է
պարուրաձև կապանով, որի վրա անոթային զոլն է՝ բազմաշարք էպիթելը արյունատար
մազանոթներով: Անոթային զոլն արտադրում է ներավիշ, ապահովում է սննդանյութերի
և թթվածնի փոխադրումը դեպի կորտյան օրգան, ապահովում է ներավշի իոնային
կազմը, որն անհրաժեշտ է մազմզուկային բջիջների նորմալ գործառույթի համար:
Թմբկային սանդուղքի վրա տեղակայված խխունջային խողովակի պատը ունի բարդ
կազմություն: Նրա վրա է ընկալչային համալիրը՝ կորտյան օրգանը: Այս պատի հիմքը
կազմում է հիմային թիթեղը՝ ծածկված թմբկային սանդուղքի կողմից տափակ էպիթելով:
Հիմային թիթեղը կազմված է լսողական լարերի բարակ կոլագենային թելիկներից: Այն
ձևավորված է ընկալչային և հենարային տարբեր ձևերի բջիջներից: Ընկալչային
բջիջները բաժանվում են ներքին և արտաքին մազմզուկային բջիջների: Ներքին
բջիջները տանձաձև են: Նրանց կորիզները դասավորված են ներքին լայնացած
հատվածում: Նեղացած գագաթային հատվածի մակերևույթին կուտիկուլան է և նրանով
անցնող 30-60 կարճ ստերեոցիլիաները՝ երեք շարքով: Մազիկներն անշարժ են: Ներքին
մազմզուկավոր բջիջները 3500-ն են: Ամբողջ պարուրաձև օրգանի երկայնքով դրանք
դասավորվում են մի շարքով և բոլոր կողմերից շրջապատված են ներքին ֆալանգային
բջիջներով: Արտաքին մազմզուկավոր բջիջները արտաքին հենարային բջիջների
արտաքին մակերևույթին դասավորված են 3-4 շարքով: Արտաքին մազմզուկավոր
բջիջները գլանաձև են: Խխունջի գագաթին մազմզուկավոր բջիջներն ընդունում են ցածր,
իսկ հիմքին մոտ՝ բարձր հնչյունները:
«Ֆալանգային բջիջներ» անվանումը պայմանավորված է նրանով, որ դրանք ունեն
բարակ մատնանման ելուստներ, որոնք իրարից անջատում են զգացող բջիջներ: Բջիջսյուները ՝ հիմային թաղանթի վրա ունեն լայն հիմք, և նեղ կենտրոնական ու
գագաթային հատվածներ: Վերջիններիս հետ արտաքին և ներքին բջիջները միանում են՝
ձևավորելով եռանկյունաձև թունել: Սրանց միջով մազմզուկավոր բջիջներին մոտենում
են զգացող նեյրոնների դենդրիտները:
Պարուրաձև հանգույցը պարուրաձև ոսկրային թիթեղի հիմքում է: Հանգույցը
կառուցված է ընդհանուր սկզբունքով: Ի տարբերություն ողնուղեղային հանգույցների՝
այն ձևավորում են երկբևեռ զգացող նեյրոցիտները: Դրանց դենդրիտները թունելով
մոտենում են մազմզուկավոր բջիջներին՝ ձևավորելով նեյրոէպիթելային սինապսներ:
Երկբևեռ բջիջների աքսոնները ձևավորում են լսողական նյարդը:

Լսողության

հիստոֆիզիոլոգիան:

Որոշակի

հաճախականության

ձայները

ընկալվում են արտաքին ականջով և լսողական ոսկրերով ու օվալաձև պատուհանով
փոխանցվում են թմբկային և անդաստակային սանդուղքների շուրջավշին: Այդ
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ընթացքում անդաստակային և հիմային թաղանթները
կատարում

են

ալիքատատանողական

հետևաբար և ներավիշը

շարժումներ,:

Ներավշի

տատանումների

արդյունքում զգացող բջիջների մազմզուկները տեղաշարժվում են, քանի որ դրանք
հպվում

են

ծածկութային

(տեկտորիալային)

թաղանթին:

Դա

հանգեցնում

է

մազմզուկային բջիջների գրգռման, իսկ նրանցով՝ պարուրաձև հանգույցների երկբևեռ
նեյրոնների գրգռման: Դրանք գրգռումը փոխանցում են ուղեղի ցողունի լսողական
կորիզին, իսկ հետո՝ մեծ կիսագնդերի կեղևի լսողական հատվածին:

