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ადამიანის ანატომია როგორც საგანი და მისი განვითარების ისტორია 

ადამიანის ანატომია მორფოლოგიურ მეცნიერებათა ნაწილია, რომელიც შეისწავლის 

ადამიანის ორგანიზმის ფორმასა და აგებულებას. ანატომია (anatome) ბერძნული სიტყვაა და 

ნიშნავს ვკვეთავ, ვანაწილებ.  

ანატომიის როგორც მეცნიერების განვითარება სათავეს იღებს ძველ საბერძნეთში და რომში. 

დიდი მეცნიერი, გამოჩენილი ექიმი და ფილოსოფოსი ჰიპოკრატე (რომელიც მოღვაწეობდა 

V – IV საუკ.ძვ.წ.ა.) თვითონ კვეთდა ცხოველებს, სწავლობდა მათ აგებულებას და მრავალი 

ცდებისა დაკვირვებების საფუძველზე შექმნა „ჰუმორალური თეორია“ რომლის მიხედვით, 

სხეულის შემადგენლობაში შედის ოთხი ძირითადი წვენი: 1) სისხლი; 2) ნაღველი; 3) შავი 

ნაღველი და 4) ლორწო. გარდა ამისა მისი მე-2 მოძღვრების „პნევმა“-ს მიხედვით, „პნევმა“ 

ფილტვებიდან გადადის გულში, გულიდან სხეულის ყველა ფორებში და მასზეა 

დამოკიდებული გულისცემა, აზროვნება და კუნთების მოქმედება.  

ჰიპოკრატეს შემდეგ ანატომიის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა არისტოტელემ (384 

– 322 ძვ. წ.ა.) რომელმაც შექმნა მოძღვრება ცოცხალ არსებათა თანდათან განვითარების 

შესახებ.  

ძველი წელთაღრიცხვის მე-3 საუკუნეში ალექსანდრიაში ექიმები უკვე ჰკვეთდნენ გვამებს, 

აწარმოებდნენ მათ პრეპარირებას და შესწავლას, რის შედეგადაც აღმოჩენილი და 

შესწავლილი იქნა მრავალი ორგანოები. კერძოდ შეიქმნა სწორი წარმოდგენა ტვინის 

გარსებზე, ვენურ სინუსებზე, მამოძრავებელ და მგრძნობიარე ნერვებზე, გულის 

სარქველებზე, ღვიძლის კარის ვენაზე და სხვა.  

ამის შემდეგ მეცნიერების განვითარება გაგრძელდა რომში, სადაც წარმატებულად 

მოღვაწეობდა განთქმული მეცნიერი, ექიმი და ფილოსოფოსი კლავდიოს გალენი (130 – 210), 

რომელმაც 300-მდე სამედიცინო თხზულება დაწერა. მან გამოყო ძვლების ფორმები, აღწერა 

ღრუ ორგანოები, ზურგის ტვინის სეგმენტურობა. დაამტკიცა რომ სისხლძარღვებში 

არსებობს სისხლი და არა ჰაერი, რომ მარცხენა გულში არტერიული სისხლია და მარჯვენაში 

ვენური. მისი მცდარი შეხედულებით სისხლის მომოქცევის მთავარი ორგანო იყო ღვიძლი. 

არისტოტელეს და გალენის მოძღვრება ეკლესიამ დააკანონა და ყველა საწინააღმდეგო აზრის 

ავტორს ერეტიკოსად აცხადებდა. ყოველივე ეს გრძელდებოდა შუა საუკუნეებამდე, 

აღორძინების ხანის დაწყებამდე. ამ დროის გამოჩენილი მეცნიერები იყვნენ ლეონარდო და 

ვინჩი, ანდრე ვეზალი, ფალოპი, ევსტაქი, ჰარვეი და სხვები რომლებმაც შექმნეს 

თანამედროვე ანატომიის საფუძვლები.  

საქართველოში ადამიანის ანატომიის შესწავლას სათავეში ჩაუდგა აკადემიკოსი ალ. 

ნათიშვილი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში ანტროპოლოგიის როგორც 

ანატომიის დარგის განვითარებას.  
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სხეულის სიბრტყეები 

პრაქტიკული მედიცინის განვითარებისათვის აუცილებელია ორგანიზმის ნებისმიერი 

უბნისა და ორგანოს ზუსტი მდებარეობა და მათი დამოკიდებულება სხვადასხვა ორგა-

ნოებთან. აქედან გამომდინარე გამოიყენება სტანდარტული ათვლის წერტილები: კერძოდ 

სხეულის სიბრტყეები, ღერძები, ხაზები და ა.შ.  

ადამიანის ანატომიის შესწავლის დროს აუცილებელ პირობად უნდა მივიღოთ შემდეგი:  

1) ადამიანი ფეხზე დგას; 2) თავი აწეულია და წინ იყურება; 3) ხელები ჩამოშვებულია, ხელის 

გულებით წინ.  

 

ორგანიზმის ზემოთ აღნიშნული მდებარეობის შესაბამისად მასზე წარმოდგენით ტარდება 

სამი ურთიერთ პერპენდიკულარული სიბრტყე: 1) საგიტალური სიბრტყე, რომელიც ყოფს 

სხეულს მარჯვენა და მარცხენა ნაწილებად, ხოლო საგიტალურ სიბრტყეს რომელიც გაივლის 

სხეულის შუა ნაწილში და ყოფს სხეულის ორ სიმეტრიულ მარჯვენა და მარცხენა 

ნაწილებად მედიანა ეწოდება, მისი პარალელური სიბრყეებიდან ყველაზე ახლომდებარე 

სიბრტყეს მედიალური ეწოდება, ხოლო მისგან დაშორებულს კი ლატერალური ეწოდება. 

2) ფრონტალური სიბრტყე, შუბლის პარალელურია, გაივლის მარჯვენა-მარცხენა მიმარ-

თულებით და ყოფს სხეულს წინა უკანა ნაწილებად. ფრონტალური სიბრტყიდან მუცლის 

ზედაპირთან ახლოს მდებარე არის - ვენტალური, ხოლო ზურგის ზედაპირთან ახლოს 

მდებარე - დორსალური.  

3) ჰორიზონტალური სიბრტყე, წინა ორი სიბრტყის პერპენდიკულარულია და ყოფს სხეულს 

ზედა და ქვედა ნაწილებად. ზედა ანუ თავისკენა-კრანიალური და ქვედა ანუ კუდისკენა-

კაუდალური. კიდურებთან მიმართებაში კი იხმარება ტერმინები პროქსიმალური - 

სხეულთან ახლო მდებარე და დისტალური - სხეულთან შორს მდებარე.  

 

ანატომია ერთ-ერთი უძველესი მეცნიერებაა და მისი ტერმინოლოგია 2000-ზე მეტი წლის 

განმავლობაში იხვეწებოდა. დღეისათვის 5000-მდე ტერმინია, რომელსაც საფუძვლად უდევს 

ლათინური ტერმინოლოგია, მაგრამ სამედიცინო ნომენკლატურაში საკმაო რაოდენობით 

არის შეტანილი ბერძნული ტერმინებიც და რამდენიმე არაბული წარმოშმობის ტერმინი.  
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უჯრედი და ქსოვილები 

 

უჯრედი ადამიანის ორგანიზმის სტრუქტურული ერთეულია და თავისი ფორმის მიხედვით 

შეიძლება იყოს, მრგვალი, ოვალური, კუბური, ბრტყელი, თითისტარა, ვარსკვლავისებური, 

მორჩებიანი და სხვა. ამრიგად, სხვადასხვა სისტემას, სხვადასხვა ფორმის უჯრედები აქვს 

რომლებიც განსხვავდებიან როგორც ფორმით ასევე ფუნქციით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, 

ყველა უჯრედს ერთნაირი აგებულება აქვს. ყოველი უჯრედი შესდგება ციტოლემა, 

ციტოპლაზმა და ბირთვისაგან. ციტოლემა წარმოადგენს უჯრედის გარსს, რომელიც 

მოლეკულების რამდენიმე შრისგან შესდგება და უზრუნველყოფს ნივთიერებათა შერჩევით 

განვლადობას.  

 

ციტოპლაზმა წარმოადგენს ნახევრად თხიერ ნივთიერებას, რომელშიც განლაგებულია 

ორგანოიდები: რიბოსომები, მიტოქონდრიები, ლიზოსომები, ენდოპლაზმური ბადე, 

გოლჯის აპარატი, ცენტროსომები, გარდა ამისა ზოგიერთი უჯრედი შეიცავს შესაბამისი 

ქსოვილებისათვის დამახასიათებელ სპეციფიურ ორგანოებს: მიოფიბრილებს, ნეირო-

ფიბრილებს და სხვა.  

 

ბირთვს გააჩნია გარსი - ნუკლეოლემა, მისი შიგთავსი წარმოდგენილია ბირთვის სითხით 

ანუ წვენით რომელიც შეიცავს ბირთვაკს და ქრომოსომებს. ბირთვაკში ხდება რნმ -ს 

სინთეზი რომელიც ქრომოსომების ძირითადი შემადგენელი ნაწილია. ქრომოსომებში 

მოთავსებული  უჯრედის გენეტიკური კოდი რომელიც გადასცემს ნიშანთვისებებს 

დედიდან შვილზე.  

 



 5

უჯრედთა და უჯრედთაშორისი ნივთიერებათა ერთობლიობას ქსოვილი ეწოდება. არჩევენ 

ქსოვილთა შემდეგ სახეებს: 1) ეპითელური ქსოვილი; 2) შემაერთებელი ქსოვილი; 3) კუნ-

თოვანი ქსოვილი; 4) ნერვული ქსოვილი.  

 

1. ეპითელური ქსოვილი მფარავი ქსოვილია. იგი ადამიანის ორგანიზმს ფარავს გარედან 

კანის სახით, ხოლო შიგნიდან ამოფენს ღრუ ორგანოებს. უჯრედები შეიძლება იყოს 

დაწყობილი ერთ შრედ, ორშრედ ან მრავალშრედ, შესაბამისად ეპითელური ქსოვილი 

შეიძლება იყოს ერთშრიანი, ორშრიანი და მრავალშრიანი. ხოლო ფორმის მიხედვით კი 

ეპითელური ქსოვილი შეიძლება იყოს ბრტყელი, კუბური და ცილინდრული.  

2. შემაერთებელი ქსოვილი ახორციელებს საყრდენ და ტროფიკულ ფუნქციას. შემაერ-

თებელი ქსოვილის უჯრედშორისი სტრუქტურის მიხედვით ის შეიძლება იყოს თხევადი 

(სისხლი), რბილი (ფაშარი, ელასტიური) და მაგარი (ხრტილი და ძვალი).  

3. კუნთოვანი ქსოვილი ორგანიზმში გვხვდება გლუვი და განივზოლიანი კუნთოვანი 

ქსოვილის სახით, მისი მთავარი თვისება არის კუმშვადობა. განივზოლიანი კუნთოვანი 

ქსოვილი ქმნის ჩონჩხის კუნთებს რომელთა ქმედება ადამიანის ნებაზე არის 

დამოკიდებული და მათ ნებითი კუნთები ჰქვია, ხოლო გლუვი კუნთოვანი ქსოვილის 

ფუნქცია ადამიანის ნებაზე არ არის დამოკიდებული. მათი ფუნქცია ცნს -ის კონტროლს 

ექვემდებარება და უნებლიე კუნთებად იწოდება.  

4. ნერვული ქსოვილი შედგება ნერვული უჯრედებისა და ნეიროგლიისაგან. მისგან 

შესდგება თავისა და ზურგის ტვინი და მათგან გამომავალი ნერვები. ნერვული ქსოვილის 

ძირითადი თვისებაა გაღიზიანებაზე აგზნებითი პასუხი და ნერვული იმპულსების 

სხვადასხვა უბანზე გადაცემა.  
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ორგანოები და სისტემები 

 

სხვადასხვა ქსოვილთა ერთობლიობას, რომელიც ასრულებს განსაზღრულ ფუნქციას ორგანო 

ეწოდება. ამ ქსოვილთა შორის ერთ-ერთი ასრულებს მთავარ როლს და არის ორგანოს 

ფუნქციის განმსაზღვრელი. მაგალითად კუნთში - კუნთოვანი ქსოვილი, ტვინში - ნერვული 

ქსოვილი და ა.შ. 

 

ერთნაირი ფუნქციის მიხედვით გაერთიანებული სხვადასხვა ორგანოები ქმნიან ორგანოთა 

სისტემას. მაგ. სასუნთქი სისტემა, საჭმლის მომნელებელი სისტემა, საშარდე სისტემა და 

სხვა. ორგანოთა სისტემის გაერთიანება ქმნის ერთ მთლიან ორგანიზმს, სადაც ფუნქცია და 

სტრუქტურა მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. მასში მიმდინარე ნებისმიერი 

პროცესი, ასევე მისი გარემოსთან ურთიერთობა რეგულირდება ნერვული და ჰუმორული 

რეგულაციის საშუალებით.   
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სწავლება ძვლების შესახებ - osteologia 

 

ძვალი - os წარმოადგენს ორგანოს, აგებულს ძვლოვანი ქსოვილისაგან, რომელიც გარედან 

დაფარულია ძვალსაზრდელათი - periosteum. ძვალი განაკვეთზე შდეგება: გარეთა მკვრივი 

და შიგნითა ღრუბლისებური ნივთიერებებისაგან.  

ქიმიური შედგენილობით ძვალი ორი ნივთიერებისაგან შედგება: 1) ორგანული, ე.წ. ოსეინი 

და 2) არაორგანული - მარილები. ოსეინი ძვალს აძლევს დრეკადობას, ხოლო მარილები კი 

სიმტკიცეს. ადამიანის სხეულში 200-ზე მეტი ძვალია და მიუხედავად ფორმის მრავალი 

სხვადასხვაობისა არჩევენ 4 ჯგუფს:  

1) გრძელი ანუ ლულისებრი ძვლები (კიდურების ძვლები); 

2) მოკლე ძვლები (მტევნისა და ტერფის ძვლები); 

3) განიერი ანუ ბრტყელი ძვლები (მენჯის ძვლები); 

4) შერეული ფორმის ძვლები (სახის ძვლები). 

 

ლულისებრი ძვლები შეიცავენ ღრუს, რომელიც ამოვსებულია ძვლის ტვინით. არჩევენ ორი 

სახის ძვლის ტვინს: წითელს - medulla ossium rubra და ყვითელი ძვლის ტვინს - medulla 
ossium flana. ძვლის წითელი ტვინი წარმოშობს ერითროციტებს (სისხლის წითელ 

ბურთულებს). ის დიდი რაოდენობით არის ახალშობილებში და მოზარდებში, შემდგომში 

ხდება მისი თანდათანობით ყვითელი ძვლის ტვინით ჩანაცვლება. 

ადამიანის სხეულის ძვალთა ბუნებრივად აკინძულ კომპლექს ჩონჩხი - skeleton ეწოდება. 

 

ჩონჩხი - skeleton  
ჩონჩხი იყოფა: თავის ქალა, ტორსი და კიდურები. თავის ქალა იყოფა: ტვინის ქალა და სახის 

ქალა. ტორსი შესდგება: გულმკერდი, მენჯი და ხერხემლისაგან. კიდურები იყოფა ზემო და 

ქვემო კიდურებად და თითოეული მათგანი შესდგება სარტყლის და თავისუფალი ნაწილის 

ძვლებისაგან.  

 

ზემო კიდურის სარტყლის ძვლებია: ლავიწი და ბეჭის ძვალი. ზემო კიდურის თავისუფალი 

ნაწილის ძვლებია: მხარი, წინამხარი და მტევანი. ქვემო კიდურის სარტყელს ეკუთვნის - 

მენჯის ძვალი, ხოლო თავისუფალ ნაწილს კი ბარძაყის, წვივის და ტერფის ძვლები.  

 

 

ტორსი - Truncus 

 

ტორსი შესდგება გულმკერდისა, ხერხემლისა და მენჯისაგან. ხერხემალი - columna 
vertebralis შესდგება 32 – 33 მალისაგან - vertebra, რომელიც თავისი მდებარეობის მიხედვით 

იყოფა:  

1. კისრის მალები - 7; 

2. გულმკერდის მალები - 12; 

3. წელის მალები - 5; 

4. გავის მალები - 5; 

5. კუდუსუნის მალები - 3 – 4. 
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აქედან პირველ 24 მალას თავისუფალი მალები ეწოდებათ, ხოლო დანარჩენები კი ერთ-

მანეთს უძრავად უკავშირდებიან და ქმნიან გავისა და კუდუსუნის ძვლებს.  

 

ხერხემლის ტიპიურ მალად მიჩნეულია გულმკერდის მალა, რომელსაც გააჩნია სხეული და 

რკალი, რომლებიც უკანა მხარეს ქმნიან კენტ წვეტიან მორჩს, გარდა ამისა  ტიპიურ მალას 

გააჩნია 3 წყვილი მორჩი: განივი მორჩები ნეკნებთან დასაკავშირებლად, ზედა და ქვედა 

სასახსრე მორჩები მალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. სხეულსა და რკალს შორის 

იქმნება მალის ხვრელი და როცა ხერხემალში ყველა მალა ერთმანეთზე დალაგდება, მაშინ 

ხვრელების ერთობლიობა ქმნის ხერხემლის არხს, რომელშიც ზურგის ტვინი არის 

მოთავსებული. მალების რკალზე იქ სადაც ისინი სხეულიდან წარიზიდებიან აღინიშნება 

ზედა და ქვედა ნაჭდევები, რომლებიც მთლიან ხერხემალში ქმნიან მალთაშუა ხვრელებს, 

საიდანაც გამოდის ზურგის ტვინის ნერვები.   

 

ტიპიური მალებისაგან განსხვავდება სხვა მიდამოს მალები. კისრის მალებს განსხვავებით 

სხვა მალებისაგან განივ მორჩებზე გააჩნიათ განივი ხვრელები, სადაც გაივლიან ხერხემლის 

არტერიები. კისრის მალების წვეტიანი მორჩები გაორკაპებულია (გაყოფილია ორად) გარდა I 

და VII მალისა.  

 

კისრის I მალას ეწოდება ატლასი. მას არ გააჩნია სხეული, გააჩნია წინა და უკანა რკალები და 

გვერდითი მასები თავისი სასახსრე ზედაპირებით, რომლითაც ის ესახსრება ზემოთ კეფის 

ძვლის როკებს და ქვემოთ კისრის მეორე მალას.  

კისრის II მალა - ღერძმალა ანუ აქსისი (axis), მას სხეულზე გააჩნია ზევით წარზიდული 

კბილი (dens), რომლის გარშემო ტრიალებს I მალის რკალი.  

განსხვავებულია აგრეთვე კისრის VI მალა, რომელსაც განივ მორჩზე გააჩნია საძილე ბორცვი, 

სადაც საჭიროების შემთხვევაში ხდება საძილე არტერიის მიჭყლეტვა, სისხლდენის 

შესაჩერებლად.  

 

კისრის VII მალა - წარზიდული მალა, რომლის წვეტიანი მორჩი უფრო გრძელია, ბოლოში 

მომრგვალებულია, ადვილად ისინჯება კანქვეშ და წარმოადგენს საორიენტაციო წერტილს.  

 

წელის მალები გამოირჩევიან სხეულის დიდი მასით, მათ გააჩნიათ მოკლე და ბრტყელი 

წვეტიანი მორჩები და ორი მცირე ზომის ძვლოვანი წანაზარდები: დამატებითი და 

დვრილისებური მორჩები.  
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გავის მალები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ძვლოვანი ქსოვილით და ქმნიან ერთ მთლიან 

გავის ძვალს, რომელსაც ბარის ფორმა აქვს. მისი ფუძე მიმართულია ზევით, მწვერვალი 

ქვევით და წინ. მას გააჩნია ორი ზედაპირი: წინა შედარებით სადა - მენჯის ზედაპირი და 

უკანა რთულრელიეფიანი ზურგისმხრივი ანუ დორსალური ზედაპირი. გავის ძვლის 

პირველი მალის სხეული მკვეთრადაა წინ წარზიდული და მას კონცხი - promontorium 
ეწოდება. გავის ძვლის გვერდით ზედაპირებს ეწოდებათ ყურისებური ზედაპირი და მენჯის 

ძვლის თანამოსახელე ზედაპირს ესახსრებიან.  

 

კუდუსუნის მალები 3 – 4 მალა, იშვიათად 5 ერთმანეთთან შეძვალებულია და ქმნის 

კუდუსუნის ძვალს, რომელსაც პირამიდის ფორმა აქვს და რომლის ფუძეზე აღინიშნება 

კუდუსუნის რქები.  

 

 

ხერხემალი მთლიანად  

 

ხერხემალი ადამიანის ტორსის მთავარი შემადგენელი ნაწილია და სხეულის ძირითად 

საყრდენს წარმოადგენს. ხერხემალზე გაივლის ადამიანის სხეულის სიმძიმის ცენტრი და 

სწორედ ის აძლევს საშუალებას შეინარჩუნოს ვერტიკალური მდებარეობა და გადაად-

გილდეს ვერტიკალურად, რასაც განაპირობებს ხერხემლის ფიზიოლოგიური ნადრეკები. 

ფიზიოლოგიურ ნადრეკებს მიმართულს წინ ეწოდება ლორდოზი და არის ორი, კისრის და 

წელის მიდამოში. ხოლო ფიზიოლოგიურ ნადრეკს მიმართულს უკან ეწოდება კიფოზი და 

ისიც არის ორი, გულმკერდისა და გავის მიდამოში. გარდა აღნიშნული ნადრეკებისა არჩევენ 

აგრეთვე გვერდით ნადრეკს - სკოლიოზს.  
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ახალშობილებს ეს ნადრეკები ნაკლებათ აქვთ გამოხატული, მათი ხერხემალი თითქმის 

სწორია და ამიტომ მათ არ შეუძლიათ სხეულის დაჭერა ვერტიკალურ მდგომარეობაში ან 

დაჯდომა. დაბადებიდან მე-3 თვეზე როცა ბავშვი იწყებს თავის დაჭერას ყალიბდება კისრის 

ლორდოზი, მე-6 თვეზე როცა ბავშვი იწყებს ჯდომას ყალიბდება გულმკერდის კიფოზი. 8 – 

12 თვის ასაკში როცა ბავშვი იწყებს დგომას და სიარულს, რაშიც ჩართულია უკვე სხეულის 

ყველა კუნთი ყალიბდება წელის ლორდოზი და გავის კიფოზი. ყველა ეს ფიზიოლოგიური 

ნადრეკები თავის მაქსიმუმს აღწევს 18 წლის ასაკში. მოხუცებულობის დროს კი იოგოვანი 

აპარატის მოდუნებისა და კუნთოვანი ტონუსის დაქვეითების გამო, ხერხემლის 

ფიზიოლოგიური ნადრეკები მატულობს და იწვევს პათოლოგიას. მაგ. კუზი.  

 

გულმკერდი - Thorax 

 

გულმკერდი წაკვეთილი კონუსის ფორმის ღრუა, რომელიც მოისაზღვრება: უკნიდან 

ხერხემლის გულმკერდის 12 მალით, გვერდებიდან და წინიდან 12 წყვილი ნეკნით,  წინიდან 

ნეკნთა ხრტილოვანი დაბოლოებებით და მკერდის ძვლით. მასში მოთავსებულია გული, 

ფილტვები და მაგისტრალური სისხლძარღვები..  
 

