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Авторлардын ұсынып отырған оку кұралы, 2014 жылы жарык көрген «Қан тамырлар мен нерв 
жүйесінің анатомиясы» атты оку кұралдың тікелей жалғасы болып саналады. Бұл оку кұрал студенттер 
мен медицина колледждерінде окып жүрген студент кауымдарға жэне практикалык дәрігерлерге 
арналып жазылған еңбек. Оку кұрал оқырман кауымға түсінікті әдеби тілде адамның ағзаларын, 
олардың топографиялық орналасуы, кұрылысы мен қызметі жэне жастык ерекшеліктеріне токталып 
қоймай, клиникамен үштастыруға эрекет жасалған. Окулықтың тілі жатық, оқуға жеңіл. Окулыктағы 
берілген көпшілік түрлі-түсті суретгер мен жобалар, Р.Д.Синельниковтың (1996), В.П. Воробьевтың 
(1960) жэне Ф.Кишш Сентогатайдың (1960) жылғы «Адам анатомиясының атласы» атгы окулыктан 
және т.б. оку құралдардан алынған. Сонымен катар, косымша оқу кұралда, оқырмандардың оку кезінде 
алған білімдерін пысыктауға арналған тестік сүракгар мен жағдайлык есептер берілген.
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АЛҒЫ СӨЗ

Алам анатомиясы, медицина ғылымының түп қазығы екендігі барша медицина сала- 
сындағы окырмандарға түсінікті екені белгілі. Сол себепті, бүгінгі ісүнгі өмірдің талабына 
с н .  бұрынғы сипаттама түрінде берілген адам анатомиясы атты оқулық, оқырман қа- 
■ъімдардың медицина саласында сусындауына жэне клиника саласында білімдерінің одан эрі 
канат кағып, білімдерінің өрістеуіне берер пайдасы зор деп білеміз.

Бул окулыкта, тірек-қимыл жүйесінің топографиялық орналасуына, кұрылысына жэне 
шзметіне егжей-тегжейлі түрде тоқталып қоймай, клиникамен ұштастыруға эрекет жа- 
са.іган. Бұл оқулық, 2010 жылы жарык көрген «Ішкі ағзалар мен эндокрин жүйесінің 
функционалды анатомиясы» атты жэне 2014 жылы жарык көрген, «Қан тамырлар мен нерв 
жуйесінін анатомиясы» атты оқу құралдың жэне 2005, 2006 жылдары баспадан птыққян 
«.•Чдам анатомиясы атласының» тікелей жалғасы болып саналады.

Окулықтағы түрлі-түсті суреттер мен көпшілік жобалар: Р.Д. Синельниковтың (1996), 
В П. Воробьевтың (1960), Ф.Кишш Сентогатайдың адам анатомиясы атты атласынан жэне 
В Н. Тоньковтың (1960) адам анатомиясы атты оқулықтан, т.б. оқулықтан, интернеттен алуға 
тура келді. Оқулықтың тілі жатық, студенттер мен оқырман дәрігерлерге пайдасы шексіз деп 
Ьяеміз.

Авторлар



«Анатомияны білмеген дәрігер дәрменсіз 
болып цоймай, істеген ісі зиянды»

Е.О. Мухин.

КІРІСПЕ

Анатомия пэні баршаға медицина ғылымының түп қазығы болып саналады. Бұл пэннің 
медицина саласындағы алатын орны туралы, Ефрем Осипович Мухин 1815 жылы: «Анатомия 
пэнін меңгермеген дәрігер дәрменсіз болып қоймай. зиянды» десе, 1885-1931 жылдары 
өмір сүрген орыс халқының атақты морфологы А.П. Губарев «Анатомиясыз не терапия, не 
хирургия да жоқ, тек жорамал болмаса» деген. Сол себепті, бүгінгі күнде, адам анатомиясы 
пэнінің медицина саласында алатын өзіндік орны ерекше деп білеміз.

Өрескел емірдің талабына сай, бүгінгі күні анатомия пэнін мецгеруде, тек ағзаларды 
оқығанда, сипаттама түрінде ұсынып, қызметіне жэне қызметінің ақаулауына байланыс- 
ты кеселдің негізгі белгілеріне мэн бермей ету жеткіліксіз. Сондықтан бүгінгі танда, 
анатомия пэнін меңгеруде, болашақ білімді, зерделі дәрігерлерді дайындауда, адамның 
қүрылысына егжей-тегжейлі түрде талдау жасап қоймай, қызметіне жэне қызметінің бүзы- 
луына байланысты клиникамен үштастыру өте қажет. Сол кезде, анатомия пэнінің мэртебесі 
асқақтап, оқырмандардың мақсаты орындалып, «шөл далада» сусыны қанған адамдай, өзінің 
медицина саласындағы ізденістерін табуға жол сілтері анық.

Сондықтан, анатомия пәнінің заманның талабына сай, кемістіктерін еске ала отырып, 
болашак білімді дэрігерлерді дайындауда анатомия пэнін клиникамен үштастырып, баян- 
дауды мақсат етіп қойдық.

Сонымен катар, анатомия окулығын функционалды түргыда оқырман қауымдарға үсыну 
өте күрделі жэне қиын да, себебі өскелең өмірдің талабына сай, ғылымның дамуына бай
ланысты, эрбір ағзалардың жүмбақ сырын толық ашу, бүгінгі танда жай нәрсе емес. Сол 
себепті, ағзалардың қиын жүмбақ-сырын аз да болса ашуға тырысып, окырман қауымға 
түсінікті болу үшін, ағзалардың кұрылысы мен кызметін түсінікті ана тілімізде баяндауға 
әрекет жасалды. Бүл бастаманың болашақта өріс алып, жалғасын табатындығына сеніміміз 
мол. Сол себепті, ағзалардың шытырманды сырын функционалды түрғыда баяндап, оқырман 
қауымдарға ұсынсақ, болашақ дәрігерлердің білімдері артып, абзал ауруларды дүрыс емдеуде, 
сылдырап аққан бүлақтың бастауына айналатындығына үмітіміздің шегі жоқ деп білеміз.

Авторлар

4



ҚЫСҚАРТЫП АЛЫНҒАН ТЕРМИНДЕР

a. -  arteria -  артерия 
аа. -  arteriae -  артериялар 

art. -  articulatio -  буын 
artt. -  articulationes — буындар 

for. -  foramen -  тесік 
forr. -  foramina -  тесіктер 
lam. - lamina -  табақша 

lamm. -  laminae -  табақшалар 
lig. -  ligamentum -  байлам 

ligg. -  ligamenta -  байламдар 
m. -  musculus -  бұлшықет 

mm. -  musculi -  бұлшықеттер 
n. -  nervus -  нерв 

nn. -  nervi -  нервтер 
sul. -  sulcus -  жүлге 

sull. -  sulci -  жүлгелер 
sut. -  sutura -  жік 

sutt. -  suturae -  жіктер 
v. -  vena -  вена 

vv. -  venae - веналар



АНАТОМИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ҚЫСҚАША 

МӘЛІМЕТТЕР

Өмірде, кандай білім саласы болмасын, 
дүлдэмал шешілмеген мәселенің шын мэ- 
нін түсініп, жұмбақ сырына терең үңіліп 
бой үру үшін, олардың даму тарихын білу 
әсіресе оқырмандар үшін шарт.

Сол себепті, сан мыңдаған ғасырлар бо- 
йы, адам баласы адамның бітіміне, құры- 
лысына, қызметіне, жастық ерекшелікте- 
ріне үңіле қызыға карап қоймай, олардың 
қызметіне жэне кызметінің ақаулығына 
байланысты қасіреттің сырын ашу үшін, 
ізденісте болганы, тас дәуіріндегі тасқа 
жазылып қалдырған иероглив жазбалардан 
аңғаруға болады.

Сондықтан, біздің дэуірге дейінгі IX-VII 
гасырда, ескілікті қытайдың «Нейцизин» кі- 
табында жэне біздің ғасырға дейінгі IX—III 
ғасырларда Индияның «Аюр-Веда» немесе 
«Өмірлік білім» атты кітабында, адамның 
қаңқасы, жүрегі, өкпесі, нерві т.б ағзалар ту- 
ралы мәліметтер кездессе, ескілікті египет 
дэуірінде, адамның мэйітін жерлеу алдында, 
бальзамдау рәсімі негізінде, адамның кұ- 
рылысы туралы мэліметтердің ерістей бас- 
тағанын кітап жүзінде аңғаруға немесе 
елестетуге болады.

Ескілікті Греция дәуіріндегі анатомияға 
тоқталар болсақ, адамның қүрылысына де
ген кызығушылыктың арқасында:

-  Біздің дэуірге дейінгі V ғасырда өмір 
сүрген Гректің атақты дәрігері -  Алкемон, 
жануарлар мен адамның мэйітін іс жүзінде 
сараптау аркылы, сезім ағзалардың ми мен 
өзара байланыста болатындығын жэне 
бүкіл сезім ағзалардың кызметі миға тәуелді 
екендігін болжаса;

-  Гиппократ, ескілікті грек дэуірінің 
(460-377) жылдары өмір сүрген үлы дәрігер, 
жэне медицина ғылымының атасы, ол өз 
заманында алуан түрлі ауруларды емдеу ici- 
мен айналысып қоймай, адамның дене бітімі 
мен мінез-қүлқынын төрт типтерге бөліп, 
оларды шынайы түрғыда сиппаттаған.

Сонымен катар, бастың каңкасын, омырт- 
қаларды, қабырғаларды, бүлшықеттерді, бу- 
ындарды жэне кан тамырларды сипаттама 
түрде баяндап коймай, олардың атқаратын 
қызметіне аса көңіл аударған.

-  Аристотель -  ескілікті грек дэуірінің 
(384—322) жылдары өмір сүрген кемеңгер 
ғалымы, жануарлардың ішкі ағзаларын са
раптау кезінде, адамның тірек-қимыл аппара
ты: бүлшықеттер мен нервтерден жэне сүйек- 
тер мен шеміршектерден түратындығын 
жэне «колка» деген атау кейіннен Арис- 
тотельдің есімімен аталған.

Сонымен қатар, биомеханика, ескілікті 
дэуірдегі биология ғылымының бір сала
сы болғандықтан, ол өзінің ғылыми жара- 
тылыстану еңбектерінде, хайуанаттар мен 
адамның кеңістікте ерікті жэне еріксіз 
қозғалысын зерттей келе, олардың аралы- 
ғындағы үқсастық пен зандылығын дәлел- 
дей келе, болашақ биомеханика ғылымының 
негізін қалауға ой салды.

-  Келесі, біздің дэуірге дейінгі 304 ж. 
өмір сүрген, ескілікті грек дэуірінің кемеңгер 
ғалымы -  Герофиль, Александрия мекте- 
бінің түлегі мэйітті кесіп, сараптау кезін- 
де: миды жэне мидың кабыкшасын, сопақ- 
ша миды, мидың катты кабыкшасының 
кой- науларын, ромба ойысын, оның топо- 
графиялык орналасуын, 12 елі ішектің қү- 
рылысы мен қызметін жазып, тарихта өз 
атын қалдырған.

Сонымен катар, ол көз алмасының ка- 
бықшаларын жэне көз алмасының шыны 
тэрізді денесін, куыкасты безді жэне ащы 
ішектің лимфа тамырларын жүйелеп, баян- 
далған естеліктер қалдырған.

-  Сол ғасырдың келесі атақты өкілі жэне 
атакты дэрігері, энциклопедисі, Пергама 
қаласының ардакты өкілі -  Клавдий Гален 
(131-201 жылдары өмір сүрген).

Ол дүниетану жөнінен, ми сауыты сү- 
йектерді қүраушы сүйектер мен омыртқа- 
ларды, қабырғаларды зерттеу кезіндегі, 
ойлары ескілікті көне дәуірден кейінде қал- 
ғанмен, дене қүрылысының түтастығын 
мойындаған.

Сонымен қатар, Клавдий Гален, өмірде
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кажырлы еңбегінің арқасында, 12 жұп ми 
нервінің ішінен, 7 жұп ми нервті, кез алма- 
сының бұлшыкеттері мен шандырлы қа- 
быкшасын баяндап қоймай, қызметіне аса 
көңіл бөліп қоймай, тарихта бірінші болып, 
ағзалардың қызметіне талпыныс жасаган.

Сонымен қатар, К.Гален малдар мен 
хайуанаттардың ішкі ағзаларын сараптау 
нәтижесінде, адамның ағзасы мен хайуа- 
натгардың ағзаларының аралығында ұксас- 
тықтың жоқ екендігіне сеніп қоймай, эрбір 
ағзалардың кызметтерін, идеологиялық тұр- 
ғыда қарап, жаратушы күшке немесе тео- 
логиялық сенімде болған.

Адамның ағзалары туралы теріс ұғым, 
Галеннен кейін, 14 ғасыр бойы, анатомия 
мен медицина ғылымы осы кағидаға сүйеніп 
келген. Адамның кұрылысы туралы теріс 
үғым, шіркеудің қолдауыньщ арқасында 14 
ғасыр бойы, жалпы медицина ғылымының 
материстік түрғыда дамуына кедергі болды.

Осы кезде, шығыс елінің мәдениетінің 
каркынды түрде дамуына байланысты ана
томия ілімі, кертартпа діншілдік үғымның 
мэйіттің денесін кесуге болмайды деген 
кертартпа сенімге байланысты, анатомия 
ғылымы токтап қалуына байланысты, Гип
пократ, Аристотель, К.Галеннің ілімдерін 
кітап жүзінде, араб тіліне аударылып оқыла 
басталды.

Сол заманның түсында өмір сүрген шы- 
ғыстың үлы кемеңгер галымы жэне эн- 
циклопедияшысы Авиценна (980-1037).

Ол өмірін медицина саласына арнап, сан 
мындаған аурулардың касіретін тарткан, 
ауруларды емдеуде, қажырлы еңбек етіп 
қоймай, өзінің энциклопедиялық «Дэрігер- 
лік ғылымның каноны» атты еңбегінде 
«анатомия мен физиология ғылымының» 
үндестігі туралы, ғылыми пікірлер жазып 
коймай' адам ағзалардың қүрылысы мен 
қызметіне аса көңіл бөлген.

Сонымен катар, канон атты еңбегінде, 
Авиценна, адам денесінің, алуан түрлі 
сезімдерді қабылдау, оларға қозғалыс 
аркылы жауап беру т.б. қабілеттері, мидан 
ағзаларға бағытталған нервтер арқылы ат- 
каралатындығын болжаған.

Бүл еңбек, сол замандағы теңдесі жок 
еңбек болып саналғандьщтан, латын тілінде 
аударылып, 30 рет баспадан қайта басылып 
жарық көрген.

Жаңа өмірдің ІІ-мың жылдарында, өмір- 
дің өркендеп өсіп, дамуына байланысты, 
еуропада медицина мектептері бірінші бо
лып, Италияның «Салерин» атты медицина 
мектебі ашылса, XIII ғасырда медицина 
факультеті ашылды.

Еуропадағы бүл медицина мектептері, 
діни кертартпа діншілдік сенімдерге кара- 
мастан, XII-XIV ғасырларда алғашқы уни- 
верситеттер ашылып, медицина ғылымы 
одан эрі қанат жайып өркендей бастады.

Адамның ішкі қүрылысын іс жүзінде 
сараптап, жүзеге асырылу нәтижесінде, 
1320 жылы Мондино да Люции, 12 әйел- 
дің мэйітін сараптау нәтижесінде, адам 
анатомиясы атты окулықгы жазды.

XIV-XV ғасырларда қарқынды түрде 
дамып, өркендеуіне байланысты, адам ана
томиясы, дербес ғылым ретінде бүкіл 
еуропа елінде, әсіресе: Венецияда, Вена- 
да, Балоньда, Парижде қарқынды түрде 
өркендей бастаса, 1594 жылы Падуе қа- 
ласында анатомия театры ашылды.

Анатомия ілімінің өркендеп, одан эрі 
дамуына үлкен үлес косқан, Андрей Веза- 
лий мен Леонардо да Винчи болған.

Олардың, медицина саласындағы жетіс- 
тіктеріне токталар болсак:

-  Леонардо да Винчи (1452-1519 ж.) кай- 
та өркендеу дэуірінде өмір сүрген Италия- 
ның үлы ғалымы, суретшісі, механигі, ин
женер! жэне функционалды анатомияның 
негізін қалауға елеулі үлес қосушы, ке- 

•меңгер-ғалым.
Ол, адам организмінің агзаларының кыз- 

меті, табиғатгың механикалық түрде бер- 
ген сыйы деп білген. Анатомия саласында, 
алғашкы болып, 30-дай адамның мэйітін, 
сараптау кезінде тірек-қимыл жүйелер мен 
ішкі ағзаларды, қағаз жүзінде сызып, 
бейнелеп коймай, олардың кұрылысын, 
қызметіне функционалды түргыда түсінуге 
эрекет жасаған.
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Сонымен қатар, ол адамньщ дене біті- 
мінің прапорциялдығын зерттеп, олардың 
қызметін функционалды тұргыда зерггеген.

-  Келесі анатомия ғылымының негізін 
салушы, Падуан университетінің профес- 
соры, Андрей Везалий. Бұл ғалымның 
анатомия саласындағы еңбектері немесе 
байқаулары адам мэйітін сараптау нәтиже- 
сінде негізделген. Өзінің шыншыл бағытта 
жазылған қырағылық еңбектің арқасында, 
1543 жылы «Адамның ішкі кұрылысы» 
немесе «De Humani corporis fabrica» атты 
еңбегін жазып коймай, адамньщ бірнеше 
ағзаларға жэне олардың қызметіне анықтама 
берген.

-  Келесі, Голландия елінің өкілі жэне 
анатомы, Ф.Рюиш (1638-1731 жылдары өмір 
сүрген). Ол адам мэйітін сараптаумен катар, 
мэйітті бальзамдау тәсілін, одан эрі өрісте- 
тумен айналысып қоймай, қан тамырларға 
эртүрлі түсті бояу жіберу арқылы, адам 
назарын аударатын көрнекті препараттар 
жасаған.

Сол препараттарды Голландияға сапар- 
мен барғанда, Петр-1-ге қызығу танытып, 
халыққа көрсету үшін, Санкт-Петербург- 
тің Кунцт камерасына, 1500-ден астам ана- 
томиялық препаратгары сатып алынған.

Осындай ғылыми еңбектердің, одан эрі 
өрістеуіне байланысты, анатомия ілімімен 
қатар, физиология саласында да жаңалықтар 
өмірге келе бастады.

Оларға токталар болсақ:
Испания халқының дәрігері, Мигель 

Сервет (1511-1553), одан 6 жылдан кейін 
А. Везалийдің шэкірті Коломбо (1516-1559), 
ол қанның өкпеге қарай, өкпе қан тамырлары 
арқылы өтетіндігін болжаса;

-  Уильям Гарвей, 1528-1657 ж. өмір сүр- 
ген, Англия елінің дәрігері, 1628 жылы өз- 
өзінің «қанның үлкен кан айналу шеңбері» 
атты кітабында, қанның үлкен қан айналу 
шеңбері арқылы өтетіндігін дэлелдесе.

-  Каспаро Азелли (1581-1626 ж.), сол 
жылдары, ащы ішектің лимфа тамырлары 
атты түсініктеме еңбектері жарык көрді.

Сонымен қатар, XVII-XIX ғасырларда,

техниканың одан эрі дамып, микроско- 
пияның өмірге келуіне байланысты, ағза- 
лардың таңғажайып шытырманды кұры- 
лысы мен жүмбақ сыры ашыла бастады.

Осындай жетістіктің арқасында, анато- 
мияның екінші саласы, микроскопиялық 
анатомия өріс ала бастады. Сол еңбектерге 
тоқталар болсак:

-  Микроскопиялық анатомияның негізін 
қалаушы, Болонье университетінің про- 
фессоры М.Мальпиги (1628-1694 ж.), ол 
1661 жылы микроскоп аркылы, қан та- 
мырлардың көзге жай көрінбейтін капил- 
лярларды ашса,

-  Микроскопиялық анатомияга едэуір үле- 
сін косып, гистология ілімінің негізін 
қалаған М.Ф.Биша (1771-1802 ж.), ол өзінің 
«Жалпы анатомия» атты еңбегінде, адамньщ 
ағзалары атқаратын кызметіне карай, нерв 
жүйесі вегетативтік жэне сематикалық нерв 
жүйесінен түратындығын дэлелдеген.

-  К.М.Бэр (1792-1876 ж.) эмбриология 
ғылымының негізін калаушы ғалым. Ол ана- 
лық жасушаларды, микроскопиялық тэсіл- 
дер арқылы, олардың дамуын зерттеген.

XIX ғасырға дейінгі анатомия, жүйелі не
месе сематикалық анатомия негізінде өмірде 
қалыптасса, өрескел заманның талабына 
сай, қазіргі заманда, бүл ілімнің бағасы 
үшан-теңіз, түсінігі мол функционалдық ана
томияга айнала бастады.