Համի օրգան: Համային վերլուծիչի ծայրամասային հատվածը համային կոճղեզներն
են: Դրանք հայտնաբերվում են բերանի, լեզվի էպիթելում, կոկորդի առաջային բաժնում,
կերակրափողում և ըմպանում: Դրանց հիմնական տեղակայումը լեզվի պտկիկներն են՝
սնկաձև, խրամատապատ և թերթանման: Երեխաների և երբեմն մեծերի շրջանում
համային

կոճղեզները

շրթունքների

էպիթելում են,

մակկոկորդում

և նույնիսկ

ձայնալարերում: Մարդու համային կոճղեզների քանակը հասնում է 2000-ի, որոնցից
50%-ը

խրմատապատ

պտկիկներում

է:

Համային

կոճղեզը

(gemma

gustatoria)

էլիպսանման կազմություն ունի: Նրա գագաթային հատվածում համային խողովակն է՝
լցված ամորֆ նյութով և էպիթելի մակերևույթին բացված համային անցքով: Կոճղեզը
ձևավորված է իրար սերտորեն հերթագայող 40-60 երկարավուն բջիջներից: Սրանց մեծ
մասը հաղորդակցության մեջ է ենթաէպիթելային նյարդային հյուսակից կոճղեզ
թափանցած նյարդաթելերի հետ, որոնք պարունակում են միելինային և միելինազուրկ
նյարդաթելեր:

Համային

կոճղեզի

բոլոր

բջջատեսակները

նյարդային

վերջավորությունների հետ ձևավորում են աֆերենտ սինապսներ:

Հյուսվածաբանական պատրաստուկների ուսումնասիրման
և ուրվագծման ուղեցույց
Խխունջի

կտրվածք:

Ներկումը

կատարվում

է

հեմատոքսիլին-էոզինով:

Պատրաստուկն այնպես է տեղադրված, որ խխունջի ձողի կատարը ուղղված լինի վերև:
Խխունջի յուրաքանչյուր գալարում գտնել եռանկյունաձև թաղանթային խողովակը: Նրա
հիմքը հիմային թիթեղն է, որի տակ դասավորված է թմբկային սանդուղքը: Արտաքին
պատը անոթային զոլն է, որը հարակից է ոսկրային խխունջիկի վերնոսկրին, և որի
ներքևի հատվածը հաստացած է և կոչվում է պարուրաձև կապան: Վերին պատը
անդաստակային թիթեղն է, որի վրա անդաստակային սանդուղքն է: Ներսի կողմից
պարուրաձև ոսկրային թիթեղին, իսկ արտաքինից՝ պարուրաձև կապանին հպված
հիմային թաղանթի վրա տեղակայված է պարույրաձև լսողության օրգանը կամ կորտյան
օրգանը: Պարուրաձև ոսկրային թիթեղի վերնոսկրը ձևավորում է հաստացում՝ լիմբ,
որում տարբերում են վերին անդաստակային և ներքին թմբկային շուրթերը: Ոսկրային
պարուրաձև թիթեղի հիմքում պարուրաձև հանգույցն է, որը երկբևեռ աֆերենտային
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նեյրոնների կուտակում է: Խոշորացումը մեծացնելով՝ ուսումնասիրել պարուրաձև
օրգանի կազմությունը: Այն կազմված է երկու տեսակի բջիջներից՝ հենարանային և
ընկալչային: Հենարանային թաղանթին վերաբերող հենարանային բջիջների շարքում
գտնել ներքին և արտաքին բջիջ-սյուները, ինչպես նաև ներքին և արտաքին
հենարանային բջիջները: Բջիջ-սյուները միմյանց միջև ձևավորում են եռանկյունաձև
թունել՝ խողովակ: Նրանից դուրս տեսանելի են արտաքին հենարանային բջիջները
(բջիջ-ֆալանգները): Ներքին և արտաքին մազմզուկավոր զգացող էպիթելիոցիտները
տեղակայված են հենարանային բջիջների վրա. ներքինները՝ մի շարքով, արտաքինները՝
3 կամ 4 շարքով: Պարուրաձև օրգանի վրա կախված է ծածկութային թաղանթը, որը
կպված է անդաստակային շուրթի լիմբի էպիթելին: Խոշորացումը փոքրացնելով՝
ուրվագծել և նշել խխունջը, ձողը, ոսկրային լաբիրինթը, անդաստակային սանդուղքը,
թմբկային սանդուղքը, խխունջային անցուղին, անդաստակային թաղանթը, անոթային
շերտը, հիմային թաղանթը, պարուրաձև հանգույցը:
Մեծ խոշորացմամբ ուրվագծել և նշել կորտյան օրգանը՝ ներքին բջիջ-սյուները,
արտաքին