მკერდის ძვალი - os sternum ბრტყელი ძვალია, მასში არჩევენ: მკერდის ტარს, სხეულს და 

მახვილისებრ მორჩს. მკერდის ძვლის ტარის ზემო კიდეზე აღინიშნება საუღლე ნაჭდევი. 

გვერდებზე კი ლავიწისა და სანეკნე ნაჭდევები. მკერდის ტარისა და სხეულის შეერთების 

ადგილას იქმნება წინ წამოწეული მკერდის კუთხე, რომელიც ადვილად ისინჯება კანქვეშ, 

წარმოადგენს საორიენტაციო წერტილს და  სადაც მკერდის ძვალს  მე-2 ნეკნი უერთდება.  
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ნეკნები - costae 

 

ადამიანს გააჩნია 12 წყვილი ნეკნი, რომელიც მკერდის ძვალთან დაკავშირების მიხედვით 

იყოფა 2 ჯგუფად: ნამდვილი და ცრუ. ნამდვილი ნეკნები, პირველი 7 წყვილია, რომლებიც 

უშუალოდ მკერდის ძვალს უკავშირდებიან. დანარჩენი 5 წყვილი არის ცრუ ნეკნები, აქედან 

მე-11 და მე-12 ნეკნების ბოლოები თავისუფლად მთავრდება რბილ ქსოვილებში და მათ 

მერყევი ნეკნები ეწოდებათ.  მე-8-9-10-ე ნეკნები თავიანთი ხრტილოვანი დაბოლოებებით 

უკავშირდებიან ერთმანეთს, შემდეგ მე-7 ნეკნს და ქმნიან ნეკნთა რკალს რომელიც 

მოსაზღვრავს მკერდქვეშა კუთხეს.  

 

ნეკნის უკანა უდიდესი ნაწილი ძვლოვანია, ხოლო მისი წინა ნაწილი კი ხრტილოვანი. 

ნეკნთა აღნაგობაში განარჩევენ შემდეგ ანატომიურ ნაწილებს: ნეკნის თავს, თავისი სასახსრე 

ზედაპირებით რომლითაც ის გულმკერდის მალებს უკავშირდება, ნეკნის ყელს და სხეულს. 

ნეკნის ყელის სხეულში გადასვლის ადგილას იქმნება ნეკნის კუთხე, რომლის გარეთა 

ზედაპირზე აღინიშნება ნეკნის ბორცვი შესაბამის მალის განივ მორჩთან შესასახსრებლად. 

ნეკნების უმრავლესობა გარდა პირველი ნეკნისა ვერტიკალურ მდგომარეობაშია, მთზე 

არჩევენ ზემო და ქვემო კიდეებს და შიგნითა და გარეთა ზედაპირებს. ნეკნის შიგნითა 

ზედაპირის ქვემო კიდეზე აღინიშნება ღარი ნეკნთა შუა სისხლძარღვებისა და 

ნერვებისათვის.  

 

გულმკერდის ზომა და ფორმა დამოკიდებულია სქესსა და ასაკზე, შრომით საქმიანობაზე. 

ფიზიკურად განვითარებულ და ჯანმრთელ ადამიანებს აქვთ კონუსისებური ფორმის 

გულმკერდი, სუსტი ფიზიკური განვითარებისას - ბრტყელი, ხოლო საშუალოს კი ცილინ-

დრული.  
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კონუსისებური გულმკერდი ახასიათებთ მამაკაცებს, ქალებს კი კასრისებური, როცა ზედა და 

ქვედა შესავალის ზომები შედარებით ახლოსაა ერთმანეთთან.  

 

ზემო კიდურის ძვლები 

 

ზემო კიდურის ჩონჩხში არჩევენ სარტყლის ძველბს: ლავიწისა და ბეჭის ძვალი და 

თავისუფალი ნაწილის ძვლებს: მხრის ძვალი, წინამხრის ძვლები და მტევნის ძვლები. 

სარტყლის ძვლების საშუალებით თავისუფალი ნაწილის ძვლები მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული ტორსთან.  

 

ბეჭის ძვალი ბრტყელი სამკუთხა ფორმის ძვალია, რომელსაც გააჩნია წინა შედრეკილი, 

სადა, ნეკნისმხრივი ზედაპირი და უკანა გამოდრეკილი ზურგისმხრივი - დორსალური 

ზედაპირი. დორსალურ ზედაპირზე გაივლის ძვლოვანი ქედი რომელიც ლატერალურად 

წარიზიდება და ქმნის - აკრომიონის მორჩს. ბეჭის ძვალს აქვს სამი კიდე: ზედა, მდიალური 

და ლატერალური, შესაბამისად სამი კუთხე: ზედა, ქვედა და ლატერალური. ლატერალური 

კუთხე ბეჭის ძვლის ყველაზე შესქელებული ნაწილია, რომელიც თავისი სასახსრე 

ზედაპირით ესახსრება მხრის თავს და ქმნის მხრის სახსარს.  

 

ლავიწის ძვალი მოკლე ლულისებური S-ის ფორმის ძვალია, მას გააჩნია სხეული და ორი 

ბოლო: სამკერდე ბოლო და აკრომიალური ბოლო, რომლითაც ის ბეჭის ძვალს ესახსრება.  

 

მხრის ძვალი გრძელი ლულისებური ძვალია, შედგება სხეულისა და ზემო და ქვემო 

ბოლოებისაგან. ზემო ბოლო ბურთისებური ფორმისაა და მხრის თავი ეწოდება, მის 

ირგვლივ არის ღარი - ანატომიური ყელი, შემდეგ ორი შემაღლება: დიდი და მცირე 

ბორცვები, რომლის შემდეგ შევიწროებულ ნაწილს ქირურგიული ყელი ეწოდება, ვინაიდან 

ამ ადგილას ყველაზე ხშირად გვხვდება მოტეხილობა. მხრის ძვლის ქვემო ბოლო 

შებრტყელებულია. მას როკი ეწოდება, რომელსაც ორივე მხარეზე აღენიშნება შემაღლებები 

შიგნითა და გარეთა ზედაროკები. მხრის ძვლის როკებზე აღინიშნება 2 სასახსრე ზედაპირი: 

სფეროსებური სადაც მას სხივის ძვალი ენაწევრება და ჭაღისებური სახსარი სადაც მას 

იდაყვის ძვალი ენაწევრება.  

 

წინამხარი შესდგება ორი ურთიერთ პარალელური, გრძელი ლულისებური ძვლებისაგან, 

სხივისა და იდაყვის ძვლებისაგან. სხივის ძვალი მდებარეობს ლატერალურად ცერა 

თითისკენ, იდაყვის ძვალი კი მედიალურად ნეკა თითის გასწვრივ. მათ გააჩნიათ სხეული და 

ორი ბოლო: ზედა და ქვედა. ზედა და ქვედა ბოლოები ერთმანეთს უკავშირდებიან და მათ 

სხეულებს შორის რჩება თავისუფალი ძვალთაშორის სივრცე. იდაყვის ძვლის ზემო ბოლო 

განიერია, ქმნის მასიურ მორჩს - იდაყვის მორჩს რომელიც ენაწევრება მხრის ძვლის 

ჭაღისებრ სახსარს. 

 

სხივის და იდაყვის ძვლების ქვემო ბოლოზე აღინიშნება საგდისისებური მორჩები, სასახსრე 

ზედაპირებით მაჯის ძვლებთან შესასახსრებლად.  

 

ხელის მტევნის ჩონჩხი შედგება მაჯის, ნებისა და ფალანგების ძვლებისაგან. მაჯის 

შემადგენლობაში შედის ორ რიგად დალაგებული 8 წვრილი ძვალი, თითო რიგში 4 - 4 
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ძვალი. ნების ძვლები 5 მოკლე ლულისებური ძვლებია, რომელთაც გააჩნიათ ფუძე, სხეული 

და თავი, რომლითაც ისინი უკავშირდებიან თითების ფალანგებს. თითების ფალანგები 

შედგება სამ-სამი ფალანგისაგან. მხოლოდ ცერა თითს აქვს 2 ფალანგი.  

 

 

 
 

ქვემო კიდურის ძვლები 

 

ქვემო კიდურის ძვლები იყოფა სარტყლისა და თავისუფალი ნაწილის ძლებად. ქვემო 

კიდურის სარტყელის ძვალს წარმოადგენს მენჯის ძვალი, ხოლო თავისუფალი ნაწილი 

შესდგება ბარძაყის, წვივის და ტერფის ძვლებისაგან.  

 

მენჯის ძვალი ანუ უსახელო ძვალი წყვილი ძვალია, რომელებიც უკანიდან უერთდებიან 

გავის ძვალს, ხოლო წინიდან კი ერთმანეთს და ქმნიან ბოქვენის სიმფიზს. 

 

მენჯის ძვალი შედგება სამი განცალკევებული ძვლისაგან - თეძოს, ბოქვენის და საჯდომი 

ძვლებისაგან. სამივე ეს ძვალი სხეულებით უკავშირდება ერთმანეთს უწყვეტი ძვლოვანი 

შეერთებით და ქმნის ერთ მთლიან მენჯის ანუ უსახელო ძვალს. ამ ძვლების შეერთების 

ადგილას გარეთა ზედაპირზე წარმოიქმნება ჩაღრმავება რომელსაც ტაბუხის ფოსო ეწოდება, 

სადაც ბარძაყის ძვლის თავი თავსდება და იქმნება მენჯ-ბარძაყის სახსარი.  

 

თეძოს ძვალს გააჩნია სხეული და ფრთა, რომლის გარეთა ზედაპირზე არის ყურისებური 

სასახსრე ზედაპირი, რომლითაც ის უკავშირდება გავის ძვლის თანამოსახელე ზედაპირს.  

 

ბოქვენის ძვალი შესდგება სხეულისა და ორი - ზედა და ქვედა ტოტისაგან. საჯდომი ძვალი 

შედგება სხეულისა და ტოტისაგან, ტოტის ქვედა კიდე გამსხვილებულია და მას საჯდომი 

ბორცვი ეწოდება, ვინაიდან ჯდომისას მას ეყრდნობა მენჯი და მთლიანად სხეული.  
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გავის ძვლის, მენჯის წყვილი ძვლებისა და კუდუსუნის შეერთებით იქმნება მენჯი. მენჯში 

არჩევენ ორ ნაწილს: დიდი მენჯი და მცირე მენჯი. მათ შორის საზღვარს წარმოადგენს 

საზღვროვანი ხაზი - linea terminalis. რომელიც ამავდროულად წარმოადგენს მცირე მენჯის 

შესავალს. მცირე მენჯში მოთავსებულია სასქესო და საშარდე სისტემის ნაწილი ორგანოები.  

 

ადამიანის მენჯი სქესობრივად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მამაკაცის მენჯი მაღალი და 

ვიწროა, მცირე მენჯს ძაბრის ფორმა აქვს, ბოქვენის კუთხე არ აღემატება 600-ს ანუ მახვილია. 

ქალის მენჯი უფრო დაბალი, განიერი, თეძოს ფრთები გადაშლილია, მცირე მენჯის ღრუ 

ცილინდრულია, ბოქვენის კუთხე 900-ზე მეტია - ბლაგვია.  

 

ორსულობისა და მშობიარობის დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალის დიდი და მცირე 

მენჯის ზომებს. ზომები არის განივი, ირიბი და პირდაპირი. პირდაპირ ზომას კონიუგატა 

ეწოდება, ხოლო განივ და ირიბ ზომებს დიამეტრები. მცირე მენჯის შესავლის პირდაპირი 

ზომები არის ანატომიური და სამეანო ანუ ნამდვილი კონიუგატა. ანატომიური კონიუგატა 

არის მანძილი კონცხიდან სიმფიზის ზედა კიდემდე = 11,5სმ. ნამდვილი კონიუგატა არის 

მანძილი კონცხიდან სიმფიზის შიგა ზედაპირის ყველაზე გამოწეულ წერტილამდე = 11სმ. 

გარდა ამისა მცირე მენჯში არჩევენ დიაგონალურ კონიუგატას რომელიც არის მანძილი 

კონცხსა და ბოქვენის სიმფიზის ქვედა კიდეს შორის და = 13სმ-ს. 

 

 

 

 

ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ძვლები 

 

კვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ძვლებია: ბარძაყის ძვალი, დიდი და მცირე წვივის 

ძვლები და ტერფის ძვლები. ბარძაყის ძვალი გრძელი ლულისებური ძვალია, მასში არჩევენ 

სხეულს და ზედა და ქვედა ბოლოებს. ზემო ბოლო სფეროსებური ფორმისაა და ბარძაყის 

თავი ეწოდება, რომელიც მთლიანად თავსდება ტაბუხის ფოსოში და ქმნის მენჯ-ბარძაყის 

სახსარს. მრგვალ სფეროსებრ თავს მოყვება შევიწროებული ნაწილი ბარძაყის ყელი. ყელის 

შემდეგ აღინიშნება ორი ბორცვი, რომელთაგან ერთი მიმართულია ლატერალურად, უფრო 

მსხვილია და დიდი ციბრუტი ეწოდება, ხოლო მეორე მიმართულია მედიალურად და მცირე 

ციბრუტი ეწოდება. ქვემო ბოლო მთავრდება ორი დიდი როკით - ლატერალური და 

მედიალური რომლებზედაც არსებობს შემაღლებები შიგნითა ანუ მედიალური და გარეთა 

ანუ ლატერალური ზედა როკები. ბარძაყის ქვედა ბოლოს წინ მდებარეობს პატარა წაბლის 

ფორმის სესამოიდური ძვალი - კვირისტავი, რომელიც მონაწილეობს მუხლის სახსრის 

შექმნაში.  

 

წვივის ძვლები წარმოდგენილია დიდი წვივისა და მცირე წვივის პარალელურად 

განლაგებული ლულოვანი ძვლებით, რომელთა შორის დარჩენილ სივრცეს ძვალთა შუა 

სივრცე ქვია. დიდი წვივის ძვალი მდებარეობს მედიალურად და იგი ადამიანის ორგანიზმში 

ყველაზე მტკიცე ძვალია, როგორც ძირითადი, საყრდენ-მამოძრავებელი ფუნქციის მქონე 

ძვალი.  
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მცირე წვივის ძვალი მდებარეობს ლატერალურად, ძირითადად წარმოადგენს კუნთების 

მიმაგრების ადგილს და დიდი წვივის ძვალთან ერთად ქმნის კოჭა-წვივის სახსარს. როგორც 

დიდ ასევე მცირე წვივის ძვლების ქვემო ბოლოდან წარიზიდება წანაზარდები, მედიალური 

და ლატერალური გოჯები, რომლებიც მონაწილეობენ კოჭ-წვივის სახსრის შექმნაში.  

 

ტერფის ძვლები შედგება სამი ნაწილისაგან: უკანა ტერფი, წინა ტერფი და ტერფის თითები. 

უკანა ტერფი წარმოდგენილია განსხვავებული ფორმისა და სიდიდის 7 ძვლით, რომლებიც 

ორ რიგად არიან განლაგებული. პირველ რიგში შედის 2 ძვალი: კოჭისა და ქუსლის ძვალი, 

დანარჩენი 5 ძვალი განლაგებულია მე-2 რიგში. წინა ტერფში შედის 5 მოკლე ლულისებური 

ძვლები, რომელშიც არჩევენ ფუძეს, სხეულს და თავს, რომლითაც ისინი უკავშირდებიან 

ტერფის თითებს. ტერფის თითები გარდა პირველი ცერა თითისა სამ-სამი ფალანგისგან 

შესდგება, ცერა თითი კი ორი ფალანგისგან.  

 

ტერფის ძვლები ტერფის ძირზე ქმნიან თაღს, რომელსაც დიდი მნიშნველობა აქვს სიარულის 

დროს. თაღის უქონლობას ბრტყელტერფიანობა ქვია და ასეთ ადამიანებს დამახასიათებელი 

იხვისებური სიარული აქვთ.  

 

თავის ქალა - cranium 

 

თავის ქალა შესდგება ორი ნაწილისაგან: ტვინის ქალა ანუ ძვლოვანი კოლოფი, რომელშიც 

თავის ტვინია მოთავსებული და სახის ქალა, საიდანაც იწყება სასუნთქი და საჭმლის 

მომნელებელი სისტემის ორგანოები. სახის ქალას ძვლები არის შერეული ძვლები, ხოლო 

ტვინის ქალას შეადგენს ბრტყელი ძვლები. თავის ქალა შედგება 31 ძვლისაგან. მათ შორის 

ნამდვილი ბრტყელი ძვალი არის მხოლოდ ერთ-თხემის ძვალი. თხემის ძვალი გარედან და 

შიგნიდან შედგება მკვრივი ძვლოვანი ნივთიერებისაგან, რომელთა შორის არის 

ღრუბლისებური ნივთიერება და რომელსაც ბრტყელი ძვლის სისქეში დიპლოე - diploe 
ეწოდება. გარედან თხემის ძვალი დაფარულია ძვალსაზრდელათი, რომელიც დაბადების 

შემდეგ შიგნიდან თანდათან შორდება ძვალს, სქელდება, მკვრივდება, გადაეკვრება ტვინს და 

ქმნის ტვინის მაგარ გარსს. ძვლის შიგნით ძვალსაზრდელას გარეშე დარჩენილი კომპაქტური 

ნივთიერება არის ელვარე, ძალიან მყიფე და ადვილად მსხვრევადი და მას მინისებური 

ფირფიტა ეწოდება. ქალასარქველს გარდა თხემის ძვლისა ქმნის ძვლები რომელთაც აქვთ 

ბრტყელი ნაწილები. ამ ნაწილებს ქიცვებს უწოდებენ. ასეთი ქიცვებია: შუბლის ძვლის ქიცვი, 

კეფის ძვლის ქიცვი, საფეთქლის ძვლის ქიცვი, სოლისებური ძვლის დიდი ფრთები. ამ 

ნაწილების გაერთიანება თხემის ძვლებთან ქმნის ტვინის კოლოფს.  

 

ქალას ზოგიერთი ძვალი შეიცავს ღრუს, რომელშიც ჰაერია მოთავსებული, ვინაიდან ისინი 

ცხვირის ღრუსთან არიან დაკავშირებულები. ასეთ ძვლებს ჰაეროვანი ძვლები ეწოდებათ, 

მათ ღრუებს კი წიაღები. ჰაეროვან ძვლებს ეკუთვნის: სოლისებური ძვალი, შუბლის ძვალი, 

ზედაყბის ძვალი, საფეთქლის ძვალი, ცხავის ძვლის ლაბირინთები.  

 

ქალას ძვლების უმრავლესობა ერთმანეთთან შეერთებულია ნაკერების საშუალებით. 

ახალშობილების თავის ქალაზე ნაკერები ჯერ კიდევ განუვითარებელია, ძვლები ერთმანეთს 

უკავშირდებიან ბოჭკოვანი შემაერთებელი ქსოვილებით, რომლებიც ზოგ ადგილას ქმნიან 

ყიფლიბანდებს. მშობიარობის დროს ყიფლიბანდი საშუალებას აძლევს ნაყოფს შეამციროს 
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თავის გარშემოწირულობა, რათა გაადვილდეს მისი დაბადება. ყიფლიბანდები განლა-

გებულია თხემის ძვლის კუთხეებში, სულ არის ექვსი(6) ყიფლიბანდი, ორი კენტი და ორი 

წყვილი. კენტი წინა და უკანა ყიფლიბანდი, წყვილი კი წინა გვერდითი (სოლისებური) და 

უკანა გვერდითი (დვრილისებური).  

 

წინა ყიფლიბანდი მდებარეობს ქალას შუა ხაზზე, შუბლისა და თხემის ძვლების შეერთების 

ადგილას და რომბისებური ფორმისაა. უკანა ყიფლიბანდი სამკუთხედის ფორმისაა და 

მდებარეობს თხემისა და კეფის ძვლების შეერთების ადგილზე. ასაკთან ერთად ყიფლი-

ბანდები თანდათან ძვალდება და 2 წლის ასაკისთვის ყველა ყიფლიბანდი გაძვალებულია.  

ქალას ქვემო ნაწილს ფუძე ეწოდება; მასზე არჩევენ შიგნითა სატვინე ზედაპირს და გარეთა 

ზედაპირს. ქალას ფუძის მთავარი შემადგენელი არის სოლისებური ძვალი, რომელიც 

სოლივით არის შეჭრილი ფუძის ძვლებს შორის და დაკავშირებულია ტვინის ქალას 

თითქმის ყველა ძვალთან.  

 

ქალას სატვინე ზედაპირზე აღინიშნება თითისებრი ჩანაჭდევები და სატვინე შემაღლებები, 

რომლებიც ტვინის ზედაპირის რელიეფს იმეორებენ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტვინის ქალას ძვლებია: 

1. სოლისებური (კენტი) ძვალი; 

2. კეფის (კენტი) ძვალი; 

3. შუბლის (კენტი) ძვალი; 

4. ცხავის (კენტი) ძვალი; 

5. თხემის (წყვილი) ძვალი; 

6. საფეთქლის (წყვილი) ძვალი.  

სახის ძვლებია: 

1. ზედაყბის (წყვილი) ძვალი; 

2. ყვრიმალის (წყვილი) ძვალი; 

3. სასის (წყვილი) ძვალი; 

4. ცხვირის (წყვილი) ძვალი; 

5. ცრემლის (წყვილი) ძვალი; 

6. ცხვირის ქვემო ნიჟარა (წყვილი) ძვალი; 

7. სახნისი (კენტი) ძვალი; 

8. ქვედა ყბა (კენტი) ძვალი; 

9. ენის ძვალი ანუ ენის ქვეშა ძვალი 

(კენტი) ძვალი; 

10. სასმენი ძვლები: ჩაქუჩი, გრდემლი და 

უზანგი.  
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ძვალთა შეერთება 

ადამიანის ჩონჩხი შედგება 200-ზე მეტი ძვლისაგან რომლებიც ერთმანეთთან არიან 

შეერთებული, ზოგი უძრავად, ზოგი კი მოძრავად. ძვლების უძრავ შეერთებას უწყვეტი 

შეერთება ეწოდება და იმის მიხედვით თუ რა სახის ქსოვილით ხორციელდება ეს შეერთება 

არჩევენ შემდეგი სახის შეერთებებს: ბოჭკოვანი ქსოვილით, ხრტილოვანი და ძვლოვანი 

ქსოვილებით შეერთებები.  

ძვალთა წყვეტილი შეერთებას სახსარი ეწოდება, რომლის დროსაც შესაძლებელი ხდება 

მრავალმხრივი და სხვადასხვა დიაპაზონის მოძრაობა. სახსრის აუცილებელ პირობას წარმო-

ადგენს: სახსარში მონაწილეობს არა ნაკლებ 2 ძვლისა, რომელთაც გააჩნიათ სასახსრე 

ზედაპირი დაფარული სასახსრე ხრტილით, გააჩნია სასახსრე ჩანთა, სასახსრე ღრუ, სახსარ- 

შიგა სითხე ანუ სინოვიალური სითხე. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი აუცილებელი ნიშნებისა 

სახსარს შეიძლება გააჩნდეს დამატებითი ელემენტები: სასახსრე ბაგე, სასახსრე დისკო, 

სასახსრე მენისკი, სახსარშიგა იოგი, სესამოიდური ძვლები.  

ანატომიური სირთულის მიხედვითარჩევენ მარტივ, რთულ და კომბინირებულ სახსარს. 

მარტივი სახსარი გულისხმობს სახსარში მხოლოდ ორი ძვლის მონაწილეობას, რთული 

სახსარი - ორზე მეტი ძვალი და კომბინირებული სახსარი, როცა ორი სახსარი ანატომიურად 

ცალ-ცალკეა, მაგრამ მოქმედებენ ერთდროულად მაგ: საფეთქელი-ქვედაყბის სახსარი. 

