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 ԳԼՈՒԽ III. ԱՏԱՄՆԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԱՆԱՏՈՄԻԱՆ 

3.1. Վերին ծնոտի կլինիկական անատոմիան 
Վերին ծնոտը, լինելով օդակիր և անշարժ ոսկր, իր ֆունկցիայով տարբեր-

վում է ստորին ծնոտից: Ի տարբերություն ստորին ծնոտի` վերին ծնոտը զուրկ է 

ծամիչ մկանների կպման կետերից: 

Նկ. 3.1. Վերին ծնոտ: 

Վերին ծնոտային ծոցը կամ հայմորյան խոռոչը (sinus maxillaris) գործնա-

կան կարևոր նշանակություն ունի վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում: Դրա 

բորբոքումները հաճախ պայմանավորված են լինում ատամներով կամ հակա-

ռակը, խոռոչի բորբոքումները կարող են անցնել աղորիքների արմատներին: 

Հայմորյան խոռոչը բոլոր հարքթային ծոցերից ամենախոշորն է, տարողությունը 

պայմանավորված է տարիքային և անհատական առանձնահատկություններով: 

Չափահաս մարդունը միջին հաշվով 15-20 սմ3 է: Ծոցն ունի 5 պատ` վերին, 

ստորին, միջային, առաջակողմնային և հետկողմնային: 

Նկ. 3.2. Վերին ծնոտային ծոց: 
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Վերին պատը խոռոչը բաժանում է ակնակապճից և ունի 0,7-1,2 մմ 

հաստություն: Նրա միջով անցնող ստորակնակապճային խողովակը ներհրվում 

է խոռոչի մեջ, որտեղ նրա ոսկրային պատերը շատ բարակ են, իսկ տեղ-տեղ 

բոլորովին բացակայում են: Այդտեղ նրա միջով անցնող անոթներն ու նյարդերը 

ծածկված են միայն լորձաթաղանթով: 

Միջային պատը դարձած է դեպի քթի խոռոչը. միջինը ունի 2-2,5 մմ հաս-

տություն: Այս պատի վրա է հայմորյան խոռոչի դեպի քթի խոռոչի բացվածքը 

(hiatus maxillaris): 

Առաջակողմնային պատը հիմնականում համապատասխանում է շնա-

փոսին, որտեղ այն ամենաբարակն է, (0,2-0,5մմ), բայց հեռանալով փոսից` 

աստիճանաբար հաստանում է: Այս պատի միջով ստորակնակապճային խողո-

վակից մի քանի բարակ խողովակներ են անցնում դեպի առաջային ատամների 

արմատները` նյարդերի ու անոթների համար: 

Հետին կողմնային պատը համապատասխանում է ծնոտի ստորքունքային 

երեսին, որն ավելի բարակ է հետին վերին մասում (0,8-1,3 մմ), իսկ հետին 

ստորին մասում` ատամնաբնային ելունի մոտ ամենահաստն է (3,5-4,5մմ): Այս 

պատի հաստության միջով նույնպես անցնում են բարակ խողովակներ, ատամ-

նաբնային հետին վերին նյարդերի և անոթների համար: 

Ստորին պատը կամ հատակը համապատասխանում է ատամնաբնային 

ելունին և գործնական տեսակետից ամենակարևորն է: Նրա դիրքը շատ փոփո-

խական է` պայմանավորված գանգի ձևով, դեմքի լայնությամբ և հարքթային 

ծոցերի օդակրության աստիճանով: Քթի խոռոչի հատակի համեմատությամբ 

ծոցի հատակը կարող է հավասար լինել նրա բարձրությանը (մոտ 40%) կամ 

նրանից ավելի բարձր (18%) և վերջապես ավելի ցածր քան քթի խոռոչի հատակը 

(42%): Այս վերջին դիրքը նպաստավոր չէ, քանի, որ նախ դժվար է կատարվում 

ծոցի դատարկումը լորձային (կամ թարախային) արտադրությունից և բացի 

դրանից նման դեպքերում մեծ աղորիքների արմատները սերտորեն են մոտե-

նում ծոցի հատակին, իսկ երբեմն նրանց գագաթներն ուղղակի մտնոմ են ծոցի 

մեջ` նրանից բաժանված մնալով բարակ ոսկրային շերտով կամ ուղղակի ծոցի 

լորձաթաղանթով: 

Հայմորյան խոռոչի հատակին հիմնականում հասնում են մեծ աղորիք-

ների արմատները և մասամբ նաև 2-րդ փոքր աղորիքի արմատը, որը, սակայն, 

նրանից բաժանված է մնում 4-5մմ հաստությամբ ոսկրային հյուսվածքով: Միայն 

շատ մեծ ծոցի դեպքում կարող է այդ արմատը ընդհուպ մոտենալ (2-3մմ) ծոցի 

հատակին: Լայնադեմ գանգերի վրա և լավ զարգացած ծոցի դեպքում վերջինիս 

հատակին կարող է համապատասխանել նաև 1-ին փոքր աղորիքը: Ժանիքի 

արմատը առնչություն չունի ծոցի հատակի հետ: 

Նորածինների հայմորյան խոռոչը շատ փոքր է և ատամնաբնային ելունից 

ներս է (և ոչ թե նրանից վեր, ինչպես չափահասներինը): 
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Ծոցը սկսում է զարգանալ կաթնատամների ծկթմանը զուգընթաց: 

Հատկապես սկսում է մեծանալ սեռական հասունացման շրջանում`մինչև 25 

տարեկանը: Չափահաս մարդկանց հայմորյան խոռոչի չափերն այլևս չեն 

փոփոխվում մինչև ծերունական հասակը, երբ բարակում են ոսկրերը, և ծոցը 

նորից մեծանում է:  

Վերին ծնոտների ելուններից գործնական տեսակետից ավելի կարևոր են 

ատամնաբնային և քմային ելունները: 

Ատամնաբնային ելունը վերին ծնոտի մարմնի շարունակությունն է դեպի 

վար և կազմված է զույգ աղեղնաձև ոսկրաթիթեղներից, որոնցից արտաքինը 

դարձած է դեպի բերանի անդաստակը, իսկ միջայինը` դեպի քիմքը: Նրանց միջև 

կա սպունգանման նյութ: Ատամնաբների ոսկրային պատերը կազմված են 

կոմպակտ նյութի թիթեղներից, որոնց միջև սպունգանման նյութն է: 