բջիջ-սյուները,

թունելը,

արտաքին

մազմզուկավոր

զգացող

էպիթելիոցիտները, ներքին մազմզուկավոր զգացող էպիթելիոցիտները, հիմային
թիթեղը, ծածկութային թաղանթը, ներքին և արտաքին հենարանային բջիջները:

Խոշորացում 100 անգամ:

Խոշորացում 400 անգամ։
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Խոշորացում 400 անգամ:
Համի օրգան: Համային կոճղեզները լեզվի թերթանման պտկիկներում են: Ներկումը
կատարվում է հեմատոքսիլին-էոզինով: Մանրադիտակի խոշորացումը փոքրացնելով՝
գտնել լեզվի թերթիկանման պտկիկները: Պտկիկների կողային մակերևույթին նրանց
էպիթելի հաստության վրա գտնել էլիպսաձև մարմինները՝ համային կոճղեզները:
Խոշորացումը մեծացնելով՝ դիտարկել համային կոճղեզներից մեկը: Կոճղեզի
գագաթային մակերևույթին նկատելի է համային անցքը, որը տանում է դեպի ոչ մեծ
խորություն՝ համային փոսիկ: Համային կոճղեզի էպիթելային բջիջների շարքում կան
համային զգացող և հենարանային էպիթելիոցիտներ:
Ուրվագծել և նշել թերթանման պտկիկը, պտկիկի բազմաշերտ տափակ էպիթելը,
համային կոճղեզը:

Խոշորացում 400 անգամ:
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ԹԵՍՏԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

1. Ո՞ր կառուցվածքներն են երևում
պատրաստուկում.
1. սլաք 1՝ բջիջներ
2. սլաք 1՝ կորիզներ
3. սլաք 2՝ բջջաթաղանթ
4. սլաք 2՝ ոչ բջջային կառուցվածք
ա) 1,3
բ) 2,4
գ) 1,4
դ) 2,3

2. Ո՞ր կառուցվածքներն են երևում
պատրաստուկում.
1. սլաք 1՝ բջիջներ
2. սլաք 1՝ ոչ բջջային կառուցվածքներ
3. սլաք 2՝ հետերոգեն միջբջջային նյութ
4. սլաք 2՝ հոմոգեն միջբջջային նյութ
ա) 1,2
բ) 2,3
գ) 1,4
դ) 2,4

3. Նշել՝ ինչով է մշակված պատրաստուկը.
ա) արծաթի աղերով
բ) օսմիական թթվով
գ) երկաթյա հեմատոքսիլինով
դ) պիկրոֆուքսինով

165

4. Ո՞ր կառուցվածքներն են երևում
պատրաստուկում.
1. մելանոցիտներ
2. պատրաստուկը ներկված է արծաթի
աղերով
3. պատրաստուկը ներկված չէ
4. նեյրոֆիբրիլներ
ա) 1,3
բ) 1,2
գ) 2,4
դ) 3,4

5. Նշել պատրաստուկի անվանումը.
ա) գլիկոգենը լյարդի բջիջներում
բ) սպիտակուցային ներառուկներ
գ) Գոլջիի համալիր
դ) ճարպի կաթիլներ

6. Ո՞ր կառուցվածքներն են երևում
պատրաստուկում.
1. գորտի սաղմը դեղնուցապարկով
2. ձկան սաղմը դեղնուցապարկով
3. ամնիոն
4. նյարդային խողովակ
ա) 1,3,4
բ) 2,4
գ) 2,3,4
դ) 2,3
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7. Ո՞ր կառուցվածքները չեն երևում
պատրաստուկում.
ա) նյարդային խողովակ
բ) թիկնալար
գ) սոմիտներ
դ) ամնիոտիկ ծալք