Сол ғасырдағы, функционалды анато- 
мияның негізін қалаушы ғалымдардың ең- 
бектеріне зер салатын болсақ, оларға:

-  Неміс халқының үлы ғалымы, мик- 
роскопиялық ілімінің негізін калаушы, 
Т.Шванн (1810-1882 ж.), ол 1889 ж. «Өсім- 
діктер мен жануарлардың микроскопиялык 
анатомиясы» атты еңбегінде, өсімдіктер 
мен жануарлардың қүрылысы жэне дамуын 
зерттеу нэтижесінде тіндердің негізгі тео- 
риялық зандылығын, олардың:

-  Біріншіден, тіндердің жасушалардан 
түратындығын;

-  Екіншіден, өсімдіктер мен жануарлар 
тіндерінің үқсастығын дэлелдесе;

-  Үшіншіден, эрбір тіндердің жасу- 
шалары, олардың қызметі жэне дамуы өз
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алдына дербес емес, бір-біріне бағыныштың 
үйлесімді екендігін болжаған.

XIX ғасырда, ғылым мен техниканың 
өркендеп өсіп дамуына жэне анатомия ғы- 
лымының өрістеуіне, В.К.Рентгеннің 1895 
жылы ашқан «X» сәуленің ашылуы тікелей 
арқау болды.

X -  сәуленің ашылуы, рентген сәулесі 
арқылы, тірі адамның құрылысын сарап- 
тауға оңай болгандыктан, анатомияның 
бір саласы, рентген анатомияның немесе 
функционалды анатомияның калыптасуына 
себепші болды.

XX ғасырда анатомия ғылымының да
муына байланысты, жаңа реалистік бағыт: 
цитология, гистология жэне функционалды 
анатомия қалыптаса бастады.

-  А.Беннингхофф функционалды анато- 
мияныц негізін қалауға ат салысса, В.Ру 
адам организмінің күрылысының қалып- 
тасуын жэне дамуын функционалды түр- 
ғыда уағыздаса;

-  Немістің атақты ғалымы Л.Ашофф пен 
Жапон халқының ғалымы Тавар, өздерінің 
ғылыми ізденістердің арқасында, жүрек- 
тің өзіндік өткізгіш аппаратын немесе қү- 
рылымын ашты. Бүл ғылыми еңбектер, 
бүгінгі күнге дейін мағынасын жоғалтпай 
халықтың игілігіне айналуда.

-  1724 жылы орыс халқының кемеңгер 
ғалымы М.В.Ломоносовтың (1711-1765 ж.) 
өтініші бойынша, академияның қүрамын- 
да Москва университетінің ашылуына бай
ланысты, анатомия терминдерінің авторы, 
академик, А.П.Протасов (1724-1796 ж.), ол 
асқазанның қүрылысы мен қызметі туралы 
жаңалықтар енгізсе;

-  Москва университетінің бірінші про- 
фессоры, С.Г.Зыбелин (1735-1802 ж.), өзінің 
кезекті дэрісінде, «Адам денесінің жалпы 
бітімі жэне кұрылысы, оларды аурулардан 
қалай қорғау керек» деген такырыпта дэріс 
оқып, асқазанның өмірден алатын орнына, 
қызметіне аса көңіл бөлген.

-  1788 ж. А.М.Шумлянский (1748-1795) 
бүйректің ішкі қүрылысын сараптау ке- 
зінде, бүйректің денешігінің жэне несептің 
өту жолдарын, қызметін зертгеу нәтиже-

сінде, «Бүйректің қүрылысы» атты еңбекті 
жазды. Бүл еңбекте, бүйректің қүрылысы 
мен қызметі егжей-тегжейлі функционалды 
түрғыда баяндалды.

-  Келесі, үлы ғалым, функционалды ана- 
томияның негізін қалаушы жэне рентген 
зерттеу сэулесін медицинада алғаш рет ен- 
гізген П.Ф.Лесгафт (1837-1909) болған. 
Ол «Теориялық анатомия» атты еңбегінде 
адамның тірек-кимыл аппаратының қүры- 
лысын функционалды түрғыда зерттеп, 
жалпы адам ағзаларын функционалды 
түрғыда зерттеу керектігін уағыздап кой
май, «Қызметсіз баяндалған анатомия, өлім 
мен жетім» деген үлағатты нақыл сөздер 
қалдырған.

Сонымен қатар, П.Ф. Лесгафттың бүкіл 
ғылыми еңбектері, материалистік филосо- 
фиялық негізіне негізделген.

-В.П.Воробьев 1876-1937 ж. өмірсүрген, 
функционалды анатомияның негізін қалаушы 
үлы ғалым. Ол вегетативтік нерв жүйесін 
зерттеумен қатар, асқазан мен жүректің 
нервтендірілу кызметін жан-жақты зерттеп 
қоймай, бірнеше рет жарык көрген. «Адам 
анатомиясы атласының» авторы. Сонымен 
қатар, ол адам денесін бальзамдау тэсілін 
меңгерумен катар, В.И.Лениннің денесін 
бальзамдау топтарды басқарған ғалым.

-  В.Н.Тонков (1872-1954 ж.) -  ССРО Ғы- 
лым Академиясының академигі, С.М.Ки
ров атындағы, Ленин орденді әскери-меди- 
циналық академияның профессоры, бірнеше 
рет баспадан шығып жарык көрген анатомия 
оқулығының авторы.

Ол эксперименттік жағдайда, кан тамыр- 
лар жүйесінің аралық жанама кан айна- 
лымы арқылы, жаңа жанама кан айналу 
зерттеу ғылымының дербес өріс алуына, 
ізбасар шәкірттері: А.П.Быстров, Г.Ф.Все- 

.володов, Б.А.Долгосабуров, Г.Ф.Иванов,
B.В.Колесников, С.И.Щелкунов, Ф.П.Мар
кизов, С.Н.Касаткин т.б. ғалымдар арқылы, 
анатомия пәнін функционалды түрғыда өріс- 
тете бастады.

-  В.Н.Шевкуненко (1872-1952). Эскери- 
медициналық академияның академигі,
C.М.Киров атындагы эскери медицина ака-
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демиясының профессоры, езінің ізбасар- 
лары: Ф.И.Валькер,С.С.Михайлов, А.Н.Мак- 
сименков т.б. шэкірттердің еңбектері ар- 
кылы, адамның жеке қан тамырлар мен 
нерв жүйесінің өзіндік функционалды ер- 
екшеліктері туралы еңбектері, ғылым сала- 
сына айтарлыктай үлестерін косты.

-  Д.А.Жданов (1908-1971), ҚСО меди
цина Ғылым Академиясының академиғі, 
И.М.Сеченов атындағы 1- Мәскеудегі ме
дицина институтының меңгерушісі, лимфа 
жүйесінің функционалды анатомиясының 
іргетасын калаушы ғалым. Өзінің: 1945 жыл- 
ғы лимфа жүйесі саласындағы «Кеуденің 
лимфа арнасының хирургиялык анатомиясы 
жэне түлғаның лимфа тамырлары мен тү- 
йіндері жэне олардың аралығындағы кол- 
лекторлары» атты еңбегі үшін, СССР одағы 
сыйлыгының иегері болды.

-  Функционалды анатомияның іргетасын 
терең микроциркуляторлық түрғыда зерт
теп, функционалды анатомияға елеулі үлес 
коскан ғалым, В.В. Куприянов, ол қан та- 
мырларды инъекциясыз зерттеу тәсілде- 
рі арқылы, кан тамырлар капиллярдың 
микроциркуляторлық зерттеу еңбегінің нәти- 
жесінде мемлекеттік сыйлыктың иегері 
деген атакка ие болды.

Сонымен катар, функционалды анатомия 
саласында мына төмендегі ғалымдардың:
В.Н.Мурат, Ю.И.Бородин, Я.А.Рахимов,
Н.А.Джавахишвили т.б. ғалымдарцың есім- 
дерін үлкен сезіммен атауға болады.

ХХ-ХХІ ғасырда анатомия ілімінде жа- 
ңа микроскопиялық жэне ультра микрос- 
копиялық, рентген, биометриялык зерттеу 
тэсілінің өмірге келуіне байланысты, жүйелі 
анатомия функционалды немесе клиникалык 
анатомияның алға қадам басуына ыкпалып 
тигізуде зор үлестерін қосты. Бұған мысал 
ретінде:

Н.А.Фонсова мен В.А.Дубининнің 
1966-2004 жылдардағы «Нерв жүйесінің 
функционалды анатомиясы» атты еңбегі;

-Б .В . Петровскийдің, 1968 ж. «Клиника
лык хирургияның тандамалы дэрістері» ат
ты оқулығын;

А.А.Сушконың 1966 ж. «Лимфа жүйесінің 
функционалды анатомиясы» атты жэне т.б. 
еңбектерін мысалға келтіруге болады.

Анатомия ғылымының Казак 
Республикасындағы өрістеуі

Қазак Республикасында, анатомия ғы- 
лымының, оның ішінде функционалды ана- 
томияның қалыптасуына казак елінің 
түңғыш дәрігері жэне медицина ғылымын 
елімізде, қанат жайып өріс алуына гүтқа 
болған ғалым, қоғам қайраткері, С.Ж. Ас- 
фендияров (1889-1938 ж.) пен дәрігер жэне 
қоғам қайраткері, Х.Досмухамедов (1883— 
1939) болған.

Олардың қажырлы еңбектерінің аркасын
да, елімізде тұңғыш рет Алматы қаласында, 
медицина институтын ашып, С.Ж.Асфен- 
дияров, бұл институтка басшылык етіп, 
елімізде медицина ғылымының қанат жайып, 
қарқынды түрде дамып, оріс алуына арқау 
болды.

Сол қажырлы еңбектің аркасында, елі- 
мізде медицина ғылымы, соның ішінде, ме
дицина ғылымының түп қазығы анатомия 
ғылымы қанатын жайып, ғылым ошағына 
айналып, функционалды түрғыда дамуына: 
П.О.Исаев, З.Рахман, Г.Е.Вознесенский,
В.В.Александрович, Х.Н.Букейханов, С.Р. Ка- 
рынбаев т.б. ғалымдар ықпал етті.

Сол ғалымдардың функционалды тұр- 
ғыда жазылған еңбектеріне токталар бол- 
сак:

• П.О.Исаев (1896-1962), С.Ж.Асфен- 
дияров атындағы калыпты анатомия кафед- 
расының түнғыш меңгерутпісі жэне ҚР-да 
функционалды анатомия ғылымының не- 
гізін салушы ғалым. Ол кажырлы ғылы- 
ми еңбектерінің аркасында, 30 жылдың 
ішінде функционалды түрғыда балалар мен 
жасөспірімдердің организмдерінің ерекшелік- 
терін жэне бас қаңқасының жастық, жы- 
ныстық ерекшеліктерін морфо-функцио- 
налды түргыда зерттеп коймай, 150-ден 
астам ғылыми еңбектердің авторы.

Сол қажырлы еңбектің аркасында, мор
фология саласында, 20-дан астам ғылым 
кандидаттарын: Б.Е.Абдрахимов, Н.Б.Абса- 
лямова, С.А.Архангельский, А.А.Ахундова, 
М.Ш.Баширов, Х.Н.Бокейханов, К.М.Бол- 
дуев, В.К.Бровко, В.Букин, Е.Н.Дмитриев- 
ская, Г.П.Исаев, С.Е.Киселева, Т.Х.Култебаев,
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Е.М.Медведова, К.Ш.Шакенов, И.Н.Шуш- 
кова, Н.С.Сабралиев, Г.Д.Скипиченко, А.Спе- 
шилова, Е.С.Олшевский т.б. ғылым канди- 
даттарын дайындады.

• Букейханов Х.Н. (1889-1966 ж.) профес
сор, ол қажырлы еңбегінің аркасында, жаңа 
туған нэрестелердің калқанша безі мен кал- 
канта жанындағы бездердің құрылысы 
мен жастык ерекшеліктерін жэне кызметін 
зерттеуде елеулі үлес қосып, функционалды 
анатомия ғылымына елеулі үлесін қоскан 
ғалым.

• Қарынбаев С.Р. (1910-1989 ж.) профес
сор, орыс халқының атақты морфологы жэне 
анатомы, В.Н.Тоньковтың шэкірті жэне 
10 жылдай Қазақ Республикасында 2 дүркін 
денсаулық сактау министрлігін басқарған, 
Ленин орденінің иегері, ғалым.

Ол «Қан тамырлардың қүрылысының 
жетілу мәселелері» атты монографиясы, 
т.б. ғылыми еңбектері, функционалды ана- 
томияның одан эрі өркендеп, өріс алуына 
үлкен үлес косқан ғалым.

• Б.Е.Абдрахимов (1931-1995), ол еліміз- 
дің жан ашыры, кайраткер, Халел Досмұ- 
хамедовтың немересі жэне м.ғ.к., ғалым, до
цент.

Ол калыпты анатомия кафедрасында, 
бірнеше жылдар бойы еліміздің болашақ 
білімді дэрігерлерді дайындауда ұстаздық, 
доценттік қызметті атқарып коймай, морфо- 
логиялык ғылым саласында, «Балалар мен 
жас өспірімдердің жастық ерекшеліктері 
тақырыбында» жэне онкология саласын
да 120-дан астам окулықтар мен ғылыми 
еңбектердің иегері.

• Келесі морфология саласында, еліміздің 
мақтанышы, кафедра меңгерушісі профессор 
П. И. Исаевтің шәкірті Қ.Ш. Шакенов (1929— 
1971), м.ғ.к, доценті, ғалым.

Сонымен катар, ғылым саласында, «Не- 
сеп жүйесінің нервтендірудегі вегетатив 
нерв жүйесі мен соматикалық нерв жүйе- 
сінің нервтендірілудегі ерекшеліктері» та- 
қырыбында, экспериментті-морфологиялык 
ғылыми ізденіс жүмыстарды жүргізді. Сол 
ғылыми ізденіс жүмыстардың нәтижесінде, 
100-ден астам ғылыми еңбектермен бірге 
бірнеше окулықтардың авторы.

• А.Р. Рақышев, Қаз.¥ҒА-ның академигі, 
м.ғ.д., профессор. Вегетативтік нерв жүйе- 
сінің функционалды анатомиясының ірге- 
тасын қалаушы ғалым. Ол қажырлы ең- 
бектерінің аркасында, адам агзапарын функ
ционалды түрғыда зерттеп қоймай, экс- 
перименттік жағдайда, гелий-неон лазер сәу- 
лесінің қан тамырлар жүйесіне әсері туралы 
заңдылыктарын шешу барысында, кажырлы 
еңбегінің аркасында 20-дан астам ғылым 
докторлары мен кандидаттардың үстазы. Со- 
лардың ішінен: А.А.Идрисов, Т.М. Досаев, 
А.А.Абдрахманов, В.П.Цой, Р.И. Исмагулов, 
Б.Ж.Салимгереева, К.Е.Сисабековт.б. ғалым- 
дарды атап айтуға болады.

Сонымен қатар, ол гылыми функционал
ды түрғыда, кажырлы еңбек етіп коймай, 
елімізде морфология ғылымының функцио
налды түрғыда өркендеп, одан эрі, ана ті- 
ліміздің дамуына үлес қосу үшін, анатомия 
пэнінің сөздіктері мен оқулыктардың авторы.

• Мусағалиева F.M., м.ғ.д., профессор, 
«Балалар организмінің өсетін ортада, мор- 
фо-функционалды түрғыда бейімделуі» атты 
жэне басқа да ғылыми еңбектердің иегері 
жэне бірнеше ғылым кандидаттардың же- 
текшісі.

• Идрисов А.А., ҚР еңбегі сіңген кайрат
кер, ҚР. ¥ҒА-ның академигі, м.ғ.д., про- 
фессоры, елімізде клиникалық жэне опе- 
ративтік хирургия анатомиясының негізін 
қалаушы жэне бірнеше ғылым кандидаттар 
мен докторанттардың үстазы.

Сонымен катар, А.А.Идрисов, шәкірт- 
тері мен әріптестері Ы.А.Алмабаев, И.Б. Қоз- 
бағаров т.б. әріптестермен бірлесе отырып, 
«Клиникалық анатомия» атгы окулыктың 
жарық көруіне, еңбек етіп қоймай, т.б. 
окулыктың жэне басқа да ғылыми еңбек- 
тердің шынайы авторы.

• Досаев Т.М., С.Ж.Асфендияров атында- 
гы қалыпты анатомия кафедрасының мең- 
герушісі, ҚР. ¥ҒА. кор. мүшесі, м.ғ.д., 
профессор, ол лимфа жүйесі мен иммун 
жүйесін функционалды түрғыда зерттеп, 
қанат қағып өрістеуіне үлкен үлес қосып 
коймай, морфология саласында бірнеше
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ғылым қандидаттары мен докторанттардың 
ұстазы. Сонымен катар, ол бірнеше оқу- 
лықтар мен 4 томды «Адам анатомиясы ат- 
ласының» серіктес авторы.

• Аубакіров. Ә.Б, Астананың ¥МУ-нің 
қалыпты анатомия кафедрасының меңге- 
рушісі, м.ғ.д., профессор жэне лимфа жү- 
йесін функционалды түрғыда зерттеп қоймай, 
ана тілімізде жазылған адам анатомиясы 
атласының авторларының бірі.

• НұрмағанбетоваБ.Н, С.Ж.Асфендияров 
атындағы гистология кафедрасының профес- 
соры, м.ғ. д., ол өзінің «Лимфажүйесінің функ
ционалды анатомиясы» атты, т.б. ғылыми 
еңбектері арқылы функционалды анато
мия жүйесінің дамуына үлкен үлес косып 
қоймай, морфология саласында қажырлы 
еңбек етіп жүрген бірнеше ғалымдардың: 
профессор, А.Т.Дюсембаева мен доцент 
У.А.Исабекова т.б. ғылым қайраткерлердің 
үстазы.

• Салимгереева Б.Ж. профессор, Қазақ- 
стан-Ресей медициналық университетіне 
қарасты морфологиялық пэндер кафедра- 
сының меңгерушісі, академик А.Р.Рақы- 
шевтің шэкірті. Лимфа жүйесінің анатомия- 
сын функционалды түрғыда зерттеп, бүл 
жүйенің елімізде одан эрі канат жайып 
өрістеуінде үлес косқан, бірнеше ғалым- 
дардың жетекшісі жэне бірнеше оқулыктың 
авторы.

-  Морфология саласында өмірін сарп етіп 
жүрген еліміздің беделді анатомы, м.ғ.д. про- 
фессоры Д.Е.Жаныбеков. Ол 1969 жылы Се
мей медициналық институтын бітіргеннен 
кейін: 1975 жылы кандидаттық диссертация- 
ны, 1991 жылы Москва қаласының Ресейлік 
Халыктар Достығы университетінің андро- 
логия жэне эндокриндік ағзаларды ауысты- 
рып отырғызудың клиникалық орталығы 
мен оперативті хирургия жэне топогра- 
фияльщ анатомия кафедрасында, «Нейро- 
эндокринді ағзалардың ағзалық жэне тіндік

аллотрансплантациясы» атты тақырыбында 
докторлық диссертацияны корғады. 2003 оқу 
жылдары Қаз ¥М У №1 қалыпты анатомия 
кафедрасының профессоры жэне кафедра 
меңгерушісі міндетін аткарды. Ғылым сала
сында 180-нен астам ғылыми еңбектер мен 
20 оқулық, 20 рационализаторлық ұсыныс- 
тардың иегері -  ғалым.

•  Алмабаев Ы.А., С.Ж.Асфендияров ат- 
ындағы ¥лттык медицина университетінің 
клиникалық анатомия кафедрасының мең- 
герушісі, ҚР ¥ҒА-ның клиникалық жэне 
фундаменталды медицина ғылымының ака
демии, м.ғ.д., профессоры жэне бірнеше 
ғылым кандидаттарының үстазы. Ол өзінің 
қажырлы еңбегінің аркасында, клиникалык 
жэне фундаменталды медицина ғылымы 
өрбіп, қалыптасуына ат салысып коймай, 
функционалды анатомияны клиникамен са- 
бақтастыру барысында, «Клиникалық ана
томия» т.б. оқулыктардың иегері.