თავისი ბიომექანიკური თვისებების მოხედვით სახსარი შეიძლება იყოს: ერთღერძიანი, 

ორღერძიანი და სამი ანუ მრავალღერძიანი, რაც გულისხმობს თუ რამდენი ღერძის მიმართ 

შეუძლია სახსარს მოძრაობის შესრულება. მაგ: ერთღერძიანი სხივ-იდაყვის, კოჭ-წვივის, 

მხარ-იდაყვის, ორღერძიანი სხივ-მაჯის, მაჯა-ნების, საფეთქელ-ქვედა ყბის, მრავალ-

ღერძიანი - მხრის სახსარი, მენჯ-ბარძაყის სახსარი.  
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სწავლება კუნთებზე - Myologia 

კუნთოვან ქსოვილს ადამიანის ორგანიზმში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს, ვინაიდან 

მისი მოქმედებით ხორციელდება ყოველგვარი მოძრაობა და შინაგანი ორგანოების ცხოველ-

მოქმედება. ამის შესაბამისად კუნთოვანი ქსოვილი იყოფა განივზოლიან ანუ ჩონჩხის 

კუნთები, რომელთა მოქმედება ექვემდებარება ადამიანის ნებასურვილს და გლუვი ანუ 

ვისცერული კუნთები რომლებიც შედიან ორგანოთა შემადგენლობაში და მონაწილეობენ 

მათ ცხოველმოქმედებაში. გლუვი კუნთის მუშაობა ადამიანის ნებას არ ემორჩილება, ის 

იმყოფება რეფლექსების გავლენის ქვეშ.  

განსაკუთრებით შეიძლება გამოიყოს გულის კუნთოვანი ქსოვილი რომელიც 

ჰისტოლოგიური აგებულებით გავს განივზოლიან კუნთოვან ქსოვილს, ხოლო ფუნქციით კი 

გლუვკუნთოვან ქსოვილს რომელიც ავტომატურად მუშაობს.  

ჩონჩხის კუნთები განლაგებულია ჩონჩხის ძვლებზე, ზედაპირულად, კანქვეშ და ადვილად 

შესამჩნევია. ყველა ჩონჩხის კუნთი შეიცავს კუნთოვანი ბოჭკოების კონას, რომელსაც გარს 

ახვევია თხელი შემაერთქსოვილიანი გარსი - პერიმიზიუმი, აღნიშნული კონების ერთობ-

ლიობა ქმნის კუნთს, რომელსაც გარს აკრავს კუნთის საკუთარი ფასცია. ყველა ჩონჩხის 

კუნთი ძვალთან მიმაგრებულია მყესების საშუალებით, რომლებსაც თეთრი ელვარე 

შეფერილობა აქვს. მყესებს შორის მოთავსებული კუნთის ნაწილს, კუნთის მუცელი ეწოდება 

და მისი შეკუმშვის დროს კუნთი მოკლდება და სქელდება, ე.ი. სრულდება გარკვეული 

მუშაობა. თავისი მოქმედების მიხედვით კუნთები იყოფა: მომხრელი, გამშლელი, მომზი-

დველი, განმზიდველი, გამმართავი და სხვა.  

კუნთები რომლებიც ერთდროულად შეკუმშვის დროს ასრულებენ ერთნაირ სამუშაოს 

სინერგისტები ეწოდებათ. კუნთები რომლებიც ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებით 

მოქმედებენ ანტაგონისტები ეწოდებათ. ფორმის მიხედვით კუნთები იყოფა: გრძელი, 

მოკლე, განიერი და ირგვლივი.  

ჩონჩხის კუნთები განლაგებული არიან სხეულის სხვადასხვა ადგილას და ამის მიხედვით 

იყოფიან: თავისა და კისრის კუნთები, ტორსის კუნთები და კიდურების კუნთები.  

თავის კუნთები წარმოდგენილია ორ ძირითად ჯგუფად: სახის ქალას და ტვინის ქალას 

კუნთები. სახის ქალას კუნთები იყოფა: საღეჭ და მიმიკურ კუნთებად. ხოლო ტვინის ქალას 

კუნთები კი ქალასარქველისა და ქალას ფუძის ანუ კეფქვეშა კუნთებად.  

საღეჭი კუნთების შემადგენლობაში შედის 4 კუნთი: საკუთრივ საღეჭი კუნთი, საფეთქლის 

კუნთი, ფრთისებრი მედიალური და ფრთისებრი ლატერალური კუნთები. ოთხივე კუნთი 

დაკავშირებულია ქვედაყბასთან, საფეთქელ-ქვედაყბის სახსართან და უზრუნველყოფს 

ქვედა ყბის მოძრაობას ყველა მიმართულებით.  

მიმიკური კუნთები: ჩონჩხის დანარჩენი კუნთებისაგან განსხვავებით, იწყებიან ძვლიდან და 

უმაგრდებიან სახის კანს. მათი მოქმედებით იცვლება სახის გამომეტყველება ანუ მიმიკა. 
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მიმიკური კუნთები განლაგებული არიან სახის მიდამოში ბუნებრივად არსებული 

ხვრელების ირგვლივ: თვალის, ცხვირის, პირის, ყურის ირგვლივ.  

ქალასარქვლის კუნთი გადაჭიმულია შუბლსა და კეფას შორის, მას გააჩნია შუბლის მუცელი 

და კეფის მუცელი, რომელთა შორის არის მყესოვანი აბჯარი, რომელთანაც მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული თავის კანის თმიანი ნაწილი.  

კისრის კუნთები. კისრის კუნთები განლაგებული არიან კისრის მიდამოში, მათი ერთი 

ნაწილი მოქმედებს ხერხემლის სვეტზე და უცვლის თავს მდებარეობას, მეორე ნაწილი 

დაკავშირებულია ინის ძვალთან და ქვემოთ სწევენ ქვედა ყბას, მესამე ჯგუფი მიმაგრებულია 

ნეკნებსა და ლავიწის ძვალთან და მონაწილეობს სუნთქვის პროცესში.  

განლაგების მიხედვით კისრის კუნთები იყოფა სამ ჯგუფად: 1) ზედაპირული; 2) შუა ანუ 

ინის ძვალთან დაკავშირებული კუნთები, რომლებიც თავის მხრივ იყოფიან ინის ძვლის 

ზედა და ქვედა ჯგუფის კუნთებად და 3) ღრმა კუნთები.  

ზურგის კუნთები იყოფა ორ ჯგუფად: ზედაპირული და ღრმა ჯგუფის კუნთები. 

ზედაპირული კუნთები იწყება მალების წვეტიანი მორჩებიდან უმაგრდება ბეჭსა და ნეკნებს. 

ღრმა კუნთები შედგება მოკლე და გრძელი კუნთებისაგან, რომლებიც განლაგებულია 

ხერხემლის გასწვრივ გავის ძვლიდან კეფის ძვლამდე მალების წვეტიან და განივ მორჩებს 

შორის. ლატერალურად მდებარე კუნთები გაერთიანებულია ერთ გრძელ კუნთად და მას 

ზურგის გამმართველი კუნთი ეწოდება.  

გულმკერდის კუნთები. გულმკერდის კუნთები სამ ჯგუფად იყოფა: I - კუნთები რომლებიც 

დაკავშირებული არიან ზემო კიდურებთან; II - საკუთრივ გულმკერდის კუნთები, რომ-

ლებიც დაკავშირებული არიან გულმკერდის ჩონჩხის ძვლებთან და მონაწილეობენ მხოლოდ 

სუნთქვით ფუნქციაში; III - დიაფრაგმა ანუ შუასაძგიდი.  

I-ჯგუფის კუნთები დაკავშირებული არიან ზემო კიდურის ძვლებთან. მონაწილეობენ ზედა 

კიდურის სარტყლის ფიქსაციაში და მოძრაობაში, ამავდროულად მონაწილეობენ სუნთქვის 

პროცესში.  

II-ჯგუფის კუნთები წარმოდგენილი არიან ძირითადად ნეკნთაშუა და ნეკნებთან დაკავ-

შირებული კუნთებით, ავსებენ ნეკნთაშუა სივრცეს და მონაწილეობენ სუნთქვაში.  

III - დიაფრაგმა გამოყოფს გულმკერდის ღრუს მუცლის ღრუსგან. იგი გუმბათის ფორმის 

კუნთია, რომელიც შედგება კუნთოვანი და მყესოვანი ნაწილისაგან. კუნთოვანი ნაწილი 

იწყება ნეკნებიდან, გულმკერდის ძვლიდან და წელის მალებიდან და ცენტრალურად 

უმაგრდება მყესოვან ნაწილს. მყესოვანი ნაწილი შედრეკილია გულმკერდის ღრუსკენ 

გუმბათოვით და მას დიაფრაგმის მყესოვანი ცენტრი ეწოდება. დიაფრაგმაში არჩევენ 3 კენტ 

ხვრელს, იმ ორგანოებისთვის რომლებიც მასში გაივლიან, კერძოდ: აორტის ხვრელი, 
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საყლაპავი მილის ხვრელი, ქვემო ღრუ ვენის ხვრელი. დიაფრაგმა მიეკუთვნება სასუნთქ 

კუნთებს.  

მუცლის კუნთები. მუცლის კუნთები ქმნიან მუცლის ღრუს წინა, გვერდით და უკანა 

კედლებს. ისინი წარმოადგენენ განიერ კუნთებს და დიაფრაგმასთან ერთად ქმნიან მუცლის 

პრესს და მონაწილეობენ ტორსის მოძრაობაში.  

მუცლის პრესის მოქმედებით იზრდება წნევა მუცლის ღრუში და შესაბამისად იზრდება 

ზეწოლა მასში მდებარე ორგანოებზე, რაც ხელს უწყობს შარდის ბუშტისა და სწორი 

ნაწლავის დაცლას, მონაწილეობს ხველების, ღებინების, მშობიარობისდა სხვა  პროცესებში.  

მუცლის წინა ზედაპირზე განლაგებული მუცლის სწორი კუნთები ერთმანეთს უერთდებიან 

აპონევროზული ნაწილით და ტორსის შუაში ქმნიან თეთრ ხაზს - linea alba, რომელიც იწყება 

მსხვილისებური მორჩიდან და უმაგრდება ბოქვენის სიმფიზს. თეთრი ხაზის შუაში, ცოტა 

ქვემოთ მდებარეობს ჭიპის რგოლი.  

მუცლის გვერდითი და უკანა კუნთები ქნიან საზარდულის ახრს, რომელიც მდებარეობს 

მუცლის წინა ქვემო ნაწილში. მას გააჩნია ზედაპირული ანუ კანქვეშა და შიგნითა რგოლი. 

საზარდულის არხში მამაკაცებში გაივლის სათესლე ბაგირავი, ქალებში კი საშვილისნოს 

მრგვალი იოგი.  

მიუხედავად დიდი სიმტკიცისა, ზოგჯერ მუცლის პრესი ვერ უძლებს მუცლის ღრუში 

განვითარებულ წნევას, ხდება მისი ფიბროზული და კუნთოვანი ბოჭკოების გათიშვა, რის 

შედეგადაც მუცლის ღრუს ესა თუ ის ორგანო კანქვეშ გამოდის, რასაც თიაქარი ეწოდება. 

თიაქარი ვითარდება მუცლის პრესის სუსტ ადგილებში, როგორიცაა: თეთრი ხაზი, ჭიპის 

რგოლი, საზარდულის არხი.  
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ზემო კიდურების კუნთები 

ზემო კიდურების კუნთები ისევე როგორც ზემო კიდურების ჩონჩხი შეიძლება დაიყოს 

სარტყლისა და თავისუფალი ნაწილის კუნთებად.  

ზემო კიდურის სარტყლის კუნთები განლაგებულია მხრის სახსრის ირგვლივ, ისინი იწყება 

სარტყლის ძვლებიდან  და უმაგრდება თავისუფალ ნაწილს, ახორციელებს მოძრაობას მხრის 

სახსარში.  

ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის კუნთები იყოფა მხრის, წინამხრის და მტევნის 

კუნთებად. მხრის კუნთები განლაგებულია მხრის წინა და უკანა ზედაპირზე. წინა 

ზედაპირზე განლაგებული კუნთები მომხრელებია, ხოლო უკანა ზედაპირზე გამშლელები.  

წინამხრის კუნთები ასევე განლაგებულია წინა და უკანა ზედაპირზე. წინა ზედაპირზე 

მოთავსებულია მომხრელი კუნთები რომლებიც წინამხრის, მაჯის და თითების მოხრას 
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ანხორციელებს და აგრეთვე კუნთები რომლებიც ახდენენ წინამხრის პრონაციას 

(მობრუნება).  

მომხრელი კუნთების უმრავლესობა დასაწყისს იღებს მხრის ძვლის მედიალურ 

ზედაპირიდან და შედარებით მედიალურად მდებარეობს, ხოლო გამშლელი კუნთები კი 

დასაწყის იღებს მხრის ლატერალური ზედაპირიდან.  

წინამხრის ქვემო მესამედში, კუნთები გადადიან გრძელ და ვიწრო მყესებში, რომლებიც 

ფუნქციის მიხედვით განლაგდებიან ხელის მტევნის ორივე მხარეზე. 

მტევნის კუნთები იყოფა სამ ჯგუფად: კუნთები რომლებიც ქმნიან ცერის შემაღლებას, 

კუნთები რომლებიც ქმნიან ნეკის შემაღლებას და ნების ძვალთაშუა კუნთები, რომელშიც 

არჩევენ ხელზურგის და ხელისგულის მხრივ ძვალთა შუა კუნთებს.  

 

ქვემო კიდურის კუნთები 

ქვემო კიდურის კუნთების შემადგენლობაში შედის მენჯის, ბარძაყის, წვივის და ტერფის 

კუნთები.  

მენჯის კუნთები იწყება მენჯის ძვლებიდან და ხერხემლიდან, უმაგრდება ბარძაყის ძვალს, 

ძირითადად მენჯბარძაყის სახსრის ირგვლივ და თავიანთი ქმედებით განაპირობებენ 

მოძრაობას ამ სახსარში. მენჯის კუნთები იყოფა შიდა და გარეთა ჯგუფის კუნთებად.  

მენჯის შიგა კუნთები ხრიან და გარეთ აბრუნებენ (სუპინაცია) ბარძაყს, თუ ბარძაყი 

ფიქსირებულია, ხრიან ხერხემალს და მენჯს, მონაწილეობენ ბარძაყის განზიდვაში. გარეთა 

ჯგუფის კუნთები დუნდულა კუნთები, მდებარეობენ თეძოს ძვლის გარეთა ზედაპირზე, 

მენჯ-ბარძაყის სახსრის უკან, შლიან ბარძაყს, მონაწილეობენ მის სუპინაციაში და ბარძაყის 

ფიქსაციის შემთხვევაში მოხრილი მდგომარეობიდან შლიან ტორსს.  

ბარძაყის კუნთები იყოფა სამ ჯგუფად: წინა, უკანა და მედიალური ანუ შიგნითა კუნთებად.  

წინა ჯგუფის კუნთებიდან ოთხთავა კუნთი ყველაზე მასიური კუნთია, ის იწყება 4 თავით, 

შემდეგ ერთდება და ერთი ძლიერი მყესით გადადის მუხლის სასახსრე პარკზე და 

უმაგრდება დიდი წვივის ბორცვს. მყესის სისქეში ჩასმულია კვირისტავი. ეს კუნთი ხრის 

ბარძაყს და შლის წვივს. აღნიშნული კუნთი გადაადგილების პროცესში მონაწილე ერთ-

ერთი მთავარი კუნთია.  

ბარძაყის უკანა ჯგუფის კუნთები იწყებიან საჯდომი ბორცვიდან და უმაგრდებიან წვივის 

ძვლებს, შლიან ბარძაყს, მონაწილეობენ კანჭის მოხრაში და მის პრონაციაში (შიგნით 

მოტრიალება).  
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ბარძაყის მედიალური ჯგუფის კუნთები მდებარეობენ ბარძაყის მედიალურ ზედაპირზე და 

წარმოადგენენ ბარძაყის მომზიდველ კუნთებს და მონაწილეობენ აგრეთვე მუხლის სახსრის 

მოძრაობაში.  

წვივის კუნთები იყოფა წინა, უკანა და ლატერალური ჯგუფის კუნთებად. წინა და უკანა 

ჯგუფის კუნთები ერთმანეთისგან გამოყოფილია ძვალთა შუა აპკით. წვივის წინა ჯგუფის 

კუნთები მომხრელებია, უკანა კი გამშლელები, რაც შეეხება ლატერალურ კუნთებს, ისინი 

ზემოთ სწევენ ტერფს და განზიდავენ მას.  

უკანა ზედაპირის წვივის კუნთებს ეკუთვნის სამთავა კუნთი, რომელიც იყოფა: წვივის 

ტყუპი და ქუსლის კუნთებად. ესენი შემდეგ ერთდებიან და ქმნიან ერთ-ერთ უძლიერესს 

ქუსლის მყესს (აქილევსის მყესი) რომლის საშუალებითაც კუნთი უმაგრდება ქუსლის ძვლის 

ბორცვს.  

ტერფის კუნთები განლაგებულია ტერფის ზურგის, ანუ დორსალურ და ტერფის ძირის ანუ 

პლანტარულ მხარეზე. დორსალური კუნთები ახორციელებენ გაშლას, პლანტარული კი 

მოხრას.  

 

საჭმლის მომნელებელი სისტემა 

საჭმლის მომნელებელი სისტემა იყოფა: საჭმლის მომნელებელი მილი (8 – 10 მეტრი) ანუ 

ტრაქტი და საჭმლის მომნელებელი ტრაქტთან დაკავშირებულ ორი დიდი ჯირკვალი: 

ღვიძლი და პანკრეასი, რომელთა სადინარები იხსნება საჭმლის მომნელებელ მილში. 

საჭმლის მომნელებელი მილი იყოფა სამ ნაწილად: 1. წინა ნაწლავი იწყება პირის ღრუდან და 

მთავრდება კუჭის გასავლით; 2. შუა ნაწლავი - კუჭის გასავლიდან მსხვილ ნაწლავებამდე, 

ე.ი. წვრილი ნაწლავები; 3. უკანა ნაწილი - მსხვილი ნაწლავები.  

 

წინა ნაწლავი შესდგება:  

1. პირის ღრუ - canum oris;  

2. ხახა - pharynx; 

3. საყლაპავი მილი - esophagus;  

4. კუჭი - ventriculus seu gaster.  

შუა ნაწლავი - წვრილი ნაწლავები:  

1. თორმეტგოჯა ნაწლავი - duodenum;  

2. მლივი ნაწლავი - intestinum jeunum; 
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3. თეძოს ნაწლავი - intenstinum ilium. 

უკანა ნაწლავი - მსხვილი ნაწლავები: 

1. ბრმა ნაწლავი, თავისი ჭია დანამატით - intestinum cecum. Appendgix vermiformis;  

2. კოლინჯი - colon; 

3. სწორი ნაწლავი - intestinum rectum.  

კოლინჯი თავის მხივ შესდგება ასწვრივი, განივი, დასწვრივი და სიგმოიდური კოლინ-

ჯისაგან.  

 

საჭმლის მომნელებელი მილის კედლები შესდგება 3 გარსისაგან: 1. შიგნითალორწოვანი 

გარსი; 2. შუა კუნთოვანი, რომელიც შედგება ორი შრისაგან: გარეთა გასწვრივი, შიგნითა 

ირგვლივი და მხოლოდ კუჭის კედელი არის სამ შრიანი: გასწვრივი, ირგვლივი და ირიბი.  

3. გარეთა გარსი ძირითადად სეროზულია და პერიტონეუმის სახით არის წარმოდგენილი, 

მაგრამ ზოგიერთ ადგილას არის შემაერთებელ ქსოვილოვანი. 

  

ლორწოვანი გარსი ნაწლავების ამომფენი გარსია, რომელიც შეიცავს სხვადასხვა დანიშნუ-

ლებისა და ბუნების მრავალ ჯირკვალს, რომელთა წვენი განაპირობებს საკვების მონელებას. 

ლორწოვანი გარსი შეიცავს ლიმფურ აპარატს, რომელიც ნაწლავების მთელ სიგრძეზე 

წარმოდგენილია განცალკევებული ლიმფური კვანძების სახით, ან შეერთებული გროვების 

სახით, საიდანაც ნაწლავებში მუდმივად გადმოდის ლეიკოციტები, რომლებიც სპობენ 

საკვებთან ერთად მოხვედრილ მავნე მიკროორგანიზმებს. 
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კუნთოვანი ანუ შუა გარსი უმეტეს ნაწილში გლუვკუნთოვანი ბოჭკოებით იქმნება, ხოლო 

დასაწყისი ნაწილი (პირის ღრუ, ხახა, საყლაპავი მილის დასაწყისი) და საბოლოო ნაწილი 

(ყითა) შეიცავენ განივზოლიან კუნთებს და ახდენენ მათ ნებით მოქმედებას.  

კუნთოვანი გარსის ფუნქცია არის როგორც დამცველობითი, ასევე დინამიკური, რასაც 

მიეკუთვნება ნაწლავის კედლის პერისტალტიკა.  

გარეთა სეროზული გარსი ამოფენს როგორც მუცლის ღრუს კედელს ასევე მუცლის ღრუს 

ორგანოებს. ამის მიხედვით მას ან კედლის ამყოლი ანუ პარიესული სეროზული გარსი 

ეწოდება, ან ორგანოს მფარავი ანუ ვისცერული სეროზული გარსი. ამავე დროს სეროზული 

გარსის უჯრედები სისტემატურად გამოყოფენ წვენს - სეროზულ სითხეს, რომელიც 

ამცირებს ხახუნს როგორც ორგანოებს შორის, ასევე ორგანოსა და ღრუს კედელს შორის. იქ, 

სადაც მილის ნაწილი უძრავია, იქ სეროზულის ნაცვლად გარეთა გარსი არის შემაერთებელ 

ქსოვილოვანი ანუ ადვენდიცია, რომელიც ახდენს ორგანოს ფიქსაციას.  
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პირის ღრუ - canitas oris 

პირის ღრუ შედგება სამი ნაწილისაგან: პირის ნაპრალი, პირის კარიბჭე და საკუთრივ პირის 

ღრუ. პირის ნაპრალი მოსაზღვრულია ზემო და ქვემო ტუჩებით, რომლებიც გვერდებზე 

ერთმანეთს უერთდებიან და ქმნიან პირის კუთხეს. ტუჩების სისქესში მოთავსებულია პირის 

ირგვლივი კუნთი.  

პირის კარიბჭე მოსაზღვრულია წინიდან ტუჩებით, გვერდებიდან ლოყებით, უკნიდან 

კბილებითა და საკბილე მორჩებით. პირის კარიბჭე ამოფენილია ლორწოვანი გარსით, 

რომელიც შუა ხაზზე ქმნის ზემო და ქვემო ტუჩის ლაგამს.  

საკუთრივ პირის ღრუ მოსაზღვრულია წინიდან და გვერდებიდან კბილებითა და საკბილე 

მორჩებით, ზემოდან მაგარი და რბილი სასით, ქვემოდან პირის დიაფრაგმით, უკნიდან ხახის 

პირით, რომელიც აერთებს პირის ღრუს ხახასთან.  