Ամենավերջին ատամնաբնից հետո ատամնաբնային թմբիկն է (tuber 

alveolaris), որը լավ շոշափելի է և կողմնորոշիչ ելակետ է հետին ատամներն 

անզգայացնելու համար (տուբերալ անզգայացում): 

Քմային ելունը հորիզոնական ոսկրային թիթեղ է, որը միջին գծի վրա 

միանում է մյուս կողմի համանուն թիթեղին և կազմում կարծր քիմքի առաջային 

մասը: Քմային ելունի հետին եզրը միակից է քմոսկրի հորիզոնական թիթեղի 

հետ, որը նույնպես մասնակցում է կարծր քիմքին: Հատկապես կարևոր է քմային 

մեծ անցքից սկսվող քմային ակոսը, որտեղ պառկում են այդ անցքից դուրս եկող 

անոթներն ու նյարդերը: Քթային կատարի առաջային ծայրի երկու կողմերին 

կան մեկական անցքեր, որոնք տանում են դեպի կտրիչային խողովակ (canalis 

incisivus): Վերջինս քիմքի կողմից`կտրիչների հետևում, բացվում է մեկ անցքով:  

3.2. Ստորին ծնոտի կլինիկական անատոմիան 
Ստորին ծնոտը, լինելով գանգի միակ շարժուն ոսկրը, անընդհատ իրեն 

կպչող մկանների ֆունկցիոնալ ներգործության տակ է:  

Կզակից դեպի հետ`մարմնի կողմնային երեսի վրա, առաջին և երկրորդ 

փոքր աղորիքների արանքից իջնող գծի վրա կզակային անցքն է, որը ստոր-

ծնոտային խողովակի արտաքին բացվածքն է: Այդ անցքը կարող է տեղա-

շարժվել դեպի առաջ` հայտնվելով P1-ի տակ կամ դեպի հետ` համապա-

տասխանելով P2-ին: Կզակային անցքը չափահաս մարդու դեպքում ծնոտի 

ստորին եզրից բարձր է 12-19մմ, իսկ ծերունական հասակում, երբ թափվում են 

ատամները և մաշվում են ատամնաբները, կզակային անցքն աստիճանաբար 

մոտենում է մարմնի վերին եզրին:  

Ստորին ծնոտի ատամնաբնային մասը (կամ ելունը) վերին ծնոտի նման 

ունի 8 ատամնաբներ, որոնք իրարից բաժանված են միջատամնաբնային 

խտրոցներով: Առաջային ատամների պատերից հատկապես բարակ են 

շրթնայինները, փոքր աղորիքների շրջանում թշային և լեզվային պատերը 
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համարյա հավասար են, իսկ մեծ աղորիքների հանդիպակաց լեզվային պատը 

քիչ ավելի հաստ է: 

             Նկ. 3.3. Ստորին ծնոտը արտաքինից: 

Ստորին ծնոտի ճյուղերը`որպես տափակ քառակուսի ոսկրային թիթեղ-

ներ, ունեն արտաքին և ներքին երեսներ, առաջային ու հետին եզրեր: Դեպի վեր 

բաժանվում են 2 ելունի`առաջայինը` պսակաձև (procesus coronoideus), հետինը` 

կոճային ելուն (procesus condilaris): Վերջինիս վրա տարբերում են հոդագլխիկը և 

վզիկը: Այս ելուններից ճյուղի ներքին երեսի մոտից ձգվում են երկու կատարներ, 

որոնցից մեկն իջնում է պսակաձև ելունից դեպի ցած և կոչվում է քունքային 

կատար (crista temporalis), իսկ մյուսը, սկսվելով հոդագլխիկից, ձգվում է ցած ու 

առաջ և կոչվում է վզիկի կատար (crista colli mandibulae): Նշված երկու կատար-

ները, ներքևում ձուլվելով միմյանց, կազմում են ծնոտի բարձիկը (torus mandi-

bulae), որից ցած և հետ գտնվում է ստործնոտային անցքը: Մարդու դեպքում 

տորուսը շոշափելի է բերանի խոռոչի կողմից, և ատամնաբնային նյարդը ցա-

վազրկելու համար լավ կողմնորոշիչ կետ է: Սրանից դեպի վար ձգվում է թշային 

կատարը (crista buccinatoria), որից հաճախ անջատվում է մի թույլ արտա-

հայտված կատար (crista intermedia alveolaris): Այս երկու կատարները սահ-

մանում են հետաղորիքային փոսը (fossa retromolaris): Ճյուղի առաջային եզրը, 

շարունակվելով մարմնի արտաքին երեսի վրա, կոչվում է թեք գիծ: Այս կատարի 

և վերջին երկու ատամների միջև գոյանում է ծնոտի գրպանիկը (recessus 

mandibulae), որից միջայնորեն վերոհիշյալ հետաղորիքային փոսն է: Ճյուղի 

կենտրոնում առկա ստորինծնոտային անցքի մեջ են մտնում ատամնաբնային 

անոթներն ու նյարդերը: Այս անցքից մինչև ճյուղի առաջային եզրը 10-25 մմ է, 

մինչև հետին եզրը` 9-20 մմ, ծնոտի անկյունից հեռու է 15-35 մմ-ով: 

Ստործնոտային անցքը տանում է դեպի ստործնոտային խողովակ, որը 

վերջանում է կզակային անցքով: Ստործնոտային խողովակի պատերը կազմված 

են կոմպակտ ոսկրանյութից, որը շրջապատված է որոշ քանակությամբ սպուն-

գանման նյութով: Խողովակը մեծ աղորիքների շրջանում անցնում է ավելի մո-

տիկ ստորին ծնոտի միջային պատին, իսկ փոքր աղորիքների շրջանում` 
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դրսային պատին: Հատկապես հետաքրքիր է դրա փոխհարաբերությունը 