8. Ո՞ր կառուցվածքները չեն երևում
պատրաստուկում.
ա) բլաստոցել
բ) բլաստոմերներ
գ) թիկնալար
դ) բլաստոդերմ

9. Նշել ճիշտ տարբերակները՝
1. առաջնային իզոլեցիտալ ձվաբջիջ
2. երկրորդային իզոլեցիտալ ձվաբջիջ
3. երևում են փայլուն ճաճանչային և
հատիկավոր թաղանթները
4. երևում են միայն փայլուն և հատիկավոր
թաղանթները
ա) 2,3
բ) 2,4
գ) 1,3
դ) 1,4
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10. Ի՞նչ է երևում պատրաստուկում.
ա) միտոքոնդրիումներ
բ) ճարպի կաթիլներ
գ) Գոլջիի համալիր
դ) հատիկավոր էնդոպլազմային ցանց

11. Ո՞ր կառուցվածքներն են երևում տրված
պատրաստուկում.
1. տափակ էպիթելիոցիտները
2. կորիզները
3. հիմային թաղանթը
4. բջջաթաղանթները
ա) 1,2,4
բ) 2,3,4
գ) 1,3,4
դ) բոլորը

12. Նշել ճիշտ տարբերակները՝
1. սլաք 1՝ գլանաձև էպիթելային բջիջ
2. սլաք 2՝ հիմային թաղանթ
3. սլաք 3՝ միտոքոնդրիումներ
4. սլաք 4՝ գավաթաձև գեղձային բջիջ
ա) 1,2,3
բ) 1,4
գ) 1,2,4
դ) 2,3
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13. Նշել պատրաստուկի անվանումը՝
ա) բազմաշերտ միաշարք էպիթել
բ) միաշերտ գլանաձև էպիթել
գ) միաշերտ խորանարդաձև էպիթել
դ) բազմաշերտ էպիթել

14․ Պատրաստուկում երևում է՝
ա) գլանաձև էպիթել
բ) խորանարդաձև էպիթել
գ) միաշերտ բազմաշարք էպիթել
դ) գեղձային էպիթել

15․ Պատրաստուկում 2 նշումին
համապատասխանում է՝
ա) հիմային թաղանթը
բ) եղջերային շերտը
գ) փայլուն շերտը
դ) փշավոր շերտը
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16. Նշել ճիշտ տարբերակները՝
1. 1-ը ռետիկուլյար հյուսվածքի բջիջ է
2. 2-ը արյան բջիջ է
3. պատրաստուկը ներկված է
հեմատոքսիլին-էոզինով
4. պատրաստուկը ներկված է արծաթի
աղերով
ա) 1,2,3
բ) 1,3
գ) 1,2,4
դ) 2,3

17. Ո՞ր կառուցվածքներն են երևում տվյալ
պատրաստուկում.
1. ճարպը ներկված սպիտակ գույնով
2. ճարպային բջիջների կորիզները
3. շարակցական հյուսվածքը
4. մկանային հյուսվածքը
ա) 2,3
բ) 1,2,3
գ) 1,3
դ) բոլորը

18. Նշել ճիշտ տարբերակը՝
1. սլաք 1՝ կոլագենային թելեր
2. սլաք 2՝ ֆիբրոցիտներ
3. սլաք 3՝ փուխր շարակցական հյուսվածք
4. սլաք 4՝ պատրաստուկը ներկված է
հեմատոքսիլին-էոզինով
ա) 1,2,3
բ)1,2,4
գ) 1,3,4
դ) բոլորը
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19․ Նշել պատրաստուկի անվանումը՝
ա) հիալինային աճառ
բ) էլաստինային աճառ
գ) թելակազմ աճառ
դ) խիտ շարակցական հյուսվածք

20․Ո՞ր կառուցվածքն է նշված սլաքով.
ա) վերնոսկր
բ) վերնաճառ
գ) էնդօստ
դ) պերիօստ

21․ Ո՞ր կառուցվածքն է նշված սլաքով.
ա) հոմոգեն միջբջջային նյութ
բ) ռետիկուլյար թելեր
գ) էլաստինային թելեր
դ) արյան անոթներ
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22․ Ո՞ր կառուցվածքներն են նշված սլաքով.
1. իզոգեն խմբեր
2. խոնդրաբլաստներ
3. օստեոկլաստներ
4. խոնդրոցիտներ
ա) 1,3
բ) 1,5
գ) 1,4
դ) 1,2