Сонымен қатар, елімізде анатомия ғы- 
лымының өрістеп дамуында, Б.Е.Абдра- 
химов пен Қ.Ш.Шакеновтың, А.А.Ахун- 
дованың, Л.П.Аниченконың, С.Е.Киселева- 
ның, Х.М.Асфендияровтың, Е.С.Олшевский- 
дің, Г.И.Одинцованың, В.К.Вровконың, 
А.С.Сахипбаевтың, В.П.Цойдың, С.М.Мука- 
нованың, З.А.Сариеваның, Т.С.Косманбетов- 
тың, Н.С.Сабралиевтің, Н.Б.Абсалямованың, 
Е.Тебеновтың, Р.И.Исмагуловтың, С.Н. Ро- 
манюктың, ҚЕ.Сисабековтың, Н.А.Даненов- 
тың, А.Т.Дюсембаеваның, У.А.Исабекова- 
ның, Б.Ш.Шакеновтың, Г.Р.Мыңжанованың, 
Қ.Т.Дакенованың,А.А.Абилованың,Ж.М.Ер- 
ментаева мен И.З.Какетаеваның т.б. ғалым- 
дар мен үстаздардың болашақ дәрігерлерді 
тэрбиелеуде, олардың есімдерін өте терең 
ілтипатпен айтуға болады.
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І-ТАРАУ

Адамның қаңқасы 
туралы ілім

(OSTEOLOGIA)



ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

«Адамның қаңқасы галымдардың ңолында, 
бойындагы қупияларды сацтамайды»

Л.Е.Этинген.

І-тарау
Тірек-қимыл ағзалардың анатомиясы. _

Тірек-қимыл аппараты деп адамның қаң- 
қасын, қаңқаның болмысын, тірегін, ішкі 
ағзалардың қорғанышын күраушы, қызметі 
шытырманды, күрделі кұрылым.

Бұл қүрылым, топографиялық орналасуы- 
на, атқаратын кызметіне байланысты, қыз- 
меті бір-бірімен тэуелді жэне сабақтас, 
күрделі 3 жүйенің жиынтығынан:

а) адамның қаңқасынан; э) кацқаларды 
козғалысқа келтіруші сүйек аралык косы- 
лыстардан; жэне б) қосылыстарды функ
ционалды түрғыда қозғалысқа келтіруші 
бұлшыкеттерден түрады.

Адамның канкасы.

КіІ-сурст. Алам к ан касы н ы н  ж а.іпы  көрінісі.

Ерекіиеліктері:
Адам қаңқасы, дене мүшелерінің кеңістік- 

тегі тіректік козғалысын рычагтық, қорға- 
ныштык жэне иммундык кызметті атқару- 
шы кұрылысы мен кызметі өте күрдёлі жүйе 
екендігі баршаға аян.

Адамның каңқасы, skeleton (skeletos), 
208-210-ға жуық, атқаратын қызметіне бай
ланысты симметриялық жағдайда орна- 
ласып, күрделі түрде өзара қосылыстар 
арқылы байланысқан так жэне жүп сүйек- 
тердің тізбегінен түрады. Кейбір жағдайда 
қосымша, үстеме немесе сесама сүйектерді 
қосып есептегенде, адам каңқасының жалпы 
саны 300-ге жуық сүйектерден түрады.

Топографиясы:
Адам қаңқасы топографиялык орнала- 

суына, сыртқы пішініне жэне атқаратын 
қызметіне байланысты бірнеше топ сү- 
йектерге:

а) бассүйектерге; э) тұлға сүйектерге;
б) иық белдеу; в) қол; г) қол басы; д) жам- 
бас белдеу; ж) сан; з) сирак; и) аяқ басы 
сүйектеріне бөлінеді (№1-сурет).

Сыртқы пішініне қарай сүйектер:
Адам қаңқасының, сыртқы көріністердің 

әртүрлі пішінді болып келуіне, сыртқы ор- 
таға бейімделуіне байланысты, эртүрлі пі- 
шінді болып келуі сондықтан. Сол себепті, 
сүйектер: а) үзын немесе түтік тэрізді; 
э) жалпак; б) қыска; в) аралас; г) ауалы 
немесе пневматикалык сүйектерге бөлінеді.

Олардың өзіндік функционалды ерекше- 
ліктеріне тоқталар болсак.

Түтік тәрізді сүйектердің 
ерекшеліктері:

Түтік тэрізді немесе үзын сүйектер, үш 
бөліктен: а) ортаңғы бөлігі денесінен, di- 
afis\ э) проксималды жэне дисталді үшынан 
немесе эпифиздерінен, epiphsis ргосһіта- 
lis et distalis; жэне даму кезінде, бойлай 
өсуіне ықпал ететін, диафиз бен эпифиз- 
дің аралығында орналасқан, өсу зонасы, 
метафиздерден, metaphysisprochymalis et dis
talis түрады.

Сонымен қатар, түтік тәрізді сүйектердің 
бойында, даму сатысынан кейін, бұл- 
шықеттер бекитін шығыңкылар мен өсін- 
ділер немесе апофиздері, apophysis, бай- 
қалады.

14



І-тарау. АДАМНЫҢ КАҢҚАСЫ ТУРАЛЫ ІЛІМ (OSTEOLOGIA)

Қүрылысы:
Түтік тэрізді сүйектердің көлденең ке- 

сіндісінде, сыртынан қуыстықка қараған 
бетіне бағыт алған, кұрылысы мен қызметі 
өте күрделі мына төмендегі қүрылымнан 
гұрады:

1. Қан тамырлар мен нервтерге өте бай, 
сырткы беті сүйек қабығынан, periosteum; 
(№2-сурет.)

Қызметі: сүйектік тінді коректендіріп 
коймай, зат алмасу процесін реттеу.

2. Сүйек қабығының астында, тығыз 
сүйек затынан, substantia compacta, түрады. 
(№2-сурет.)

№2-сурет. Түтік тэрізді сүйектіц күрылысы.

1-түтік тәрізді сүйек. 2-түтік тэрізді 
сүйектің қабықшасы. 3-сүйектің кеміктік 
бөлігі.

Қызметі: тіректік жэне корғаныштык 
кызмет атқару.

3. Тығыз затының астында немесе қуыс- 
тыкка жақын орналасқан кемікті немесе 
кеуекті затынан, substantia spongiosa, түра- 
ды (№4, 1-сурет).

Қызметі: қанды түзумен қатар, иммун 
жүйесініңжызметін реттеу.

4. Қуыстықтың ішінде, қүрсақтық даму 
кезінен бастап, туғаннан кейін 2-3 жасқа 
дейін байқалатын кызыл кеміктен немесе 
кызыл сүйек майынан, 12-18 жастан кейін 
айналатын сары сүйек майынан түрады.

Қызметі: қанды түзумен катар, зат ал
масу процесіне жэне иммун жүйесінің қыз- 
метіне үлесін қосу.

5. Сүйектердің серпімділік касиеті мен 
механикалык беріктілігі, сүйектердің сырт
кы пішімі мен қүрылысына тікелей 
байланысты екендігі сараптау кезінде анық- 
талды. Мысалы, А.О. Обысованың ғылыми 
еңбектеріне сүйенсек: Ортан жілік -  1,5 т. 
салмақгы, асықты жілік-1,6-1,8 т, тоқпан жілік 
850 кг, омыртқа бағанасы 700-2000 кг салмақ- 
ты жеңетіндігін анықтады. Қабырғалардың 
беріктілігі, жастарда 110 кг/см2 салмакты 
кұраса, кэрі адамдарда бүл өлшем, 40 кг. ға 
кем екендігі анықталды.

Бүл өлшемдердің практикалық мэні, 
эсіресе жаттығу кезінде, ғарышкерлер мен 
спортшы мамандарды дайындауда тәжірибе- 
сінің маңыздылығы зор екендігі белгілі.

Жалпац сүйектердіц өзіндік 
сипаттамасы:

Жалпақ сүйектер, адам денесіндегі қуыс- 
тықтардың қабырғаларын қүрап кой
май, көлемді келіп бүлшықеттер бекитін 
бүлшықеттер беттерінен түрады. Жалпақ 
сүйектерге: бастың қаңқасы, жамбас сүйегі 
мен қабырғалар және жауырын сүйегін 
мысалға келтіруге болады. Бүл сүйектер 
эдетте атқаратын қызметіне байланысты 
жүқалау келіп орналасады.

Қүрылысы:
Көлденең кесіндісінде:
а) сыртқы беті, тығыз сүйектік табақша- 

дан lamina externa, жэне;
э) ішкі, тығыз, сынғыш сүйектік табақ- 

шадан, lamina interna, жэне;
б) жалпақ сүйектің сыртқы және ішкі 

тығыз табакшаның аралығында кемікті 
қуыстық, diploe, орналасқан.

Қызметі: қорғаныштык қызмет атқару.

Қысца сүйектердің өзіндік 
сипаттамасы:

Қысқа сүйектердің ерекшеліктеріне тоқ- 
талар болсақ:

-  Біріншіден, денеге түсетін ауыр салмақ 
пен күшті қозғалыстың түсетін, үйлесімді 
жерлерінде орналасқан.

Мысалға: білезік сүйектері мен тілерсек 
сүйектерді мысалға келтіруге болады. 
Мүндай сүйектерді: бірнеше буын беттері- 
мен жүқалау келген тығыз қабаты ажыра- 
тылса;
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-  Екіншіден, мұндай сүйектердің үш өл- 
шемдері шамалас келген.

-  Үшіншіден, күшті кысымның эсерінен 
козғалыс кезінде, буын беттері, ауыр сал- 
мақты жеңу үшін козғалыс кезінде, буын 
беттері бір-бірінен тайып кетпес үшіи, 
«шаро-подшевникке» үқсас қозғалысқа келуі 
сол себепті.

Қызметі: тіректік жэне салмақты жеңу.

Аралас сүйектердің өзіндік 
сипаттамасы:

Аралас сүйектердің құрылысы өте кур- 
дел!, геометриялдық өлшемдері жоқ неме
се сәйкес келмейтін сүйектерге жатады. 
Мүндай сүйектерге бүгана сүйегі мен самай 
сүйектерді мысалға келтіруге болады.

V. Пневматикальщ немесе ауалы 
сүйектердің сипаттамасы:

Пневматикалық немесе куысты сүйектер 
қүстарда жэне адамдарда тыныс алу жүйе- 
сінің дамуына байланысты бас сүйектерде 
кездеседі.

Қызметі:
Адамдарда, қосымша резервтік қуыс- 

тықты жэне бас қаңқасының эртүрлі сі- 
лікпелі соққыларға қарсы түруға беріктілігін 
сақтаумен қатар, ауаны жылыту.

Адам қанкасының ерекшеліктері.
Адамның қаңқасының атқаратын қызметі 

өте күрделі:
-  Біріншіден, бүкіл денеге түсетін ауырт- 

палыктың тірегі немесе таянышы болып 
саналаса;

-  Екіншіден, ағзаларды сыртқы ортаның 
эсерінен қорғау үшін: кеуде, іш, жамбас 
қуыстығын, омыртқа өзекшесін, мидың са- 
уытын т.б. қуыстықтарды кұрайды;

-  Үшіншіден, биомеханикалық немесе 
рычаг түрінде қозғалысқа қатысады;

-  Т өртіншіден, сүйектің кемігі, қанды түзу 
қызметін атқарып қоймай, иммун жүйесінің 
сарқылмас орталығы болып саналады.

Сонымен катар, адам организмінің руха- 
ни күшін қолдау немесе иммун жүйесінің 
орталығы болып саналғандыктан, адамның 
күш-куатын көтеру үшін, сүйек кемігінен 
бағаналы жасушалардың қолданылуы сол 
себепті. Сол себепті, сүйек кемігі бағаналы

жасушалардың бастапқы элементтерінің түп 
нұскасы болып саналады.

Сол себепті, сүйек кемігінің кұрылысы 
мен қызметінің біркелкі емесі айқын бай- 
қалып қоймай, ересек адамдарда ■ иммуно
компонент! жасушалардың қайнар көзі бо
лып саналады.

Сүйектіц макроскопиялык 
қүрылысы.

Адамның денесі, симметриялды жағдай- 
да орналаскандықтан жүп жэне так сүйек- 
терден түрса, арнайы өндеуден өтіп, кеп- 
тірілген каңқаның калыпты жағдайдағы 
жалпы салмағы 5-6 кг.-га тең, немесе дененің 
жалпы салмағының 8 -  10% ( ‘/5 7 ?) құрайды.

Сүйектер көлденең кесіндісінде, бірне- 
ше қабатты қүрылымнан түратындығы 
барша оқырман қауымға белгілі. Оларға 
тоқталар болсақ (№3-сурет):

№3-сурет. Сүйектін ішкі күрылысы.
1- остеон табакшасы. 2- остеон жасушасы.

3- сұйектің орталық өзекшесі.

1. Сүйектің сыртқы беті, сүйек қабық- 
шамен, periosteum, көмкерілген. Сүйектік 
кабыкшаның терең кабаты, берік дәнекер тін 
мен қан тамырларға, нервтерге жэне лимфа 
тамырларға өте бай:

а) сырткы дәнекер тінді қабаттан және; 
э) сүйектің өсуі мен дамуын ретгеуші ішкі 

остеогенді қабаттан түрады (№4,5-сурет).

Негізгі қызметі:
Сүйектің қалындығын немесе көлденең 

бағытта өсуін реттеу.
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2. Сүйектің тыгыз заты, substantia сот- 
pacta, орналасқан. Тығыз затгың сыртқы 
беті сырткы табақшамен көмкерілсе, ішкі 
сүйектік қуыстан эндеостпен көмкерілген 
ішкі қабат арқылы шектелген. Тығыз зат- 
тың терең қабаты, сүйектік тінінен (остеон- 
нан) жэне сүйектік тінге параллель бағытта 
орналаскан орталық немесе Гаверсов өзек- 
шелерден жэне бұл өзекшелерден сүйектің 
бетіне карай бағыт алған қосымша Фолькман 
атты өзекшелерден түрады. Өзекшелер ар- 
қылы қоректендіруші қан тамырлар мен 
нервтер өтетіндіктен қоректік өзекшелер, 
canales nutrici, немесе Гаверсов озекшесі деп 
аталынады. Олардың жалпы саны, эр сүйекте 
1-2 млн шамасындай (№5-сурет).

Г аверсов озекшелердің қабырғалары шең- 
бер бағытта орналаскан сүйектік табақша- 
лардан түрады. Бүл қүрылымның жалпы 
жиынтығын сүйектің структуралық бір- 
лестігі остеон деп аталынады.

Остеондардың қүрылысы:
Остеондар, цилиндр бағытта бірін екін- 

шісінің ішінде орналаскан 5-20-дай табақ- 
шалардан жэне орталығында Гаверсов озек- 
шесінен түрады. Остеондардың диаметрі, 
0,3-0,4 мм-дей. Аралығында аралык сырт
кы жэне ішкі табақшалармен шектелген 
(№3-сурет).

Сайып келгенде айтарымыз, остеон мен 
остеонның сыртқы бетіндегі интерциалды 
жэне сыртқы ішкі табакшалардың жалпы 
жиынтығын сүйектің тығыз заты, substantia 
compacta, деп аталынады.

Қызметі: сүйектің беріктілігі мен өсуін 
реттеу.

3. Сүйектің кемікті (кеуекті) заты, sub
stantia ossium spongiosa, ол сүйектің тыгыз 
заты мен сүйек қуысының аралығында ор
наласкан.

Кемікті заттың терең кабаты: а) сүйекке 
түсетін қысым мен тартылу күшті жеңу 
үшін; ә) белгілі бағытта бүрыш кұрап, доға 
тэрізді иіліп, бағана түрінде қысымға қарсы 
түрушы жэне серпімділік касиетін сақтаушы 
табакшалар мен үяшықтардан.

б) аралығында орналаскан жілік майынан 
түрады (№4-сурет).

№ 4-сурет .  С ү й е к т ін  кем ікт і  заты .
1-сүйектің кемікті заты. 2-сүйектің тығыз заты жэне 

табакніалары 3-сүйектің милы бөлігі. 4-сүйектін 
коректік тесігі

Оларға жеке тоқталар болсақ:
1. Кемікті заттың табақшалары, топогра- 

фиялық орналасуы мен қызметіне жэне бір- 
біріне бүрыш қүрап орналасқан:

а) қысымға қарсы түрушы, тік сызықша- 
ның бойында орналасқан табақшалармен.

э) сүйектің серпімділік қасиетін сақтау- 
шы кәлденең бағытта орналасқан табақ- 
шалардан түрады (№4, 1-сурет).

Қызметі: адам каңқасына түсетін қысым 
мен тартылу күшке карсы түру.

Сайып келгенде айтарымыз, ересек адам
дарда сүйектердің сыртқы пішіні мен сер- 
пімділігі, иімділігі жэне беріктілігі, жоға- 
рыда айтылып откен табақшаларға тэуелді.

Сонымен катар, сүйектің сыртқы пішімі 
мен көлемінің, кұрылысының озгешеліктері: 
а) сүйектердің топографиялық орналасуына; 
э) аткаратын қызметіне; б) сол маңдағы 
бүлшыкеттерге; в) бүлшыкеттердің тартылу 
күшіне байланысты.

Сол себепті:
а) Біріншіден, динамикалык қозғалмалы 

бүлшықеттердің сүйектері кішілеу болып, 
тірекгік немесе статикалық бүлшықеттердің 
сүйектердің ірілеу болып келуі;

э) Екіншіден, бүлшықетгердің тартылу 
күшінің элсіреуіне байланысты, сүйектер- 
дің кішірейіп, жүкаруы сол себепті.

2. Кемікті зат табақшалардың аралығын- 
дағы үяшықтарда, сүйек майы, medullaos- 
seum орналаскан. Бул кұрылымның негізгі 
кьымёті қанды түзумен кагар иммун 
жүйееанін саркыямас ошағы болып еана-
ладГІі̂ '™ іШ Ш
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Кемікті заттың канды түзуші күрылым- 
ды гемопоэтикалық тіндер деп аталынады. 
Қанды түзуші-гемопоэтикалық тіндер, эм- 
брионалдық даму сатысында:

а) қанның элементтерін түзуші мио- 
лоидты тіндер; ә) иммун жүйесінің түп 
нүсқасы лимфоидтық тіндерге бөлінеді.

Сүйектердің миолоидты 
тіндері.

-  Миолоидты тіндер, постнаталді неме
се туғаннан кейінгі даму кезенде, сүйектің 
кемігінде орналасқандықтан, сүйек майы 
деп аталынады. Сүйек майы, ол қанның 
элементтерін түзуші, милоид тіндердің «кай- 
нар көзі» болып саналады.

Сүйек майы, даму сатысында құрылы- 
сына жэне атқаратын қызметіне байланысты 
сүйектің қызыл жэне сары майдан түрады.

1. Сүйектің қызыл майы, medulla ossium 
rubra, ол түтік тэрізді сүйектердің эпифи- 
зінде, бас сүйек, қабырға мен тес сүйектің, 
мықын сүйегі қанатының, т.б. сүйектердің 
кемігінің үяшығында орналасқан (№7-су- 
рет). Сүйек майының қызыл түсті болып 
келуі, қанның қызыл түйіршіктерін түзуші 
гемопоэтикалық тінге байланысты.

Сүйектік қызыл май, қүрсақтық даму 
кезіндегі эмбриондар мен жаңа туған нә- 
рестелердің кемігінде кездеседі. Олар кемік 
табақшасының ретикулярлы талшыктары 
мен жасушалардың ілмектерінде:

а) эртүрлі деңгейде дамыған қанның 
кызыл түйіршіктері; б) қан тамырлар мен 
нервтердің өрімдері байқалады.

Қызметі: қанды түзумен катар, иммун- 
жүйесінің сарқылмас бүлағы болып сана
лады.

2. Сүйектің сары майы, medulla osseum 
flava, ол түтік тэрізді сүйектердің диафизін- 
де орналаскан. Бүл күрылымның қүра- 
мында, қанның қүрамын түзуші элементтері 
жоқ, май жасушалардан түрғандыктан са
ры түсті болып келуі сол себепті. Көпшілік 
жағдайда, сүйектік қызыл майдың сүйектік 
сары майға алмасуы биік таулы аймақтарда 
сүйектік қызыл майдың сары майга айналуы 
немесе керісінше сүйектік сары майдың 
қызыл майға айналуы байқалады.

Сүйектердің, лимфоидты түйіндері.
Лимфоидтық түйіндер, иммун жүйесінің 

түп нүсқасы болып саналады. Иммун жү- 
йесі, сондай-ақ өз алдына дербес: нерв, ас 
қорыту жэне тыныс алу жүйесі сияқты өз 
алдына дербес жүйе. Түтік тэрізді сүйек- 
тердің кемігі, теңдесі жоқ тек жалғыз иммун 
компоненті жасушаларды түзуші орталық 
болып саналады. Сонымен катар, ол дербес 
антителаны түзуші жасушалардың кызметін 

. қадағалайды.
Бүл жүйенің басқа жүйелерден үш ерек- 

шеліктерін атап өтуге болады:
-  Біріншіден: адам денесінің барлық ай- 

мағында топталып орналасса;
-  Екіншіден: бүл жүйенің өнімдері кан 

тамырлар арқылы таралса;
-  Үшіншіден: бөгде заттарға қарсы түру- 

шы бойынан антителаны түзу .
Иммун жүйесі деп, бүкіл денедегі лим- 

фоид ағзалар мен лимфоид жасушалардың 
жиынтығын айтамыз. Дегенмен бүл жүйе- 
ге: лимфа түйіндері, көкбауыр, сүйек майы 
т.б. ағзалардың жататындығы кейінгі кезде 
белгілі болды. Иммун жүйенің кұрылысы 
және қызметі, бүл жүйені өз алдына дербес 
Караганда толық баяндалады.