ատամների արմատների հետ: Այն մեծ մասամբ անցնում է ատամնաբների 

հատակի մոտով` 3-4 մմ: Ամենից մոտիկ է M3-ի արմատին (1,6-2,5մմ), իսկ ամե-

նից հեռու` P2-ից: Խողովակի ամբողջ երկարությամբ կան փոքրիկ անցքեր, 

որոնցից դեպի ատամների արմատներ են անցնում բարակ անոթներ և նյարդեր: 

Կզակային անցքի մոտից ստորինծնոտային խողովակը շարունակվում է 

մինչև միջին գիծ` կտրիչ ատամներին ճյուղեր տալու համար: 

 Ստորին ծնոտը շարժում են 

ծամիչ և բերանի հատակի մկան-

ները, ընդ որում, ծամիչ մկանները 

բարձրացնում են ծնոտը և փակում 

են բերանը, իսկ բերանի հատակի 

մկանները բացում են բերանը, 

այսինքն` ծամիչ մկանների անտա-

գոնիստներ են: Ծամիչ մկանները 4 

զույգ են` ծամիչ մկան (m. masseter), 

քունքամկան (m. temporalis) թևա-

կերպային կողմնային և միջային մկաններ (m. pterygoides lateralis et medialis): 

Ծնոտի իջեցումն իրագործվում է նաև ծանրության ու ծամիչ մկանների թուլաց-

ման և բերանի հատակի մկանների կծկվելու շնորհիվ: 

3.3. Ատամնածնոտային հատվածներ 
 Ատամնածնոտային հատված կամ սեգմենտ ասելով` նկատի ունեն տվյալ 

ատամը և դրան համապատասխանող ծնոտի հատվածը: Յուրաքանչյուր ծնոտի 

վրա տարբերում են չորս հատված (սեգմենտ)` կտրիչային, ժանիքային, փոքր և 

մեծ աղորիքային: Հատվածների (սեգմենտների) սահմանագծերը տարվում են 

միջատամնաբնային խտրոցների միջով: Յուրաքանչյուր հատվածի (սեգմենտի) 

հիմքը կազմում է ատամնաբնային ելունը, որին վերին և ստորին ծնոտների վրա 

կցված են տարբեր ոսկրային բաղադրամասեր: Վերին ծնոտի կտրիչային 

հատվածների մեջ են մտնում ատամնաբնային և քմային ելունները: Այս 

հատվածները սագիտալ կտրվածքի վրա եռանկյունաձև են` հիմքով դարձած 

դեպի վեր: Ատամնաբնային և քմային ելունները բաղկացած են արտաքին և 

ներքին կոմպակտ ու դրանց միջև գտնվող սպունգանման նյութից: Ժանիքային 

հատվածի մեջ ատամնաբնային և քմային ելուններից բացի մտնում է նաև վերին 

ծնոտի ճակատային ելունը: 

Փոքր աղորիքային հատվածին համապատասխանում են ատամնաբները 

և վերծնոտային ծոցի (հայմորյան խոռոչի) առաջային պատը: Լայնադեմ գան-

գերի վրա այս սեգմենտների սահմաններում է նաև ծոցի ստորին պատը 

Նկ. 3.4. Ստորին ծնոտի ներսային մակերեսը:
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(հատակը), որը նեղադեմ գանգերի վրա սկսվում է միայն երկրորդ փոքր աղո-

րիքի սեգմենտից: 

Մեծ աղորիքային հատվածները քառանկյունաձև են և ընդգրկում են 

ատամնաբնային ելունը և հայմորյան խոռոչը: Դա նշանակում է, որ երեք մեծ 

աղորիքներն էլ գտնվում են խոռոչի հատակի տակ, որոնց արմատները (հատ-

կապես M1, M2-ի քմային արմատները) ներհրվում են հատակի մեջ` այստեղ 

ծածկված մնալով միայն լորձաթաղանթով: Այսպիսի կառուցվածքը կարող է 

ատամնաարմատներից դեպի ծոց, կամ հակառակը, վարակի անցման պատճառ 

դառնալ: Աղորիքային հատվածների ատամնաբնային ելունների պատերը 

հիմնականում կազմված են կոմպակտ նյութից: 

Ստորին ծնոտի հատվածների մեջ են մտնում ատամնաբները և ծնոտի 

մարմնի հիմքային մասի համապատասխան հատվածը: 

Կտրիչային հատվածները եռանկյունաձև են, ատամնաբնի առաջային 

պատը ավելի բարակ է (0,4-0,6 մմ), քան հետինը (0,6-1,3 մմ): 

Ժանիքային հատվածը նույնպես եռանկյունաձև է: Այստեղ ևս ավելի 

բարակ է ատամնաբնի անդաստակային (վեստիբուլյար) պատը: 

Փոքր աղորիքային հատվածները կտրվածքի վրա ունեն ուղղանկյան 

տեսք: Այստեղ դեռևս ավելի բարակ է ատամնաբնի անդաստակային պատը: 

Մեծ աղորիքային հատվածներն ուղղանկյուն ձևից աստիճանաբար դառնում են 

եռանկյունաձև` գագաթով ուղղված դեպի վար: Ավելի հաստ է ատամնաբնի 

վեստիբուլյար մասը: 

3.4. Դիմածնոտային համակարգի անոթները 
 Այս բաժնում ներկայացվում են միայն այն զարկերակներն ու երակները, 

որոնք ամիջականորեն առնչվում են ծամիչ ապարատի օրգաններին: Այս 

շրջանի զարկերակներն արտաքին քնային զարկերակի (a. carotis externa) 

ճյուղերն են, որոնցից կարևորներն են լեզվային, դիմային, քունքային մակե-

րեսային և ծնոտային զարկերակները: 

1. Լեզվային զարկերակ (a.lingualis). արտաքին քնային զարկերակից ծագում է

կորճոսկրի մեծ եղջյուրի դիմաց, ապա անցնելով կզակալեզվային մկանի 

տակով` հասնում է լեզվին և որպես լեզվի խորանիստ զարկերակ՝ պառկում 

է կզակալեզվային մկանի կողմնային երեսին` հասնելով մինչև լեզվի ծայրը: 

Ճանապարհին լեզվային զարկերակը ճյուղեր է արձակում ենթալեզվային 

գեղձին և լեզվի մեջքային երեսին: 