პირის ღრუს ზემო კედლის წინა ნაწილი ძვლოვანია და წარმოადგენს მაგარ სასას, რომელსაც 

ქმნის ზედაყბის სასის მორჩი და სასის ძვლის ჰორიზონტალური ფირფიტა. მაგარი სასის 

გაგრძელება არის რბილი სასა, რომელიც კუნთოვანია, ფარდასავით ეშვება ქვემოთ და 

ამიტომ მას სასის ფარდას უწოდებენ. სასის ფარდის შუა ხაზზე უკან და ქვევით აღინიშნება 

ნაქი, რომლის ორივე მხარეს სასის კუნთები ქმნიან სასა-ენისა და სასა-სახის ნაოჭებს, 

რომელთა შორის მოთავსებულია სასის ნუშები.  

ენა - lingua 

ენა კუნთოვანი ორგანოა, რომელიც მონაწილეობს ღეჭვაში, მეტყველებაში, ყლაპვაში, 

გემოვნების შეგრძნებაში და სხვა. ენაში არჩევენ ენის ფესვს, სხეულს და მწვერვალს. ენის 

ზემო ზედაპირს ენის ზურგს უწოდებენ, რომლის ლორწოვანში აღინიშნება სხვადასხვა 

ფორმის, სიდიდის და ფუნქციის დვრილები, რომლის გამო ენის ზურგი ხაოიანია. ენის 

ქვედა ზედაპირზე ლორწოვანი ქმნის საგიტალურად მდებარე ნაოჭს, ენის ქვემო ზედაპირსა 

და ღრძილებს შორის, რომელსაც ენის ლაგამი ეწოდება. ენის ლაგამის გვერდებზე არის 

ენისქვეშა კორძები, რომელშიც იხსნება ენისქვეშა და ყბისქვეშა ჯირკვლის სადინარები.  

პრის ღრუსა და ენის ლორწოვანში მრავლადაა ნერწყვის გამომყოფი ჯირკვლები, რომელთაც 

მცირე სანერწყვე ჯირკვლები ეწოდებათ. გარდა ამისა არის სამი დიდი სანერწყვე ჯირკვალი, 

რომლებიც ლორწოვანი გარსის გარეთ მდებარეობენ და წარმოადგენენ დამოუკიდებელ 

ორგანოებს, ესენია: ყბაყურა ჯირკვალი, ყბისქვეშა და ენისქვეშა ჯირკვლები. ეს ჯირკვლები 

წყვილია, მათი სადინარები იხსნება პირის ღრუში, გამოყოფენ ნერწყვს, რომელიც შეიცავს 

ფერმენტ პტიალინს და შლის ნახშირწყლებს.  
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კბილები - dentes 

კბილები მოთავსებულია პირის ღრუში. მოზრდილებს აქვთ 32 კბილი, ბავშვებს 20 კბილი. 

პირველად მოსაცვლელი ანუ სარძევე კბილები ამოჭრას იწყებს ექვსი(6) თვის ასაკიდან და 

მთავრდება 2 წლის ასაკში. მუდმივი კბილების ამოსვლა იწყება 6 – 7 წლიდან და მთავრდება 

21 – 24 წლისათვის. კბილში არჩევენ გვირგვინს, ყელს და ფესვს. გვირგვინი დაფარულია 

მინანქრით, ფესვი კი დუღაბით. კბილის ფესვის მწვერვალზე არის ხვრელი, რომლითაც 

კბილის ღრუში შედის ნერვები და სისხლძარღვები. კბილის ღრუში მოთავსებულ სირბილეს 

პულპა ეწოდება. ფორმისა და ფუნქციის მიხედვით კბილები იყოფა: საჭრელი კბილები - 8, 

ეშვები - 4, მცირე ძირითადი კბილები - 8, დიდი ძირითადი კბილები - 12.  

 

ხახა - pharynx 

ხახა ღრუ ორგანოა, იწყება ძირითადი ძვლის სხეულის ფსკერიდან და მთავრდება კისრის მე-

6-7 მალის დონეზე, სადაც ის გადადის საყლაპავ მილში. ხახაში ხდება საჭმლის 

მომნელებელი და სასუნთქი გზების გადაჯვარედინება.  

იმის მიხედვით თუ რომელ ორგანოებთან არის დაკავშირებული, ხახა იყოფა სამ ნაწილად: 

ცხვირის ნაწილი - ცხვირ-ხახა, პირის ნაწილი - პირ-ხახა და ხორხის ნაწილი - ხორხ-ხახა. 

ხორხის ნაწილში იხსნება ხორხისა და საყლაპავ მილში შესავალი ხვრელები. ყლაპვის აქტის 
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დროს ხორხსარქველი ფარავს ხორხის შესავალს და საჭმლის გუნდა გადასრიალდება 

პირდაპირ საყლაპავ მილში.   

 

საყლაპავი მილი - esophagus 

საყლაპავი მილი მდებარეობს კისრის მე-6 მალასა და გულმკერდის მე-10-11 მალებს შორის, 

სადაც ის უერთდება კუჭს. საყლაპავ მილზე აღინიშნება სამი შევიწროება: დასაწყისში ესე 

იგი კისრის მე-6 მალის დონეზე, მეორე გულმკერდის მე-5 მალის დონეზე სასულეს 

გაორკაპების ადგილას და მესამე გულმკერდის მე-11 მალის დონეზე სადაც ის გაივლის 

დიაფრაგმას და უერთდება კუჭს. საყლაპავი მილის კედელი 3 გარსიანია: შიგნითა 

ლორწოვანი, შუა კუნთოვანი და გარეთა შემაერთებელ-ქსოვილოვანი.  

 

კუჭი - ventriculis seu gaster 

კუჭი ღრუ კუნთოვანი ორგანოა, მდებარეობს დიაფრაგმის ქვემოთ, მარცხენა ფერდქვეშა 

მიდამოში და მისი მცირე ნაწილი გადადის მარჯვნივ ეპიგასტრიუმის მიდამოში. მისი 

დასაწყისი შეესაბამება გულმკერდის მე-11 მილის დონეს, დაბოლოება კი წელის პირველ 

მალას.  

კუჭში არჩევენ ოთხ ნაწილს: შესავალი, ძირი, სხეული და გასავალი ანუ პილორუსი. კუჭს 

გააჩნია წინა და უკანა ზედაპირი და ორი სიმრუდე: ზევით ჩაზნექილი მცირე სიმრუდე და 

ქვევით გამოდრეკილი დიდი სიმრუდე.  

კუჭის კედლის გარსებია: 1. გარეთა სეროზული, რომელიც ფარავს მას ყოველი მხრიდან 

გარდა სიმრუდეებისა სადაც გაივლის სისხლძარღვები; 2. შუა გარსი კუნთოვანია, შედგება 

სამი შრისაგან: გასწვრივი, ირგვლივი და ირიბი შრე. ირგვლივი შრე კუჭის გასავალში ქმნის 

პილორუსის მომჭერს ანუ სფინქტერს; 3. შიგნითა ლორწოვანი გარსი ქმნის მრავალ 

სხვადასხვა მიმართულების და სიდიდის ნაოჭებს. ლორწოვან გარსში უხვადაა ჯირკვლები 

რომლებიც გამოყოფენ კუჭის წვენს.  
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წვრილი ნაწლავები 

წვრილ ნაწლავებს ეკუთვნის თორმეტგოჯა ნაწლავი, მლივი და თეძოს ნაწლავი.  

თორმეტგოჯა ნაწლავი - duodenum, ნალისებურად მოდრეკილია და გარს ეხვევა პანკრეასის 

თავს. მასში არჩევენ შემდეგ ნაწილებს: ზემო, დასწვრვივი, ქვემო ჰორიზონტალური და 

ასწვრივი ნაწილი, რომელიც გადადის მლივ ნაწილში სადაც იქმნება თორმეტგოჯა - მლივი 

ნაკეცი. თორმეტგოჯა ნაწლავის დასწვრივი ნაწილის უკანა კედელი არ შეიცავს სეროზულ 

გარსს და ფაშარშემაერთებელი ქსოვილით უძრავად არის დაკავშირებული მუცლის ღრუს 

უკანა კედელთან. შიგნითა ლორწოვანი გარსი ქმნის ირგვლივ ნაოჭებს და მხოლოდ 

დასწვრივი ნაწილის უკანა კედელზე აღინიშნება ერთი გასწვრივი ნაოჭი, რომელიც 

ბოლოვდება დვრილით, რომელშიც იხსნება ნაღვლის საერთო სადინარი - ductus choledochus 
და პანკრეასის სადინარი.  

მლივი და თეძოს ნაწლავი საკმაოდ გრძელი და მოძრავი მილია, რომელსაც გააჩნია 

საკუთარი ჯორჯალი, რაც საშუალებას აძლევს მას შექმნას ნაკეცები, რასაც მარყუჟები 

ეწოდება. წვრილი ნაწლავების ჯორჯლოვანი ნაწილის 3/5 ნაწილი ეკუთვნის მლივ ნაწვალს 

და 2/5 თეძოს ნაწლავს.  

მლივი და თეძოს ნაწლავის ლორწოვანი ქმნის ირგვლივ ნაოჭებს, რომლებზეც შეიმჩნევა 

თითისებრი წანაზარდები, რომელთაც - ხაოები ეწოდებათ, ისინი მდიდარია სისხლ-

ძარღვებით და ლიმფური კაპილარებით. მათი საშუალებით ხდება საკვები ნივთიერებების 

შეწოვა. ამ ხაოებს შორის არსებულ ჩაღრმავებას - კრიპტები ეწოდება და მათში იხსნება 

ნაწლავის ჯირკვლების სადინარები. ლორწოვანი გარსი მრავლად შეიცავს განკერძოებულ და 

შეჯგუფულ ლიმფურ ფოლიკულებს. წვრილი ნაწლავის მსხვილ ნაწლავში გადასვლის 

ადგილას ლორწოვანი გარსი ქმნის თეძო-ბრმანაწვალის სარქველს.  

მსხვილი ნაწლავები 

მსხვილ ნაწლავში გამოარჩევენ სამ ნაწილს: 1 - ბრმა ნაწლავს ჭია დანამატით, 2 - კოლინჯებს 

და 3 - სწორ ნაწლავს. მსხვილი ნაწლავების საერთო სიგრძე უდრის 1,5 მეტრს.  
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ბრმა ნაწლავი მსხვილი ნაწლავის დასაწყისია, მდებარეობს მარჯვენა თეძოს ფოსოში, ბრმა 

ნაწლავის ქვემო მედიალური კედლიდან წარეზიდება სხვადასხვა სიგრძის (3 – 8სმ.) და 

ფორმის ჭია ნაწლავი, რომელიც ბრმა ნაწლავთან დაკავშირებულია ხვრელით. ჭია ნაწლავი 

გარედან დაფარულია სეროზული გარსით, რომელიც უქმნის მას ჯორჯალს, ამიტომ იგი 

მოძრავია და იღებს სხვადასხვა მდებარეობას.  

კოლინჯები თავისი მიმართულების მიხედვით იყოფა: ასწვრივი, განივი, დასწვრივი და 

სიგმოიდური კოლინჯი. ასწვრივი და დასწვრივი კოლინჯების უკანა კედელი შემაერთებელ-

ქსოვილოვანია და უძრავად არის დაკავშირებული მუცლის ღრუს უკანა კედელთან, განივ 

და სიგმოიდურ კოლინჯებს გააჩნიათ საკუთარი ჯორჯალი, რომელიც აძლევს მათ 

თავისუფალი მოძრაობის საშუალებას.  

მსხვილი ნაწლავის დაბოლოებას წარმოადგენს სწორი ნაწლავი, რომელიც იმეორებს მენჯის 

ღრუს უკანა კედლის კონფიგურაციას და რომელიც მთავრდება გასავალი ხვრელით - 

ყითათი, სადაც ირგვლივი კუნთოვანი შრე ქმნის შიგნითა მომჭერს ანუ სფინქტერს. გარეთა 

სფინქტერს კი ქმნიან შორისის კუნთები.  

მსხვილი ნაწლავების, კერძოდ კოლინჯების კუნთოვანი გარსის გასწვრივი შრე 

წარმოდგენილია სამი ზონარის სახით. ლორწოვანი გარსი კი ქმნის ნამგლისებურ ნაოჭებს 

ზონრიდან ზონრამდე, რომელთა შორის აღინიშნება გამობერილობები, ეგრეთ წოდებული - 

კოლინჯის ციცხვები, რაც წარმოადგენს მსხვილი ნაწლავების განმასხვავებელ ნიშანს.  

 

ღვიძლი - hepar  

ღვიძლი მსხვილი ჯირკვალია, რომლის წონა 1500 გრამია. ღვიძლი მდებარეობს მარჯვენა 

ფერდქვეშა მიდამოში, დიაფრაგმის ქვეშ, მისი მცირე ნაწილი გადადის მარცხნივ. ღვიძლზე 

არჩევენ ზემო ანუ შუასაძგიდის ზედაპირს, რომელსაც გუმბათისებური ფორმა აქვს და 

იყოფა მარჯვენა და მარცხენა წილად. ქვემო ზედაპირი მოქცეულია მუცლის ღრუსკენ - 

ვისცერული ზედაპირი, რომელზედაც შეიმჩნევა სამი ღარი, რომელთა შეერთების ადგილას 

აღინიშნება ღვიძლის კარი. ამ ღარების საშუალებით ღვიძლის ქვემო ზედაპირი იყოფა ოთხ 

წილად. მარჯვენა, მარცხენა, წინა კვადრატული და უკანა კუდიანი ანუ კაუდალური წილი. 

ღვიძლის მარჯვენა გასწვრივ ღარში აღინიშნება ნაღვლის ბუშტის ფოსო, რომელშიც 

თავსდება ნაღვლის ბუშტი, რომელიც წარმოადგენს ნაღვლის დროებით რეზერვუარს.  

ნაღვლის ბუშტში არჩევენ ოთხ ნაწილს: ბუშტის ძირი, სხეული, ყელი და სადინარი, 

რომელიც უერთდება ღვიძლის კარიდან გამოსულ ღვიძლის სადინარს. ამ ორი სადინარის 

შეერთებით მიიღება ნაღვლის საერთო სადინარი, რომელიც იხსნება თორმეტგოჯა ნაწლავის 

დიდი დვრილის ხვრელში. ნაღვლის ბუშტი წარმოადგენს  
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პანკრეასი - pancreas 

პანკრეასი ანუ კუჭუკანა ჯირკვალი შერეული ფუნქციის ჯირკვალია, ვინაიდან პანკრეასის 

წვენის გარდა, იგი გამოიმუშავებს ჰორმონ-ინსულინს.  

პანკრეასი მდებარეობს კუჭის უკან, მუცლის ღრუს უკანა კედელზე რეტროპერი-

ტონეალურად. მას ჩაქუჩის ფორმა აქვს და შედგება 3 ნაწილისაგან: თავი, სხეული და კუდი. 

პანკრეასის თავს გარს ეხვევა თორმეტგოჯა ნაწლავი. პანკრეასი წილაკოვანი ორგანოა, ყოველ 

წილაკს აქვს თავისი სადინარი, რომელთა შეერთებით მიიღება მთავარი სადინარი, რომელიც 

იხსნება თორმეტგოჯა ნაწლავის დვრილში, ნაღვლის სადინართან ერთად.  

პანკრეასში, კერძოდ უფრო კუდის ნაწილში, განლაგებულია პატარა ჯირკვლები კუნძუ-

ლების სახით, რომელსაც ინსულინის კუნძულები ეწოდებათ. ისინი გამოიმუშავებენ 

ჰორმონ-ინსულინს, რომელიც პირდაპირ სისხლში გადადის და მონაწილეობს ნახშირ-

წყლების ცვლაში, კერძოდ გლუკოზას გარდაქმნის გლუკოგენად.  

 

მუცლის სეროზული გარსი - Peritoneum 

პერიტონეუმი ანუ სეროზული გარსი თხელი, პრიალა ფირფიტაა, რომელიც მთლიანად 

ფარავს მუცლის ღრუს და მასში მდებარე ორგანოებს. მუცლის ღრუში გავრცელების 

მიხედვით პერიტონიუმი იყოფა: კედლის ამყოლი ანუ პარიესული ფურცელი და ორგანოს 

მფარავი ანუ ვისცერული ფურცელი. ორივე ეს ფურცელი განუწყვეტლივ გადადის 

კედლიდან ორგანოებზე, ორგანოებიდან კედელზე, რის შედეგადაც იქმნება ნაოჭები, 

ორმოები, იოგები, ჯორჯლები და ბადექონები.  

იმის მიხედვით თუ, როგორ ფარავს პერიტონიუმი ორგანოს არჩევენ ორგანოების შემდეგ 

მდებარეობებს: თუ პერიტონიუმი ფარავს ორგანოს ყოველი მხრიდან ის ინტრაპერი-

ტონეულია და მას გააჩნია ჯორჯალი (მლივი და თეძოს ნაწლავი, განივი და სიგმოიდური 

კოლინჯი და სხვა). ჯორჯალი წარმოადგენს პერიტონეუმის დუბლიკატურას (ორ 

ფურცელს), რომელიც ორგანოდან მუცლის კედლისკენ მიემართება, უმაგრდება მას და მის 

სისქეში გაივლის სისხლძარღვები, ნერვები და ლიმფური სადინარები.  

ორგანოები რომლებიც პერიტონიუმით დაფარულია მხოლოდ სამი მხრიდან: წინიდან და 

გვერდებიდან მეზოპერიტონეალური ორგანოებია და ისინი უძრავია. არიან ორგანოები 

რომლებიც მდებარეობენ პერიტონეუმის გარეთ, ისინი პერიტონეუმს ეხებიან მხოლოდ 

წინიდან და წარმოადგენენ რეტროპერიტონეალურ ორგანოებს.  

პერიტონეუმის წარმონაქმნებს ეკუთვნის მცირე და დიდი ბადექონი. მცირე ბადექონი 

ღვიძლისა და კუჭის მცირე სიმრუდეს შორის გაჭიმული სეროზული გარსის ორმაგი 

ფურცელია, რომელშიც გაივლის ღვიძლის არტერია, ნაღვლის საერთო სადინარი, კარის ვენა 

და სხვა.  
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დიდ ბადექონი იწყება კუჭის დიდი სიმრუდიდან პერიტონეუმის ორი ფურცლით, ეშვება 

ქვევით, წინსაფარივით გადაუვლის ნაწლავებს, აღწევს ბოქვენამდე, შემდეგ შებრუნდება 

ზევით და მიემაგრება უკანა კედელს. ამრიგად დიდი ბადექონი შედგება ოთხი 

ფურცლისაგან, რომელთა შორის არის სისხლძარღვები, ნერვები ცხიმოვანი და 

შემაერთებელი ქსოვილი, რომელიც უხვად შეიცავს მაკროფაგებს, რომლებსაც მძლავრი 

ფაგოციტური თვისება ახასიათებთ და აკისრია ზოგადი დამცველობითი როლი.    

 

 

სასუნთქი სისტემა 

ადამიანის სასუნთქ სისტემაში განარჩევენ საკუთრივ სასუნთ ორგანოებს: ფილტვებს და 

ჰაერგამტარ მილებს: სასულეს, ბრონქებს, ბრონქიოლებს, რომელთა საშუალებით ჰაერი 

მოძრაობს გარემოდან ალვეოლებისაკენ და პირიქით.  

ცხვირის ღრუ ჰაერგამტარი მილის საწყისია. ცხვირი პირამიდული ფორმის ორგანოა, 

მოთავსებულია სახის შუა ხაზზე და გამოირჩევა ფორმისა და ზომის დიდი 

ინდივიდუალობით. ცხვირზე არჩევენ ფესვს, ზურგს და მწვერვალს. ცხვირის გვერდით 

ნაწილს წარმოადგენს ცხვირის ფრთები, რომლებიც მწვერვალთან ერთად მოსაზღვრავენ 

ცხვირის ნესტოებს. ცხვირი შესდგება ძვლოვანი და ხრტილოვანი ნაწილისაგან. ცხვირის 

ღრუ ცხვირის ძგიდის საშუალებით იყოფა ორ სიმეტრიულ ნაწილად. ცხვირის ძგიდეში 

არჩევენ ძვლოვან, ხრტილოვან და აპკისებურ ნაწილს.  

ცხვირის ღრუს გააჩნია ორი წყვილი ხვრელი: წინა ანუ შესავალი და უკანა, გასავალი - 

ქოანები, რომლის საშუალებითაც ის ხახას უერთდება. ცხვირის ღრუს ლატერალურ 

კედელზე მდებარეობს ცხვირის ზემო, შუა და ქვემო ნიჟარები, რომელთა შორის აღინიშნება 

შესაბამისი ცხვირის ზემო, შუა და ქვემო გასავალი. ხოლო ცხვირის ძგიდესთან დარჩენილ 

სივრცეს საერთო გასავალი ეწოდება.  

ცხვირის ღრუ შიგნიდან დაფარულია ლორწოვანი გარსით, შეიცავს მოციმციმე ეპითელს და 

ასუფთავებს ჰაერს მტვრისაგან. ლორწოვანი გარსი უხვად შეიცავს სისხლძარღვთა 

კაპილარულ ქსელს რაც უზრუნველყოფს ჩასუნთქული ჰაერის შეთბობას. ზედა გასავლის 

ლორწოვანში გაფანტულია ყნოსვის ანალიზატორები და მას ყნოსვის მიდამო - regio olfactoria 

ეწოდება. ცხვირის ღრუ დაკავშირებული არის ქალას ჰაეროვანი ძვლების წიაღებთან.  



 33 

 

ხორხი - larynx 

ხორხი ღრუ ხრტილოვანი ორგანოა, მდებარეობს კისრის მე-3 და მე-7 მალას შორის, მასში 

ხდება როგორც ჰაერის გატარება, ასევე ბგერის წარმოქმნა, არსებული სპეციალური მბგერავი 

აპარატის საშუალებით.  

ხორხი შედგება სამი კენტი და ოთხი წყვილი ხრტილისაგან: კენტი: ფარისებური, ბეჭდი-

სებური და ხორხსარქველი; წყვილი: ციცხვისებური, რქისებრი, სოლისებრი და ხორბლი-

სებრი, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია კუნთებითა და იოგებით.   

ხორხის ხრტილებიდან ყველაზე მასიურია, კენტი ფარისებური ხრტილი, რომელიც ორი, წინ 

ერთმანეთთან კუთხით დაკავშირებული ფირფიტისგან შედგება. ეს კუთხე კანქვეშ კარგად 

არის გამოხატული და მოძრაობს ყლაპვისა და მეტყველების დროს.  

ხორხსარქველი ფოთლის ფორმის კენტი ხრტილია რომელიც პერიოდულად ხურავს და 

აღებს ხორხის შესავალს, სუნთქვისა და ყლაპვის აქტის შესაბამისად.  

ციცხვისებრი ხრტილი სამწახნაგოვანია, მას ფუძეზე გააჩნია კუნთოვანი და მბგერავი 

მორჩები. მბგერავ მორჩს უერთდება მბგერავი იოგი რომელიც გადაჭიმულია მბგერავ მორჩსა 

და ფარისებური ხრტილის შიგნითა კუთხეს შორის და წარმოადგენს ბგერის წარმოქმნის 

საშუალებას. ხორხის მბგერავ იოგებს შორის არსებულ სივრცეს ყია ეწოდება. ის განსხ-

ვავებულ ბგერის წარმოქმნასთან დაკავშირებით განუწყვეტლივ ვიწროვდება და ფართოვ-

დება. ამრიგად ხორხს გააჩნია ორგვარი ფუნქცია, ის წარმოადგენს როგორც ჰაერგამტარ ასევე 

მბგერავ ორგანოს.  