Сүйектің микроскопиялық күрылысы.
Сүйектің беріктілігі сүйекгің физико- 

химиялық қүрылысына, сүйектің конструк- 
циясына жэне қүрамындағы органикальщ, 
бейорганикалык түздардың күрамына тіке- 
лей байланысты.

Сонымен катар, сүйек минералды зат 
алмасу процесіне қатысып коймай, кальций 
мен фосфор т.б. түздардың қоймасы болып 
саналады.

Tipi адамның сүйегі сүйектік тіндерден 
түрады. Сүйектік тіндердің өзі дәнекер тін- 
ді жасушалардан аралығы коллаген мен 
минералды түздарға бай элементтерден:

а) сүйектің серпімділігін сактаушы, 28% 
немесе '/, органикалык (коллагендер мен 
протеиндерден) жэне 50% судан, 15,75% 
майдан т.б. заттардан;

э) беріктілігі мен тіректік қасиетін сак
таушы, 67% немесе 2/3 бейорганикалық 
қүрамалардан: гидрооксиапатит кристал-
дарынан жэне кальций, фосфор, магний, жез,
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темір т.б. тұздардан тұрып қоймай, жоғарыда 
аталып өткен тұздардың қоймасы болып 
саналады. Tipi адам сүйегінің денеге түсетін 
10 кг/см салмаққа төтеп беруі сол себепті.

Сонымен катар, сүйек: 50% -  судан, 
15,75% -  майдан жэне 21,85 % қоспа тү- 
рінде орналасқан кальции, фосфор, магний 
т.б. бейорганикалық түздардан жэне микро- 
элементтерден, жанды (тірі) сүйек А, Д, С, 
т.б. витаминдерден тұрады.

Сүйектердің беріктілігі, жоғарыда айты- 
лып өткен негізгі қүрамалардың бірлестігі 
арқылы атқарылады. Бұл бірлестіктің ара 
қатынасының бүзылуы, бірлестігі мине- 
ралтропты гормондардың қызметіне тікелей 
байланысты.

Балаларда, Са түздардың жетіспеуіне 
байланысты, рахит ауруының пайда болуы, 
керісінше, қарт адамдарда, бүл процестің 
бүзылу нэтижесінде, сүйектердің морт сын- 
ғыш келуі немесе сүйектің сыртқы пішіннің 
өзгеруі, сол себепті.

Сынган сүйектің бітісуі, сүйектің терең 
қабатында бір кезеңде өтетін, қүрылысы 
мен қызметі өте күрделі екі ауқымды: бүл 
қүрылымның дамуын реттеуші остео
бласт жасушалар мен сүйектің кері дамуын 
реттеуші остеокласт жасушаларға тәуелді.

Сонымен катар, адам каңқасының бе- 
ріктілігі мен серпімдік касиетін мына төмен- 
дегі мысалдан көруге болады. А.О.Обысо- 
ваның ғылыми еңбектеріне сүйенсек: 
орган жілік —1,5 т. салмақгы; асықгы жілік -  
1,6—1,8 т. салмақты; тоқпан жілік 850 кг 
салмакты; жас балалардың қабырғалары 
85-110 кг/см2 салмақка шыдас берсе, карт 
адамдардың қабырғалары керісінше 40 кг 
салмақты, омыртка бағанасы 700-2000 кг 
салмақты жеңе алады деген.

Сайып келгенде айтарымыз, адамның 
каңка қүрылысы мен кызметі күрделі кү- 
рылым. Бүл қүрылымның калыпты жағ- 
дайда калыптасуы: өзіндік ішкі қүры-
лымына, сырткы ортаның әсеріне, түқым 
қуалаушылыққа жэне түрмыстық жағдай- 
ға байланысты екені ғылыми түрғыда дэ- 
лелденген.

Соңғы кездегі ғылыми жетістіктерге 
сүйенсек, ғалымдар В.Борисов пен О.Гор
лов 1961 ж. ғылыми тэжірибелік еңбек-

терінде, космологиялық немесе элемді зерт
теу болжам бойынша, әлемдік қысым тірек- 
қимылы жүйесіне эсері зор екендігі аньщ- 
талған.

Мысалы, ғарыштық үшу кезінде, АҚШ- 
тың ғарыштық кемелерде: «Джеми-4», «Дже- 
ми-5», үшқан ғарышкерлердің қаңқалары- 
ның кұрамында бейорганикалык түздардың 
кемігендігін дэлелдеп қоймай, эр адамдарда, 
сүйектің тығыз заты мен кеуекті затгардың 
қысымға төзімділігі бірдей еместігін ғылыми 
түрғыда дэлелденген.

Адам қанқасыныц рентген 
анатомиялық көріністері.

Тірі адам ағзаларының қалыпты және 
патологиялық жағдайдағы көріністерін, рент
ген сэулесі арқылы анықтап, клиникада 
алғашқы рет қолданган профессор Д.Г. Рох
лин болатын.

Сол кезден бастап, клиникалық жағдай- 
да, бүкіл ағзалар мен адам қаңқасының 
кұрылысы мен жастық ерекшеліктерін жэне 
олардың ауруға шалдықкан жағдайдағы 
көріністерін аныктап, дүрыс емдеу әдістерін 
қолдану үшін, қолайлы кезең туды, бүл 
куанарлық жағдай.

Адам каңқасын рентген сәулесі арқылы 
сараптау кезінде, сүйектердің қүрылысының 
біркелкі келмеуіне байланысты: сүйектің 
тығыз заты мен кемікті бөлігінің қүрылысын 
анық көруге болады (№11-сурет).

А Ә Б
№5-сурет. Сүйектердін кеміюгі бөлігінін 

архитектуралык көрініетері.
А Ортан жіліктің проксимальды бөлігінін 

кесіндісінің көрінісі.
Ә. Түтік тэрізді сүйектін кемікті бөлігінін 

орналасуы.
Б. Кеуде омыртканың көлденең кесіндісінін көрінісі
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№6-сурет. Аяк-басы сүйектердін рентгено-граммасы.
1 - медиалді сына тэрізді сүйек. 2- қайықша тэрізді

сүйек. 3- асыкты сүйек. 4- асықгы жілік сүйек.
5- өкше сүйек. 6- текше тэрізді сүйек. 7- табан сү-

йектер. 8- башпай сүйектердің бакайшықтары.

Сүйектің тығыз заты мен кеуекті зат- 
тардың рентгено-граммадағы көріністері 
құрамындағы Са тұздардың мөлшеріне жэне 
тығыздығына байланысты: сүйектің тығыз 
заты, substantia compacta рентгено-граммада 
көріністері «ашық түсті» болып байқалса, 
кеуекті заты, substantia spongio-sa, олардың 
табақшалары аралығындағы үяшыктары кө- 
лемі эртүрлі, күңгірт түсті тор тэрізді болып 
байқалады (№5-сурет).

Оларға тоқталар болсак:
1.Түтік тэрізді сүйектердің өзіндік жэ

не рентгено-граммадағы ерекшеліктеріне 
тоқталар болсақ:

-  Біріншіден, түтік тэрізді сүйектердің 
денесінің маңындағы тығыз заты жүкара 
келе эпифиздерінің тығыз затына уланса,

-  Екіншіден, екі жақтық кеуекті заттың 
аралығындағы ұяшықтары, біркелкі күңгірт 
түсті келіп, айқын көрінеді (№5-сурет-рент- 
гено-грамма).

-  Үшіншіден, түтік тэрізді үзын жэне 
қысқа сүйектердің эпифизіндегі кеуекті 
заттың табакдіалары, жіңішкелеу тор тэ- 
різденіп бағана түрінде орналасқан. Олар- 
дың орналасуына жэне қалыңдығына қарап, 
сүйекке түсетін кысымның мөлшері мен 
қысым кезінде табақшалардың иілгіштігі 
мен сынған сүйектің деңгейі анық байқалады 
(№6-сурет-рентгено-грамма).

2. Пнематикалық немесе ауалы куыстык- 
тар тек бас сүйекте кездеседі (№7-сурет- 
рентгено-грамма).

№7-сурет. Түрік еріннін, бүйір бетінін 
рентгено-граммадағы көріністері.

1 -түрік еріннін гипофиз ойысы. 2-сына тэрізді сүйектің
қойнауының көрінісі. 3-түрік еріннін төмпешігі. 

4-иілген апофиз өсіндісі. 5-арткы апофиз өсіндісінін иілуі. 
6-түрік еріннің арқасы. 7-түрік еріннің гипофиз ойысы.

Тыныс алу жүйесіне байланысты бол- 
ғандықтан, резервтік қуыстьщтар деп ата
лынады. Бүл куыстықтар, ересек адамдарда 
айқын байқалады.

Рентгено-граммада, ауалы сүйектің кө- 
леңкесі ашық түсті сызықшамен шектел- 
ген. Ауалы куыстың шырышты кабыкшасы 
қабынған жағдайда, сүйьпсгықтын деңгейі 
анық байқалады.

3. Мидың қан тамырлары мен мидың қой- 
наулары, олардың қосылыстары, рентгено- 
граммада бірде кендеу, бірде жіңішке ашық 
түсті сызыкша түрінде орналасқан.

4. Сонымен катар, сүйекте орналасқан 
өсу нүктелер арқылы, сүйектің жастық 
ерекшеліктерін анықтауға болады.

Сүйектің эмбрионалдық дамуы омырт- 
қалы жануарларда, олардың түр ерекше- 
ліктеріне байланысты, қаңқаның дамуы 
үш -  жарғақтық, шеміршектік жэне сүйектік 
тіндер негізінде өтеді.

Мысалы:
1. Ланцетниктің қаңқасы жарғактык тін- 

дердің негізінде жарғақтық каңкалардан 
тұрса;

2. Жоғарғы сатыдағы жануарлардың каң- 
қалары шеміршектік тіннің негізінде өтеді. 
Олардың қаңқалары, шеміршектік тіннің 
негізінде дамып, шеміршектік-қаңканы тү- 
зеді. Мысалы, балықтарда.
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3. Шеміршектік каңка, одан эрі даму 
сатысында берікгілігі жағынан мықты сү- 
йектік тінге айналып, сүйектік каңқаны тү- 
зеді.

Адам қаңқасының өркендеу кезеңіне 
тоқталар болсак, жалпы қанкалардың сү- 
йектену процесі: жарғақтык, шеміршектік, 
жэне сүйектік даму кезендерден өтсе, бу
тана сүйегі мен бас сүйектің қақпағы, да
му кезеңінде шеміршектік даму кезеңінен 
өтпей, тек дэнекер тінді жэне сүйектік да
му кезеңнен өтетіндіктен, мүндай сүйек- 
терді бастапқы немесе жабынды сүйек деп 
аталынады.

Мысалға: бас сүйек какпағының даму 
сатысында жарғақтық тіннен өтуіне бай
ланысты жүкті әйелдердің босанған кез
де, нәрестенің жамбас куысынан еркін өтуі 
сондықтан. Бас сүйек қақпағының еңбектері 
мен омыртқа аралық дискінің сілікпесі, nuc
leus pulposus, жарғақтық каңқаның қалдығы 
болып саналады.

Сүйектпік нүктелердің немесе
остеобластьщ даму ерекиіеліктері.
Сүйектік нүктелер, punctum ossificationes, 

белгілі сүйектің бөліктерінде орналасқан 
сүйектік нүктелерден басталады.

Сүйектік нүктелерге келеек, олар терең 
жэне сәуле бағытта орналасқан сүйектік 
бағаналардан тұрады. Сүйектік бағаналар, 
даму сатысында бір-бірімен өзара айқасып, 
сүйектік бағаналар торларын қүрап қоймай, 
бағаналы торлардың ілмегінде қан тамырлар 
мен сүйек миын түзуші жасушаларды қү- 
райды.

Остеобластар немесе сүйектік нүктелер 
одан эрі даму кезінде, сүйек аралық зат- 
тарды түзіп қоймай, бойында кальций тұз- 
дарын сіңіріп, сүйектік жасушалар остео- 
цитке айналады. Остеоциттер, одан эрі даму, 
сатысында сүйектің тығыз заты мен кеуекті 
заттьь қүраса, беткей бөлігі даму сатысында 
сүйек қабықшасын түзеді.

Сүйектердің сүйектену ерекшеліктерй
І.Тұлға сүйектер мен кол-аяк сүйектер 

жэне бас сүйектің негізі даму сатысында 
шеміршек тіннің негізінде дамиды.

Сүйектік нүктенің сыртқы бетінен даму 
сатысында шеміршек үстілік қабықшаны 
кұраса, сүйектік нүктенің шеміршекке жа- 
қын терең қабатынан қан тамырларға бай өсу 
қабатын түзеді.

Сүйектердің әлеуметтік жагдайиіарга 
байланысты өзгерістери 

Адамның эртүрлі тіршілік ортада еңбек 
етуіне байланысты, іс-эрекетгер, тірек қи- 
мыл жүйесіне, соның ішінде бүлшықеттер 
мен адам қаңқасына эсері ете зор.

Бүлшықеттер қызметінің жүйелі немесе 
систематикалық түрде жаттығуына байла
нысты, бүлшықеттер мен сүйектердің кө- 
лемінің артуымен қатар, бұлшықеттердің 
сүйекке бекитін түста сүйектің көлемі ар- 
тып, сүйектік төмпешіктер мен бүдырлар, 
жэне өсінділердің т.б. кұрамалардың қа- 
лыптасуы сол себепті.

Сүйектердің қартаю кезіндегі 
өзгерістері 

Адамдар жасы келіп қартайған шақта, 
сүйектерде едэуір өзгерістер байқалады.

Мысалы:
-  Біріншіден, сүйекгердің сыртқы бетінде, 

мөлшерден тыс, ізбес түздардың шөгінді- 
лері (остеофиттер) пайда болса;

-  Екіншіден, сүйек кемігінің сүйектік та- 
бақшалары сиреп, кері даму нәтижесінде, 
үяшықтары кеңейіп, сүйектің салмағы жеңіл- 
деп, остеопорозға экеліп соғуы жиі бай- 
қалады.

Адам қаңқасының жеке топ сүйектерінің 
функционалды ерекшеліктеріне тоқталар 
болсақ.

Түлға сүйектердің ерекшеліктері.
Түлға сүйектері деп адам денесінің түл- 

ғасын, тіректік, қорғаныштық, иммун жү- 
йесінің сарқылмас бастауын жэне сүйек- 
тердің аралығындағы косылыстарды қозға- 
лысқа келтіруші, тақ жэне жүп сүйектердің 
жалпы жиынтығын айтамыз.

Түлға сүйектері, топографиялық орнала
суына жэне аткаратын қызметіне қарай үш 
топ, тақ және жүп сүйектерден:

а) омыртқа бағанасынан; э) 12-жұп қабыр- 
ғалардан; б) тос сүйегінен түрады.
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Олардың ерекшеліктеріне тоқталар бол
сак:

Омыртқа бағанасы.

А Ә
№8-сурет. Омыргка бағанасы.

А- Омыртка бағанасының бүйір бетінің көрінісі.
Ә- Омыртқа бағанасының алдыңғы бетінің көрінісі.

I- мойын бөлігі. II- кеуде бөлігі. III- бел бөлігі.
IV- сегізкөз бөлігі. V- кұйымшақ бөлігі:

1,3 мойын жэне бел лордозы. 2,4 кеуде жэне сегізкөз 
кифозы.

-  Омыртка бағанасы, columna vertebralis, 
ол бүкіл дененің салмағына қарсы турып, 
тіректік қызмет атқарушы ірі тұлға болып 
қоймай, жұлынның қорабын жэне кеуде, іш, 
жамбас куысының қабырғаларын кұраушы 
күрделі кұрылым (№8-сурет).

Қьізметі:
Омыртқа бағанасы тіректік, қорғаныш- 

тык жэне бүкіл денеге түсетін салмақ пен 
ауыртпалыкты жеңумен катар, корғаныш- 
тык және биомеханикалық кызмет атқару.

Бүл кұрылым, омыртка аралык дискілер 
мен буындар, байламдар арқылы косы
лыстар түзіп орналасқан 33-34 омырткалар 
тізбегінен тұрады.

Топографиялык орналасуьша қарай: 7-мо-

йын, 12-кеуде, 5-бел, 5-сегізкөз, 4-5 құ- 
йымшақ омыртқалардан турады.

Ерекшеліктері:
Омыртқа бағанасының өзіндік ерекше- 

ліктерін функционалды турғыдаң қарайтын 
болсақ, қызметі өте күрделі қүрылым.

Қүдіретті қызметін, бір сөзбен тұжы- 
рымдау қиын. Сол себепті, сол шытырман- 
ды қызметіне бой үрсак:

-  Біріншіден, бүкіл денеге түсетін сал- 
мақты немесе ауыртпалыкты жеңу үшін, 
тіректік қызмет атқаратындыктан, омыртқа 
бағанасын қүраушы омыртқалардың көлемі 
өзгермелі келеді.

Мысалы: а) мойын омыртқаның көлемі 
кішілеу келсе, э) кеуде омыртқалар денесінің 
көлемі, жоғарыдан томен бағытта улғая 
келген, б) сегізкөз омыргкалары салмақтың 
түсуіне жэне кимылсыз болғандьщтан, үш 
бүрыш тэрізді келіп, басқа омыртқаларға 
ұқсастығы жоқ, омыртқалардан түрады.

-  Екіншіден, омыртқа бағанасына түсетін 
салмактың ауыртпалығына жэне сол сал- 
макка қарсы тұрып, жеңу үшін, омыртка- 
ның езіндік серпімелі касиетінің сагиталді 
жазықтықтың бойында орналаскан, қалыпты 
жағдайда тұракты 4 иілімдерді, curvaturac 
vertebralis-. мойын, кеуде, бел, сегізкөз 
иілімдерді кұраса, (№14-сурет);

-  Үшіншіден, жүлын өзекшесі мен кеуде 
торын жэне іш жамбас қуысының қабыр- 
ғаларын кұрайды;

-  Төртіншіден, өмірдің талабына сай, 
өмірлік күбылыстар, туру, жүру, тыныс алу, 
несеп түзу т.б. қубылыстар тулға сүйек- 
тердің, олардың аралығындағы қосылыстар 
арқылы атқарылатындығы бэрімізге аян.

Сол себепті, тулға сүйектердің функңио- 
налды тұрғыда ерекшеліктерін толық ба- 
яндадық деп айта алмаймыз, біздер білмейтін 
сырлары мен өзіндік ерекшеліктері болашақ 
ғалымдардың үлесінде деп білеміз.

Омыртқа бағанасы, эмбрионалдық дам
уына жэне өмірде тік турып тіршілік етуіне 
жэне биомеханикалық қызметіне байла
нысты, серпімелі бірнеше иілімдері ажыра
тылады. Оларға тоқталар болсақ.
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Омыргка баганасының иілімдері.
Топографиялық орналасуына қарай, 4 иі- 

лімдері ажыратылады:
а) дөңес жағы, алға карай иіліп орналас

кан мойын, бел лордозымен;
э) ойыстау келген: кеуде, сегізкөз иілім- 

дері немесе кифозы ажыратылады (№8-су- 
рет).

Жастық ерекиіеліктері.
Жаңа туған нәрестелерде омыртқа ба- 

ғанасының иілімдері болмайды. Нәресте 
басын кетеріп, ұмтыла бастағанда мойын 
лордозы байқалса, тік тұрып, тэй-тэй жүре 
бастағанда бел лордозы қалыптаса бастай
ды. Жалпы омыртқа бағанасының толық 
калыптасуы 18-20 жас аралығында байка- 
лады.

Омыртқа баганасының қалыптан 
тыс ауытқулары.

Омыртқа бағанасының ауытқулары, қа- 
лыпты жағдай мен патологиялык өзгеріс- 
терге ұшыраған жағдайдағы иілімдерден 
түрады.

' г ф

л ш

Yw;
п і л \ і п ▼ ’

№8, э-сурет. Омыртқа баганасының сколиоз 
ауруына шалдыгуына байланысты ауытқулардын 

көріністері (Мовшович И.А. енбектерінен).
А-Ә - омыртка бағанасының туберкулез ауруына 

шалдыгуына байланысты, S эрпіне ұксаган, алдыңғы 
жэне артқы патологиялык иіндердің көріністері.

1. Қалыпты немесе физиологиялық иі- 
лімдер мектептегі окушыларда кездеседі. 

Негізгі себебі:
а) балалардың дұрыс отырмауынан,

э) отыратын орындықтың (партаның) сэйкес- 
сіздігінен байқалса, б) ересек адамдарда 
істейтін кэсібіне байланысты.