2. Դիմային զարկերակը (a.facialis) արտաքին քնային զարկերակից անջատվում

է ստորին ծնոտի անկյան մոտ, ապա անցնում է ենթածնոտային գեղձի միջով` 

բազմաթիվ ճյուղեր տալով նրան և ծամիչ մկանի առաջային եզրի մոտ 

շրջվում է դեմքի վրա: Այստեղ զարկերակը ճյուղեր է արձակում վերին և 

ստորին շրթունքներին (a. labialis superior et inferior) և հասնում է աչքի միջա-
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յին անկյանը (a. angularls nasi): Դիմային զարկերակը, նախքան դեմքի վրա 

շրջվելը, արձակում է քմային վերել և ենթակզակային զարկերակները: 

3. Քունքային մակերեսային զարկերակ (a.temporalis superficialis). արտաքին

քնային զարկերակի վերջնային ճյուղերից մեկն է, որը նրանից անջատվում է 

ստորին ծնոտի վզիկի մակարդակին: Այստեղից արտաքին լսանցքի առջևով 

բարձրանում է վեր և պառկում քունքային շրջանի մաշկի տակ: Այս զարկե-

րակը դեմքի վրա դեպի առաջ արձակում է 2 ճյուղ` դեմքի լայնաձիգ և 

այտաակնակապճային զարկերակները, որոնք այտային աղեղի ստորին և 

վերին եզրերով տարածվում են համապատասխան շրջաններում: 

4. Վերին ծնոտային զարկերակ (a.maxillaris). արտաքին քնային զարկերակի

մյուս վերջնային ճյուղն է: Բաժանվում է ստորին ծնոտի վզիկի հետևում և 

մտնում է ստորքունքային փոսի մեջ: Հաշվի առնելով նրա ընթացքը` այն 

բաժանում են 3 հատվածի` վզիկային, ստորքունքային և թևաքմային: Առաջին 

հատվածի ճյուղերից կարևոր զարկերակը` ատամնաբնային ստորին զարկե-

րակը (a. alveolaris inferior), սկսվում է ծնոտային զարկերակից, իջնում է ցած 

և ծնոտային անցքով մտնում է ստորին ծնոտի խողովակի մեջ: Նախքան խո-

ղովակի մեջ մտնելը՝ արձակում է մի բարակ ճյուղ ծնոտակորճային մկանի 

համար: Ստորին ծնոտի խողովակի մեջ հասնում է մինչև միջին գիծը որպես 

կտրիչային զարկերակ (a. incisiva), և բերանակցվում է մյուս կողմի զար-

կերակի հետ: Կզակային անցքի մոտ նրանից անջատվում է կզակային զար-

կերակը (a. mentalis), որը համանուն անցքից դուրս գալով, տարածվում է 

կզակի շրջանի մաշկի և մկանների մեջ: 

Այստեղ նա բերանակցում է ենթակզակային և ստորին շրթունքային 

զարկերակի հետ: Ծնոտային խողովակի մեջ ատամնաբնային ստորին զարկե-

րակից անջատվում են ատամնային, միջատամնային և լնդային բազմաթիվ 

ճյուղեր: Ատամնային զարկերակները մտնում են ատամի գագաթի անցքով և 

հասնում կակղանին: Միջատամնաբնային զարկերակներն ավելի հաստ են, 

պառկում են միջատամնաբնային խտրոցների մեջ ու սնում ոսկրը: Միջատամ-

նաբնային զարկերակներից որոշ ճյուղեր թափանցում են ատամնաբնի մեջ և 

տարածվում պերիօդոնտում (շուրջատամնահյուսվածքում): Այս ճյուղերը կոչ-

վում են ատամնաբնային թափանցող զարկերակներ: Այս զարկերակներից որոշ 

ճյուղեր երբեմն ծակում են արմատի ցեմենտն ու դենտինը և մտնում են կակղանի 

մեջ: Ատամը հեռացնելուց հետո թափանցող ճյուղերը հաճախ արյունահոսու-

թյան պատճառ են դառնում: Միջատամնաբնային զարկերակները տալիս են 

նաև լնդային թափանցող ճյուղեր, որոնք ծակում են ատամնաբնային խտրոց-

ները և տարածվում լնդերի մեջ: Ծնոտային զարկերակի 2-րդ հատվածից 

ստորքունքային փոսում ծագում են ճյուղեր, որոնք սնում են ծամիչ մկանները և 

թշամկանը: Այս բաժնից ծագում է նաև ատամնաբնային հետին վերին զարկե-

րակը, որի 2-3 մանր ճյուղերը մտնում են վերին ծնոտի ստորքունքային երեսի 
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համանուն անցքերով և սնում մեծ աղորիքները, հայմորյան խոռոչի լորձա-

թաղանթը և լնդերը: Ծնոտային զարկերակի 3-րդ՝ վերջին հատվածը, որը 

թևաքմային փոսի մեջ է գտնվում, արձակում է 3 ճյուղ. 

 Ստորակնակապճային զարկերակ (a. infraorbitalls). ստորին ակնակապ-

ճային ճեղքով մտնում է ակնակապիճի մեջ, որտեղ պառկում է համանուն 

ակոսի, ապա խողովակի մեջ և շնափոսի շրջանում դուրս է գալիս ստորակ-

նակապճային անցքով՝ բազմաթիվ ճյուղեր տալով դեմքի մկաններին: 

Ստորակնակապճային զարկերակը համանուն խողովակով անցնելիս 

առաջային ատամների համար արձակում է մի քանի նոր ճյուղեր (a. 

alveolares anterlores superiores), որոնք հայմորյան ծոցի առաջային պատի 

հաստության միջով իջնում են ցած և անոթավորում փոքր աղորիքները, 

ժանիքը, կտրիչները և ծոցի լորձաթաղանթները: Այստեղ էլ ինչպես ստորին 

ծնոտի վրա ատամնաբնային զարկերակներից բաժանվում են ատամ-

նաբնային և միջատամնային ճյուղերը: 

 Քմային վայրէջ զարկերակ (a. palatine descenbens). թևաքմային փոսից

քմային խողովակով իջնելով՝ դուրս է գալիս քմային մեծ և փոքր անցքերով, 

որոնցից փոքր քմային զարկերակը սնում է փափուկ, իսկ մեծ քմայինը` 

կարծր քիմքը: 