სასულე და ბრონქები - Trachea et bronchi  

სასულე ხორხის გაგრძელებაა, მდებარეობს საყლაპავი მილის წინ. ის იწყება კისრის მე-7 

მალის დონეზე და მთავრდება გულმკერდის მე-5 მალასთან, სადაც ის განიცდის გაორ-
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კაპებას და იყოფა ორ მარჯვენა და მარცხენა მთავარ ბრონქებად. მარჯვენა ბრონქი მოკლე და 

განიერია, მარცხენა გრძელი და ვიწრო.  

სასულე შედგება 16 – 20 ხრტილოვანი ნახევარ რგოლისაგან, რომელთა უკანა ნაწილი აპკი-

სებურია, რაც საშუალებას აძლევს მის უკან მდებარე საყლაპავ მილს გაფარდოვდეს მასში 

საკვების გავლის დროს. სასულეს შიგნითა გარსი ლორწოვანია, რომელსაც არ გააჩნია 

ნაოჭები გარდა ერთი საგიტალური ნაოჭისა, რომელიც იქმნება ბიფურკაციის ადგილას და 

ოდნავ მარცხნივაა გადაწეული, რაც ასპირაციის შემთხვევაში უზრუნველყოფს უცხო 

სხეულის მოხვედრას მარჯვენა ფილტვში.  

პირველადი ბრონქები შედის შესაბამის ფილტვის კარში და იყოფა მარჯვენა სამ ბრონქად, 

მარცხენა ორ ბრონქად, ფილტვის წილაბის შესაბამისად. შემდეგ ეს ბრონქები იყოფიან უფრო 

და უფრო მცირე კალიბრის ბრონქებად, ქმნიან ბრონქულ ხელს. ყველაზე მცირე კალიბრის 

ბრონქს ბრონქიოლი ეწოდება. ბრონქიოლი გადადის მცირე ბუშტუკში ანუ ალვეოლებში, 

სადაც ხდება გაზთა ცვლა გარემოსა და ორგანიზმს შორის.  

ფილტვი - Pulmo 

ფილტვები სასუნთქი სისტემის ძირითადი ორგანოა. ფილტვები მდებარეობს გულმკერდის 

ღრუში, თითქმის მთლიანად ავსებს მას. ფილტვებს პირამიდის ფორმა ქვს, მათ გააჩნიათ 

ქვევით მიამართული განიერი ფუძე და ზევით მიმართული მწვერვალი. ფილტვზე არჩევენ 

შემდეგ ზედაპირებს: დიაფრაგმის ზედაპირი, სანეკნე ზედაპირი, მედიალური ზედაპირი და 

წილთაშუა ზედაპირი. მარჯვენა ფილტვი შეიცავს სამ წილს, მარცხენა ორ წილს. მარცხენა 

ფილტვს გააჩნია გულის ნაჭდევი, სადაც გული მდებარეობს. ორივე ფილტვის მედიალურ 

ზედაპირზე აღინიშნება ჩაღრმავება, რომელსაც ფილტვის კარი ეწოდება. ფილტვის კარიდან 

ფილტვში შედის ბრონქები, სისხლძარღვები, ნერვები, ლიმფური ძარღვები. ამ ორგანოთა 

გაერთიანებას ფილტვის ფესვი ეწოდება. თითოეული ფილტვი შედგება ათ-ათი 

სეგმენტისაგან. თითოეული სეგმენტი სამწახნაგა ფორმისაა და გააჩნია თავისი ბრონქი, 

არტერია, ვენა და ნერვები.  

ფილტვის ფუნქციურ ერთეულს წარმოადგენს აცინუსი. აცინუსი არის ბრონქიოლზე 

ყურძნის მტევანივით ასხმული ალვეოლების ერთობლიობა, რომლის საშუალებითაც ხდება 

ჟანგბადის მიღება და ნახშირორჟანგის აგაცემა ორგანიზმიდან. ერთ აცინუსზე შეიძლება 500-

მდე ალვეოლი იყოს ასხმული. ალვეოლების რაოდენობა ფილტვებში 300 – 500 მილიონს 

აღწევს და მათი საერთო ფართობი 100 – 120მ.2-ია.  

 

პლევრა და შუასაყარი - Pleura et mediastinum 

პლევრა გულმკერდის ღრუს სეროზული გარსია, რომელიც იყოფა ორ-კედლის მფარავი ანუ 

პარიესულ და ორგანოს, კერძოდ ფილტვის მფარავ ანუ ვისცერიულ პლევრად. პლევრის ამ 
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ორ ფურცელს შორის იქმნება პლევრის ღრუ, ცალ-ცალკე თითოეული ფილტვისთვის. 

პლევრის ღრუ არის ჰერმეტულად დახურული უჰაერო სივრცე, შეიცავს მცირე 

რაოდენობრით სეროზულ სითხეს, რომლის დანიშნულებაა პლევრის ფურცლებს შორის 

ხახუნის შემცირება.  

შუასაყარი არის ფილტვების მედიალურ ზედაპირებს შორის, მკერდის ძვლის უკან 

არსებული სივრცე, რომელიც არ არის დაფარული პლევრით. ის პირობითად იყოფა წინა და 

უკანა ნაწილად, სადაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ორგანოებია განლაგებული.  

 

შარდ-სასქესო სისტემა 

შარდ-სასქესო სისტემა შედგება ორი სხვადასხვა, საშარდე და სასქესო ორგანოებისაგან. 

მიუხედავად იმისა, რომ მათი ფუნქციები სრულიად განსხვავებულია, მათ შორის არსებობს 

გენეზური და ანატომიური კავშირი.  

საშარდე სისტემა იყოფა შარდის წარმომქმნელ და შარდის გამომყოფ ორგანოებად. შარდის 

წარმომქმნელი ორგანო არის თირკმელი, ხოლო შარდის გამომყოფი ორგანოებია: 

შარდსაწვეთი, შარდის ბუშტი და შარდსადენი.  
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თირკმელი - Ren 

თირკმლები ლობიოს ფორმის წყვილი ორგანოა, მდებარეობს ხერხემლის მარჯვნივ და 

მარცხნივ, მუცლის უკანა კედელზე პერიტონეუმის ღრუს გარეთ, რეტროპერიტონალურად. 

მარჯვენა თირკმელი ღვიძლის ზეწოლის გამო უფრო მოკლე და განიერია და მდებარეობს 

უფრო დაბლა ვიდრე მარცხენა თირკმელი.  

თირკმელს წინიდან ფარავს სეროზული გარსი, რომელსაც მოსდევს თირკმლის ცხიმოვანი 

კაფსულა, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თირკმლების ამორტიზაციაში და 

თირკმლის ფიბროზული კაფსულა, რომელიც თირკმელთან სუსტადაა დაკავშირებული და 

ადვილად სცილდება მას.  

თირკმელს გააჩნია წინა და უკანა ზედაპირი, ზედა და ქვედა ბოლო, ლატერალური და 

მედიალური კიდეები. თირკმლის მედიალურ კიდეზე აღინიშნება ჩაღრმავება, რომელსაც 

თირკმლის კარი ეწოდება. თირკმლის კარის შემადგენლობაში შედის თირკმლის არტერია, 

ვენა, ლიმფური ძარღვები და ნერვები.  

თირკმლის ფრონტალურ განაკვეთზე არჩევენ თირკმლის ტვინოვან და ქერქოვან 

ნივთიერებას. თირკმლის ტვინოვანი ნივთიერება მდებარეობს თირკმლის შიგნით, უფრო 

ცენტრალურად, პირამიდის ფორმა აქვს. პირამიდის ფუძე მიმართულია ქერქოვანი 

ნივთიერებისაკენ, ხოლო მწვერვალი კი თირკმლის წიაღისაკენ. პირამიდის მწვერვალი 

მთავრდება დვრილებით, რომლებზედაც არსებული დვრილის ხვრელების გამო 

დაცხრილული არე ეწოდება. პირამიდის დვრილები იხსნება თირკმლის მცირე ფიალებში. 

მცირე ფიალების გაერთიანებით წარმოიქმნება 2 – 3 დიდი ფიალა, რომელის საბოლოო 

გაერთიანებით წარმოიქმნება თიკმლის მენჯი.  

თირკმლის ქერქოვანი ნივთიერება მდებარეობს პერიფერიულად და შედგება 

გორგლებისაგან, რომელსაც გარს აკრავს ორი ფურცლისაგან შემდგარი გორგლის კაფსულა - 

მათ თირკმლის სხეულაკი ეწოდება. თირკმლის ფიზიოლოგიურ ერთეულს ნეფრონი 

ეწოდება. ის შედგება თირკმლის სხეულაკის, კლაკნილი და სწორი მილაკებისაგან. შარდის 

წარმოქმნა რომელსაც პირველადი შარდი ეწოდება ხდება გორგლებში, და დღე-ღამეში 100 

ლიტრამდე გამომუშავდება. შემდეგ ნეფრონის მილაკებში ხდება მისი უკუშეწოვა და 

საბოლოოდ ორგანიზმიდან დღე-ღამეში 1,5 – 2 ლიტრი შარდი გამოყოფა. საბოლოო შარდი 

ჩაედინება თირკმლის მენჯში, რომელსაც ძაბრისებური მოყვანილობა აქვს, თანდათან 

ვიწროვდება, გამოდის მენჯიდან და გადადის შარდსაწვეთში.   

 

 

 



 37 

შარდსაწვეთი - Ureter 

შარდსაწვეთი 25 – 30სმ-ის სიგრძის მილია, რომელიც გამოდის თირკმლის მენჯიდან, 

მიემართება ქვევით, შედის მცირე მენჯის ღრუში და უერთდება შარდის ბუშტს.  

შადსაწვეთს გააჩნია სამი შევიწროება, სადაც მისი სანათური ორჯერ უფრო მცირე ზომისაა. 

ეს შევიწროებები არის შარდსაწვეთის დასაწყისში, მეორე მცირე მენჯის ღრუში ჩასვლისას 

და მესამე შარდის ბუშტის კედელში შესვლისას. ეს შევიწროებები მნიშვნელოვანია იმიტომ, 

რომ ამ შევიწროებებში ხდება კენჭის გაჭედვა, თრიმკლის კენჭოვანი დაავადებების დროს.  

 

შადრის ბუშტი - Vesica urinaria 

შარდის ბუშტი ღრუ კუნთოვანი ორგანოა, რომელიც მდებარეობს მცირე მენჯის ღრუში 

ბოქვენის სიმფიზის უკან, ქალებში საშვილისნოს წინ, მამაკაცებში სწორი ნაწლავის წინ.  

შარდის ბუშტში არჩევენ შემდეგ ნაწილებს: სხეული, ძირი მიმართული ქვემოთ და უკან, 

მწვერვალი მიმართული ზემოთ და წინ. ბუშტის კედელი სამი გარსისაგან შედგება: გარეთა 

ნაწილობრივ სეროზული, ნაწილობრივ შემაერთებელ-ქსოვილოვანი, შუა-კუნთოვანი, 

რომელიც შედგება 3 შრისაგან: გარეთა და შიგნითა სიგრძივი და მათ შორის ირგვლივი. 

შიგნითა გარსი ლორწოვანია, რომელიც ქმნის მრავლობით ნაოჭებს და მხოლოდ ბუშტის 

ძირის მიდამოში აღინიშნება სამკუთხედის ფორმის არე სადაც ნაოჭები არ არის. ამ 

სამკუთხედის ფუძის კუთხეში იხსნება შარდსაწვეთები, ხოლო მწვერვალის კუთხიდან კი 

იწყება შარდსადენი, რომლის ირგვლივ მოთავსებულია კუნთოვანი რგოლი რომელიც ქმნის 

შარდის ბუშტის სფინქტერს.  

 

შარდსადენი - Urethra  

შარდსადენი იწყება შარდის ბუშტის ძირიდან, მისი დანიშნულებაა პერიოდულად შარდის 

გატარება. მამაკაცისა და ქალის შარდსადენი განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ქალის 

შარდსადენი უფრო მოკლე, განიერი და შედარებით სწორია. ის იწყება შარდის ბუშტის 

ძირიდან შიგნითა ხვრელით, გაივლის შარდსასქესო დიაფრაგმას და იხსნება გარეთა 

ხვრელით კლიტორსა და საშოს ნაპრალს შორის. შარდსადენის კუნთოვანი გარსი 

შარდსასქესო დიაფრაგმის გავლისას ქმნის შარდსადენის სფინქტერს.  

მამაკაცის შარდსადენი უფრო გრძელი და მოდრეკილია. მასში გაივლის როგორც შარდი 

ასევე სპერმა და ამიტომ ის წარმოადგენს როგორც საშარდე, ასევე სასქესო ორგანოს. მის 

აგებულებას განვიხილავთ სასქესო ორგანოებში.  
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მამაკაცის სასქესო ორგანოები 

მამაკაცის სასქესო ორგანოების შემადგენლობაში შედის - სათესლე ჯირკვლები, მათი 

დანამატები, თესლის გამომტანი სადინარები, სათესლე ბუშტუკები, ბოლქვ-შარდსადენის 

ჯირკვლები, წინამდებარე ჯირკვალი და ასო.  

სათესლე - testis, წყვილი სასქესო ჯირკვალია, რომელიც მდებარეობს გარეთ, ბარძაყთაშორის 

და მოთავსებულია საკუთარ მრავალშრიან სათესლე პარკში. სათესლე პარკი შეიცავს შვიდ 

შრეს, ასრულებს დამცველობით ფუნქციას და უზრუნველყოფს ტემპერატურულ რეჟიმს. 

სათესლეს ოვალური ფორმა აქვს, მას გააჩნია შიგნითა და გარეთა ზედაპირები, ზედა და 

ქვედა ბოლო, წინა და უკანა კიდე, რომელსაც მთელ სიგრძეზე სათესლე დანამატი გასდევს. 

სათესლე გარედან დაფარულია თეთრი გარსით, რომელიც სათესლეს უკანა ნაწილში ქმნის 

შესქელებას - სათესლეს შუასაყარს, აქედან სათესლეს სისქეში მიემართება ძგიდეები, 

რომლებიც ყოფენ სათესლეს 200 – 250 კონუსის ფორმის წილაკებად. თითოეული წილაკი 

შეიცავს 1 – 2 კლაკნილ მილაკს, სადაც ხდება სპერმატოგენეზი. შემდეგ ეს კლაკნილი 

მილაკები თანდათანობით სწორდებიან შუასაყარის მიდამოში, წარმოქმნიან სათესლე ბადეს. 

იქ ისინი ერთმანეთს უერთდებიან და წარმოიქმნება 10 – 12 თესლის გამომტანი მილაკი, 

რომლებიც ტოვებენ სათესლეს, ისევ იკლაკნებიან და სათესლის უკანა ზედაპირზე  ქმნიან 

სათესლე დანამატის თავს.   

სათესლე დანამატი - epididymis, მდებარეობს სათესლე უკანა კიდეზე. მასზე არჩევენ შემდეგ 

ნაწილებს: თავი, სხეული და კუდი. თავი უფრო მსხვილია და შედგება 10 – 12 გამომტანი 

მილაკისაგან, რომლებიც ერთმანეთს უერთდებიან, წარმოქმნიან დანამატის სხეულს და 

ბოლოს კუდის მიდამოში მილაკების შეერთებით წარმოიქმნება ერთი თესლის გამომტანი 

სადინარი.  

თესლის გამომტანი სადინარი - ductus deferens, დანამატის კუდის მიდამოში იღებს ასწვრივ 

მიმართულებას, საზარდულის არხის გარეთა რგოლით შედის საზარდულის არხში, სათესლე 

ბაგირაკის შემადგენლობაში, გაივლის საზარდულის არხს, გამოდის შიგნითა რგოლიდან, 

იცვლის მიმართულებას, ეშვება მცირე მენჯის ღრუში და უახლოვდება წინამდებარე 

ჯირკვალს, რომლის ზემო კიდესთან უერთდება სათესლე ბუშტუკის საწრეტ სადინარს და 

ქმნის მშხეპავ სადინარს - ductus ejaculatorius. მშხეპავი სადინარი გაივლის წინამდებარე 

ჯირკვლის სისქეში და იხსნება შარდსადენის წინამდებარე ნაწილში, მის უკანა კედელზე, 

სათესლე გორაკების გვერდით. სათესლე ბაგირაკის შემადგენლობაში გარდა თესლის 

გამომტანი სადინარისა შედის არტერიები, ვენები, ლიმფური ძარღვები და ნერვები.  

წინამდებარე ჯირკვალი - prostata, კუნთ-ჯირკვლოვანი წაბლის ფორმის ორგანოა. 

მდებარეობს მცირე მენჯში, შარდის ბუშტის ქვემოთ. მას გააჩნია ფუძე, მიმართული ზევით 

შარდის ბუშტისაკენ და მწვერვალი მიმართული ქვევით და წინ.  
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პროსტატა გარედან დაფარულია კაფსულით, შედგება მარჯვენა და მარცხენა წილისაგან 

რომლებიც ერთმანეთს ყელის საშუალებით უერთდებიან. პროსტატის ჯირკვლოვანი 

ნაწილი გამოიმუშავებს სეკრეტს რომელიც მილაკების საშუალებით გადადის შარდსადენის 

პროსტატის ნაწილში და ააქტიურებს სპერმატოზოიდების ფუნქციას.  

პროსტატის მწვერვალის ქვევით, შარდსადენის აპკისებური ნაწილის უკან მდებარეობს 

წყვილი ბოლქვ-შარდსადენის ჯირკვალი - glandula bulbourethralis, რომელიც გამოყოფს 

სეკრეტს, სადინრების საშუალებით ჩაედინება შარდსადენში და იცავს ლორწოვანს შარდით 

გაღიზიანებისაგან.  

მამაკაცის შარდსადენი S-ის მსგავსად მოდრეკილი მილია სიგრძით 18 – 23სმ. იგი იწყება 

შარდის ბუშტის შიგნითა ხვრელით და მთავრდება ასოს თავზე შარდსადენის გარეთა 

ხვრელით. იმის მიხედვით თუ სად გაივლის, შარდსადენი იყოფა სამ ნაწილად: პროსტატის 

ნაწილი, აპკისებური ნაწილი და ღრუბლისებური ნაწილი. შარდსადენის წინამდებარის ანუ 

პროსტატის ნაწილი გაივლის პროსტატის სისქეში და ყველაზე განიერი და რთული უბანია. 

ამ ნაწილში შარდსადენის ლორწოვანში აღინიშნება თითისტარისებური შემაღლება - 

სათესლე გორაკი რომელიც წარმოადგენს ქალის სასქესო ორგანოების ჩანასახის რუდიმენტს 

და მას მამაკაცის საშვილისნოს უწოდებენ. სათესლე გორაკის გვერდზე იხსნება მშხეპავი 

სადინარები, რომეთაც გამოაქვთ სპერმა. იქ სადაც შარდსადენი ხვრეტს შარდ-სასქესო 

დიაფრაგმას არის აპკისებური ნაწილი, რომლის შემდეგ შარდსადენი შედის ასოს 

შემადგენლობაში და მას ღრუბლისებური ნაწილი ეწოდება.   

ასო - penis, ასოში არჩევენ ასოს ფესვს, სხეულს და თავს. ასო შედგება სამი ძირითადი 

სხეულისაგან, ორი მღვიმოვანი და ერთი ღრუბლისებური, რომელშიც გაივლის 

შარდსადენის ღრუბლისებური ნაწილი. თავი გამოყოფილია სხეულისაგან ყელით და 

გვირგვინის ფორმა აქვს, ამიტომ მას თავის გვირგვინს უწოდებენ. ასო მთლიანად კანით არის 

დაფარული, რომელიც ასოს თავზე ქმნის თავისუფალ ნაოჭს ჩუჩას - preputium  
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ქალის სასქესო ორგანო  

ქალის სასქესო ორგანო იყოფა შიგნითა და გარეთა სასქესო ორგანოებად. ქალის შიგნითა 

სასქესო ორგანოებს ეკუთვნის: საკვერცხეები, საშვილისნო, საშვილისნოს ლულა და საშო. 

გარეთა სასქესო ორგანოებს ეკუთვნის: დიდი და მცირე სასირცხო ბაგეები, საშოს კარიბჭე, 

კარიბჭის დიდი ჯირკვლები, კარიბჭის ბოლქვები და კლიტორი ანუ სავნებო.  

 

 

საკვერცხე - ovarium 

საკვერცხე ოვალური ფორმის, წყვილი სასქესო ჯირკვალია. იგი მდებარეობს მცირე მენჯის 

ღრუში საშვილისნოს ორივე მხარეს: მარჯვნივ და მარცხნივ, განიერი იოგის უკანა 

ფურცელზე. მასზე არჩევენ მედიალურ და ლატერალურ ზედაპირებს, წინა და უკანა 

კიდეებს, ზედა ლულისმხრივ და ქვედა საშვილისნოს მხრივ ბოლოებს. ლულისმხრივ 

ზედაპირზე მას უმაგრდება საშვილისნოს მილის ფოჩი. საკვერცხე გარედან დაფარულია 

შემაერთებელ-ქსოვილოვანი კაფსულით - თეთრი გარსით. საკვერცხეში არჩევენ ქერქოვან და 

ტვინოვან ნივთიერებას. ტვინოვანი ნივთიერება მდებარეობს საკვერცხის სიღრმეში - 

ცენტრალურად და შედგება შემაერთებელ-ქსოვილისაგან რომელიც შეიცავს სისხლძარღვებს 

და ნერვებს.  

საკვერცხის ქერქოვანი ნივთიერება მდებარეობს პერიფერიულად, რომელშიც ათეული 

ათასობით პირველადი ფოლიკულებია, ყოველი ფოლიკული შეიცავს ერთ კვერცხუჯრედს. 

სქესობრივი მომწიფების პერიოდში რეგულარულად თვეში ერთხელ ხდება ფოლიკულის 

მომწიფება. ფოლიკული იზრდება, ივსება სითხით, მწიფდება მასში არსებული კვერცხ-

უჯრედი, ასეთი ფოლიკული ბუშტუკის სახეს იღებს და მას გრააფის ბუშტუკი ეწოდება. 

მომწიფებული ფოლიკული გადაადგილდება საკვერცხის ზედაპირისკენ, გახეთქავს მას და 

კვერცხუჯრედი ფოლიკულის სითხესთან ერთად გადმოვარდება პერიტონეუმის ღრუში, 
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საიდანაც კვერცხუჯრედი ფოჩებისა და საშვისნოს ლულის გავლით მიემართება 

საშვილისნოსკენ. გამსკდარი ფოლიკულის ადგილას წარმოიქმნება ყვითელი შეფერილობის 

ნაწიბური რომელსაც ყვითელი სხეული ეწოდება. შემდეგ ყვითელი სხეული თანდათანობით 

ატროფიას განიცდის და მის ადგილზე თეთრი სხეული წარმოიქმნება. ყვითელი სხეული 

გამოიმუშავებს ჰორმონ-პროჟესტერონს, ამრიგად ის წარმოადგენს ენდოკრინულ ჯირკვალს. 

ყვითელი სხეული არის ორგვარი: მენსტრუალური ანუ ცრუ ყვითელი სხეული, რომელიც 

ფუნქციონირებს შემდეგ მენსტუაციამდე და ნამდვილი ანუ ორსულობის ყვითელი სხეული, 

რომელიც ფუნქციონირებს მთელი ორსულობის განმავლობაში და ხელს უწყობს ნაყოფის 

განვითარებას.  