2. Омыртқа бағанасының патологиялык 
жағдайдағы ауытқулар, көбінесе: туберкулез 
жэне ісік ауруларына ұшыраған жағдайларда 
жиі байқалады.

Омыртқалардын өзіне тэн ерекшеліктері.
1. Омыртқалар, os vertebrae, сыртқы 

пішіні жағынан қысқа сүйектерге жатады. 
Бұл құрылым, құрылысы жағынан: 
а) денесінен, corpus vertebra', э) доғасы- 

нан, arcus vertebrae', б) омыртка доғасының 
мойнында орналасуы жэне қызметі өзгеше, 
7 жұп жэне так өсінділерден тұрады (№15- 
сурет).

I

№9-сурет. Бел омыртканын жогаргы жэне бүйір 
бетінін корінісі.

1-бел омыртканын денесі. 2-бел омыртканын кабыргалык 
өсіндісі. 3-бел омыртканын жогаргы буын өсіндісінің 

буын беті. 4-бел омыртканын аркапык немесе кылканды
өсіндісі. 5-бел омыртқаның жогаргы буын өсіндісі. 

6-бел омыртканын төменгі буын өсіндісінің буын беті.
7-бел омыртканын көлденең есіндісінің калдьны.

2. Топографиялык орналасуына карай: 
мойын, кеуде, бел, сегізкөз жэне кұйымшақ 
омыртқаларга бөлінсе;

3. Сыртқы пішіні мен орналасуына жэне 
аткаратын кызметіне, эмбрионалдық дам
уына байланысты:

а) шын омыртқалар мен жалган омырт- 
қаларға бөлінеді.

-  Шын омыртқалар, vertebrae verae, деп, 
дагдылы жагдайда, үш бөліктен: омыртқа 
денесінен, доғасынан жэне өсінділерінен 
түратын омырткаларды айтамыз.
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Оларға: III—V] -  мойын, кеуде, бел омырт
калар жатса;

-  Жалған омыртқалар деп шын омыртқа- 
лардан айырмашылығы, өзіне тэн өзгеше- 
лігі бар омыртқаларды айтамыз. Бұл 
омыртқаларға: I, II -  мойын омыртқалар 
мен сегізкөз жэне құйымшак омырткаларды 
мысал ретінде келтіруге болады.

Омыртқалардың өзіндік ерейшеліктеріне 
тоқталар болсақ:

1. Омыртка денесі, corpus vertebrae, ом
ыртка бағанасына түсетін салмақтың көп- 
шілігі омыртқа денесіне түсетіндіктен, 
денесінің басқа бөліктеріне Караганда қо- 
мақтылау болып келуі сол себепті.

Ол омыртка денесінің алдында орнала
сып коймай, үш жазыктыктың: тік, көлденең 
немесе фронталді, сагиталді, горизонталді 
жазыктыктың бойында орналаскан, 6 беттері 
ажыратылады (№9-сурет).

Омыртцаның беттері:
-  Горизонталді жазықтык бойында, жо

гаргы жэне төменгі омырткалардың дене- 
сі мен омыртка дискісі арқылы бетгесіп 
орналасқан жогаргы жэне төменгі беті, 
facies superioret inferior;

-  Көлденең, тік немесе фронталді жазык- 
тықтың бойында орналаскан: а) алдыңгы 
бетімен, facies fnterior; э) қоректік тесік, 
foramen nutricium арқылы тесікшеліп, омырт
ка тесігіне карап орналаскан арткы беті, 
facies posterior, жэне;

-  Сагиталді немесе тік жебе (садақ) 
бағытта, кымшалау келген оң жэне сол жақ- 
тық бүйір беттері, facies lateralis dextra et 
sinistra, ажыратылады.

Қызметі: қорғаныштык жэне омыртқа 
бағанасына түсетін салмақты жеңу.

2. Омыртка доғасы, arcus vertebrae, 
омыртқа денесінің артында, горизонталді 
бағытга, жүлынның бүйір жэне арткы бетін 
қоршап, доға тәрізді иіліп, омыртқа тесігін 
кұрап орналасқандықтан омыртканың до- 
ғасы деп аталынады.

Қызметі: омыртканың денесімен қо- 
сылып, омыртқа тесігін, formen vertebrae, 
құрап коймай, жүлынның өзекшесін жэне 
корабын қүрау (№9-сурет).

Сонымен қатар, омыртқа доғасының, on 
ыртқа денесімен қосылған жерін доғаны 
аякшасы pediculus arcus vertebrae (vertebrc 
lis) деп аталынады.

Омыртқа дога аяқшасының жогаргы те 
менгі бетінде: а) жогаргы жэне э) теренде 
келген төменгі тіліктері' incisura ber-tevral 
superior et inferior, орналаскан.

Қызметі: бүл өз аттас тіліктер, бір-бір 
мен өзара беттесіп, жүлын түйіндері ме 
жүлын нервінің жэне қан тамырларды 
өтетін, омыртка аралық тесіктерді құрайды

3. Омыртқа өс\\щ\лер\,processus vertebra< 
омыртканың доғасында орналасқан: 1 та 
6 жүп өсінділерден түрады. Олар орналас 
бағытына жэне атқаратын кызметіне қарай:

а) омыртқа доғасының ортаңғы бөлігіне 
арқага карай бағытталған, арқалық немес 
қылқанды өсіндімен, processus spinosus',

э) омыртканың доғасына, дененің бүйі 
қапталына қарап орналаскан жүп көлдене 
өсінді, processus transversus, жэне;

б) омыртка аралык буындарды құрауші 
жүп жогаргы буын өсінділерімен, processu 
articulares superiores, төменгі буын өсік 
ділері, processus articulares inferiores, ажь; 
ратылады.

Қызметі: омыртқа аралық байламда 
мен бұлшыкеттер арқылы, омыртка бага 
насын бір деңгейде, вертикалді бағытт 
үстап коймай, омыртқааралық буындарді 
козғалыстарға келтіру.

Жеке топ омыртқалардың өзіндік 
ерекшеліктері.

Мойын омыртқалар.

№10-сурет. Шын немесе типикалык мойын 
омыртканын жоғаргы бетінін корінісі.

1- денесі. 2- кабырғапык өсіндісі. 3- көлденен өсіндісі 
4- жоғарғы буындык өсіндісі. 5- аркалық немесе 

кылканды өсіндісі. 6- кабырғалык көлденең өсіндісініі 
аралык тесігі.
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І-мойын омыртқаны, ауыз омыртқа, at- 
lant, немесе, atlas, деп аталынады. Ол бас 
қаңқасымен козғалмалы түрде, буын құрау 
нэтижесінде түзілген дара сүйек (№17-су- 
рет).

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, ауыз омыртқа, atlant seu 

atlas, кұрылысы жағынан атипикалық не
месе жалған омыртқалардың қатарына жа
тады. Себебі, шүйде сүйек пен тікелей буын 
арқылы қосылыс түзуіне байланысты.

-  Екіншіден, бұл омыртқаның денесі 
жоқ, себебі, эмбрионалдык даму кезінде, II- 
біліктік омыртканың, axis, денесімен бірігіп 
біліктік омыртканың тісшесін, dens, кура- 
тан дыктан.

-  Үшіншіден, бүл омыртқа үш бөліктен 
түрады:

а) алдыңғы; э) артқы доғасынан; б) ауыз 
омыртқа денесінің қалдығы мен доғалар- 
дың түйіскен бөлігі немесе латералді мас- 
сасынан түрады (№11-сурет).

Оларға тоқталар болсақ:
1. Ауыз омыртқаның алдыңғы доғасы, 

arcus anterior, ол қүрсақтық даму кезінде, 
ауыз омыртқаның денесінің кепшілік бе- 
лігі, ІІ-мойын омыртқа мен буындасуына 
байланысты тіс тэрізді өсіндіні, dens, кұрауға 
катысқандықтан алдыңғы доғаның дербес 
доға ретінде қалыптасуы сол себепті.

Алдыңғы доғаның алдыңғы бетінде, 
доғаның алдыңғы төмпешігі, tuberculum 
anterior, орналасса, артқы бетінде, екінші 
мойын омыртқаның тіс тэрізді өсіндісімен 
беттесіп буын кұрайтын буын шүңқырша- 
сы, fovea dentis, орналаскан (№11-сурет).

2. Артқы доғасы, arcus posterior, дөңес 
жағы иіліп, артқа карап орналаскан. Артқы 
доғаның арткы бетінің ортаңғы бөлігінде, 
артқы бөлігінде артқы төмпешік, tuberculum 
posterior, айқын байқалады. Ол әлсіз дамыған 
ауыз омыртқаның қылқанды өсіндісінің қал- 
дығы болып саналады (№11-сурет).

3. Латералді бөлігі немесе (массасы), mas- 
sa lateralis, ол ауыз омыртқаның алдыңғы 
доғасы мен артқы доғаның қосылған же- 
рінде орналаскан күрделі кұрылым. Лате-

ралді бөліктің (массаның) жоғарғы, төменгі 
жэне бүйір беттері ажыратылады. Оларға зер 
салар болсақ:

а) жоғарғы бетінде, бүл сүйектің жоғар- 
ғы буын өсіндісінің, шүйде сүйегінің ай- 
даршығымен беттесіп буын күрайтын овал 
тәрізді, жоғарғы буын беті, facies articularis 
superior, орналасса;
. э) төменгі бетінде, көлденең жазықтың 
бойында орналаскан ауыз омыртқаның бу
ын өсіндісі мен оның буын беттері айқын 
байқалады.

б) бүйір бетінде, элсіз дамыған мойын 
омыртқаның көлденең өсіндісімен, processus 
transversus, қабырғалык өсіндінің түп нүс- 
қасы қабырғалық өсінді, processus costalis, 
аралыгында, миды қандандырушы омыртқа 
кан тамырлардың тесігі, foraven processus 
transversus, орналаскан (№11-сурет).

Қызметі:
Сыртқы ортаның тітіркенуінен жэне 

бастың бүкіл ауыртпалығына қарсы түру 
Кызметін атқарып қоймай, бастың еркін 
бағытта қозғалуын реттеуші: шүйдеауыз 
омыртка, жэне біліктік ауыз омыртқа 
буынын кұрау.

Мойын омыртканың ерекшеліктері.

4

№12-сурет. ІІ-ші немесе біліктік омыртқанын 
жогаргы, арткы бетінін көрінісі.

1- жоғарғы буын өсіндісінің буын беті. 2- көлденең 
өсіндісі. 3- қабырға көлденең өсіндісінің аралық тесігі. 

4- аркалык немесе қылқандық өсіндісі. 
5-біліктік омыртқаның тісшесі.

Екінші мойын немесе біліктік омыртқа, 
axcis, деп аталуы себебі, біліктік омыртка-
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ның тістік өсіндісі мен ауыз омыртқаның 
тістік шұнкыршанын аралығында, тік бі- 
ліктің бойында, бастың айналамалы қозға- 
лысын реттеуге қатысатындықтан біліктік 
немесе тіректік омыртқа, epistropheus, деп 
аталуы сол себепті. Бұл сүйектің өзіндік 
ерекшеліктеріне тоқталар болсақ:

Құрылысы:
Бұл омыртқа, атипикалық немесе жал- 

ған омыртқаның қатарына жатқанмен, шын 
немесе типикалық омыртқаларға жақын, 
ұқсас үш бөліктен: омыртқа денесінен, до- 
ғасынан жэне өсінділерінен тұрады (№12-су- 
рет).

Бүл сүйектің кұрылысы мен функцио- 
налдық ерекшеліктеріне тоқгалар болсақ:

1 .Біліктік омыртка денесінің:
а) омыртка денесінің алдыңғы беті, fac

ies anterior, э) омыртқа өзекшесіне караған 
беті, facies posterior, б) нашар дамыған бүйір 
беттері, facies lateralis dextra et sinistra', в) жо
гаргы жэне төменгі беттері ажыратылады.

Біліктік омыртқа денесінің жогаргы бе- 
тінде жоғары бағыт алып, ауыз омыртқа 
денесінің калдығы, тіс тэрізді өсінді, dens'.

а) тіс тэрізді өсіндінің үшы, apex dentis, 
жэне; э) ауыз омыртқаның тістік шүнкыр- 
шасымен, fovea dentis, беттесіп, буын қү- 
райтын тістік буын беті, facies dentis, орна
ласкан (№12-сурет).

2. Омыртка догасы, arcus vertebra, үш 
бүрыш тәрізденіп, омыртқаньщ денесімен 
бірігіп, омыртқа тесігін қүрайды.

3. Біліктік омыртқаның өсінділері:
а) аркалык немесе қылқанды өсіндісі, 

processus spinosus, қомақтылау келіп, үшы 
айырылып, арқаға карап орналасса;

э) көлденең өсіндісі, processus transver 
sus, латералді бағытта өтіп коймай, миды 
артерия кан мен қандандырушы, омыртка 
артериянық өтуші көлденең өсіндінің тесігі, 
foramen processus transversus, орналаскан 
(№12-сурет).

б) қабырғалық өсінді, processus costalis, 
нашар дамыған. Қабырғалық өсінді мен 
көлденең өсінді бір-бірімен бірігіп, омырт- 
қаның қан тамырлары өтетін, көлденең

өсіндінің тесігін, foramen processus trans- 
versi, кұрайды (№12-сурет).

в) буын өсінділері, processus articularis, 
бірдей дамымаған:

-  а) төменгі буын өсіндісі, фронталді жа- 
зықтың бойында орналасып, буын беттері 
алға қарап орналасса;

-  э) жогаргы буын өсіндісі керісінше, ау
ыз омыртканың бүйір массасының салма- 
ғының әсерінен жалпайып, жалпактау ке- 
ліп, буын беті жоғары қарап орналаскан 
(№12-сурет).

Негізгі мойын омыртқалардын 
ерекшеліктері.

Негізгі мойын омыртқаларга: Сш , CV|I 
омыртқалар жатады (№12 -сурет).

Бүл омыртқалар:
-  Біріншіден, омыртқалардың денелері, 

corpus vertebrae, денелеріне түсетін сал- 
мақтың ауыртпалығына байланысты, баска 
омыртқаларға қарағанда, көлемі кішілеу 
келіп қоймай, денелерінің:

а) ойыстау келіп, омыртқа аралық дискі- 
лер мен беттесетін жогаргы жэне төменгі 
беттері жэне;

э) шағын келіп, әлсіз байкалатын ал- 
дыңғы, артқы жэне бүйір беттері ажыра- 
тылса;

-  Екіншіден, өзіндік омыртка vecxn, fora
men vertebrae, үш бүрыш тэрізді келген.

-  Үшіншіден, омырткалардың өсінділері- 
не токталар болсақ:

а) жогаргы жэне төменгі буын өсінділе- 
рі, processus articularis superior et inferior, 
көлденең жазықтың бойында орналасып 
коймай, жогаргы буын өсіндісінің буын 
беттері, жогары жэне артқа карай багыт 
алып орналасса, керісінше, төменгі буын 
өсіндісінің буын беттері томен, алга карай 
багыт алып орналаскан.

э) арқа өсінділері, proocessus spinosus, 
қысқалау, үштары айырылау келсе, VI, VII- 
мойын омыртқаның арқа өсіндісінің үш- 
тары айырылмаған. VII-мойын омыртқаның 
арқа өсіндісі тым үзындау, шығыңқылау 
келгендіктен «шығыңкы омыртка, vertebrae 
prominens» деп аталынады.
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б) қосымша, қабырғалық өсінділері, pro
cessus costalis, ажыратылады. Ол кұрсактык 
даму кезіндегі, қабырғалардың сүйектік нүк- 
телердің қалдығы болып саналады. Бұл 
өсінді, VI-мойын омыртқада жаксы дамыған. 
¥штарындағы төмпешіісті, ұйкы артерияға 
жақын орналасқандықтан «ұйкы артерияның 
төмпешігі, tuberculum caroticum» деп ата- 
лынады. •

Кеуде омырткалар.
(Кеуде омыртцалардыц функционалды 

ерекшеліктері)
Сыртқы көріністері:

Кеуде омыртқалардың, vertebrae thora 
cica, жалпы саны — 12. Сырткы пішініне 
қарай қысқа сүйектерге жатады. Көлемі 
жағынан мойын омыртқаға Караганда, қо- 
мақтылау. Денесінің биіктігі мен көлденең 
ені, бел омыртқаларға түсетін салмақтың 
ауыртпалығына байланысты үлкендеу кел- 
се, омыртқа тесігі, foramen verebrale, мо
йын омыртқаға қарағанда, кішілеу келген 
(№13-сурет).

А Ә
№13 сурет. Кеуде омырткалар.

-А- Кеуде омыртқаның бүйір бетінің көрінісі:
1- кеуде омыртқаның денесі. 2- жоғарғы кабыр- 

ғалық іщнкырша. 3- омыртқанын жоғарғы 
тілігі. 4-омыртканын жоғаргы буындык өсіндісі. 
5-омыргканын көлденен өсіндісі. 6-омыртқаның 

аркалык немесе кылканды өсіндісі. 7-омыртқанын тө- 
менгі буындык өсіндісі. 8-омыртканьщ төменгі тілігі.

9-омыртканың төменгі кабырғалык шұңкыршасы. 
-Ә- Кеуде омыртқаның жоғарғы бетінін көрінісі:
1- омыртқаның доғасы. 2- омыртканың көлденең 

өсіндісі. 3- омыртқаның тесігі. 4- омыртканың жоғарғы 
буын өсіндісі. 5- омыртқанын кәлденең өсіндісінің 

шұңкыршасы. 6- Кеуде омыртканың аркалык немесе 
кылканды өсіндісі.

Бүл омырткалар негізгі омыртқалардың 
қатарына жататындыктан үш бөліктен:

денесінен, доғасынан жэне өсінділерінен 
тұрады (№13-сурет).

Денелері:
1. Кеуде омыртқалардың денесі, corpus 

vertebrae, денесіне түсетін салмақтың кө- 
леміне байланысты, жогаргы >кеуде омырт- 
қаның көлемі мен сыртқы пішіні мойын 
омыртқаға ұқсас келсе, төменгі кеуде 
омыртқа бел омыртқаға үксас орналасқан.

Денелерінің беттері:
а) горизонталді жазықтықтың бойында, 

беттері тегістеу келген: жогаргы жэне тө- 
менгі беті;

э) фронталді жазықтың бойында орна
ласкан: алдыңғы жэне омыртқа тесігіне 
багыт алып, қоректік тесіктері орналаскан 
артқы беттері ажыратылады.

б) кеуде омырткалардың бүйір беттері- 
нің ерекшеліктеріне токталар болсақ, ол 
кеуде омыртқаның жоғарыда айтылып откен 
буын беттеріне Караганда күрделілеу келіп 
орналаскан. Себебі, 12 жүп қабырғаның 
басымен беттесіп буын қүрап, кеуде торын 
қүрауга қатысатындыктан, бүл беттің кур- 
дел! болуы сондықтан. Сол себепті, кеуде 
омыртканын бүйір бетінің жогаргы жэне 
төменгі жиегінде, кабырғаның басы
мен беттесіп буын күрайтын толык жэне 
жартылай шұңқыршалардың орналасуы сон- 
дықтан.

Қабыргалъщ иіұңқыршалардың топо- 
графиялъщ орналасуы:

Кеуде омыртқалардың толық шұңқыр- 
шалары, буын қүраушы қабырғалардың 
толық басымен беттескен жағдайда кез- 
деседі. Мысалы: I (ТҺІ(, XI (ТҺХ[) жэне 
XII (ТҺХ[[) кеуде омырткаларда кездессе;

Кеуде омыртқаның жартылай шүңкыр- 
шалары, керісінше, қыркасы бар кабырға- 
лардың басымен беттескен жағдайда кез- 
деседі. Олар: ІІХ-кеуде омырткалардың
бүйір беттерінде байқалады.

Қызметі:
Қабырғалардың басымен беттесіп, қа- 

бырға омыртқа буынын кұрап қоймай, кеуде 
торын кұрау.
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Догалары:
Кеуде омыртқалардың доғаларына кел

еек, arcus vertebrae, мойын омырткалардың 
доғаларына қарағанда, топографиялық ор
наласуына карай, эртүрлі пішінді болып 
қоймай, омыртқа тесігін кұрау. Қызметі: 
жұлынды сыртқы ортаның тіркеністерінен 
қорғау.

Өсінділері:
Өсінділері, processus vertebra'.
а) қылқанды немесе арқалық өсіндісі, 

processus spinosus, I (Thj) -  10 (Th10) 
омырткаларда ұзындау келіп, арқа жэне 
томен карай бағыт алып, бір-бірін черепица 
тэрізді жауып орналасса, XI (ТҺХ1) -  XII 
(Тһхп) -  омырткалардың арқа өсінділері, 
бел омыртканың арка өсінділеріне жақын 
жэне іргелес орналасқандықтан қыска жэне 
жалпақтау келіп орналасса.