 Սեպաքմային զարկերակ (a.sphenopalatina). համանուն խողովակով մտնում

է քթի խոռոչ և տարածվում է խեցիների լորձաթաղանթի մեջ: Բացի դրանից, 

նա քթի միջնապատին տալիս է նաև ճյուղեր, որոնք խոփի երկու կողմերով 

իջնում են վար և առաջ` հասնելով կտրիչային անցքին, համանուն խողո-

վակով անցնում են քիմքի առաջային մասի վրա և սնում այդ շրջանը` բերա-

նակցելով քմային մեծ զարկերակի հետ: 

Նկ. 3.5. Դիմածնոտային շրջանի զարկերակները: 
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Ծամիչ ապարատի երակները համեմատաբար ավելի խիտ են, քան 

զարկերակները: Հաճախ մեկ զարկերա-

կին ուղեկցում են երկու երակ, որոնք 

կոչվում են նույն զարկերակների անուն-

ներով և իրենց տեղակայությամբ ու ըն-

թացքով նույնն են, ինչ որ համապա-

տասխան զարկերակները: Այդ առումով 

անհրաժեշտություն չկա առանձին 

նկարագրելու այդ երակները: Ծամիչ 

ապարատի խոշոր երակները գանգի 

հիմում և պարանոցի շրջանում թափվում 

են ներքին լծային երակի մեջ: Այդ մասում 

են դիմային, հետծնոտային, լեզվային, 

ըմպանային և վահանային վերին ու 

ստորին երակները: Ատամնային և միջատամնաբնային երակներն ավելի շատ 

ճյուղեր ունեն, քան զարկերակները և ծնոտների մեջ կազմում են երակային հյու-

սակներ: Հատկապես ստորին ծնոտի խողովակի մեջ ատամնաբնային երակ-

ները համապատասխան նյարդի և զարկերակի շուրջ կազմում են ատամնա-

բնային ստորին երակային հյուսակը: 

 3.5. Գլխի և պարանոցի ավշային համակարգը 
Գլխի և պարանոցի շրջանում կան մի շարք ավշահանգույցներ, որոնք 

ավիշ են ընդունում ատամներից, լեզվից, քիմքից և դեմքի մաշկից ու հարակից 

շրջաններից, ուստի դրանց տեղակայման ուսումնասիրությունն ունի ախտո-

րոշիչ կարևոր նշանակություն: 

Գլխի և պարանոցի ավիշը հավաք-

վում է աջ ու ձախ լծային 

ավշացողունների մեջ (truncus 

jugularis dexter et sinister), որոնք 

գնում են յուրաքանչյուր կողմի 

ներքին լծային երակին զուգահեռ և 

բացվում աջ կողմից` աջ ավշա-

ծորանի, ձախ կողմից` կրծքային 

ավշածորանի մեջ: 

Նախքան նշված ծորանների 

մեջ բացվելը` ավիշն անցնում է 

շրջանային ավշահանգույցների 

միջով. 

Նկ. 3.6. Դիմածնոտային շրջանի երակները:

Նկ. 3.7. Գլխի և պարանոցի ավշային համակարգը:
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1. Ծոծրակային ավշահանգույցները պտկաձև ելունի հետևում են, վզարմատա-

յին վերին գծի մակարդակին: Սրանք ավիշ են հավաքում ծոծրակային և

քունքագագաթային շրջանից:

2. Հետականջային ավշահանգույցներ. ամիջապես ականջի խեցու հետևում են:

Ավիշ են հավաքում ծոծրակից, ականջի խեցուց և արտաքին լսողական

անցքից:

3. Հարականջային ավշահանգույցներ. ականջի առաջ հարականջային գեղձի

մակերեսին են և նրա հաստության մեջ: Ավիշ են ընդունում ճակատից, քունքի

կողմնային մասից, կոպերից, արցունքագեղձերից և հարականջային թքագեղ-

ձերից:

4. Դիմային ավշահանգույցներ. տեղակայված են դիմային երակի երկարութ-

յամբ` ստորակնակապճային, այտային, թշային և ստործնոտային: Այս հան-

գույցներն ընդունում են կոպի միջային մասի, քթի, շրթունքի և թշի

ավշանոթները:

5. Ենթաստործնոտային ավշահանգույցներ. ենթածնոտային թքագեղձերի

փակեղային պարկի մեջ են: Այն հիմնական ավշահանգույցներն են, որոնք

ավիշ են հավաքում ատամնածնոտային համակարգի օրգաններից` կարծր և

փափուկ քիմքից, քմային նշիկներից, լեզվի առաջային մասից, շրթունքներից,

կողմնային ատամներից և լնդերից: Այստեղ են գալիս ենթածնոտային և

ենթալեզվային թքագեղձերի արտատար ավշանոթները:

6. Ենթակզակային ավշահանգույցներ. կազմում են ենթածնոտային ավշահան-

գույցների շարունակությունը, դասավորված են երկփոր մկանի առաջային

փորիկի տակ: Ավիշ են հավաքում հատկապես ստորին շրթունքից և ստորին

կտրիչներից:

7. Հետըմպանային ավշահանգույցներ. քթըմպանի հետևում և նրա կողքերին են:

Ավիշ են ընդունում քթի խոռոչից, հարքթային ծոցերի լորձաթաղանթից և

ըմպանից:

8. Պարանոցի ավշահանգույցներ. բաժանվում են երկու խմբի` առաջային և

կողմնային, որոնք իրենց հերթին ունեն մակերեսային և խորանիստ ավշա-

հանգույցներ:

     Մակերեսայինները դասավորված են արտաքին և առաջային լծային 

երակների ուղղությամբ: Վերանրակային փոսի շրջանում պարանոցային

ավշահանգույցներն ընդունում են գլխի և դեմքի շրջանների ավշա-

հանգույցներից դուրս բոլոր ավշանոթները: Պարանոցային ավշահանգույց-

ները, դասավորվելով համապատասխան օրգանների մոտ (կոկորդային` վա-

հանագեղձային, շնչափողային, հարշնչափողային), նրանցից ընդունում են

ավշատար անոթները: Վերին ատամների ավշանոթները դուրս են գալիս մեծ

մասամբ ստորակնակապճային անցքից և դիմային երակի ուղղությամբ իջ-

նում են ցած` դեպի թշային և ստործնոտային ավշահանգույցները: Վերին մեծ
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աղորիքների ավշանոթները դուրս են գալիս հետին վերին ատամնաբնային 