 

საშვილისნო - uterus (metra) 

საშვილისნო მსხლის ფორმის, ღრუ კუნთოვანი ორგანოა, რომელიც მდებარეობს მცირე 

მენჯის ღრუში, შარდის ბუშტსა და სწორ ნაწლავს შორის. საშვილისნოში არჩევენ 

საშვილისნოს ძირს, სხეულს ანუ ტანს და ყელს, რომელიც იხსნება საშოში. ყელი იყოფა 

საშოსმხრივ და საშვილისნოს ნაწილად. საშვილისნოს სხეულს გააჩნია სამკუთხედის 

ფორმის ღრუ, რომელის ფუძეზე იხსნება საშვილისნოს მილები, ხოლო ყელის მიდამოში ის 

გადადის საშვილისნოს ყელის არხში, რომელიც საშოში იხსნება.  

საშვილისნოს კედელი სამ გარსიანია: შიგნითა ლორწოვანი - ენდომეტრიუმი, შუა 

კუნთოვანი - მიომეტრიუმი და გარეთა სეროზული - პერიმეტრიუმი.  

ენდომეტრიუმი - ლორწოვანი გარსი, ორი შრისგან შედგება, ფუნქციონალური, მიქცეული 

საშვილისნოს ღრუსკენ, რომელიც მენსტრუაციის დროს ჩამოიშლება და ბაზალური, 

მიქცეული კუნთოვანი გარსისკენ, საიდანაც ხდება ფუნქციონალური შრის აღდგენა.  

მიომეტრიუმი - კუნთოვანი გარსი, სამ შრიანია: შიგნითა და გარეთა გასწვრივი და შუა 

ირგვლივი, რომელიც ყველაზე კარგად არის განვითარებული და უხვად შეიცავს 

სისხლძარღვებს, რის გამოც მას სისხლძარღვოვან შრესაც უწოდებენ.  

საშვილისნოს გარეთა სეროზული გარსი ანუ პერიმეტრიუმი ფარავს საშვილისნოს წინიდან 

და უკნიდან. წინ ის გადადის შარდის ბუშტზე და ქმნის შარდის-ბუშტ საშვილისნოს 

ჩაღრმავებას, უკნიდან ის გადადის სწორნაწლავზე და ქმნის საშვილოსნო-სწორნაწლავის 

ჩაღრმავებას ანუ დუგლასის ფოსოს. საშვილისნოს კიდეები და ყელის ზემო ნაწილი არ არის 

დაფარული პერიმეტრიუმით, აქ კარგად განვითარებული შემაერთებელ-ქსოვილოვანი შრეა 

და მას პარამეტრიუმი ეწოდება.  

საშვილისნოს საფიქსაციო აპარატს წარმოადგენს საშვილისნოს განიერი იოგი, რომელსაც 

წარმოქმნის პერიმეტრიუმის წინა და უკანა ფურცელი, საშვილისნოს მრგვალი იოგი, სწორ-

ნაწლავ-საშვილისნოს იოგი.  
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საშვილისნოს ლულა - tuba uterine (salpinx) 

საშვილისნოს ლულა (ფალოპის მილი) ღრუ მილისებრი ორგანოა, რომელიც აკავშირებს 

ერთმანეთთან საშვილისნოს ღრუს და პერიტონეუმის ღრუს.  

საშვილისნოს ლულაში არჩევენ საშვილისნოს ნაწილს, ყელს და გაგანიერებულ ამპულარულ 

ნაწილს, რომელიც მთავრდება ფოჩებით, ერთ-ერთი ფოჩი ყველაზე გრძელია, ეხება 

საკვერცხეს და მას საკვერცხის ფოჩი ეწოდება, რომლის საშუალებითაც კვერცხუჯრედი 

ხვდება ლულაში.  

საშვილისნოს ლულა მდებარეობს საშვილისნოს განიერი იოგების ფურცლებს შორის, მისი 

კუნთოვანი გარსი სუსტად განვითარებულია, ლორწოვანი გარსი ქმნის სიგრძივ ნაოჭებს  

რომლის ზედაპირი დაფარულია მოციმციმე ეპითელის უჯრედებით, რომელთა ციმციმი 

მიმართულია საშვილისნოს ღრუსკენ და მილის პერისტალტიკასთან ერთად ხელს უწყობს 

კვერცხუჯრედის გადაადგილებას საშვილისნოსკენ.   

 

საშო - vagina 

საშო 8 – 10სმ. სიგრძის კუნთოვანი ლულაა, იწყება საშვილისნოს ყელიდან და იხსნება მცირე 

სასირცხო ბაგეებს შორის, არსებულ ნაპრალში, შესავალი ხვრელით. რომელიც 

ქალიშვილებში დაფარულია საქალწულე აპკით, რომელსაც დართული აქვს მცირე ხვრელი. 

საქალწულე აპკი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფორმის და მისი მთლიანობის დარღვევა ხდება 

პირველი სქესობრივი კავშირის დროს.  
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საშოს ზედა ნაწილში, საშვილისნოს ყელის ირგვლივ იქმნება ჩაღრმავებები, წინ, უკან და 

გვერდებზე, რომელთაც თაღები ეწოდება. აქედან უკანა თაღი უფრო ღრმაა და მას 

გარკვეული როლი აკისრია როგორც განაყოფიერების პროცესში, ასევე დიაგნოსტიკისათვის.  

ქალის გარეთა სასქესო ორგანოები დიდი და მცირე სასირცხო ბაგეები წარმოადგენენ კანის 

დუბლიკატურას. დიდი ბაგეების გარეთა ზედაპირი თმიანი, შიგნითა კი პრიალა-

ლორწოვანი, მისი ზედა და ქვედა ბოლოები უკავშირდება ერთმანეთს და ქმნის წინა და 

უკანა შესართავებს. მცირე სასირცხო ბაგეები, კანის ნაზი ნაოჭია რომლითაც მოისაზღვრება 

საშოს კარიბჭე. მცირე ბაგეების ქვედა მესამედში მოთავსებულია ჯირკვლები, რომელთაც 

კარიბჭის ბოლქვი ეწოდება და რომლის სადინარები კარიბჭეში იხსნება.  

სავნებო ანუ კლიტორი მდებარეობს დიდი სასირცხო ბაგეების წინა შესართავთან, 2 – 3სმ-ის 

სიგრძის ლორწოვანი გარსით დაფარული წარმონაქმნია, რომელიც წარმოადგენს მამაკაცის 

ასოს რუდიმენტს, აქვს იგივე აგებულება. კლიტორის თავი შეიცავს მრავალ მგრძნობიარე 

ნერვულ დაბოლოებებს.  

სარძევე - mammae 

სარძევე ჯირკვალი წყვილი ორგანოა, კონუსის ფორმა აქვს. მის მწვერვალზე აღინიშნება 

ცილინდრული შემაღლება - ძუძუს დვრილი, რომელშიც იხსნება სარძევე ჯირკვლის 

სადინარები. ძუძუს დვრილი და მის ირგვლივ კანი თხელი, ნაზი და მნიშვნელოვნად 

პიგმენტირებულია, მას დვრილის ბაკი - areola mamae ეწოდება. სქესობრივად მომწიფებული 

ქალის ძუძუ შედგება 15 – 25 წილისაგან, რომელთა სადინარები იხსნება ძუძუს დვრილში.  

მშობიარობის შემდეგ სარძევე ჯირკვლები იწყებენ რძის გამომუშავებას, რაც იწვევს მათ 

მკვეთრ ჰიპერტროფიას.  
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შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლები  

შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლები ეწოდებათ ისეთ ჯირკვლებს რომლებსაც სადინარი არ აქვთ 

და მათ მიერ გამოყოფილი ნივთიერება ანუ ჰორმონი პირდაპირ სისხლში გადადის. შინაგანი 

სეკრეციის ჯირკვლების მიერ გამომუშავებული ჰორმონი სისხლის საშუალებით ვრცელდება 

მთელ ორგანიზმში და ნერვულ სისტემასთან ერთად აწესრიგებს ორგანოთა ურთიერთობას.  

მიღებულია ენდოკრინული სისტემის შემდეგი კლასიფიკაცია, ენდოკრინული სისტემის 

ცენტრალური და პერიფერიული ორგანოები. I - ენდოკრინული სისტემის ცენტრალური 

ორგანოები: 1. ჰიპოთალამუსის ნეიროსეკრეციული ბირთვები; 2. ეპიფიზი (ჯალღუ-

ზისებური სხეული); 3. ჰიპოფიზი. II - ენდოკრინული სისტემის პერიფერიული ორგანოები, 

რომლებიც თავის მხრივ იყოფიან: ადენოჰიპოფიზზე (ჰიპოფიზის წინა წილი) დამოკი-

დებულ და დამოუკიდებელ ჯირკვლებად.   

ა) ადენოჰიპოფიზზე დამოკიდებული ჯირკვლებია: ფარისებური ჯირკვალი, თირკმლზედა 

ჯირკვლის ქერქოვანი ნივთიერება და სასქესო ჯირკვლების, სათესლისა და საკვერცხის 

ენდოკრინული უჯრედები. 

ბ) ჯირკვლები რომლებიც არ არიან დამოკიდებული ადენოჰიპოფიზზე: თირკმლზედა 

ჯირკვლის ტვინოვანი ნივთიერება, ფარისებრახლო ჯირკვლები, შინაგანი ორგანოების 

ჰორმონო გამომმუშავებელი უჯრედები.  

ჰორმონები აქტიური ნივთიერებებია, რომელთა ძალზე მცირე კონცენტრაციაც კი ცვლის 

ნივთიერებათა ცვლას და ორგანოთა ფუნქციას, რასაც მოყვება მძიმე ენდოკრინული 

დაავადებები, გამოწვეული ჰორმონების რაოდენობის ან მომატებით, ან შემცირებით. 

ჰორმონების ჭარბი რაოდენობით გამოყოფა გამოწვეულია ჯირკვლების ჰიპერფუნქციით, 

ხოლო არასაკმარისი რაოდენობით გამომუშავება კი ჰიპოფუნქციით. განვიხილოთ 

ზოგიერთი მათგანი.  

 

ჰიპოფიზი - hypophysis 

ჰიპოფიზი ანუ ტვინის დანამატი 0,4 – 0,6გ. წონის, ოვალური ფორმის ორგანოა, მდებარეობს 

ძირითადი ძვლის თურქული კეხის თანამოსახელე ფოსოში. მასში არჩევენ წინა წილს ანუ 

ადენოჰიპოფიზს, უკანა წილს - ნეიროჰიპოფიზი და შუამდებარე ნაწილი - ინტერმედია. 

თითოეული ნაწილი დამოუკიდებელი ფუნქციის მქონე ენდოკრინული ჯირკვალია, 

რომლებიც გამოიმუშავებენ სხვადასხვა ფუნქციის ჰორმონებს.  

 

 

 



 45 

ფარისებრი ჯირკვალი - glandula thyroidea 

ფარისებრი ჯირკვალი მდებარეობს კისრის წინა ნაწილში, სასულეს I – II ხრტილოვანი 

რგოლებისა და ფარისებური ხრტილის მიდამოში. იგი შედგება ორი გვერდითი ნაწილისა და 

მათი შემაერთებელი ყელის ნაწილისაგან. ფარისებური ჯირკვლის ფოლიკულები შეიცავენ 

იოდით მდიდარ კოლოიდურ მასას, ხოლო მისი კედლის ამომფენი უჯრედები - თირე-

ოციტები კი გამოიმუშავებენ ფარისებური ჯირკვლის ჰორმონებს, რომლებიც მოქმედებენ 

ნივთიერებათა ცვლაზე.  

 

ფარისებრახლო ჯირკვლები - glandula parathyroidea 

ფარისებრახლო ჯირკვლები ძალზე მცირე ზომისაა, მათი რაოდენობა 4-ია. ისინი მდება-

რეობენ ფარისებური ჯირკვლის უკანა ზედაპირზე, ზემო და ქვემო პოლუსზე. მისი ჰორმონი 

არეგულირებს ორგანიზმში კალციუმისა და ფოსფორის ცვლას. მისი ამოცლის შემთხვევაში, 

ორგანიზმი განიცდის კალციუმის დეფიციტს, იწყება ტეტანური კრუნჩხვები და ორგანიზმი 

იღუპება.  

 

მკერდუკანა ჯირკვალი - thymus 

მკერდუკანა ჯირკვალი მდებარეობს წინა შუასაყარში, მკერდის ძვლის უკან, მისი ფორმა 

მოგვაგონებს ლათინურ ასო V-ს.  

მკერდუკანა ჯირკვალი თავისი ჰორმონების საშუალებით აფერხებს სქესობრივ მომწიფებას. 

სქესობრივი მომწიფების შემდეგ ის უკუგანვითარებას განიცდის. მასში ხდება T ლიმფო-

ციტების მომწიფება, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ორგანიზმის იმუნიტეტისათვის, 

ამიტომ მკერდუკანა ჯირკვალი ითვლება იმუნური სისტემის ცენტრალურ ორგანოდ.  

 

თირკმლზედა ჯირკვალი - gladula suprarenalis 

თირკმლზედა ჯირკვალი წყვილია, მდებარეობს თირკმლის ზემო პოლუსებზე. იგი შედგება 

ტვინოვანი და ქერქოვანი ნაწილისაგან. ტვინოვანი ნივთიერება გამოიმუშავებს ჰორმონ 

ადრენალინს, რომელიც აძლიერებს და ახშირებს გულის მუშაობას, ავიწროებს კანის 

პერიფერულ არტერიოლებს და აფართოებს კორონარულ და ცნს-ის სიხლძარღვებს, 

ავიწროებს თვალის გუგას და იწვევს ბრონქებისა და ბრონქიოლების კუნთების მოდუნებას.  

ქერქოვანი ნივთიერება სამი ზონისაგან შედგება, თითოეული მათგანი გამოიმუშავებს 

მისთვის დამახასიათებელ ჰორმონთა სამ სახეობას.  
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სასქესო ჯირკვლები 

სათესლე - testis, მამაკაცის სასქესო ჯირკვალია რომელიც გამოიმუშავებს მამაკაცის 

სქესობრივ ჰორმონებს ანდროგენებს, კერძოდ ტესტოსტერონს და ანდროსტერონს. 

ანდროგენები, რომელთა გამოყოფის რეგულაცია ხდება ჰიპოფიზის გონადოტროპული 

ჰორმონების საშუალებით, უზრუნველყოფენ მამაკაცის პირველადი და მეორადი სასქესო 

ნიშნების განვითარებას.  

საკვერცხე - ovarium, ქალის სასქესო ჯირკვალია, რომელიც გამოიმუშავებს ოვარიულ 

ჰორმონებს: ესტროგენებს, რომელიც ხელს უწყობს ქალის სქესობრივ მომწიფებას, გარეგან 

და შინაგან სასქესო ორგანოების განვითარებას და ჰორმონ-პროჟესტერონს რომელიც ხელს 

უწყობს ორსულობის ნორმალურ მიმდინარეობას.    

 

სწავლება სისხლძარღვებზე - angiologia 

ადამიანის ორგანიზმში სისხლი და ლიმფა მოძრაობს სხვადასხვა განივკვეთის მილებში და 

უჯრედებს აწვდის ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებას, უჯრედიდან კი გამოაქვს 

ნივთიერებათა ცვლის საბოლოო პროდუქტები და მიაქვს გამომყოფ ორგანოებთან.  

სისხლის მიმოქცევის სისტემა შედგება სხვადასხვა კალიბრის სისხლძარღვებისაგან, 

რომლებშიც სისხლი მუდმივად მოძრაობს, ამ მოძრაობას უზრუნველყოფს გულის 

განუწყვეტელი რითმული შეკუმშვა.  

სისხლძარღვებს რომლებსაც სისხლი გულიდან ორგანოებისკენ, ანუ ცენტრიდან 

პერიფერიებისაკენ მიაქვთ არტერიები ეწოდებათ, ხოლო სისხლძარღვებს რომელთაც 

სისხლი პერიფერიიდან ცენტრისკენ ანუ გულისკენ მიაქვთ ვენები ეწოდებათ. რაც შეეხება 

ლიმფურ ძარღვებს, ისინი აგებულებით ვენებს გვანან და საბოლოოდ ვენურ სისტემას 

ერთვიან.  

ადამიანის ორგანიზმში სხვადასხვა კალიბრის არტერიებია, რაც უფრო ახლოსაა გულთან, 

მით უფრო მსხვილია. ორგანიზმში ყველაზე დიდი კალიბრის არტერია არის აორტა, მისი 

განივკვეთი 3სმ-დეა, შემდეგ აორტა იტოტება, უფრო და უფრო მცირე კალიბრის 

არტერიებად და საბოლოოდ გრძელდება უწვრილეს არტერიულ კაპილარებში - 

არტერიოლებში, სადაც ხდება გაზთა და ნივთიერებათა ცვლა, ამის შემდეგ არტერიული 

სისხლი გადაიქცევა ვენურ სისხლად და გადადის ვენულებში, იქიდან ვენურ კაპილარებში, 

რომელთა შეკრებით იქმნება ვენები. ვენების კალიბრი გულისკენ მიმართულებით დიდდება 

და ბოლოს ორი მაგისტრალური ზემო და ქვემო ღრუ ვენის საშუალებით ჩაედინება გულში.  
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არტერიების და ვენების კედელი 3 გარსიანია: შიგნითა - ენდოთელური, შუა - კუნთოვანი, 

გარეთა - შემაერთებელ-ქსოვილოვანი ანუ ადვენტიცია. განსხვავებით არტერიებისაგან 

ვენების კუნთოვანი გარსი უფრო სუსტად განვითარებულია. ქვემო ღრუ ვენის სისტემაში 

შემავალი ვენების შიგნითა ენდოთელურ გარს გააჩნია ნამგლისებური ნაოჭები ანუ 

სარქველები რომლებიც უზრუნველყოფენ სისხლის ერთი მიმართულებით: ქვევიდან ზევით 

მოძრაობას.    

არტერიებს შორის გვერდითი ტოტებით ერთმანეთთან დაკავშირებას ანასტომოზი ეწოდება, 

მათი საშუალებით ხდება ორგანოს სისხლით მომარაგება შემოვლითი გზებით - 

კოლატერალი. ეს მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევაში თუ მოხდა რომელიმე არტერიის დახშობა 

ზეწოლის ან თრომბის, ან სხვა მიზეზის გამო. არტერიებს რომელთაც ანასტომოზები არა 

აქვთ საბოლოო არტერიები ეწოდებათ. მათში სისხლის მიმოქცევის შეფერხება იწვევს 

სათანადო უბანში ქსოვილის ჯერ შიმშილს - იშემია, ხოლო შემდეგ კვდომას - ინფარქტს.  

ლიმფური სისტემის დასაწყისად მიიჩნევა ლიმფური კაპილარები, რომელთა გაერთიანებით 

მიიღება ლიმფური ძარღვი. რამდენიმე მეზობლად მდებარე ორგანოების ლიმფური 

ძარღვების გაერთიანებით მიიღება ლიმფური სადინარები, რომლებიც ვენურ აუზში 

ჩაედინება. ამრიგად, ლიმფა გადაადგილდება პერიფერიიდან ცენტრისკენ და მას არ 

ახასიათებს წრიული მოძრაობა. ლიმფური ძარღვები მდებარეობის მიხედვით იყოფა ღრმა 

და ზედაპირულ ძარღვებად. ღრმა ლიმფური ძარღვები მისდევენ არტერიებს და ღრმა 

ვენებს, ხოლო ზედაპირული ძარღვები მისდევენ კანქვეშა ვენებს. ლიმფის შემკრებ 

სისტემაში, გზადაგზა განლაგებულია ლიმფური კვანძები. ლიმფურ კვანძებს გააჩნიათ 

როგორც შემომტანი, ასევე გამომტანი ლიმფური ძარღვები. ლიმფის მსვლელობის გზაზე 

ასეთი კვანძები შეიძლება მრავლად იყოს. ლიმფური კვანძების ყველაზე მნიშვნელოვან 

ფუნქციას წარმოადგენს ლიმფოციტების წარმოშობა.   

 

გული - Cor 

გული ღრუ კუნთოვანი ორგანოა, რომელიც მოთავსებულია გულმკერდის ღრუში წინა 

შუასაყარში, მკერდის ძვის უკან, ფილტვებს შორის. იგი გულსისხლძარღვთა სისტემის 

ცენტრალური ორგანოა. გული ფუნქციონირებას იწყებს ჩანასახის განვითარების პირველი 

ეტაპიდან და ჩერდება მხოლოდ სიკვდილის შემდეგ.  

გული მისი ძგიდის საშუალებით გაყოფილია ორ იზოლირებულ ნახევრად: გულის 

მარცხენა, ანუ არტერიულ ნახევრი და გულის მარჯვენა, ანუ ვენური ნახევრი. თითოეული 

ნახევარი შედგება წინაგულებისა და პარკუჭებისაგან. ამრიგად წარმოიქმნება გულის ოთხი 

საკანი: მარცხენა წინაგული და მარცხენა პარკუჭი, მარჯვენა წინაგული და მარჯვენა 

პარკუჭი.  
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გული კონუსისებური ორგანოა, რომლის ფუძე ზევით არის მიმართული, მწვერვალი კი 

ქვევით. გულის გარეთა ზედაპირზე წინაგულებისა და პარკუჭების საზღვრის გასწვრივ 

გაივლის გვირგვინოვანი ღარი, რომლისგან მწვერვალისაკენ პარკუჭების ძგიდეების 

შესაბამისად ეშვება პარკუჭთაშუა წინა და უკანა ღარები. ეს ღარები მწვერვალზე ერთმანეთს 

უკავშირდება მწვერვალის ნაჭდევის საშუალებით. ყველა აღნიშნულ ღარში მდებარეობს 

გულის მკვებავი სისხლძარღვები.  

მამაკაცის გულის წონა 274 – 385 გრამამდეა, საშუალოდ (330გრ.), ქალის კი 203 – 302გ. 

(საშუალოდ 240გრ.). წინაგულებსა და პარკუჭებს შორის როგორც მარჯვნივ, ისევე მარცხნივ 

არსებობს მათი ერთმანეთთან დამაკავშირებელი ხვრელები, რომლებშიც განლაგებულია 

ენდოკარდიალური წარმოშობის სარქველები.  

მარჯვენა წინაგულსა და მარჯვენა პარკუჭს შორის არსებულ ხვრელში ჩადგმულია 

სამკარიანი სარქველი. მარცხენა წიგაულსა და მარცხენა პარკუჭს შორის ორკარიანი ანუ 

მიტრალური სარქველი. ამ სარქველების საშუალებით გულში სისხლი მხოლოდ ერთი 

მიმართულებით - წინაგულებიდან პარკუჭებისაკენ მოძრაობს. სარქველი იხურება მაშინ, 

როცა შესაბამისი პარკუჭი სისხლით აივსება.  

პარკუჭებიდან სისხლი გადადის მაგისტრალურ სისხლძარღვებში, კერძოდ მარცხენა 

პარკუჭიდან გამოდის აორტა, მარჯვენიდან კი ფილტვის ღერო. ორივე ამ სისხლძარღვებს 

აქვთ სამ ნაწილიანი ნამგლისებური ანუ იალქნიანი სარქველები.  

გულის კედელი შესდგება შემდეგი გარსებისაგან: შიგნითა - ენდოკარდიუმი, შუა - 

მიოკარდიუმი და გარეთა - ეპიკარდიუმი. მათგან ძირითადი მოფუნქციონერე შრე 

მიოკარდიუმია.  