э) кеуде омыртқалардың көлденең өсін- 
ділері, processus transversae, бұл құрылым, 
кабырғалардың төмпешігімен беттесіп, көл- 
денең-қабырға буынын құрауға қатысатын- 
дықтан, ұштарында көлденең кабырға ат
ты шұңқыршалар, fovea costalis processus 
transversus, орналаскан.

Омыртқаның көлденең өсіндісі, XI (ТҺХІ) -  
XII (Тһхп) -  кеуде омыртқаларда нашар да- 
мыған, көмескі, қабырғаның төмпешігімен 
беггесіп, буын құрайтын кабырға төмпе- 
шігінің шұнкыршасы жоқ.

б) кеуде омырткалардың буын өсінді- 
леріне келсек:

Жоғаргы буын өсінділері, processus ar
ticularis superiores, ол 1 (Th^ -  10 (Thx) 
кеуде омыртқаларда, көлденең жазықтыктың 
бойында орналасып, буын бетгері артқа 
карап орналасса, XI (ТҺХ|) жэне XII (Thxu) -  
омыртқалардың буын өсінділері керісінше 
бел омыртқаның буын өсінділері тәрізді, 
сагиталді жазыктыктың бойында орналасып, 
буын беттері ішке карай бағыт алып орна
ласкан (№'і 3-сурет).

Кеуде омыртқаның төменгі буын өсін- 
дісі, processus articularis inferiores, олар 
бұл омырткалардың жоғарғы буын өсінді- 
лері сияқты көлденең жазыктың бойында

орналасып, буын беттері алға қарап орна
ласса, ХІ(ТҺХІ) -  XII (ТҺХІІ) -  кеуде омырт- 
калардың буын өсінділері, сагиталді жазык- 
тың бойында орналасып, буын беттері ішке 
қарап орналаскан.

Қызметі: омыртка аралык буындарды 
кұрауға қатысып, дененің эртүрлі бағытта 
козғалысын реттеу.

Бел омыртқалар.
(Бел о.мыртцалардың ерекшеліктері)

6 5 4

№14,а-сурет. Бел омыртқанын жогаргы 
жэне бүйір бетінің көрінісі.

1 - бел омыртқаның денесі. 2- бел омыртқаның 
қабыргалык өсіндісі. 3- бел омыртқаның жогарғы буын 

өсіндісінің буын беті. 4- бел омыртқаның арқалык 
немесе қылканды өсіндісі. 5- бел омыртқаның жоғаргы

буын өсіндісі. 6- бел омыртқаның төменгі буын 
өсіндісінің буын беті. 7- бел омыртканың көлденең 

өсіндісінің қалдығы.

Сыртқы көріністери
Бел омыртқалар, vertebrae lumbales.
Денеге түсетін, бүкіл салмақтарының 

көпшілігі бел омырткаларға түсетіндіктен, 
омыртқалардың ішіндегі ең ірі жэне көлемді 
омыртқа болып саналады.

Жалпы саны 5. Сыртқы пішініне карай 
шын омырткалардың қатарына жатады.

Бұл омыртқалар: денесінен, омыртка 
тесігін кұраушы доғасынан жэне өсін- 
ділерінен жэне басқа омыртқага қарағанда 
кердеу жэне үш бүрыш тэрізді омыртка 
тесігінен түрады.

Омыртқаның денесі:
-  Бел омырткалардың денесі, corpus ver

tebrae lumbales, омыртқа бағанасына түсетін 
салмақтың көпшілігі бел омыртқаларға 
түсетіндіктен, жоғарыдан томен бағытта,
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денелерінің ірі жэне көлемді болып келуі 
сондықтан.

Сонымен қатар, бел омыртқа денесінің:
а) горизонталді жазықтың бойында орна- 

ласып, сыртқы пішіні бүйрек тектес жал- 
пақтау келген жоғарғы жэне төменгі беті;

э) тік көлденең немесе фронталді жазық- 
тың бойында орналасқан алдыңғы жэне 
артқы беті;

б) сагиталді жазықтық бойында орнала- 
сып, қымша келген бүйір беттері ажыраты
лады.

Қызметі: омыртқа бағасына түсетін сал- 
маққа қарсы түрып, қозғалыс кезінде сал- 
мақты жеңу үшін, серпімелі пружиналық 
қызмет атқарып қоймай, сегізкөз сүйегімен 
бірлесе отырып сагиталді жэне фронталді 
немесе көлденең біліктің бойында, денені 
оң жэне сол жаққа карай бүру кызметін ат- 
қарады.

Сонымен катар, бел омыртқалар, тірек- 
тік жэне салмакты жеңу немесе аморти- 
зациялық серпімділік қызмет атқаратын- 
дықтан, жас нэрестелер тәй-тәй тік түрып 
жүре бастаған кезде, бел лордозы пайда бола 
бастайды.

Догалары:
Бел омыртқаның догасы, arcus vertebrae, 

ол үш бүрыш тәрізденіп, омыртқа денесімен 
қосылып, үш бүрыш тэрізді омыртқа тесігін 
кұрайды.

Қызметі: жүлынды сыртқы ортаның 
тітір-кеністерінен қорғау.

Өсінділері:
-  Бел омыртқалардың өсінділері, proces

sus: топографиялық орналасуына жэне ат- 
қаратын қызметіне байланысты мына тө- 
мендегі өсінділерден түрады:

а) арка немесе кылқанды өсінділері, pro
cessus spiosus, қысқа жэне жалпактау келіп, 
сагитал жазыктың бойында артка багыт 
алып орналасса;

э) көлденең өсінділері, processus trans- 
versus, нашар дамыған, жоқтың қасы. ¥з- 
ындығы шамамен 4 мм-дей, біз тэрізді бо
лып келгендіктен, біз тэрізді өсінді, processus 
styloideus, деп атаған авторлар: М.Г.Привес,
Н.К.Лысенков, В.И. Бушкович.

б) буын өсінділері, processus articularis, 
сагиталді жазықтың бойында орналасып 
қоймай:

в) жогаргы буын өсінділердің буын бет- 
тері ішке қарап орналасса;

г) төменгі буын өсіндісінің буын беттері 
сагиталді жазықтың бойында сыртқа бағыт 
алып орналаскан.

Сонымен катар, жогаргы буын өсіндісі- 
нің үштарында қосымша, еміздік тәрізді 
төмпешігі айқын байқалады.

Патологиялық жагдайдагы өзгерістері
Бел омырткаларға түсетін салмақтың қа- 

лыптан тыс мөлшеріне, ісік ауруына жэне 
остеопороз т.б. ауруга шалдыгуына бай
ланысты, бел омыртқалардың қалыптан тыс 
жылжуы байқалады. Мүндай аурулардың 
зардабынан, дененің еңкеюі немесе шалқаюы 
қиынға соғуы байқалады (№14, э-сурет).

№14, ә-сурет. Бел омыртқалардың патологиялык, 
о с теп ф и ттер ге  у ш ы р а у ы н а  б а й л а н ы с т ы ,  

өзгер істерд ін  кер ін істер і .

Сегізкөз сүйегі.
(Сегізкөз омыртцалардың немесе 

сүйектің ерекшеліктері)

Сегізкөз омыртқалары, vertebrae sacra- 
lis, сыртқы пішіні жағынан, жалған (ати- 
пикалық) омыртқалардың қатарына жа
тады. Себебі, кіші жамбас қуысында, бүл 
омыртқалар, қимылсыз дискілер, сүйектік 
тін арқылы бірігіп, дара бір сүйекті кұра- 
ғандықтан жэне омыртқа аралық 4 жүп 
тесіктері 8 жүп сегізкөз тесіктерді қүраған- 
дьщтан сегізкөз сүйегі, os sacrum, деп аталуы 
сол себепті.

остеофнттер

омыртка дискінін 
патологиялык 
жэгдайдагы 
коріністер

остеофиттер
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Сыртцы көріністері:
Сегізкөз сүйегі, os sacrum, кіші жамбас 

куысының артқы кабырғасында, фронталді 
жазықтың бойында орналаскан.

Сырткы пішіні, жалпақ, үш бүрышты тә- 
різді болып келгендіктен бүл сүйектің:

а) негізі; э) үшы; б) денесі жэне денесінің 
жамбастық жэне в) сыртқы беті, жэне
г) бүйір бөліктері ажыратылады (№13-сурет).

А

Ә
№15-сурет. Сегізкоі сұйегі мен куйымшак 

омыртқалары.
-А- Сегізкөз сүйегі мен цүйыміиац омыртцапарының 

алдыңгы көріністері:
1- сегізкөз сүйектің денесі. 2- сегізкөз сүйектіц дене- 
сінің көлденең сызықшалары. 3-күйымшақ омыртка.

4- сегізкөз сүйегінің үшы. 5- сегізкөз сүйектің жамбас 
бетіндегі тесікшелері. 6- сегізкөз сүйекгің латеральды

бөлігі. 7- сегізкөз сүйегінің жоғарғы буын өсіндісі. 
-Ә- СегЪкөз сүйегі мен қүыымшак омыртқалардыц 

артқы көріністері:
I - сегізкөз сүйегінін езегінің кіретін тесігі.

2- сегізкөз сүйегінің бүдырмағы. 3- сегізкөз сүйегінің
латералді бөлігінің қүлақ тэрізді буын беті.

4-сегізкөз сүйегінің аралык кырқасы. 5- сегізкөз сүйе- 
гінің мүйізі. 6-сегізкөз сүйегі өзекшесінің төменгі

тесігі. 7- сегізкөз сүйегінің өзегінің шығатын тесігі.
8- сегізкөз сүйегінің арткы тесікшелері. 9- сегізкөз 

сүйегінің аралык қыркасы. 10- сегізкөз сүйектің 
латералді кыркасы. 11- сегізкөз сүйегінің латералді 

бөлігі. 12- сегізкөз сүйегінің жоғарғы буындық өсіндісі.

Оларға жеке токталар болсақ:

Сегізкөз сүйегінің денесі.
Сегізкөз сүйегінің денесі жэне үшы ажы

ратылады:
а) сегізкөз сүйегінің негізі, basis ossis 

sacri, ол V (Ц.) -  бел омыртканың денесімен 
бірігіп, сегізкөз сүйегінің шығыңкысын не
месе мүйісін, promontorium, қүраса;

э) сегізкөз сүйегінің үшы, apex ossis sacri, 
сүйірлеу келіп, қүйымшақ омыртқа мен сегіз 
көзкүйымшак буыны аркьшы байланысқан.

Беттері:
-  1. Сегізкөз сүйегінің алдыңғы немесе 

жамбас қуысына қараған жамбастьщ беті, 
facies pelvina, тегістеу жэне ойыстау келіп, 
кіші жамбас куысының арткы кабырғасын 
кұрауға қатысады (№13-сурет).

Мүнда, мына төмендегі қүрылымдар ор
наласкан:

а) сегіз көз сүйегінің көлденең жэне па
раллель бағытта орналасып, омыртқа ара
лык дискілердің бірігіп, сүйекке айналған 
4 сызықшаның ізге айналған сызыкшалары, 
lineae transversae;

э) бүйір қапталында, қан тамырлар мен 
нервтер өтетін, сегізкез сүйегінің алдыңғы 
немесе жамбастық 4 жүп тесікшелері, for
amina sacralia, айқын байқалады (№.13- 
сурет).

2. Сегізкөз сүйегінің артқы немесе 
дорсалді беті, facies dorsalis, фронталді жа- 
зықтың бойында, дөңес жэне бүдырлау 
келіп орналасқан. Мүнда мына төмендегі 
анатомиялық қүрылымдар орын тепкен:

а) қан тамырлар мен жүлын нервтері өте- 
тін, сегізкөз сүйегінің арткы 4 жүп тесік- 
шспсрх, foramia sacralia',

э) сегізкөз омыртқалары, кұрсақтың дам- 
уына, қызметіне жэне бір сүйекке айналып 
бірігуіне байланысты, өсінділері: орталық, 
аралық жэне латералді қырқаларды түзеді.
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Қырқалары:
а) сегізкөз сүйегінің орталық қырқасы, 

crista sacralis mediana, ол біріккен сегізкөз 
омыртқаның қылқанды өсіндісінің қалдығы 
болып саналса;

э) сегізкез сүйегінің, аралық қырқасы, 
crista sacralis intermedia, ол сегізкөз омырт- 
қалардың буын өсіндісінің қалдығы болып 
саналады.

б) сегізкөз сүйегінің бүйір немесе лате- 
ралді қырқасы, ол сегізкөз омыртқаның 
келденең өсіндісінің қалдығы болып сана
лады.

Сегізкөз сүйегі доғаларының ауытқулары:
-  Біріншіден, сегізкөз омыртқалары, кіші 

жамбас қуысының қабырғаларын кұрап, 
қимылсыз орналасқандықтан, доғалары 
бірігіп, омыртқа өзекшесін, canalis sacralis 
құраса;

-  Екіншіден, эмбрионалдық даму кезінде, 
бүл сүйектің доғаларының бітіспеуі жиі 
байқалады. Себебі: ІІ-ІІІ-сегізкөз омырт- 
қалардың доғалардың бір-бірімен бітісуі 3-4 
жаста, IV-V-омыртқалар доғалардың бір- 
бірімен бітісуі 4-5 жаста аякталатындықтан, 
доғалардың бітіспеуі жиі байқалады.

Мұндай ауытқуларды, spina bifida деп 
аталынады. Мүндай жағдайда, жүлын нер- 
вісінің зақымдалуы салдарынан, несеп- 
жыныстық ағзалардың кызметінің өзгеріске 
үшырауы жиі байкалады.

Бүйір бөліктері:
Сегізкөз сүйегінің бүйір бөлігі, massa 

lateralis, ол сегізкөз омыртқалардың көл- 
денең өсінділерінің қосылуынан кұралған.

Мүнда: мықын сүйегінің кұлақ тәрізді 
буын бетімен беттесіп, буын қүрайтын буын 
беті, facies auricularis, және бұлшықеттер 
бекитін бұдырмағы, tuberiositas sari, ор
наласкан.

Қызметі:
а) кіші жамбас куысының қабырғаларын 

қүрап қоймай, бүкіл кіші жамбас куысын- 
дағы ағзалардың корғанышын күрап 
қоймай жүкті әйелдер босанар кезде, нэ- 
рестенің өту жолын кеңейтіп, жеңілдету 
үшін, қүйымшақ омыртқаның артка карай 
ауытқуын атқарады.

Жыныстық ерекшеліктері.
Әйел адамдарда: қысқа жэне жалпақтау, 

алдыңғы беті сәл солға қарай еңкіштеу кел
ген.

А Ә
№16-сурет. Куйымшак омыртқалардын 
А-алдынғы жэне Ә-арткы көріністері.

Сыртқы көріністері:
Ол жануарлар қүйрығының қалдығы 

болып саналады. Сыртқы пішіні иіліп ор
наласкан пирамида тэрізді болып келген- 
діктен, жалпактау келген негізі сүйірлеу 
келіп, тік ішектің сыртқы өтісіне бағыт алған 
ұшы ажыратылады.

Қызметі:
а) омыртқа бағанасын құрау.
ә) алдыңғы беті: несеп жыныстық ағзалар 

мен тік ішектің іс-әрекетін реттеуші бүл- 
шықеттер мен байламдардың бекитін нүк- 
тесі болып саналады.

б) жамбас буынын жазушы, үлкен боксе 
бұлшыкеттің бекитін жері болып саналады.

в) отырып артка карай шалқайған кезде, 
салмақ құйымшак омыртқаға түсуіне бай
ланысты, тіректік қызмет атқарады.

Ауытқулары:
Қүйымшақ омыртқалардың маңындағы 

тіндердің қабыну әсерінен, өзгерістер кок- 
цигодиния атты ауруы байқалады. Бұл ау-

Құйымшақ омыртқалар.
Құйымьиақ омыртқалардың ерекшеліктері: 

Құйымшақ омырткалары немесе куйым
шак сүйегі, os coccygis, бір-бірімен бірігіп 
сүйекке айналған, жалған 4—5 кұйымшақ 
омыртқалардан түрады.

Cornua coccygea
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ру, құйымшақ омыртқа жарақаттанған кезде 
немесе сегізкөз кұйымшақ буыны кабынған 
кезде, эйел адамдарда жиі байкалады.

Төс сүйегі.
(Тос сүйектің ерешиеліктері)

Төс сүйегі, os sternum, қабырғалар мен 
шеміршек арқылы қосылыс түзіп, кеуде 
торының алдыңғы қабырғасын құрап, кеуде 
қуысындағы ағзаларды қорғаушы, жалпақ 
кемікті сүйек (№17-сурет).

1

№17-сурет. Төс сүйегінің көріністері.
А- Төс сүйегінің алдыңгы және Ә-бүйір беттеріпің 

анатомияльщ көріністері:
1 - төс сүйегі гұткасының мойындырык тілігі.

2-төс сүйегі түтқасының бүғаналык тілігі.
3- төс сүйегінің түтқасы. 4- төс сүйегі тұтқасының 
бұрышы. 5- төс сүйегінің денесі. 6- төс сүйегінің 

семсерлі үшы. 7- төс сүйегінің кабырғалык тіліісгері.
8- III, IV,V қабырғалардың тіліктері.

9- II қабырғалық тілігі. 10-1 қабырғаның тілігі.

Сыртқы көрінісі:
Сыртқы пішіні жалпақтау келіп, көлде- 

нең жазыктыктың бойында:
а) алдыңғы беті сәл дөңестеу келіп, арт

кы немесе кеуде қуысына қараған арткы беті 
ойыстау келіп орналасқан.

э) денесінің жоғарғы түтқасының бөлігі, 
жіңішеяеу келсе, ортаңғы бөлігі жалпақтау 
келіп, төменгі ұшы жіңішкелеу келген.

б) Орташа үзындығы 17 см.

Қүрылысы:
Бұл сүйектің сыртқы көрінісі семсерге 

ұксас келіп орналаскандықтан үш бөліктен:

тұтқасынан, денесінен жэне семсерлік үшы- 
нан түрады.

1.Төс сүйегінін түтқасы, manubrum sterni, 
сыртқы пішіні трапеция тэрізді келіп, денесі 
мен бұрыш қүрап орналаскан.

Төс сүйегі тұтқасының: 
а) дөңестеу келген алдыңғы немесе сырт

кы беті; э) ойыстау келіп, кеуде куысына 
қараған арткы беттері; б) жоғарғы қырымен
в) бүйір қырлары ажыратылады.

Төс тұткасынын жоғарғы қырында:
а) ортаңғы бөлігінде, тірі адамда айқын 

байқалатын мойындырық тілігімен, incisura 
jugularis;

э) бүйір капталында, бұғана сүйегімен 
беттесіп буын кұрайтын, бүғаналық тілігі 
incisura clavicularis; жэне I, ІІ-қабырғаның 
шеміршегінің тіліктері орналасқан.

2. Төс сүйегінің денесі, corpus sterni, 
жалпақтау келіп, төс сүйегінің тұткасы мен 
семсерлік үшының аралығында орын теп
кен. Төс сүйегінің денесі, бірнеше дербес 
сегменттерден түзілгендіктен, денесінің 
сырткы бетінде көлденең бағытта орна
ласкан бірнеше бүдырлы сызықшалар бай
калады. Бүйір капталында: II -  VII-қабыр- 
ғалардың шеміршектік үштары мен буын 
қүрайтын тіліктері орналаскан.

3. Төс сүйегінің семсерлік үшы, proces
sus xiphoideus, ол төс сүйегінің сүйірлеу 
келіп орналасқан соңғы бөлігі болып сана
лады. Сырткы өзгермелі, кейбір кезде ор- 
таңғы бөлігінде тесігінің болуы байкалады.

Төс сүйегінің ерекшеліктері:
-  Біріншіден, кемікті сүйектердің қатары- 

на жататындыктан, қанның гемопоэтикалық 
өзгерістерді анықтау үшін, қанды алып са- 
раптауға қолайлы жер.

, -  Екіншіден, жүрекке «медиалды стерно-
томия» атты хирургиялық ота жасау кезінде, 
жүрекке төс сүйегі қақ ортасынан кесу 
арқылы жасалады. Сол себепті, төс сүйегінің 
практикалық маңызы осында.

Жыныстыц ерекшеліктері:
Ерлерде, төс сүйегі әйел адамдарға Ка

раганда үзындау келген.
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Қабырғалар.
(Қабыргалардың ерекшеліктері):

Оларға тоқталар болсақ:

А Ә
№18-сурет. Қабырі алардың сырткы 

беттерінің көріністері.
Қабыргалардың: А — ішкі және Ә -  сыртқы бетінің 

көріністері:
1- кабырғаның басы. 2- кабырғаның басының буын 
беті. 3- кабырға басының кыркасы. 4- қабырғаның 

мойны. 5- кабырғаның денесі. 6- қабырғаның кабырға 
астылық жүлгесі. 7- қабырғаның бұрышы.