անցքերից: Ստորին ատամների ավշանոթները դուրս են գալիս ստորին-

ծնոտային և մասամբ էլ կզակային անցքերից: 

 3.6. Դիմածնոտային շրջանի նյարդավորումը 
Դիմածնոտային շրջանի և բերանի խոռոչի նյարդավորումը իրականաց-

վում է զգացող, շարժիչ և վեգետատիվ նյարդերի միջոցով:  

Զգացող նյարդավորումը կատարվում է եռվորյակ, լեզվաըմպանային, 

թափառող նյարդերի, ինչպես նաև պարանոցային հյուսակից եկող նյարդաթելե-

րից (մեծ ականջային և փոքր ծոծրակային նյարդեր): 

Դեմքի շրջանում տեղակայված են վեգետատիվ նյարդային հանգույց-

ները` 

1. թարթչային (gangl. ciliare),

2. թևաքմային (gangl. pterigopalatinum),

3. ականջային (gangl. oticum),

4. ենթաստործնոտային (gangl. submandibulare),

5. ենթալեզվային (gangl sublingualis):

 Եռվորյակ նյարդի I ճյուղին կապված է թարթչային հանգույցը, II ճյուղին` 

թևաքմային, III ճյուղին ականջային, ենթաստործնոտային, ենթալեզվային 

հանգույցները: 

 Դիմածնոտային շրջանի սիմպաթիկ նյարդերն անջատվում են վերին 

պարանոցային սիմպաթիկ հանգույցից: 

Եռվորյակ նյարդ (n.trigeminus). 

խառը նյարդ է, պարունակում է զգացող, 

շարժիչ պարասիմպատիկ նյարդաթելեր: 

Եռվորյակ հանգույցից (gangl.trig.) 

սկսվում են նյարդի 3 խոշոր ճյուղերը. 

1. Ակնային նյարդը (n. ophthal-

micus) զգացող նյարդ է, ծնոտների և 

բերանի խոռոչի հյուսվածքների նյար-

դավորմանը չի մասնակցում: 

2. Վերին ծնոտային նյարդը (n.

maxillaris) զգացող նյարդ է, գանգի խոռո-

չից դուրս է գալիս կլոր անցքով 

(f.rotundum)` ճյուղեր տալով թևաքմային 

փոսում (fossa pterigopalatina): Թևաքմա-

յին փոսից այն մտնում է ակնակապիճ և կոչվում է ենթակնակապճային նյարդ 

(n.infraorbitalis): Ակնակապիճից դուրս է գալիս ենթակնակապճային անցքով` 

Նկ 3.8. Եռվորյակ նյարդի կառուցվածքը՝

1.եռվորյակ հանգույց (gangl. trigeminus),

2.ակնային նյարդ (n. ophthalmicus),

3.վերին ծնոտային նյարդ (n. maxillaris),

4.ստործնոտային նյարդ (n. mandibularis):
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ճյուղավորվելով վերջնական ճյուղերի: Վերին շրթնային ճյուղերն առաջացնում 

են փոքր սագաթաթը (pes anserinus minor)` նյարդավորելով վերին շրթունքի, 

ստորին կոպի, ենթակնակապճային շրջանի, քթի թևի մաշկը և լորձաթաղանթը: 

Թևաքմային փոսում վերին ծնոտային նյարդից սկսվում են 4-8 վերին 

ատամնաբնային ճյուղեր (rami alveolaris superior posteriores), որոնք, վերին 

ատամնաբնային անցքերով մտնելով ոսկրի հաստության մեջ, հասնում են 

վերին ծնոտային թմբին` նյարդավորելով թումբը, վերին ծնոտային խոռոչի 

(հայմորյան) հետին պատը, վերին մեծ աղորիքները, այդ շրջանի ատամնա-

բնային ելունի վերնոսկրը և լորձաթաղանթը: Հետին վերին ատամնաբնային 

ճյուղերը մտնում են վերին հետին ատամնաբնային հյուսակի կազմի մեջ: 

Ենթակնակապճային խողովակից ճյուղավորում են միջին և առաջային վերին 

ատամնաբնային նյարդերը, որոնք մտնում են վերին առաջային 

ատամնաբնային հյուսակի մեջ: Այդ նյարդա-

թելերը նյարդավորում են փոքր աղորիքները, 

ժանիքները, կտրիչները, լորձաթաղանթը, 

ատամնաբնային ելունի վերնոսկրը բերանի 

նախադռան կողմից: Առաջային վերին ատամ-

նաբնային նյարդաթելերից ճյուղավորվում է 

քթի հատակի առաջային հատվածի լորձա-

թաղանթը, որը բերանակցվում է քթաքմային 

նյարդաթելի հետ: Վերին միջին և առաջային 

ատամնաբնային նյարդաթելերը վերին 

ծնոտոսկրում բերա-նակցվելով կազմում են 

վերին ատամնային հյուսակը (plexus dentalis 

superior). վերջինս բերանակցվում է հակառակ 

կողմի նույնանման հյուսակի հետ: Վերին 

ատամնային նյարդային հյուսակից դուրս են 

գալիս՝  

 ատամնային ճյուղեր (rami dentales), ատամների կակղանը նյարդավորող

ճյուղեր,

 պերիօդոնտալ և լնդային ճյուղեր (rami perio-

dontales et rami gingivales), որոնք նյար-

դավորում են ատամների պերիօդոնտը և

լնդերը,

 միջատմնաբնային ճյուղեր, որոնք նյարդա-

վորում են միջատամնաբնային խտրոցները

և վերնոսկրը,

 վերին ծնոտի ծոցի ոսկրային պատերը և

լորձաթաղանթը նյարդավորող ճյուղեր:

Նկ. 3.9. Վերին ծնոտային նյարդ

(n. maxillaris): 

1.եռվորյակ նյարդ (n.trigeminus),

2. ակնային նյարդ (n. ophthalmicus),

3. վերին ծնոտային նյարդ

(n. maxillaris), 4. հետին վերին 

ատամնաբնային ճյուղեր (rami 

alveolaris superior posteriors): 