23․Ո՞ր կառուցվածքներն են նշված սլաքներով.
1. էնդոխոնդրալ ոսկր
2. մետաէպիֆիզար թիթեղ
3. պերիխոնդրալ ոսկր
4. վերնոսկր
ա) 1,3
բ) 1,2
գ) 1,4
դ) 1,2,4

24․Ո՞ր կառուցվածքն է նշված սլաքով.
ա) վերնոսկր
բ) էնդօստ
գ) օստեոն
դ) վերնաճառ
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25․ Նշել պատրաստուկի անվանումը՝
ա) սրտամկան
բ) կմախքային մկանային հյուսվածք
գ) հարթ մկանային հյուսվածք
դ) ջլի կտրվածք

26․ Ո՞ր կառուցվածքներն են երևում
պատրաստուկում.
1. կմախքային մկանային հյուսվածք
2. սրտամկան
3. միջադիր սկավառակներ
4. հարթ միոցիտներ
ա) 2,3
բ) 2,4
գ) 1,3
դ) 1,4

27․Նշել՝ ինչով է մշակված պատրաստուկը.
ա) արծաթի աղերով
բ) օսմիական թթվով
գ) երկաթյա հեմատոքսիլինով
դ) պիկրոֆուքսինով
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28․Ո՞ր կառուցվածքն է նշված սլաքով.
ա) մեզաքսոն
բ) լեմոցիտների կորիզներ
գ) Ռանվեի սեղմվածք
դ) նեյրոլեմայի հատումներ

29․ Ո՞ր կառուցվածքները չեն երևում
պատրաստուկում.
ա) դենդրիտներ
բ) կորիզ
գ) նեյրոֆիբրիլներ
դ) քրոմատոֆիլ սուբստանցիա

30․ Ո՞ր կառուցվածքները չեն երևում
պատրաստուկում.
ա) դենդրիտներ
բ) կորիզ
գ) նեյրոֆիբրիլներ
դ) քրոմատոֆիլ սուբստանցիա
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31․ Ո՞ր կառուցվածքն է նշված սլաքով.
ա) հարթ միոցիտ
բ) կարդիոմիոցիտ
գ) մկանաթել
դ) էնդոմիզիում

32․ Ո՞ր կառուցվածքներն են երևում այս
պատրաստուկում.
1. արբանյակ բջիջներ
2. նեյրոնների մարմիններ
3. դենդրիտներ
4.Մյուլերի թելեր
ա) 1,2,3
բ) 2,3
գ) 3,4 դ) բոլորը

33․ Նշել պատրաստուկի անվանումը:
ա) ուղեղիկ
բ) գլխուղեղի կեղև
գ) ցանցաթաղանթ
դ) ծիածանաթաղանթ
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34․ Ո՞ր կառուցվածքն է նշված 2 թվանիշով:
ա) միելինային թաղանթ
բ) պերինևրիում
գ) էպինևրիում
դ) պերիտենոնիում

35․ Նշել ճիշտ տարբերակները՝
1. սլաք 1՝ արմատիկային բջիջներ
2. սլաք 2՝ շարժիչ նեյրոններ
3. սլաք 3՝ կողմնային եղջյուր
4. սլաք 4՝ առաջային եղջյուր
ա) 1,2,4
բ)1,2,3
գ) 2,4
դ) բոլորը

36․ Ո±ր կառուցվածքները չեն երևում
պատրաստուկում.
ա) նեյրոնների մարմիններ
բ) նյարդաթելերի միելինային թաղանթը
գ) ճարպային բջիջներ
դ) շարակցահյուսվածքային պատիճ
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37․ Ո՞ր կառուցվածքներն են երևում այս
պատրաստուկում.
1. կեղծ միաբևեռ նեյրոններ
2. բիպոլյար նեյրոններ
3. ռետիկուլյար թելեր
4. կոլագենային թելեր
ա) 1,2,3
բ) 2,3
գ) 1,4
դ) բոլորը

38․ Նշել ճիշտ տարբերակները՝
1. սլաք 1՝ ներքին մազմզուկավոր բջիջներ
2. սլաք 2՝ արտաքին մազմզուկավոր բջիջներ
3. սլաք 3՝ սյունաձև բջիջներ
4. սլաք 4՝ ֆալանգային բջիջներ
ա) 1,3,4
բ) 1,2,3
գ) 3,4
դ) բոլորը