მიოკარდიუმი გულის კუნთოვანი გარსია, რომელიც წარმოდგენილია განივზოლიანი ანუ 

ჩონჩხის განსაკუთრებული აგებულების კუნთებით, რომელთა მოქმედება ხდება უნებლიეთ, 

ანუ მათი მოქმედება ჩვენს ნებას არ ექვემდებარება. წინაგულების და პარკუჭების კუნთები 

ცალ-ცალკე უმაგრდება წინაგულებსა და პარკუჭებს შორის არსებულ ფიბროზულ რგოლს; 

რაც წარმოადგენს იმის საფუძველს, რომ წინაგულების აგზნება არ ვრცელდება პარკუჭების 

კუნთზე. წინაგულების კუნთოვანი გარსი ორ შრიანია: ზედაპირული ირგვლივი და ღრმა 

გასწვრივი. პარკუჭების კი სამ შრიანია: გარეთა გასწვრივი, შუა ირგვლივი და შიგნითა 

გასწვრივი, რომელიც გარეთა გასწვრივი კუნთოვანი შრის გაგრძელებაა. შიგნითა გასწვრივი 

შრის ბოჭკოები პარკუჭში ქმნიან დვრილისებრ კუნთებს, რომელზეც დამაგრებულია 

კარიანი სარქველების სიმები, რომლებიც არ ძლევენ კარებს საშუალებას ამობრუნდნენ 

საწინააღმდეგო მიმართულებით.    

წინაგულების ყურების და ნაწილობრივ წინაგულების კედელზე შეიმჩნევა კუნთების 

განცალკევებული კონები რომელსაც სავარცხელა კუნთები ეწოდებათ.  
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გულის შიგნითა გარსი - ენდოკარდიუმი მთლიანად ამოფენს გულის კედელს და გულის 

ღრუში არსებულ ყველა წარმონაქმნებს. იგი მონაწილეობს სარქველების წარმოქმნაში.  

გულის გარეთა გარსი - პერიკარდიუმი წარმოადგენილია ორი ფურცლით რომლის ორგანოს 

მფარავ ფურცელს ეპიკარდიუმი ეწოდება. პერიკარდიუმის ანუ გულის პერანგის ამ ორ 

ფურცელს შორის იქმნება დახშული ღრუ, რომელიც შეიცავს გარკვეული რაოდენობის 

სეროზულ სითხეს, ეს სითხე პერიკარდიუმის ღრუში ამცირებს ხახუნს გულის მუშაობის 

დროს.  

გული იკვებება მარჯვენა და მარცხენა გვირგვინოვანი ანუ კორონარული სისხლძარღვებით, 

რომლებიც წარმოადგენენ აორტის პირველ ტოტებს და გამოდიან აორტის ბოლქვიდან. 

თითოეული მათგანი გამოყოფს პარკუჭშუა ტოტებს, რომლებიც ერთმანეთს უერთდებიან 

გულის მწვერვალზე, გამოყოფენ ტოტებს და კვებავენ გულს. გულის ვენები კი აგროვებენ 

ვენურ სისხლს გულის კედლიდან, ქმნიან ვენურ სინუსს, რომელსაც უჭირავს გვირგვინოვანი 

ღარის უკანა ნაწილი და რომელიც შემდეგ იხსნება მარჯვენა წინაგულში.  

გულის ინერვაცია ხორციელდება როგორც სიმპათიკური - კისრის წველის კვანძებიდან, 

ასევე პარასიმპათიკური - თავის ტვინის მე-10 წყვილი ნერვი - ცთომილი ნერვიდან. 

სიმპათიკური ბოჭკოები აჩქარებს გულის მუშაობას, პარასიმპათიკური კი ანელებს. ამ ორი 

სისტემის შეთანხმებული მოქმედებით მიიღება გულის მუშაობის ოპტიმალური რითმი.  

გულის რითმის რეგულირება ხდება გამტარი სისტემის საშუალებით, რომელშიც არჩევენ 

წინაგულ-სინუსის კავანძს და წინაგულ-პარკუჭთა კვანძს. წინაგულ-სინუსის კვანძი 

მდებარეობს მარჯვენა წინაგულის ყურსა და ზემო ღრუ ვენას შორის და აღაგზნებს 

წინაგულების კუნთოვან გარსს. წინაგულ-პარკუჭთა კვანძი მდებარეობს წინაგულების 

ძგიდეზე, იყოფა მარჯვენა და მარცხენა ტოტებად ანუ ფეხებად, თითოეული პარკუჭისთვის 

ცალ-ცალკე. ამ ნერვულ კონას ჰისის კონა ეწოდება. კვანძის აღგზნება იწვევს მხოლოდ 

პარკუჭის შეკუმსვას, ამ სისტემის საშუალებით ხდება აგზნების გატარება და გულის 

მუშაობის კოორდინირება.  
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სისხლის მიმოქცევის წრეები 

ადამიანის სისხლის მიმოქცევა შედგება ორი წრისაგან: სისხლის მიმოქცევის მცირე წრე და 

სისხლის მიმოქცევის დიდი წრე.  

სისხლის მიმოქცევის მცირე წრეში ხორციელდება სისხლის ჟანგბადით გამდიდრება. ის 

იწყება მარჯვენა პარკუჭიდან ფილტვის არტერიით და მთავრდება მარცხენა წინაგულში 

ფილტვის ვენებით.  

მარჯვენა პარკუჭიდან გამოდის ფილტვის ღერო, რომელიც მდებარეობს გულის წინა 

ზედაპირზე, მიემართება ზევით და გულმკერდის IV მალის დონეზე იყოფა ფილტვის 

მარჯვენა და მარცხენა არტერიებად, რომლებშიც მიედინება ვენური სისხლი. ეს არტერიები 

შესაბამისად შედიან მარჯვენა და მარცხენა ფილტვის კარში, მიჰყვებიან ბრონქული ხის 

განშტოებას და იყოფიან მათი დატოტიანების შესაბამისად საბოლოო კაპილარებამდე, 

რომლებიც ალვეოლების კედლის ირგვლივ ქმნიან კაპილარულ ბადეს და სადაც ხდება 

გაზთა ცვლა, ორგანიზმსა და გარემოს შორის, კერძოდ ვენური სისხლი გასცემს 

ნახშირორჟანგს, მიიღებს ჟანგბადს და უკვე ჟანგბადით გამდიდრებული არტერიული 

სისხლი გროვდება ვენურ კაპილარებში, რომელთა შეერთებით იქმნება ვენები და 

საბოლოოდ თითოეული ფილტვიდან გამოდის ორ-ორი ვენა, რომელსაც მოაქვს 

არტერიული სისხლი გულისკენ და იხსნება მარცხენა წინაგულში.  
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სისხლის მიმოქცევის დიდ წრე 

სისხლის მიმოქცევის დიდი წრე იწყება გულის მარცხენა პარკუჭიდან და მთავრდება 

მარჯვენა წინაგულში. მარცხენა პარკუჭიდან გამოდის ყველაზე დიდი სისხლძარღვი აორტა, 

რომლის მრავალჯერადი დატოტიანებით მიიღება უფრო და უფრო მცირე კალიბრის 

სისხლძარღვები კაპილარებამდე, რომლებიც ქმნიან რთულ ბადეს,სადაც ხდება გაზთა და 

ნივთიერებათა ცვლა სისხლსა და ქსოვილებს შორის არტერიული სისხლი გადაიქცევა ვენურ 

სისხლად. ვენური სისხლი იკრიბება ვენულებში, რომელთა შეერთებით იქმნება ვენები და 

საბოლოოდ მთავრდება უმსხვილესი ღრუ ვენებით: ზემო და ქვემო ღრუ ვენა, რომელსაც 

ჩაერთვება ლიმფური სადინარები და რომლებიც მიემართებიან გულისკენ, მიაქვთ ვენური 

სისხლი და ჩაედინებიან მარჯვენა წინაგულში.  

აორტა - aortae ადამიანის ორგანიზმის უმსხვილესი არტერიაა, გამოდის გულის მარცხენა 

პარკუჭიდან შედარებით შემსხვილებული ნაწილით, რომელსაც აორტის ბოლქვი ეწოდება 
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და რომლის წიაღიდან გამოდის მარჯვენა და მარცხენა გულის მკვებავი - გვირგვინოვანი 

არტერიები.  

აორტაში გამოყოფენ შემდეგ ნაწილებს: ასწვრივი აორტა, აორტის რკალი და დასწვრივი 

აორტა. დასწვრივი აორტა თავისი ტოპოგრაფიის მიხედვით იყოფა: გულმკერდის აორტა და 

მუცლის აორტა, რომელთა შორის საზღვარი არის დიაფრაგმის აორტის ხვრელი. აორტა 

მთავრდება წელის IV მალის დონეზე, სადაც ის ორად იყოფა - bifuriatio aortae, თეძოს 

საერთო მარჯვენა და მარცხენა არტერიებად.  

ასწვრივი აორტა ტოტებს არ იძლევა. აორტის რკალს გამოეყოფა სამი არტერია: მხარ-თავის 

ღერო, მარცხენა საერთო საძილე არტერია და მარცხენა ლავიწქვეშა არტერია. მხარ-თავის 

ღერო მიემართება ზევით და მარჯვენა მკერდ-ლავიწის სახსრის დონეზე იყოფა: მარჯვენა 

საერთო საძილე და მარჯვენა ლავიწქვეშა არტერიად.  

საერთო საძილე არტერიები, როგორც მარჯვენა ისე მარცხენა მიემართებიან ზევით და 

ფარისებური ხრტილის ზემო კიდესთან იყოფიან გარეთა და შიგნითა საძილე არტერიებად. 

გარეთა საძილე არტერია იძლევა 9 ტოტს და კვებავს სახისა და კისრის მიდამოს.  

შიგნითა საძილე არტერია მიემართება ქალას ფუძისკენ, საძილე ხვრელის საშუალებით 

შედის ქალას ღრუში და თავისი ტოტებით კვებავს ტვინსა და თვალბუდეს.  

ლავიწქვეშა არტერიის პირველი ტოტი ხერხემლის არტერიაა, რომელიც კისრის მალების 

განივი ხვრელებით მიემართება თავის ქალასკენ, კეფის დიდი ხვრელით შედის ქალას 

ღრუში და მოპირდაპირე არტერიასთან შეერთებით ქმნის ძირითად არტერიას, რომლის 

ტოტები კვებავენ ტვინს. ლავიწქვეშა არტერია გაივლის ლავიწსა და პირველ ნეკნს შორის და 

გრძელდება იღლიის არტერიაში. იღლიის არტერია გადადის მხრის არტერიაში რომელიც 

თავსდება მხრის მედიალურ ზედაპირზე იდაყვის ფოსომდე, სადაც ის იყოფა სხივისა და 

იდაყვის არტერიებად. სხივის არტერია კვებავს წინამხრის მიდამოს, გადადის ხელის გულზე 

და მონაწილეობს ხელისგულის ღრმა არტერიული რკალის შექმნაში. იდაყვის არტერია 

მიჰყვება იდაყვის ძვალს, გადადის ხელისგულზე სადაც ქმნის ხელისგულის ზედაპირულ 

რკალს, საიდანაც იწყება თითების საერთო არტერიები. ამრიგად, ლავიწქვეშა არტერია და 

მისი მაგისტრალური ტოტები კვებავენ თავისა და ზურგის ტვინს, კისრის და გულმკერდის 

მიდამოს და ზემო კიდურებს.  

დასწვრივი აორტის გულმკერდისა და მუცლის ნაწილი ანუ გულმკერდის აორტას და 

მუცლის აორტას გამოეყოფიან როგორც კედლის მკვებავი სისხლძარღვები ანუ პარიესული 

ტოტები, ასევე ამ ღრუებში მდებარე ორგანოების მკვებავი ანუ ვისცერული ტოტები.  

მუცლის აორტას გამოეყოფა კენტი და წყვილი ვისცერული ტოტები. წყვილი ტოტები 

კვებავენ წყვილ ორგანოებს: თირკმლებს, თირკმლზედა ჯირკვლებს, საკვერცხეებს ქალებში 

და სათესლეებს მამაკაცებში.  
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კენტი ტოტებია: ფაშვის ღერო, ჯორჯლის ზემო და ქვემო არტერიები, რომლებიც თავისი 

ტოტებით კვებავენ მუცლის ღრუს ყველა ორგანოებს.  

თეძოს საერთო არტერიები გავა-თეძოს სახსრის დონეზე იყოფა თეძოს შიგნითა და თეძოს 

გარეთა არტერიებად.  

თეძოს შიგნითა არტერია ჩადის მცირე მენჯის ღრუში და თავისი პარიესული და 

ვისცერული ტოტებით კვებავს როგორც მენჯის ღრუს კედლებს, ასევე მცირე მენჯის ღრუს 

ორგანოებს.  

თეძოს გარეთა არტერია გადადის ბარძაყის წინა ზედაპირზე და გრძელდება ბარძაყის 

არტერიაში, შემდეგ მუხლქვეშა არტერიაში, რომელიც იყოფა დიდი წვივის წინა და უკანა 

არტერიებად. წინა არტერია გადადის ტერფის ზურგზე, ხოლო უკანა კი ტერფის ძირზე. 

ამრიგად, თეძოს არტერია თავისი მაგისტრალური ტოტებით კვებავს მცირე მენჯისა და 

ქვემო კიდურის მიდამოს.  

 

ვენური სისხლძარღვები 

ადამიანის სხეულის ვენების ერთმანეთთან დაკავშირებით იქმნება ვენური სისტემები: ზემო 

და ქვემო ღრუ ვენის სისტემა.  

ზემო ღრუ ვენა - v.cava superior სისხლს აგროვებს თავიდან, ზემო კიდურებიდან, კისრისა და 

გულ-მკერდის ზემო მიდამოებიდან. ზემო ღრუ ვენა იქმნება მარჯვენა I ნეკნის მკერდის 

ძვალთან შეერთების დონეზე, მიემართება გულისკენ და ჩაედინება მარჯვენა წიგანულში.  

საგულისხმოა ზემო კიდურის ვენები, რომლებიც იყოფიან ღრმა და ზედაპირულ ანუ 

კანქვეშა ვენებად. ღრმა ვენები წყვილ-წყვილად მიყვებიან თანამოსახელე არტერიებს, ხოლო 

ზედაპირული ვენები საბოლოოდ ქმნიან ორ ძირითად კანქვეშა ვენას: შევარდენის ვენა - 

v.cephalica და სალამის ვენა - v.basilica, რომლებიც იდაყვის სახსრის წინა ზედაპირზე 

უერთდებიან ერთმანეთს საკმაოდ მსხვილი იდაყვის შუა ვენით - v.intermedia cubiti, 

რომელსაც იყენებენ ინტრავენური ინექციებისათვის.  

ქვემო ღრუ ვენა - v.cava interior იქმნება წელის V მალის დონეზე, მარჯვენა და მარცხენა 

თეძოს საერთო ვენების შეერთებით, რომელიც აგროვებს სისხლს ქვემო კიდურებიდან, 

მცირე მენჯის ღრუს კედლებიდან და ორგანოებიდან.  

ქვემო ღრუ ვენა მიემართება ზევით, გზადაგზა იერთებს მუცლის ღრუს წყვილი ორგანოების, 

ღვიძლის ვენის და მუცლის ღრუს პარიესულ ვენებს, გაივლის დიაფრაგმას საკუთარ 

ხვრელში და ჩაედინება მარჯვენა წინაგულში. ქვემო ღრუ ვენის სისტემაში აღსანიშნავია 

კარის ვენის სისტემა.  
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კარის ვენა - v.portae, კრებს სისხლს მუცლის ღრუს იმ ორგანოებიდან რომლებიც 

მარაგდებიან მუცლის აორტის კენტი ტოტებით, კერძოდ მუცლის ღრუს ყველა კენტი 

ორგანოდან. საბოლოოდ ყველა ამ ვენების შეერთებით, პანკრეასის თავის უკან შეიქმნება 

კარის ვენა, რომელიც შეიჭრება ღვიძლის კარში, ტოტიანდება ღვიძლის პარენქიმაში, 

გაივლის მის წილაკებში, სადაც ხდება მისი გასუფთავება, ამის შემდეგ სისხლი იკრიბება 

წვრილ ძარღვებში, რომლებიც თანდათან ერთდებიან და ბოლოს ქმნიან ღვიძლის ვენას, 

რომელიც უერთდება ქვემო ღრუ ვენის სისტემას.  

 

ნერვული სისტემა - systema nervosum  

ნერვული სისტემა დაკავშირებულია ორგანიზმის ყველა ორგანოსა და ქსოვილთან. მისი 

საშუალებით ხდება გარემოდან მიღებული თუ შინაგანად აღძრული ყველა გაღიზიანების 

აღქმა, გაანალიზება და ადეკვატური პასუხის გაცემა, რაც გამოიხატება ამა თუ იმ ორგანოს 

ფუნქციის გაძლიერებაში ან დათრგუნვაში.  

ნერვული სისტემის უმარტივესი სტრუქტურული ელემენტია ნერვული უჯრედი - ნეირონი, 

ხოლო მოფუნქციონირე ელემენტი - რეფლექსური რკალი.  

ადამიანის ნერვული სისტემა შესდგება სხვადასხვა ფუნქციისა და ფორმის მილიარდობით 

უჯრედებისაგან. ყოველ ნერვულ უჯრედს გააჩნია არა სიმეტრიული სხეული, მრავლობითი 

მოკლე მორჩები - დენდრიტები და ერთი გრძელი მორჩი - აქსონი. ნერვული მორჩების - 

დენდრიტების რაოდენობის მიხედვით არჩევენ ერთმორჩიან - უნიპოლარულ უჯრედებს, 

ორმორჩიან - ბიპოლარულ და მრავალმორჩიან - მულტიპოლარულ უჯრედებს. ერთგ-

ვაროვანი ფუნქციის უჯრედების გროვა თავის ტვინის ქერქში ქმნის ნერვულ ბირთვებს ანუ 

ცენტროებს.  

თავისა და ზურგის ტვინში არჩევენ რუხ და თეთრ ნივთიერებას. რუხი ნივთიერება 

შექმნილია ნერვული უჯრედების სხეულისა და მოკლე მორჩებისაგან, ხოლო თეთრი ნივთი-

ერება კი ნეირიტების ანუ აქსონების გროვით.  

ნერვული სისტემა იყოფა ორ ჯგუფად: პირველი - თავ-ზურგტვინის ანუ ცერებრო-

სპინალური ნერვული სისტემა, რომელიც განაგებს ჩონჩხის კუნთების ინერვაციას და 

ამყარებს კონტაქტს გარემოსა და ორგანიზმს შორის, გრძნობათა ორგანოების საშუალებით; 

მეორე - ვეგეტატიური ნერვული სისტემა, რომელიც ახდენს შინაგანი ორგანოების 

ინერვაციას.  

თავ-ზურგტვინის ნერვულ სისტემაში არჩევენ ცენტრალურ ნერვულ სისტემას, რომელსაც 

ეკუთვნის თავისა და ზურგის ტვინი და პერიფერიულ ნერვულ სისტემას, რომელსაც 

ეკუთვნის მათგან გამოსული ნერვები. სულ 43 წყვილი ნერვია. აქედან თავის ტვინიდან 

გამოდის 12 წყვილი ნერვი, ზურგის ტვინიდან 31 წყვილი ნერვი.  
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ვეგეტატიური ნერვული სისტემა თავის მხრივ იყოფა ორ ნაწილად: სიმპათიკური და 

პარასიმპათიკური ნერვული სისტემა. ეს გაყოფა განაპირობებულია მათი ცენტროების 

სხვადასხვა მიდამოში განლაგებით და განსხვავებული ფუნქციით. სიმპათიკური ნერვები 

მოქმედებს ამგზნებად ანუ აძლიერებს ორგანოს ფუნქციას, პარასიმპათიკური ნერვები კი 

უმეტესად ამუხრუჭებს ანუ თრგუნავს მათ ფუნქციას. ყოველ კონკრეტულ მომენტში ამა თუ 

იმ ორგანიზმზე მათი ზემოქმედება უზრუნველყოფს ამ მომენტში ორგანოს ოპტიმალურ 

ფუნქციონირებას 

თავის ტვინი - encephalon 

მთლიანად ავსებს ქალას ღრუს და მიეორებს მის კონფიგურაციას. მისი ზედა-გვერდითი 

ზედაპირი ოვალური ფორმისაა, ხოლო ქვედა ზედაპირი ანუ ფუძე უსწორმასწორო 

რელიეფისაა. თავის ტვინი იყოფა სამ ნაწილად: დიდი ტვინი, ტვინის ღერო და უკანა ტვინი.  

დიდი ტვინი ანუ ჰემისფეროები ზევიდან თითქმის მთლიანად ფარავს დანარჩენ ნაწილებს. 

დიდი ტვინი შედგება ორი ჰემისფეროსაგან, რომლესაც კორძიან სხეულამდე ყოფს 

გასწვრივი ნაპრალი. კორძიანი სხული წარმოადგენს ტვინის შესართავს, რომლის 

საშუალებითაც ჰემისფეროები ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული.  

ჰემისფეროების ზედაპირზე აღინიშნება სხვადასხვა სიღრმის ღარები და ამ ღარებს შორის 

ხვეულები. ჰემისფეროებში არჩევენ ქერქს განლაგებულს გარედან და თეთრ ნივთიერებას 

მდებარეს შიგნით, რომელშიც აღინიშნება რუხი ფერის განცალკევებული წარმონაქმნები - 

ბაზალური ბირთვები. ჰემისფეროების შემადგენლობაში შედის აგრეთვე საყნოსავი ტვინი და 

თავის ტვინის I და II გვერდითი პარკუჭები. ჰემისფეროების უკიდურესად დაცილებულ 

წერტილებს პოლუსები ეწოდებათ: შუბლის პოლუსი, კეფის პოლუსი და საფეთქლის 

პოლუსი. პირველადი ღარების საშუალებით ჰემისფეროები იყოფა ხუთ წილად: შუბლის 

წილი, თხემის წილი, საფეთქლის წილი, კეფის წილი და კუნძულის ანუ რეილის წილი, 

რომელიც მდებარეობს გვერდითი ღარის სიღრმეში. 

თავის ტვინის ქერქი შეიცავს 14 მილარდამდე მაღალდიფერენცირებულ შრეობრივად 

განლაგებულ ნერვულ უჯრედებს, რომლებიც წარმოდგენილია უჯრედების 6 ფენად (ქერქის 

აგებულების ძირითადი ფორმა).  

თავის ტვინის ქერქისკენ მიმართულ ბოჭკოებთან  უჯრედების ყველა ფენა დაკავშირებულია 

ტვინის ქერქში მოსულ ბოჭკოებთან, რომელთაც მოაქვთ სიგნალი პერიფერიიდან, 

მაშასადამე იღებს გაღიზიანებას აფერენტული (აღმავალი) გზით და განუწყვეტლივ გზავნის 

იმპულსებს გამომტანი ანუ ეფერენტული გზით.   

რთულ ნერვულ მექანიზმებს, რომლებიც ადამიანის სხეულში გარედან და შიგნიდან 

მიღებულ გაღიზიანებებს აანალიზებს, ეწოდებათ ანალიზატორები. ანალიზატორებს 

ეკუთვნის ყველა გრძნობათა ორგანოები (მხედველობის, სმენის, ყნოსვის, შეხების) და 
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რეცეპტორული აპარატი რომელიც მდებარეობს შიგნეულობის ორგანოებში, სახსრებსა და 

კუნთებში.  