Նկ.3.10. Քթաքմային նյարդը 

(n.nasopalatinus) քթի միջնապատի 

և կտրիչային անցքի շրջանում: 
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Թևաքմային փոսում վերին ծնոտային նյարդից ճյուղավորվում են քմային 

նյարդերը, որոնցից մեծ քմային նյարդը (n. palatinus major), դուրս գալով մեծ 

քմային անցքից, նյարդավորում է քիմքի լորձաթաղանթը մինչև ժանիք: 

Թևաքմային փոսում վերին ծնոտային նյարդից ճյուղավորվում է այտային 

նյարդը (n. zygomaticus), որը, ստորին ակնակապճային ճեղքով մտնելով 

ակնակապիճ, բաժանվում է 2 ճյուղի` այտադիմայինի (ramus zygomaticofacialis) 

և այտաքունքայինի (ramus zygomaticotemporalis): Թևաքմային փոսից դուրս է 

գալիս քթաքմային նյարդը (n. nasopalatinus), որը, դուրս գալով կտրիչային 

անցքից և բերանակցվելով հակառակ կողմի նյարդի ճյուղի հետ, ժանիքից ժանիք 

նյարդավորում է քիմքի առաջային հատվածի լորձաթաղանթը: Փոքր քմային 

նյարդերը (n.n. palatini minores), քմային փոքր անցքերից դուրս գալով. ճյուղա-

վորվում են փափուկ քիմքի լորձաթաղանթում` քմային նշիկներում:  

3.Ստործնոտային նյարդ (n. mandibularis). խառը նյարդ է, ունի զգացող և 

շարժիչ թելեր: Գան-գի խոռոչից դուրս է գալիս ձվաձև անցքով և ենթաքունքային 

փոսում ճյուղավորվում է մի շարք ճյուղերի. զգացող նյարդաթելերը կազմում են 

ստործնոտային նյարդի մեծ մասը: Եռվորյակ նյարդի III ճյուղից շարժիչ 

նյարդաթելերը գնում և նյարդավորում են ստորին ծնոտը բարձրացնող 

մկանները: Ծամողական նյարդ (n. massetericus). հիմնականում շարժիչ նյարդ է, 

նյարդավորում է ծամողական մկանը, ինչպես նաև բարակ զգացող ճյուղ է 

տալիս քունք-ստործնոտային հոդին: Առաջային խոր քունքային նյարդ (n. 

temporalis profunda anterior), միջին խորը քունքային նյարդ (medius), հետին խոր 

քունքային նյարդ (posterior). նյարդավորում են քունքամկանը: Կողմնային 

թևակերպային նյարդ (n.pterygoideus 

lateralis), միջին թևակերպային նյարդ 

(n. pterygoideus medialis), նյարդա-

վորում են համանուն մկանները: 

Ծնոտ-կորճային նյարդ (n. 

mylohyoideus). անջատվելով ստոր-

ծնոտային նյարդից` մինչև foramen 

mandibulare մտնելը գնում է ծնոտ-

կորճային և երկփորանի մկանի 

առաջային ոտիկ և նյարդավորում է 

համանուն մկանները: 

 Ստործնոտային նյարդից ճյուղա-

վորվում են հետևյալ զգացող նյարդերը. 

Թշային նյարդ (n. buccalis). III նյարդից բաժանվելով օվալ անցքից ցած` 

պսակաձև ելունի հիմքի մակարդակին տարածվում է թշամկանի մակերեսին 

մինչև բերանի անկյուն` նյարդավորելով թշի մաշկը և լորձաթաղանթը, ստորին 

ծնոտի ծամող ատամների շրջանի լինդը բերանի խոռոչի նախադռան կողմից: 

Նկ. 3.11. Ստործնոտային նյարդ:
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Ականջ-քունքային նյարդ (n. auriculotemporalis). ունի զգացող և պարասիմ-

պաթիկ ճյուղեր, նյարդավորում է համապատասխան շրջանի մաշկը:  

 Լեզվային նյարդ (n. lingualis). սկսվելով օվալ անցքի շրջանից` շարժվում է 

ստորին ծնոտի ճյուղի ներքին մակերեսի և միջային թևակերպային մկանի 

մեջտեղով, իջնելով մտնում է բերանի խոռոչ, գնում է ենթածնոտային թքագեղձի 

վրայով և հասնում է լեզվի կողմնային մակերեսին` նյարդավորելով այն: Բե-

րանի խոռոչում լեզվային նյարդը տալիս է բազմաթիվ մանր ճյուղեր` նյար-

դավորելով բերանի հատակի լորձաթաղանթը, ստորին ծնոտի լորձաթաղանթը, 

լինդը, լեզվային կողմից ենթածնոտային թքագեղձը, լեզվի պտկիկները: 

 Ստորատամնաբնային նյարդ (n. alveolaris inferior). խառը նյարդ է, 

ստործնոտային նյարդի ամենախոշոր ճյուղն է, իջնելով ստորին ծնոտի ներսի 

մակերեսի և միջին թևակերպային մկանի միջով` f. mandibulae-ով մտնում է 

ստործնոտային խողովակ, որտեղ տալիս է ճյուղեր, որոնք բերանակցվելով 

իրար հետ, առաջացնում են ստորին ատամնային հյուսակը (plexus dentalis 

inferior): Վերջինից սկսվում են ստորատամնային և լնդային ճյուղերը (rami 

dentalis, et gingivales inferior)` նյարդավորելով համապատասխան շրջանի 

ատամները, լորձաթաղանթը և լինդը` բերանի խոռոչի նախադռան կողմից: 

Ստորին փոքր աղորիքների մակարդակում ստորին ատամնաբնային նյարդից 

սկսվում է ենթակզակային նյարդը (n. mentalis), որը, դուրս գալով կզակային 

անցքից (f. mentalis), նյարդավորում է ստորին շրթունքի մաշկը և լորձա-

թաղանթը, կզակի շրջանի մաշկը:  

 Ստորատամնաբնային նյարդի ոսկրում գտնվող հատվածը ենթակզա-

կային նյարդի անջատումից հետո կոչվում է ստորատամնաբնային նյարդի 

կտրիչային ճյուղ (ramus incisivus nervi alveolaris inferioris), որը նյարդավորում է 