8- кабырғанын төмпешігі.
Қабырғалар, os costae, омыртқа бағана- 

сымен төс сүйегінің аралығында, кеуде 
торының алдыңғы, бүйір кабырғасын кұрау- 
шы жэне сагитал жазыктың бойында жіңіш- 
келеу келіп орналасқан, жалпақ пішінді сү- 
йек (№18-сурет).

Сыртқы көрінісі:
Сыртқы пішіні мен көлемі жэне үзынды- 

ғы эртүрлі келіп сагитал жазықтың бо
йында орналаскан 12 жүп кабырғалардан 
түрады. Сонымен қабырғалар, топогра- 
фиялық орналасуына жэне төс сүйегі мен 
буындасуына байланысты, шын, жалған 
жэне қозғалмалы кабырғаларға бөлінеді:

1. Шын кабырғалар, costae verae, деп төс 
сүйегі мен тікелей шеміршектер, буындар 
мен байламдар аркылы байланыскан І-ден -
VII-ші кабырғаларды айтамыз.

2. Жалған қабырғалар, costae spuriae, 
деп үзындау келіп, қабырғалардың шемір- 
шектік үштары, тес сүйегіне жетпей бір- 
бірімен бірігіп, қабырға доғасын кұраушы
VIII-X қабырғаларды айтамыз.

3. Қозғалмалы кабырғалардың ұштары 
төс сүйегіне жетпей, іш бүлшыкеттердің 
ішінде аяқталғандықтан жэне іштің ағза- 
ларын сипап сараптау кезінде қозғалмалы 
келгендіктен қозғалмалык кабырғалар, cos
tae fluctuantes, (XI—XII) деп аталынады.

Құрылысы:
Қабырғалар кұрылысы жағынан сүйектік 

жэне шеміршектік бөліктен тұрады.

Қабыргалардың сүйектік бөлігі: 
Орналасуына карай үш бөліктен: 
а) денесінен, э) омырткалык үшынан жэ

не б) төстік үшынан тұрады (№18-сурет).

А. Қабыргалардың денері:
а) сагиталді жазыкгың бойында орнала

сып, кеуде қуысына қарап, ойыстау келген 
ішкі беті, facies internae;

э) дөңестеу келген сыртқы беті, facies ех- 
ternae;

б) горизонталді жазыктык бойынша: до- 
ғалдау келген жогаргы кыры, margo super 
іог, мен өткірлеу келген төменгі қыры, margo 
inferior, ажыратылады.

Сонымен қатар, төменгі қырының ішкі 
бетінде, қабырға астылық артерия мен 
нервтер өтетін кабырға астылық жүлгелер, 
sulcus supcostalis, байқалады.

Ә. Қабыргалардың ұштары: 
Қабырғалар, кеуде торын қүрау үшін 

алдында төс сүйегімен, артында кеуде 
омырткалармен буындасып, кеуде торын 
күрауға қатысқандықтан кабырғаның:

а) омыртқалық үшымен, extremitas ver
tebral is; э) төстік үштары, extremitas sterna- 
lis, ажыратылады.

Сонымен қатар, омыртка денесінің үшы 
мен бітіскен жерін қабырғаның бүрышы, 
anglus costae деп аталынады. I -  кабырга- 
ның бүрыштары, I -  қабырғаның томпе- 
шігіне түспалас орналасса, ІІ-ден Х-ка- 
бырғалардың бүрыштары жогарыдан то
мен орталык сызықша латералді бағытта 
орналаскан.

Қабыргалардың омыртқалық бөлігі 
немесе үштары. 

Қабырғалардың омыртқалык үштары, extre
mitas vertebralis, үш боліктен: а) ба-сынан; э) 
томпешігінен; жэне б) қабырға-ның басын, 
томпешігінен боліп түрушы мойыннан 
тұрады. Оларға тоқталар болсақ:

1. Қабырғаның басы.
Қабырғаның басы, capitulum costae, ол 

бір немесе екі коршілес омыртқалардың 
кабырғалык толық немесе жартылай шұң- 
қыршаларымен, fovea costalis, беттесіп, 
қабырға-омыртқа буынын, articulstio costa- 
vertebralis кұрау. Сол себепті:

-  Біріншіден, іргелес екі омырткалардың 
буын беттері мен беттесуші, ІІ-Х қабыр- 
ғалардың басында, жогаргы жэне томенгі 
буын беттерін боліп түрушы, қабырға
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басының қырқасы, cristae capitulicostae 
орналасса;

-  Екіншіден, I, XI, XII қабырғалардың ба- 
сының буын беті, өз аттас омыртқалардың 
толық қабырғалар шұңқыршаларымен бет- 
тесіп буын кұрайтындықтан, қабырғалық 
кырқалардың, cristae capituli costae, болмауы 
сол себепті.

Қызметі: кабырға басын, байламдар
аркылы омыртқаның кабырғалық шұңқыр- 
шалармен беттестіріп, буынның беріктілі- 
гін сақтау.

2. Қабырғалардың мойны.
Қабырғаның мойны, colium costae, ол

кабырғаның басы мен төмпешігінің ара- 
ығында қымшалау келіп орналасқан.

Қызметі: қабырғаның басын төмпешігі- 
нен бөліп туру.

3. Қабырғаның төмпешіктері.
Қабырғалардың төмпешіктері, tubercul

um costae, І-Х-кабырғаларда кездеседі. Ол
ХІ-ХІІ-кеуде омыртқалардың көлденең 
всінділерінің нашар дамуына байланыс
ты, XI мен ХІІ-қабырғалардың төмпешігі 
болмайды.

Қызметі: кабырға мен омыртқаның көл- 
ленең өсіндісінің аралығындағы буынды курау.

Қабыргалардың төстік үштары 
немесе шеміршектік бөлігі.

Қабырғалардың төстік уштары, extremi- 
іas saternalis, қабырғаның шеміршектік бе
лил, cartilagines costalis, төс сүйегімен үз- 
дікті жэне үздіксіз байланыстар арқылы 
кеуде торын күрауға қатысады.

I, II, XI, ХІІ-қабырғалардың өзіндік 
ерекшеліктері.

Қабырганың ерекшеліктері.

»19-сурет. I кабырганын жогаргы беттерініц 
көріністері.

1 - қабырганың төмпешігі. 2-1- қабырғаның басы. 3-1- 
кабырғаның мойны. 4-1- қабырғаның жоғарғы бетіндегі 
бұғана астылык артерияның жүлгесі. 5-алдьщғы саты- 
лы булшыкетгің төмпешігі. 6-1- кабырғаның денесінің 

жоғарғы бетіндегі буғана астылык венаның жулгесі.

I -  кабырға, os costa prima, басқа қабыр- 
ғалардан езгешелігі, қысқалау жэне жал- 
пақтау келіп, горизонталді жазықтың бо
йында орналаскан (№19-сурет)

Қ'ұрылысы:
Баска кабырғалар сиякты, үш беліктен: 

денесінен, омырткалык жэне тестік үшынан 
түрады.

1. Денесі, corpus costa, горизонталді жа- 
зыктың бойында орналасқандыктан: жогар
гы, теменгі беті, ойыстау келген ішкі жэне 
доға тэрізді орналаскан сырткы беті ажыра
тылады:

а) жоғарғы беті, facies superior, бұдырлы 
келіп орналасқандықтан, бүл жерде:

- алдыңғы сатылы бүлшықеттің бекитін 
томпешігі, tuberculum m.scaleni anterior;

-  бұл томпешіктің алдында, бутана асты
лык венаның жүлгесі, sulcus v.supclavia;

-  артында, бутана астылық артерияның 
батыңкысы немесе жүлгесі орналасқан.

ә) томенгі беті тегіс біркелкі орналасқан.
2. І-қабырғаның омыртқалык ушы, голык 

кыркасы жок буын бетінен турса, тостік ушы, 
тос сүйегінің қабыргалық тілігі мен туракты 
үздіксіз шеміршек арқылы байланыскан.

Қабырға:

№20-сурет. II- қабырга сыртқы беіінін көрінісі.
1- II- кабырғаның төмпешігі. 2- мойны. 3- кабырғаның 

басы. 4- арткы сатылы бұлшыксттің қыркасы.
5- ІІ-қабырғаның ішкі беті.
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Қабырганың ерекшеліктері:
-  Біріншіден, бірінші қабырғаға кара- 

ганда ұзындау, сагиталді жазықгық пен гори- 
зонталді жазықтың аралығында орналас
кан.

-  Екіншіден, денесінің сыртқы жэне ішкі 
беті ажыратылады. Сыртқы бетінде аральщ 
сатылы бұлшықеттің бекитін бұдыры айқын 
байкалады.

-  Үшіншіден, басы толық емес, қабырға 
басының бетін беліп тұрушы қырқасы орна
ласса;

-  Төртіншіден, төстік ұшының шемір- 
шектік ұшы, тос сүйегі буын аркылы бай- 
ланысып, кеуде торын кұрауға катысады.

XI, XII - қабырғалардың ерекшелікте- 
ріне тоқталар болсақ:

і

№21-сурет. XII- қабырганын ішкі бетінін көрінісі.
1 - кабырғаның басынын буын беті. 2-кабырғаның 

басы. 3- кабырғанын денесі. 4- кабырганың ішкі беті.
5- шеміршекті ұшы.

-  Біріншіден, XI, XII -  кабырғалар, баска 
кабырғаларға қарағанда кысқалау «қылыш» 
тэрізді болып келсе.

-  Екіншіден, бұл кабырғалардың корі- 
ністері ортақ: буын басы толық, қыры мен 
бұрышы жэне томпешігі жоқ.

-  Үшіншіден, дисталді ұшы, іш бұл- 
шықеттің аралығында орналасқандықтан, 
қозғалмалы кабырғалар деп аталуы сол се- 
бепті.

Сайып келгенде айтарымыз, түлға сүйек- 
тері, бір-бірімен озара үздікті жэне үздік- 
сіз қосылыстар аркылы байланысып, кұ- 
рылысы мен қызметі ете күрделі, омыртка 
бағанасын қүрап коймай, кеуде қуысының 
кабырғасын кұраушы кеуде торын, іш жэ
не жамбас куысының кабырғаларын жэне 
омыртқа өзекшесін құраушы қүрылым.

Кеуде торының ерекшеліктері, түлға сү- 
йектердің қосылыстары туралы тақырыпта 
толық сипатталынады.

№22-сурет. Кеуде төрынын алдынғы бетінін 
көріністері.

1- кеуде торының кіретін немесе жоғарғы тесігі. 2-кеуде 
торының төс астылык бұрышы. 3- кеуде торынын 

шығатын немесе төменгі тесігі.

Кеуде торы.
(Кеуде торының compages thoraci 

ерекшеліктері)
Кеуде қуысының, кабырғаларын құрау- 

шы сүйектерді жэне оларды өзара байла- 
ныстрып түрушы қосылыстардвің жалпы 
жиынтыгы кеуде торы, compages thoraci, деп 
аталынады.

Сырткы пішіні калыпты жагдайда: жас 
шамасына, жыныстық ерекшеліктеріне, кэ- 
сібіне жэне патологиялык жагдайда аурудьщ 
түр ерекшеліктеріне байланысты тұрақсыз 
өзгермелі келеді.

Кеуде торының жалпы пішіні, қалыпты 
жагдайда кесілген конус тэрізді келіп, ке- 
ңістеу келген томенгі жэне тарлау келген 
жогаргы жэне томенгі тесігі немесе апер
турасы жэне алдыңғы, артқы, бүйір қа- 
бырғалары ажыратылады (№22-сурет).

А. Қабыргалары:
а) алдыңғы кабыргасы, тос сүйегі мен 

қабырғанын шеміршектік бөлігінен;
э) арткы кабыргасы, кеуде омырткалар 

мен қабыргалардың омыртқалык үшынан 
түрса;

б) бүйір қабырғасы кабырғаның сүйек- 
тік бөлігінің денесінен түрады.
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іың ерекшеліктері: 
жеке өзіндік ерекшелік- 

змелі келеді. Негізі, кеуде 
іішіндері: конус, цилиндр 
пішіндер ажыратылады. 

екшеліктеріне тоқталар

кеуде торының сыртқы 
келуі, сол жеке адамның 
ағы дамуына, дене біті- 

қуысындағы ағзаларға

кеуде торының сыртқы 
іі келуі жас ерекшелік- 
болса;
:еуде торыньщ өзгермелі 
5астап, дененің қалыпты 
.іна жэне денеге түсетін 
іді.
қалыпты жағдайда дене 
еліктеріне:
хоморфты; э) аласа, тә- 
<иоморфты; б) қалыпты 
горфты түріне байланыс- 
('ш түрі:
інді. 2. Конус пішінді. 
гүрлері ажыратылады.

ның өлшемдері.
I өзгермелі пішіндерін 
пшемдері:
қы; э) көлденең; б) тік 
злшемдері арқылы анық-

болсақ:
ің алдыңғы, артқы өлше- 
аның шеміршектік бө- 
қосылысының түсынан 

омыртқаның арқалық 
ндағы қашықтық.
>щ көлденең өлшемі, ол 
бырға денесінің аралы-

ртикалды өлшем, ол төс 
ірық тілігінің түсынан, 

доғасына дейінгі қа-

Қалыпты жағдайдағы бүл өлшемдердің, 
көрсеткіштері тұрақсыз өзгермелі келеді.

Кеуде торының өлшемдерінің өзгермелі 
келуі, кеуде торының түр ерекшеліктеріне 
жэне патологиялық жағдайда байқалады.

№23~сурет.  Кеуде т а р ы н ы н  дене  біт ім іне 
б а й л а н ы с т ы  көрін істсрі.

А - а л а с а  б о й л ы  н е м е с е  б р а х и о м о р ф т ы  а д а м д а р д ы н  
кеуде т о р ы н ы ң  кнр ін істер і .

Ә - бойш ан  н ем есе долихом орф ты  адамдардьщ  кеуде 
торы ньщ  кнріністері.

1. Кеуде торының конус немесе брахио
морфты түрі, орташа бойлы, тәпелтек 
немесе кеудесі: қымша, ұзын, кең иықты 
адамдарда кездеседі (№23-сурет).

Бұл жағдайда:
а) кеуде торы конус пішінді, төменгі те- 

сігі немесе апертурасы, жоғарғы апертура- 
сына қарағанда көлемді, кеуде астылық 
бұрышы доғал, кеқдеу, алдыңғы, артқы 
өлшем мен көлденең өлшемнің айырмашы- 
лығы шамалы.

э) буғана үстілік шункыршасы нашар 
байқалады.

б) қабырғалары горизонталді жазыктың 
бойында орналасып қоймай, қабырғалар 
кеуде торына жабысып орналасуы байка- 
лады.

2. Кеуде торының жалпақ піиііні, дене 
бітімі, бойшаң немесе долихоморфты адам
дарда кездеседі.

Кеуде торыныц дене пішіміне 
байланысты түрлері
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Белгілері:
а) кеуде торы, жалпақшалау немесе жал

пак алдынан артка карай, қабырғалар төмен 
бағыт алған. Қабырға астылық бұрышы 
сүйір;

э) бұғана үстілік шұңқырша айкын бай- 
қалады. Қабырға аралығы кең, кабыргалар 
тік бағытта орналаскан. .

б) қабырға астылық бұрышы 90°тең,
в) иық белдеу бұлшықеттері нашар да

мып коймай, томен бағыт алған.
3. Кеуде торының цилиндр немесе мезо- 

морфты (нормастенстді) пішіні. түрі, ол 
кеуде торының конус жэне жалпак пішінді 
формалардың аралығында орналаскан.

Белгілері:
а) кеуде торының төменгі бөлігі әйел 

адамдарда, ер адамдарға Караганда дөңгелек 
қысқалау келген.

э) нәрестелерде, кеуде торының алдыңғы, 
арткы өлшемі, көлденең өлшемге қарағанда 
кендеу келсе, карт адамдарда, кеуде торының 
бұлшыкеттерінің нашар дамуына жэне ка- 
быргалардың төстік үшы томен бағыт ал- 
уына байланысты ұзын цилиндр тэрізді кел
ген.

Сонымен катар, кеуде торының сырткы 
пішінінің өзгермелі келуі, қызметіне, жас- 
тық, жыныстық жэне өкпе мен өкпе каптың 
эртүрлі ауруларға шалдығуына байланысты 
кеуде торының сыртқы пішіні өзгермелі 
келеді.

Қабыргалары:
-  Алдыңғы кабырғасы төс сүйегі мен қа- 

бырғалардың шеміршектік бөлігінен түрса;
-  Артқы қабырғасы омыртка бағанасын 

кұраушы 12 кеуде омыртқалардан;
-  Бүйір қабырғасы, 12 жүп кабырғалар- 

дан түрады.

Кеуде торының апертуралары 
мен бүрышы.

Сонымен катар, кеуде торының жогаргы, 
төменгі тесігі немесе апертуралары жэне төс 
астылык бұрышы ажыратылады.

Оларға тоқталар болсақ:
а) кеуде торының жогаргы тесігі немесе 

апертурасы, apertura thoracis superior, ол 
І-кеуде омыртқа мен І-қабырғадан жэне төс 
сүйегінің түтқасынан тұрса;

э) төменгі апертурасы, apertura thoracis 
inferior, ол кеуде торының жогаргы апер- 
турасына Караганда кендеу келіп орналасып, 
12 кеуде омыртка мен төс сүйегінің семсерлік 
үшының аралыгында орналаскан.

б) кеуде астылык бүрыш, angles ifraster- 
nalis, деп кеуде торының догасы мен төс 
сүйегінің семсерлік үшының аралығындагы 
бүрышты айтамыз.

Кеуде торының жыныстык 
ерекшеліктері.

Кеуде торының жыныстык ерекшелік- 
теріне тоқталар болсақ, әйел адамдарда, ер 
адамдарға Караганда, кеуде торының биіктігі 
кыскалау, төменгі апертурасы тарлау келген.

Кеуде торының патологиялық 
жагдайдағы ауытқулары.

Сонымен катар, кеуде торының сыртқы 
пішінін немесе формасы, өкпенің созыл- 
малы эмфизема, рахит т.б. ауруларға ұшы- 
рауына байланысты өзгермелі, эртүрлі пі- 
шінді келеді. Кеуде торының патология- 
лык жағдайдағы өзгерістерін білу, эрбір 
оқырмандар мен дәрігерлер үшін шарт.

Сол себепті, кеуде торының патоло- 
гиялық өзгерістерге үшыраған жағдайдагы 
көріністеріне зер салуды жөн көрдік. Оларга:

1. Созылмалы эмфизема ауруына шал- 
дыщан жагдайда, кеуде торы бөшке тә- 
різді келіп, алдыңғы, арткы өлшемі арты- 
ғырақ, бүгана үстілік шүңкыры горизонталді 
жазыктың бойында орналасады.

2. Рахит ауруына шалдыщан жагдайда, 
әсіресе балаларда:

а) кеуде торының алдыңғы, артқы өлшемі 
үзындау келсе;

э) ол көлденең кесіндісінде, үшы, төс 
сүйегіне бағыт алып үш бүрыш тэрізді келіп, 
кеуде торы, тауықтың кеуде торы тэрізді 
келуі байқалады.

3. Кеуде торының параличтік түрі, өкпе 
ауруы мен ұзақ ауырған ауруларда кездеседі. 
Бұл жағдайда, қабырғалардың аралығы та- 
рылып, кеуде торы, асимметриялык жагдайда 
орналасады.

4. Кеуде торының құйгыш тәрізді түрі 
етікшілерде кездеседі. Себебі белгісіз.

5. Кеуде торының кифосколиоздыц түрі,
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омыртка бағанасының өте ұзак губеркулез, 
рематоидтық артрит т.б. ауруларға шалды- 
ғып, омыртқа бағанасының кисаю нәти- 
жесінде байқалады.

6. Кеуде торының «ладя» түрі, жұлын- 
ның сиринго ауруымен ауырған ауруларда 
кездеседі. Кеуде торының алдыңғы беті 
ойыстау қайыкқа ұксас келеді.

Бас сүйектер.
Бас қаңқасы немесе бас сүйек, os crani

um, қүрылысы мен қызметі өте күрделі 
қүрылым. Бұл топ сүйектер, жас ерекше- 
ліктеріне, кұрылысына жэне атқаратын 
қызметіне байланысты, бір-бірімен жіктер, 
шеміршектер жэне сүйектік тіндер арқылы 
түзілген күрделі құрылым (№24-сурет).

№24-сурет. Бас сүйектін алдынғы бетінін 
көріністері.