ყოველი ანალიზატორი შედგება 3 ნაწილისაგან: მიმღები - რეცეპტორი, გამტარებელი და 

ცენტრალური ნაწილი (ქერქი). ქერქის ანალიზატორებში ნერვული გაღიზიანება გადაიქცევა 

შეგრძნებად.  

ტვინის ღერო შედგება: მოგრძო ტვინი, ხიდი, შუა ტვინი და შუამდებარე ტვინისაგან. 

მოგრძო ტვინი, ზურგისა და თავის ტვინის დამაკავშირებელი ნაწილია, მისი ქვედა 

საზღვარი არის ზურგის ტვინის I წყვილი ნერვის დასაწყისი. მას გააჩნია წინა, უკანა და 

გვერდითი ზედაპირები. მისი წინა ზედაპირის შუა ნაპრალის გვერდებზე განლაგებულია 

პირამიდები რომლებიც შეიცავენ პირამიდის ეფერენტულ ბოჭკოებს.  

მოგრძო ტვინის განაკვეთზე ძირითადი ადგილი უჭირავს თეთრ ნივთიერებას, ხოლო რუხი 

ნივთიერება ბირთვების სახით არის გაფანტული. მოგრძო ტვინში მოთავსებულია ადამიანის 

ორგანიზმის მნიშვნელოვანი ცენტრები: მოძრაობის, წონასწორობის, კოორდინაციის და 

ნივთიერებათა ცვლის. მოგრძო ტვინში მოთავსებულია IX, X, XI, და XII თავის წყვილი 

ნერვების ბირთვები და აგრეთვე ცთომილ ნერვთან დაკავშირებული სუნთქვისა და სისხლის 

მიმოქცევის ცენტროები.  

ხიდი - pons, თავის ტვინის ღეროს ნაწილია და მდებარეობს მოგრძო ტვინსა და ტვინის 

ფეხებს შორის, ზემოდან მას ნათხემი ესაზღვრება. ხიდის განაკვეთზე არჩევენ ფუძეს და 

სახურავს. ფუძე შეიცავს რუხ ნივთიერებას, ხოლო სახურავი კი მე-4 პარკუჭის რომბისებური 

ფოსოს ზემო სამკუთხედია, რომლის მიდამოში მოთავსებულია ნერვთა ბირთვები.  

შუა ტვინი მდებარეობს ტვინის ღეროში ხიდის წინ. მასში გამოყოფენ ორ ნაწილს: ტვინის 

ფეხებს, რომელიც ძირითადად ზურგისა და თავის ტვინის დამაკავშირებელ (გამტარებელ) 

ნერვულ ბოჭკოებს შეიცავს და ტვინის სახურავს რომელშიც მხედველობისა და სმენის 

ქერქვეშა ბირთვებია განლაგებული, რომლებიც განაგებენ მხედველობით ან ხმოვანი 

გაღიზიანებით აღძრულ რეფლექსურ მოძრაობას. სახურავის ფირფიტა ოთხი - ორი ზემო და 

ორი ქვემო გორაკის სახით არის წარმოდგენილი. გორაკებს შორის არსებულ გასწვრივ ღარში 

თავსდება ტვინის ზედა დანამატი ანუ ჯალღუზისებური სხეული.  

შუამდებარე ტვინი შედგება მხედველობის ბორცქვეშა მიდამოსგან - ჰიპოთალამუსი და 

მხედველობის ტვინისაგან.  

ჰიპოთალამუსის ქვედა კედელზე განირჩევა რუხი ბორცვი, რომელიც ქვევით ძაბრში 

გადადის, ამ უკანასკნელზე კი დაკიდებულია ტვინის ქვედა დანამატი - ჰიპოფიზი.  

მხედველობის ტვინი ტოპოგრაფიულ და ფუნქციური ნიშნების მიხედვით სამ უბნად იყოფა: 

მხედველობის ბორცვი - თალამუსი, მხედველობის ბორცვუკანა მიდამო - მეტათალამუსი და 

მხედველობის ბორცვზედა მიდამო - ეპითალამუსი.  
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შუამდებარე ტვინი შეიცავს ღრუს - III პარკუჭს, რომელშიც იხსნება შუა ტვინის წყალსადენი, 

რომლის საშუალებითაც ის უკავშირდება IV პარკუჭს. გარდა ამისა ის ხვრელების 

საშუალებით დაკავშირებულია გვერდით I და II პარკუჭებთან.  

 

 

ნათხემი - cerebellum  

ნათხემი განაგებს ორგანიზმის მოძრაობას, კოორდინაციას, ვერტიკალურ სტატიკას და სხვა 

მრავალ რთულ დინამიკურ მოქმედებას (სპორტული, შრომითი). 

ნათხემი მდებარეობს მოგრძო ტვინისა და ხიდის უკან, ჰემისფეროების კეფის წილის ქვეშ. 

ნათხემი შედგება ჰემისფეროებისაგან, რომლებიც ერთმანეთთან ნათხემის ჭიის საშუალებით 

არიან დაკავშირებული. ღარების და ნაპრალების საშუალებით ნათხემი იყოფა წილად და 

წილაკებად.  

ნათხემის განაკვეთზე არჩევენ რუხ ნივთიერებას განლაგებულს პერიფერიულად და თეთრ 

ნივთიერებას განლაგებულს ცენტრალურად და ბირთვებს. ნათხემის რუხი ნივთიერება 

მთლიანად ფარავს ჰემისფეროებს, ჩაყვება ნაპრალებს და ქმნის დამახასიათებელ სურათს, 

რომელსაც ნათხემის ცხოვრების ხე ეწოდება.  

ნათხემის თეთრი ნივთიერება შედგება რამდენიმე ჯგუფის ნერვული ბოჭკოებისგან, ერთი 

ჯგუფი ერთმანეთთან აკავშირებს ნათხემის ცალკეულ ნაწილებს და მათ ასოციაციური 

ბოჭკოები ეწოდებათ; მეორე ჯგუფი კი აკავშირებს ნათხემს თავის ტვინის სხვადასხვა 

უბანთან. აღნიშნული ბოჭკოები ფუნქციური დანიშნულების შესაბამისად იკრიბებიან 
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განცალკევებულ წყვილ-წყვილ კონებად და ქმნიან ნათხემის ქვედა, შუა და ზედა ფეხებს. 

ქვედა და შუა შეიცავს აფერენტულ (აღმავალ) ბოჭკოებს, ხოლო ზედა - ეფერენტულს 

(დაღმავალი).  

მე-4 პარკუჭი მდებარეობს ნათხემის, მოგრძო ტვინსა და ხიდის დორსალურ ზედაპირებს 

შორის, მას რომბის ფორმა გააჩნია. ის ზემოთ დაკავშირებულია სილვის წყალსადენთან, 

ხოლო ქვემოთ ზურგის ტვინის ცენტრალურ არხთან. ამრიგად პარკუჭებში არსებული 

თავზურგტვინის სითხე გადაადგილდება ზურგის ტვინის ცენტრალურ არხში.  

 

 

ზურგის ტვინი - medulla spinalis 

ზურგის ტვინი მდებარეობს ხერხემლის არხში და იმეორებს მის ნადრეკს. მისი ზემო 

საზღვარი არის ატლასის რკალის დონე, ზურგის ტვინის I ნერვის გამოსვლის ადგილი და 

ქვემო საზღვარი კი წელის მეორე მალის ზემო კიდე, სადაც ის თანდათანობით ვიწროვდება 

და ტვინოვანი კონუსით მთავრდება, რომლის მწვერვალიდან კუდუსუნის მე-2 მალამდე 

გაჭიმულია საბოლოო ძაფები. ზურგის ტვინს წინა-უკანა მიმართულებით ოდნავ 

შებრტყელებული ცილინდრის ფორმა აქვს. მას წინიდან მთელ სიგრძეზე მიყვება შუა 

ნაპრალი, უკნიდან შუა ღარი, რომლებიც ზურგის ტვინს ყოფენ ორ სიმეტრიულ მარჯვენა და 

მარცხენა ნახევრებად. თითოეული ნახევარი წინა და უკანა გვერდითი ღარებით იყოფა: წინა, 

გვერდითი და უკანა ლარებად.  

ზურგის ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ნახევარი ერთმანეთს უერთდება წინა და უკანა 

შესართავით, რომლის შუაში გაივლის ზურგის ტვინის ცენტრალური არხი. გვერდითი 

გასწვრივი ღარების მიდამოში გამოდის წინა მამოძრავებელი და უკანა მგრძნობიარე 

ხასიათის ნერვთა ფესვები. უკანა მგრძნობიარე ფესვები შემსხვილდება, ქმნის ზურგის 
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ტვინის ნერვულ კვანძს, რომლის შემდეგ მას უერთდება მამოძრავებელი ფესვები და იქმნება 

შერეული ხასიათის ზურგის ტვინის ნერვი, რომელთა რაოდენობა 31 წყვილია და რომლებიც 

სტოვებენ ხერხემლის არხს მალთაშუა ხვრელებით.  

ზურგის ტვინის განივ-ჰორიზონტალურ განაკვეთზე არჩევენ რუხ და თეთრ ნივთიერებას. 

რუხი ნივთიერება მდებარეობს ცენტრალურად, იგი პეპელას ან ასო H-ს წააგავს. აქვს მოკლე 

წინა რქები საიდანაც გამოდის მამოძრავებელი ფესვები და გრძელი უკანა რქები საიდანაც 

გამოდის მგრძნობიარე ფესვები.  

მოქმედების მიხედვით ზურგის ტვინში ორი ძირითადი ფუნქცია სრულდება: რეფლექსური 

და გამტარებლობითი. რეფლექსური ფუნქციის ორგანო ზურგის ტვინის რუხი ნივთიერებაა. 

გამტარებლობით ფუნქციას როგორც ცენტრისკენული ისე ცენტრიდანულის თეთრი 

ნივთიერება ასრულებს.  

 

 

 

თავისა და ზურგის ტვინის გარსები 

თავისა და ზურგის ტვინი გახვეულია შემაერთებელქსოვოლივან სამ თანამიმდევრულად, 

გარედან შიგნით განლაგებულ შემდეგ გარსებში: მაგარი გარსი - dura mater, ქსელისებრი 
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გარსი - tunica arachnoidea და რბილი გარსი - pia mater. ამ გარსებს შორის არსებობს 

სივრცეები. მაგალითად, მაგარ გარსაა და ძვლოვან საფარს შორის არსებულ სივრცეს 

ეპიდურული სივრცე ეწოდება. მაგარ გარსაა და ქსელისებრ გარსს შორის არსებული სივრცე 

არის სუბდურული სივრცე, ხოლო ქსელისებრ გარსაა და რბილ გარსს შორის ქსელქვეშა - 

სუბარაქნოიდული სივრცე, რომელიც შეიცავს ცერებრო-სპინალურ სითხეს. ზურგის 

ტვინისა და თავის ტვინის სივრცეები განუწყვეტლივ ერთმანეთში გრძელდება და ქმნიან 

ერთიან ზიარ ჭურჭელს.  

 

პერიფერიული ნერვული სისტემა 

ადამიანის პერიფერიულ სისტემას ეკუთვნის 43 წყვილი ნერვი. აქედან 12 წყვილი ნერვი 

გამოდის თავის ტვინიდან და 31 წყვილი ნერვი ზურგის ტვინიდან. თავის ტვინის ნერვები 

გამოდის თავის ტვინის ფუძის მიდამოდან და სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებენ: 

პირველი წყვილი ნერვი - ყნოსვის ნერვი - n.olfactorius 

მეორე წყვილი ნერვი - მხედველობის ნერვი - n.opticus 

მესამე წყვილი ნერვი - თვალის მამოძრავებელი ნერვი - n.oculomotorius  

მეოთხე წყვილი ნერვი - ჭაღისებური ნერვი - n.trochlearis 

მეხუთე წყვილი ნერვი - სამწვერა ნერვი - n.trigeminus 

მეექვსე წყვილი ნერვი - განმზიდველი ნერვი - n.abducens 

მეშვიდე წყვილი ნერვი - სახის ნერვი - n.facialis 

მერვე წყვილი ნერვი - კარიბჭე-ლოკოკინას ნერვი - n.vestibulocochlearis 

მეცხრე წყვილი ნერვი - ენა-ხახის ნერვი - n.glossopharyngeus 

მეათე წყვილი ნერვი - ცთომილი ნერვი - n.vagus 

მეთერთმეტე წყვილი ნერვი - დამატებითი ნერვი - n.accesorius 

მეთორმეტე წყვილი ნერვი - ენისქვეშა ნერვი - n.hypoglossus 

 

ფუნქციური ნიშნის მიხედვით თავის ტვინის ნერვები შეიძლება დაიყოს სამ ჯგუფად: 1) 

სპეციფიური გრძნობის ნერვები - I, II, VIII, IX წყვილი ნერვები; 2) მამოძრავებელი ნერვები - 

III, IV, VI, VII, XI და XII წყვილი ნრვები; 3) შერეული ხასიათის ნერვები - V და X წყვილი 

ნერვები. 

ზურგის ტვინიდან გამოდის 31 წყვილი შერეული ხასიათის ნერვი. ეს ნერვები შექმნილია 

წინა მამოძრავებელი ფესვისა და უკანა მგრძნობიარე ფესვის შეერთებით. მამოძრავებელი 

ფესვი გამოდის ზურგის ტვინის წინა გვერდითი ღარიდან, მგრძნობიარე კი უკანა გვერდითი 

ღარიდან, რომელიც ქმნის შემსხვილებას ანუ ზურგის ტვინის კვანძს, რომლის შემდეგ ორივე 

ფესვი ერთიანდება და წარმოიქმნება ზურგის ტვინის შერეული ხასიათის ნერვი, რომელიც 

ტოვებს ხერხემლის არხს მალთაშუა ხვრელების საშუალებით.  

ზურგის ტვინის ნერვები ტოპოგრაფიულად ნაწილდება: კისრის - 8, გულ-მკერდის - 12, 

წელის - 5 და კუდუსუნის - 1. ზურგის ტვინის ნერვები, მალთაშუა ხვრელიდან გამოსვლის 

შემდეგ იყოფა 4 ტოტად: 1 - უკანა, დორსალური ტოტი; 2 - წინა ვენტრალური; 3 - 
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შემაერთებელი ტოტი, უკავშირდება სიმპათიკურ კვანძებს; 4 - ზურგის ტვინის გარსების 

ტოტები - მენინგიალური ტოტი.  

ზურგის ტვინის ნერვების წინა ტოტები დასაწყისში ქმნიან წნულებს: კისრის, მხრის, წელის 

და გავა-კუდუსუნის საიდანაც გამოდის როგორც შერეული, ისე მამოძრავებელი და 

მგრძნობიარე ხასიათის ნერვები, რომელთაგან ზოგი ბოლოვდება კანში - მგრძნობიარე, 

ზოგი კუნთებში - მამოძრავებელი. ნერვული წნულები არა აქვს გულმკერდის მიდამოს, 

საიდანაც გამოდის დამოუკიდებელი ნეკნთაშუა, შერეული ხასიათის 12 წყვილი ნერვი.  

ადამიანის სხულში ყველაზე მსხვილი და გრძელი ნერვი არის გავის წნულიდან გამოსული 

საჯდომი ნერვი - n.ischiadicus, შერეული ხასიათის, გამოდის მენჯის ღრუდან დიდი 

საჯდომი ხვრელით, თავსდება ბარძაყის უკანა ზედაპირზე, მუხლქვეშა ფოსოში იყოფა 

ორად: დიდი და მცირე წვივის საერთო ნერვებად, რომლებიც მიემართებიან ტერფისკენ და 

ანერვებენ ტერფის მიდამოს ყველა კუნთს. ამრიგად საჯდომი ნერვი ანერვებს მთლიანად 

ქვემო კიდურს.  

ვეგეტატიური ნერვული სისტემა 

ვეგეტატიურ ნერვულ სისტემაში ვარჩევთ ორ ნაწილს - სიმპათიკურს და პარასიმპათიკურს, 

რომლებიც ანერვებენ შინაგან ორგანოებს. ვეგეტატიური ნერვული სისტემის ნერვული 

ბოჭკოები ფუნქციის მიხედვით შეიძლება იყოს - მგრძნობიარე, მამოძრავებელი და 

სეკრეტორული.  

ვეგეტატიური ნერვული სისტემის ერთიანი ცენტრები მოთავსებულია თავის ტვინის 

ჰემისფეროების ქერქში, საიდანაც გამოსული ნერვული ბოჭკოები მომუშავე ორგანომდე 

ქმნიან ნერვულ კვანძებს. ნერვული კვანძები განლაგებულია შემდეგ მიდამოებში:  

1. ვერტებრალური კვანძები მდებარეობენ ხერხემლის გვერდებზე; 

2. პრევერტებრალური კვანძები - ხერხემლის წინ; 

3. ტერმინალური კვანძები - ორგანოსთან ახლოს ან მის კედელში.  

 

ვერტებრალური და პრევერტებრალური კვანძები ეკუთვნის სიმპათიკურ ნერვულ სისტემას, 

ხოლო ტერმინალური კი პარასიმპათიკურ ნერვულ სისტემას. კვანძის შემდგომი ნერვული 

ბოჭკოები მიდიან ორგანოებში და ქმნიან ვეგეტატიურ წნულს, რომლის შექმნაში 

მონაწილეობს როგორც სიმპათიკური ისე პარასიმპათიკური ნერვები.  

ვეგეტატიური სისტემის ორივე ნაწილი განსხვავდება ერთიმეორისგან რიგი ნიშნებით: 1. 

მათი ცენტროების სხვადასხვა მიდამოში განლაგებით; 2. ფარმაკოლოგიური წამლების 

შერჩევით, მოქმედებით; 3. ფუნქციურად ურთიერთსაწინააღმდეგო მოქმედებით.  



 62 

 

 

გრძნობათა ორგანოები 

გრძნობათა ორგანოები ნერვული სისტემის პერიფერიული რეცეპტორებია, რომლებიც 

შეიძლება დაიყოს შემდეგ ჯგუფებად:  

1. შეხების ორგანო - კანი; 

2. ყნოსვის ორგანო; 

3. გემოვნების ორგანო; 

4. მხედველობის ორგანო; 

5. სმენისა და წონასწორობის ორგანო.  

კანი - cutis - ორგანიზმის გარეთა საფარველი, რომელიც იცავს ორგანიზმს გარეთა 

მექანიკური და ქიმიური ზეგავლენისაგან, გამოყოფს ოფლს, ახდენს სხეულში სითბოს 

რეგულაციას, მონაწილეობს ნივთიერებათა ცვლაში და წარმოადგენს შეხების - ტაქტილურ 

გრძნობის მიმღებ აპარატს.  

კანის ფერი დამოკიდებულია მასში არსებულ პიგმენტებზე. ერთი და იგივე ადამიანის 

სხეულის სხვადასხვა ადგილას კანი სხვადასხვა ფერისაა.  

კანის გარეთა ეპითელურ ნაწილს უწოდებენ ეპიდერმისს, ხოლო მის ქვეშ მდებარე 

შემაერთებელქსოვილოვან ნაწილს კი საკუთრივ კანს. კანი მდიდარია სისხლძარღვებით და 

ნერვებით. ნერვები მგრძნობიარე ხასიათისაა. კანიდან ვითარდება შემდეგი დერივატები: 

ოფლის ჯირკვლები, ცხიმის ჯირკვლები, ფრჩხილები და თმა.  

ყნოსვის ორგანო მოთავსებულია ცხვირის ღრუს ლორწოვან გარსში - საყნოსავ მიდამოში. 

ყნოსვის მიდამოს უჭირავს ცხვირის ზემო ნიჟარის, შუა ნიჟარისა და ცხვირის ძგიდის ზემო 

ნაწილი. მათი ლორწოვანი გარსი შეიცავს საკმაოდ ბევრ ნერვულ დაბოლოებებს, რომელთაც 

შეუძლიათ სხვადასხვა სუნით გაღიზიანებების შეგრძნება.  
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გემოვნების ორგანო - ითვლება ენა, რომლის ლორწოვანში გაფანტულია გემოვნების 

დვრილები. მათ შეუძლიათ სხვადასხვა გემოვნების შეგრძნება. გემოვნების ბოლქვები მცირე 

რაოდენობით განლაგებულია ტუჩების, სასის, ხორხსარქვლის ლორწოვანშიც.  

მხედველობის ორგანო - თვალი (oculus) მოთავსებულია თვალბუდეში, მასში არჩევენ სამ 

აპარატს:  

1. ოპტიკური აპარატი, რომელსაც ეკუთვნის თვალის კაკალი და მხედველობის 

ნერვი; 

2. მამოძრავებელი აპარატი - კუნთები; 

3. დამცველი აპარატი - საცრემლე ორგანოები, ქუთუთოები და წამწამები.  

თვალის ოპტიკური აპარატი - თვალის კაკალი, სფერული ფორმის სხეულია, მოთავსებულია 

თვალბუდეში, მასში ვარჩევთ ორ ნაწილს: თვალის კაკლის კედელს და მის ღრუში 

მოთავსებულ გამჭვირვალე ბირთვს, რომელსაც ეკუთვნის ნამი, ბროლი და მინისებრი 

სხეული. გამჭვირვალე ბირთვი გადატეხს სხივებს ისე, რომ საგანი გამოიხატება თვალის 

კაკლის კედლის შიგნითა გარსზე - ბადურაზე.  

თვალის კაკლის კედელი შედგება სამი გარსისაგან: გარეთა გარსი - თეთრია, მკვრივია და 

ეწოდება სკლერა; შუა გარსი - სისხლძარღვოვანია და შიგნითა გარსი - ბადურა, შედგება 

ნერვული ქსოვილისაგან.  

თვალის კაკლის გარეთა გარსის - სკლერის წინა 1/6 ნაწილი გამჭვირვალეა და რქოვანა გარსი 

ეწოდება. მისი უკანა ნაწილი დაცხრილულია და მასში შედის მხედველობის ნერვი და 

სისხლძარღვები.  

შუა გარსი სისხლძარღვოვანია, მასში არჩევენ ფერად გარსს. ფერადი გარსის ცენტრალურად 

მრგვალი ხვრელია, რომელსაც გუგა ეწოდება. მძლავრი სინათლისგან გუგა ვიწროვდება, 

ხოლო სიბნელეში კი ფართოვდება. ზოგიერთი დაავადებების დროს გუგა არ იცვლება (მაგ. 

ეპილეპსია).  

თვალის კაკლის შიგნითა - ბადურა გარსი შედგება 10 შრისაგან, განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია ჩხირების და კოლბების შრე, რომლებიც შეიგრძნობს მხედველობით 

გაღიზიანებას, ჩხირები შეიგრძნობს სინათლეს, კოლბები - ფერს და ფორმას. ბადურა გარსი 

გრძელდება მხედველობის ნერვში.  

სმენისა და წონასწორობის ორგანოს წარმოადგენს ყური. ყური შედგება გარეთა, შუა და შიგა 

ყურისაგან. მათგან გარეთა და შუა ყური ბგერის გამტარი ნაწილია, ხოლო შიგა ყური თავისი 

რთული ნერვულ-რეფლექტორული აპარატით ახორციელებს როგორც გარემოდან 

მიღებული ბგერების აღქმას, ასევე ორგანიზმის გარემოში მდებარეობის განსაზღვრას და 

სხეულის წონასწორობის შენარჩუნებას, გარემოში ორიენტირების შესაძლებლობას.  
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