ժանիքները և կտրիչները, իսկ բերանի նախադռան կողմից լորձաթաղանթը և 

լինդը: Այն բերանակցվում է հակառակ կողմի նույնանուն նյարդի հետ: 

3.7. Լեզվի նյարդավորումը 
Լեզուն` որպես բազմագործառական օրգան, ստանում է տարբեր բնույթի 

նյարդեր` շարժիչ` մկանների համար, ցավազգաց` լարձաթաղանթների համար 

և համազգաց` պտկիկների համար: Ստանում է նաև վեգետատիվ հյութազատիչ 

թելեր` լորձաթաղանթի գեղձերի համար: Լեզվի նյարդավորմանը մասնակցում 

են ենթալեզվային, եռվորյակ, լեզվաըմպանային և թափառող նյարդերը: Լեզվի 

մկանները շարժիչ նյարդաթելեր են ստանում ենթալեզվային նյարդերից (n. 

hypoglossus): Լեզվի լարձաթաղանթից ցավազգաց և ջերմային գրգիռները գնում 

են եռվորյակ նյարդի լեզվային ճյուղով:  

Լեզուն համազգաց նյարդեր է ստանում լեզվաըմպանային և դիմային 

նյարդերից: Լեզվի հետին 2/3-ից, մասնավորապես պատնեշավոր պտկիկներից 

սկսվում է լեզվաըմպանային նյարդի լեզվային ճյուղը, որը կազմված է այդ նյար-
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դի վերին հանգույցում գտնվող կեղծ միաբևեռային բջիջների դենտրիտներից, 

իսկ այդ բջիջների նեյրիտները գնում են դեպի երկարավուն ուղեղում գտնվող 

համազգաց` մենավոր կորիզը: Այստեղից սկսվող կենտրոնաձիգ նյարդերը 

գնում, միանում են միջային ժապավենին (lemniscus medialis) և նրա կազմի մեջ 

հասնում են կեղևին: Լեզվի առաջային 1/3-ից համի զգացողություններն անցնում 

են դիմային նյարդի ճյուղի` թմբկալարի (chordatympani) միջով, որը միանում է 

եռվորյակ նյարդի լեզվային ճյուղին: Թմբկալարի համազգաց թելերը դիմային 

նյարդի ճանապարհին առկա ծնկաձև հանգույցի (ganglion geniculi) կեղծ 

միաբևեռ բջիջների դենտրիտներ են, իսկ այդ բջիջների նեյրիտները նույնպես 

գնում են դեպի համազգաց կորիզ, որտեղ վերջանում է նաև լեզվաըմպանային 

նյարդի լեզվային ճյուղը:  

Լեզվի արմատի լորձաթաղանթը նյարդավորվում է թափառող նյարդի 

ճյուղով: Լեզվի լարձաթաղանթի գեղձերը հյութազատիչ վեգետատիվ հետհան-

գուցային նյարդեր ստանում են ենթալեզվային հանգույցներից, որի նախա-

հանգուցային պարասիմպաթիկ նյարդերը գալիս են թմբկալարի միջոցով: Այս 

թելերը սկսվում են երկարավուն ուղեղում տեղակայված թքազատության վերին 

կորիզից: Սիմպաթիկ նյարդերը գալիս են դիմային զարկերակի սիմպաթիկ 

ցանցից: 

3.8. Քիմքի նյարդավորումը 
Քիմքը ստանում է ցավազգաց, շարժիչ և հյութազատիչ նյարդաթելեր, 

որոնք գալիս են եռվորյակ, դիմային և թափառող նյարդերից: Քիմքի նյարդերն 

այստեղ տարածվում են քմային մեծ ու փոքր անցքերից և կտրիչային անցքից: 

Այս նյարդերի սկզբնաղբյուրը թևաքմային հանգույցն է, որը տեղակայված է 

թևաքմային փոսում`վերինծնոտային նյարդի ճանապարհին, որից և ստանում է 

ցավազգաց թելեր: Հանգույցը պարասիմպաթիկ նախահանգուցային թելեր է 

ստանում դիմային նյարդի ճյուղից` մեծ վիմանյարդից (n. petrosus major), իսկ 

սիմպաթիկ թելեր` ներքին քնային հյուսակի սիմպաթիկ ցանցից (n. petrosus 

profundus): Հանգույցից դուրս եկող նյարդերը իրենց մեջ պարունակում են վերո-

հիշյալ բնույթի նյարդաթելեր (ցավազգաց, պարասիմպատիկ և սիմպաթիկ), 

որոնք կազմում են քմային մեծ ու փոքր և քթաքմային նյարդեր: 

 Փափուկ քիմքի մկանները շարժիչ թելեր են ստանում թափառող նյարդի 

ըմպանային ճյուղից, բացառությամբ քմային վարագույրը լարող մկանից, որը 

շարժիչ թել ստանում է եռվորյակ նյարդից: 
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Թեստեր 

1. Վերին ծնոտի ելուններից է՝

ա) հոդային ելունը 

բ) պսակաձև ելունը 

գ) ատամնաբնային ելունը 

դ) կզակային ելունը  

2. Եռվորյակ նյարդի ճյուղ է`

ա) ակնային նյարդը 

բ) դիմային նյարդը 

գ) ենթալեզվային նյարդը 

դ) թափառող նյարդը  

3. Վերծնոտային նյարդը գանգի խոռոչից դուրս է գալիս`

ա) ստորին ակնակապճային ճեղքով 

բ) ձվաձև անցքով 

գ) կլոր անցքով 

դ) վերին ակնակապճային ճեղքով  

4.Ո՞րը ստործնոտային նյարդի ճյուղերից չէ. 

ա) ստորին ատամնաբնային նյարդը 

բ) ստորակնակապճային նյարդը 

գ) լեզվային նյարդը  

դ) թշային նյարդը  

5.Ո՞ր նյարդերն են մասնակցում լեզվի նյարդավորմանը.  

1) ենթալեզվային

2) լեզվաըմպանային

3) թափառող

4) եռվորյակ

ա) 1,2,3 

բ) 1,3,4 

գ) 2,3,4 

դ) բոլորը 