39․ Նշել պատրաստուկի անվանումը՝
ա) բազմաշերտ տափակ եղջերացող էպիթել
բ) բազմաշերտ փոփոխական էպիթել
գ) բազմաշերտ տափակ չեղջերացող էպիթել
դ) միաշերտ գլանաձև էպիթել
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40․ Նշել ճիշտ տարբերակները՝
1. բազմաշերտ տափակ չեղջերացող էպիթել
2. բազմաշերտ փոփոխական էպիթել
3. սլաքով նշված է հիմային թաղանթը
4. սլաքով նշված է փայլուն թաղանթը
ա) 1,4
բ) 2,4
գ) 1,3 դ) 1,4

41․ Նշել ճիշտ տարբերակները՝
1. սլաք 1՝ արտաքին մազմզուկավոր բջիջներ
2. սլաք 2՝ ներքին մազմզուկավոր բջիջներ
3. սլաք 3՝ ֆալանգային բջիջներ
4. սլաք 5՝ թունել
ա) 1,3,4
բ)1,2,4
գ) 2,3,4
դ) բոլորը

42․ Նշել ճիշտ տարբերակները՝
1. սլաք 1՝ անդաստակային սանդուղք
2. սլաք 2՝ խխունջային խողովակ
3. սլաք 3՝ տեկտորիալ թաղանթ
4. սլաք 5՝ պարուրաձև կապան
ա) 1,2
բ) 1,2,3
գ) 1,2,4
դ) բոլորը
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43․ Նշել պատրաստուկի անվանումը՝
ա) կարծրենի, անոթաթաղանթ և ցանցենի
բ) միայն ցանցենի
գ) կարծրենի և ցանցենի
դ) եղջերաթաղանթ և ցանցենի

44․ Ո՞ր կառուցվածքները չեն երևում
պատրաստուկում.
ա) միաշերտ տափակ էպիթել
բ) կոլագենային թելեր
գ) համի կոճղեզներ
դ) փուխր շարակցական հյուսվածք

45․ Նշել ճիշտ տարբերակները՝
1. սլաք 1՝ զգացող բջիջների աքսոնները
2. սլաք 1՝ զգացող բջիջների դենդրիտները
3. սլաք 2՝ զգացող բջիջների մարմինները
4. սլաք 3՝ ներքին ցանցավոր շերտը
ա) 1,3,4
բ) 2,3
գ) 2,3,4
դ) 2,4
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46․ Նշել ճիշտ տարբերակները՝
1.սլաք 1՝ ֆոտոռեցեպտոր շերտ
2.սլաք 1՝ զգացող բջիջների դենդրիտներ
3.սլաք 2՝ զգացող բջիջների մարմիններ
4.սլաք 3՝ արտաքին ցանցավոր շերտ
ա) 1,3,4
բ) 2,3
գ) 2,3,4
դ) բոլորը

47․ Ո՞ր կառուցվածքներն են երևում այս
պատրաստուկում.
1. բերգմանյան թելեր
2. նյարդային բջիջների մարմիններ
3. ծիածանաթաղանթ
4. գանգլիոնար բջիջների մարմիններ
ա) 1,2,3
բ) 2,4
գ) 1,3,4 դ) բոլորը

48․ Նշել ճիշտ տարբերակները՝
1. սլաք 1՝ բազմաշերտ տափակ չեղջերացող
էպիթել
2. սլաք 2՝ առաջնային սահմանային թիթեղ
3. սլաք 3՝ եղջերաթաղանթի սեփական նյութ
4. սլաք 4՝ հետին սահմանային թիթեղ
ա) 1,3,4
բ) 1,2,3
գ) 2,3,4 դ) բոլորը
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Հապավումներ
ԷՊՑ

– էնդոպլազմային ցանց

ԳՀ

– Գոլջիի համալիր

ՌՆԹ

- ռիբոնուկլեաթթու

ԷՑ

– էնդոպլազմային ցանց

ԴՆԹ

– դեզօոքսիռիբոնուկլեաթթու

ԱԵՖ

- ադենոզինեռֆոսֆատ

ԱԴՖ

- ադենոզինդիֆոսֆատ

ռՌՆԹ

– ռիբոսոմային ռիբոնուկլեաթթու

ԷՄՆ

– էլեկտրոնամանրադիտակային նկար
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