1- тэждік жік. 2- төбе сүйек. 3- мандай сүйектін көздік 
бөлігі. 4- сына сүйектің үлкен канатының көз шарасына 

караған беті. 5- бет сүйек. 6- төменгі кеуілдір сүйек.
7- жоғарғы жак сүйек. 8- төменгі жактың иектік шоды- 

ры. 9- мүрын куысы. 10- кеңсірік сүйек.
11- тор сүйектің перпендикулярлы табакшасы.

12-жоғарғы жак сүйектің көз шарасына караған беті.
13-көз шарасының төменгі саңылауы. 14- көзжас 

сүйеги 15- тор сүйектің леберинтінің көз шарасына 
караған беті. 16- көз шарасының жоғарғы саңылауы.

17- самай сүйектің кабыршагы. 18- мандай сүйектің бет 
сүйектік есіндісі. 19- II- жұп керу нервінің өзекшесі.

20- мұрын қуысы. 21- мандай дөнесі.

Бүл құрылымның күрделілігі:
-  Біріншіден, миды жэне бастың маңын- 

да орналаскан ағзаларды, сырткы ортаның

тітіркеністерінен қорғау үшін, қорғаныш- 
тық қызмет атқарса;

-  Екіншіден, сезім ағзалардың: кору, есту 
ағзалардың орналасу орнын немесе кеңіс- 
тігін қүрайды.

-  Үшіншіден, тыныс алу, ас қорыту жүйе- 
сі мен тыныс алу жүйесінің бастапкы болігі, 
ауыз қуысы мен мүрын қуысы орналасса;

-  Төртіншіден, ми нервтері мен кан 
тамырлардың жэне дабыл қуысындағы кы- 
сымды сыртқы атмосферальщ кысыммен 
теңестіріп түрушы, есту түтікшесі жэне 
т.б. күрьшымдар орналасқандыктан, бас 
қаңқасының кызметінің күрделі болуы сол 
себепті.

Топографиясы:
Бас сүйек, os cranium, топографиялык 

орналасуына карай:
1. Негізіне, basis ossis crani, жэне кақ- 

пағына, calvaria ossis crani, бөлінеді.
2. Атқаратын кызметіне қарай:
а) мимен тікелей беттесіп орналаскан, ми 

сауыты сүйектері мен, cranium cerebrate',
э) беттің әлпетін, пішінін жэне ауыз куы

сы мен мүрын куысының кабырғаларын 
қүраушы бет сүйектерге, cranium viscerate, 
болінеді.

Олардың топографиялык орналасуына, 
қүрылысына жэне кызметіне зер салуды жон 
кордік.

Ми сауытының сүйектері.
(Ми сауыты сүйектердің ерекшеліктері)

№25-сурет. Ми сауыты сүйектері мен бет 
сүйектердін бүйір беттерінін көріністері.
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1- төбе сүйек. 2- тэждік жік. 3- маңдай дөңесі. 4- сына 

сүйектін үлкен қанатының самайлық беті.
5- тор сүйектің леберинтінің көз шарасына қараған беті.

6- көзжас сүйегі. 7- мүрын сүйегі. 8- самай ойысы.
9- алдыңғы мүрындык кылкан. 10- жоғарғы жак 

сүйектің денесі. 11- төменгі жақ сүйегі. 12- бет сүйек.
13- бет сүйектік доға. 14- самай сүйектің біз тэрізді 

өсіндісі. 15- төменгі жак сүйектің айдаршыктык 
өсіндісі. 16- самай сүйектің еміздік тэрізді өсіндісі.
17- кұлақтын сырткы есту тесігі. 18- шүйде сүйектің • 

лэмбіде жігі. 19- шүйде сүйектің қабыршағы.
20- жоғарғы самайлық сызықша. 21 - самай сүйекгің 

кабыршагы.

Ми сауытының сүйектері, cranium сеге- 
bralia, деп мидың беттерімен тікелей бет- 
тесіп, сыртқы ортаның тітіркеністерінен қор- 
ғап орналаскан, құрылысы мен қызметі өте 
күрделі, тақ, жұп сүйектер тізбегін айтамыз.

Бүл сүйектерге: мандай, төбе, самай, сы
на, шүйде, тор сүйектер жатады. Оларға тоқ- 
талар болсақ.

Мақдай сүйек.
1. Маңдай сүйек, os frontale, фронталді 

жазықтың бойында орналасып, бас сүйектің 
қақпағы мен ми сауыты негізінің алдыңғы 
ойысымен көз шарасының қабырғаларын 
күраушы қүрылым.

№26-сурет. Маңдай сүйектін сырткы бетінін 
көріністері.

1 - мандай сүйектің қабыршақты бөлігі. 2- мандай 
сүйектің дөңесі. 3- манаай сүйектің төбелік қыры.

4- маңдайлық жік. 5- мүрын үстілік (Glabella). 
6-мандай сүйектің жоғарғы жак өсіндісі. 7- көз шара- 

сының жоғаргы жиегі. 8- мандай сүйектің мұрын 
бөлігі. 9- мандай сүйектің мұрындық кылқаны.

10- көз шарасының жоғарғы тілігі. 11- кез шарасының 
жоғарғы тесігі. 12- мандай сүйектің қабыршақгық 

бөлігінің самайлық беті. 13- қас үстілік доға. 
14-самайлық сызықша.

Топографиясы:
а) бүл сүйектің мандайлық кыры, төбе 

сүйектен тәждік жік, sutura coronalis, ар
кылы;

э) сына сүйектің үлкен қанатынан сына- 
мандайлық жік, sutura sphenofrontalis, ар
кылы;

б) бет сүйектен, бет-маңдайлық жік, su
tura frontozygomatia, арқылы;

в) мүрын сүйегі мен маңдай-мүрын жік, 
sutura frontonasalis, арқылы;

г) тор сүйек пен тор сүйектік тілік, inci
sura, арқылы шектелген.

Құрылысы:
Бұл сүйек, сүйектік тін арқылы, езара 

бітіскен үш бөліктен:
а) тақ, қабыршақтық, э) так, мүрындық 

және; б) жүп, көз шарасының қабырғасын 
құраушы көздік бөліктерден түрады.

Оларға токталар болсақ:
1. Мацдай сүйектің қабыршақтық бөлігі, 

sguamosa frontalis, көздік бөліктерден көз 
шарасының жоғарғы қыры, margo orbitalis 
арқылы шектелген.

Беттері:
Сонымен қатар, қабыршақтык бөліктің 

үш беті: дөңестеу келген сыртқы жэне ми- 
мен тікелей беттесіп орналасқан ішкі және 
бүйір беттері ажыратылады.

-  Сыртқы беті, facies externa, тегіс жэне 
тегістеу келіп орналаскан (26-сурет).

Сырткы бетінде:
а) қүрсақтық даму кезінде, екі жақтық 

бөлігін бір-бірімен біріктіруші жіктердің қал- 
дығы метопикалық жік;

э) қабыршақтык бөліктің, бастапқы сү- 
йектік нүктесі, маңцайлық дөңес, tuber fron
tale',

б) қасүстілік дога, arcus superciliaris-,
в) қабыршақтық бөлікті көздік бөліктен 

бөліп тұрушы, көз шарасының жоғарғы кы
ры немесе жиегі, margo supraorbiealis жэне 
қан тамырлар мен нервтер өтетін тілігі, 
incisura supraorbitali, айқын байқалады. 
(№26- сурет).

-  Қабыршактық бөліктің бүйір беті, 
көздік бөлікпен бірігіп, томен багытта бет

40



ТІРЕК-КИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

Төбе сүйек.
Төбе сүйек, os parietale, бас сүйек какпа- 

ғын құраушы жүп қабыршақтық ағза. Бүл 
сүйектің төбе сүйек деп аталу себебі, бастың 
төбесін кұрауға қатысатындыктан, төбе сү- 
йек деп аталады (№28-сурет).

Құрылысы:
Сыртқы пішіні жалпақ төрт бүрышты 

тэрізді болып келгендіктен: ішкі жэне сырт
кы беті, 4 қыры, 4 бүрышы ажыратылады.

Тебе сүйектердін беттері:
І.Төбе сүйектің сыртцы беті, facies ex

terna, дөңес келгендіістен, сыртқы бетінде: 
төбе сүйектің дөңесі мен, tuber frontale, мен 
самайлық жоғарғы жэне төменгі сызықша 
орналасқан (№28-сурет).

№28-сурет. Төбе суйектердін сырткы 
беттерінің көріністері.

1- төбе сүйектің дөңесі. 2- төбе сүйектің сагиталді 
кыры. 3- төбе сүйектің мақцайлық бүрышы.

4- тәбе сүйектің жоғарғы самайлық сызықшасы.
5- төбе сүйектің мандайлык кыры. 6- төбе сүйектін 
теменгі самайлык кыры. 7- төбе сүйектің сыналык 
бұрышы. 8- кабыршактық кыры. 9- төбе сүйектің 

еміздік бүрышы. 10- төбе сүйектің шүйделік қыры.
11 - төбе сүйектің шүйделік бүрышы.

12- төбе сүйектің тесікшелері.

2. Іиікі беті, facies interna, ойыстау келіп, 
мидың төменгі бетімен беттесіп орналасқан 
(№29-сурет).

1

№29-сурет. Тебе сүйектін ішкі 
бегіерінін керіністері.

1- тебе сүйектің сагиталді кврв. 2- тебе сүйектің 
шүйделік бұрышы. 3- тебе сүйектін шүйделік кыры.
4- сигма тэрізді койнаудың жүлгесі. 5- тебе сүйектің 
еміздіктік бүрышы. 6- тебе сүйектің кабыршактык 
кыры. 7- төбе сүйектің ішкі бетінің кан тамырлар 

жүлгесі. 8- тебе сүйектің сыналык бүрышы.
9- тебе сүйектің мандайлык кыры.

10- тебе сүйекгің мандайлык бұрышы.

Мұнда:
а) саусақтың батыңқылары мен, ітр- 

ressiones digitatae, артерия қан тамырлардың 
жүлгелері, sulci arteriosi;

э) ішкі бетінің жоғарғы тұсында, жогар
гы сагиталді қойнаудың жүлгесі мен, sulcus 
sagitalis superiores, пахион өсіндісінің шұң- 
кыршалары,/отеа granularis, жэне;

б) ішкі бетінің, самайлық қырының 
бойында, сигма тэрізді койнаудың жүлгесі, 
sulcus sigmodeus айкын байқалады.

Төбе сүйектің қырлары.
Төбе сүйек, торт бұрышты болып келген- 

діктен торт қыры жэне төрт бұрышы ажы
ратылады.

1. Алдыңғы немесе тісшеленген мандай
лык қыры, margo frontalis, ол тісшеленген 
тэждік жік аркылы мандай сүйекпен шек- 
тессе;

2. Арткы, тісшеленген шүйделік кыры, 
margo occipitalis, гректің лэмбіде эрпіне 
ұксаған жік, sutura lambdoideae, арқылы 
шүйде сүйегімен шектескен.
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3. Жоғарғы тісшеленген сагиталді қыры, 
margo sagitalis superior, сагиталді жазықтың 
бойында орналскандықтан сагиталді кыры 
деп аталынады. Бұл сүйеістің екі жақтық 
сагиталді қырлары бір-бірімен өзара бітісіп, 
бас сүйектің қақпағын қүрауға қатысады.

4. Төменгі, тісшеленбеген қабыршақтык 
қыры, margo sguamosa, ол тегіс доға тәріз- 
ді келіп, самай сүйектің қабыршағы мен 
қабыршақтық жік арқылы беттескен (№29- 
сурет).

Төбе сүйектердің бүрыштары.
Төбе сүйектердің 4 бұрыштары: а) маң- 

дайлық, ә) шүйделік, б) еміздіктік, в) сына 
сүйектің бүрышы ажыратылады (№29-су- 
рет).

Бүл сүйектің сыналық бүрышы, басқа 
бүрыштарына қарағанда, сүйірлеу келіп, 
самайлық кырының алдыңғы бұрышында 
орналасып, сына сүйектің үлкен қанатымен 
жіктер арқылы байланысқан.

Ішкі бетінде, ортаңғы менингиалді ар- 
терияның жүлгесі немесе батыңқысы ай- 
қын байқалады.

1- жогарғы сагиталді койнаудың жулгесі. 2- шұйде 
сүйектің лэмбіда тэрізді жіктің кыры. 3- шүйде 

сүйектің қабыршақтык бөлігі. 4- шүйде сүйектің ішкі 
шодыры. 5- шүйде сүйектің ішкі кыркасы. 6- шүйде 
сүйектің еміздіктік кыры. 7- шүйде сүйектің үлкен 

тесігі. 8- сигма тәрізді койнаудын жүлгесі. 9- шүйде 
сүйектің айдаршыктык өзекшесі. 10- шүйде сүйектін 

мойындырыктық тілігі. 11 - шүйде сүйек-тастык 
қойнаудың төменгі жүлгесі. 12- шүйде сүйектің ылдиы.

13- шүйде сүйектің базелярлы бөлігі.
14- шүйде сүйекгің латералді бөлігі. 15- шүйде 

сүйектін мойындырыкгык төмпешігі. 16- нгүйде 
сүйектің мойындырықтык өсіндісі. 17- шүйде 

сүйектің төменгі ойысы. 18- шүйде сүйектің көлденең 
койнауыньщ жүлгесі. 19- шүйде сүйекгің крест тэрізді 

көтеріңкісі. 20- шүйде сүйектін жоғарғы ойысы.

№31-сурет. Шүйде сүйектін сырткы бетінін көрінісі.
1-шүйде сүйектін сыртқы шодыры. 2-шүйде 

сүйектің тым жогаргы сызыкшасы. 3-жоғарғы 
желкелік сызыкша. 4-төменгі желкелік сызыкша. 

5-айдаршыктык өзекше. 6-шүйде сүйегінің айдаршығы. 
7-мойындырыктық өсінді. 8-шүйде сүйектің бази- 

лярлы бөлігі. 9-жұтқыншактық төмпешік. 10-шүйде 
сүйегінін латералді бөлігі. 11-мойындырыктык тілік.
12-мойындырыктық осінді. 13-айдаршыктык шүнкыр. 

14- шүйде сүйектің үлкен тесігі. 15-шүйде сүйектің 
сырткы кыркасы. 16- шүйде сүйектін кабыршыгы.

Топографиясы:
а) алдында, сына сүйекпен; э) бүйір 

капталы, самай сүйекпен; б) арткы беті, тебе 
сүйектермен бетгесіп орналаскан.

Қүрылысы:
Шүйде сүйек орналасуына, қүрылысы- 

на жэне атқаратын қызметіне байланысты 
3 бөліктен:

а) денесінен немесе базилярлы бөлігі- 
нен, pars basilaris;

Шүйде сүйек.
Шүйде сүйек, os occipitale, бас сүйек 

қаңқасының артқы жэне төменгі қабырға- 
сын кұраушы, күрылысы мен қызметі кур- 
дел! так сүйек (№30, 31-сурет).

№30-сурет. Шүйде сүйектің ішкі 
бетінің көріністері.
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э) кабыршақтық бөлігінен, pars sguama 
occipitalis',

б) шүйде сүйегінің үлкен тесігін, fora
men occipitalis magnum, құраушы бүйір 
бөліктерден, partes lateralis түрады.

Оларға токталар болсақ:
1. Шүйде сүйектің денесі немесе базил- 

ярлы бөлігі, pars basilarise, ол пгүйде 
сүйегінің үлкен тесігінің алдында орналас
кан тақ кұрылым. Ол 17-20 жас аралығында 
сына сүйектің денесі мен сүйектік тін ар
кылы бірігіп, бас сүйектің негізін күрайды 
(№31, 13-сурет).

Бұл қүрылымның немесе денесінің жо- 
ғарғы, төменгі және алдыңғы, артқы беттері 
жэне бүйір қырлары ажыратылады.

Олардың ерекшеліктеріне тоқталар бол
сак:

а) жоғарғы немесе ми сауытына караған 
бетінде, шүйде сүйегінің үлкен тесігіне 
қарай бағыт алған ылдиы, clivus, орын тепсе,

э) төменгі немесе жүтқыншақтың мүрын 
бөлігіне қараған бетінде, жүткыншақтық 
төмпешік, tuberxulum pharyngeum, айқын бай- 
қалады.

б) алдыңғы беті, шүйде сүйегінің денесі 
мен 17-20 жасқа дейін шеміршектік тін 
аркылы косылыс түзсе, бүл кезеңнен кейін 
сүйек тін аркылы бітіссе;

в) арткы беті, шүйде сүйегінің үлкен 
тесігін қүрауға катысады.

Шүйде сүйегінің бүйір қырларына кел
еек, ол самай сүйектің пирамидасы немесе 
тасты бөлігі мен самай-тасты саңылау ар
кылы шектеліп коймай, жоғарғы беттерін- 
де, төменгі тасты койнаудың жүлгесі, sulcus 
sinus petrosus inferior, орын тепкен.

2. Шүйде сүйектің бүйір бөліктері, par
tes lateralis, ол алдында, бүл сүйектің денесі- 
мен, артында қабыршақтық бөлігімен сү- 
йектік тін арқылы қосылыс түзіп, шүйде 
сүйектің үлкен тесігін, foramen occipialis 
moior, құрайды (№31-сурет).

Сонымен қатар, бүйір бөліктердің жо- 
ғарғы жэне төменгі беті ажыратылады:

а) жоғарғы бетінде, мойындырық тесік- 
тің төмпешігі, tuberculum jugularis, орна
ласса.

э) төменгі бетінде, шүйде сүйегінің ай- 
даршығының жоғарғы буын бетімен бет- 
тесіп буын қүрайтын айдаршығы, condylus 
occipitalis, жэне оның эллипс тэрізді бу
ын беті, артқы капталында: айдаршықтық 
шүңқырша, оның өзекшесі көрінед?.

б) бүйір қапталында, мойындырық тесік 
ті кұраушы, мойындырык тілік пен оның 
өсіндісі, processus jugularis, орналасқан.

Сонымен қатар, бүйір бөлігінің терең 
қабатында, ХІІ-жүп ми нерві өтетін өзекше, 
canalis hypoglossalis, жайғаскан.

3. Шүйде сүйектің қабыршактык бөлігі, 
sguama occipitalis, ішкі беті ойыс, сыртқы 
беті, дөңес келген табақша (№31-сурет).

1. Сыртқы бетінде:
а) сыртқы бетінің орталық бөлігінде, 

шүйде сүйегінің шодыры, protuberantia oc
cipitalis externa',

э) Сыртқы шүйде сүйегінен жоғарыда, 
горизонталді бағытта орналасқан: жоғар- 
ғы, теменгі жэне тым жоғарғы желкелік 
сызықшалар, linea nuchae superior et infer
ior et suprema, жэне;

б) шүйде сүйегінің сыртқы қырқасы, 
crista occipitalis externa орын тепкен.

2. Ішкі бетінде:
а) мишық пен ми жарты шарының шүй- 

де бөлігімен беттесіп орналасқандықтан, 
олардың 4 жұп батыңқылары, немесе иіұң- 
кыршалары мен крест тэрізді котеріңкісі 
eminentia cruciata, орналасса;

э) крест тэрізді котеріңкінің орталык 
бөлігінде: шүйде сүйегінің ішкі шодыры, 
protuberantia interna, орын тепкен.

б) сонымен катар, крест тәрізді котерің- 
кінің бойында: жогарғы сагиталді қойнау 
мен көлденең жэне сигма тэрізді қойнау- 
лардың жүлгелері айкын байқалады.

Сына тәрізді сүйек.
Сына сүйек, os sphenoidale, ол бас сү- 

йектің негізінің орталық болігінде жэне 
ми сауыты сүйектердің түйіскен жерінде 
орналасқандықтан, сына тэрізді сүйек деп 
аталуы сол себепті.
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Бүл сүйек, тек қана бас сүйектің негізін 
құрап қоймай, бас сүйектің қақпағын, ми 
сауыты ойыстардың және көз шарасының 
қабырғаларын құраушы кызметі күрделі 
құрылым (№32-сурет).

Сына тэрізді сүйек топографиялық ор
наласуына жэне атқаратын қызметіне бай
ланысты: денесінен, үлкен қанатынан жэне 
қанат тәрізді өсінділерінен түрады.

Оларға функционалды түрғыда зер са- 
латын болсак:

1. Сына тэрізді сүйектің денесі, corpus 
shenoidalis (№33-сурет).

Денесінің сыртқы пішіні, текше тэрізді 
болып келгендіктен 6 беттері ажыратылады. 
Оларға тоқталар болсақ:

-  Жоғарғы немесе ми сауытына караған 
беті, ми сауытының ортаңғы ойысының қа- 
бырғасын кұрап коймай, бейнесі түрік ерні- 
не ұқсас орналасқандықтан, түрік ерін, sella 
turcica, деп аталынуы сол себепті.

№32-сурет. Сына тәрізді суйектін алдынғы бетінін 
көріністері.

1- сына тэрізді сұйектін қойнауының тесігі.
2- сына тэрізді сүйектің денесінің арқасы. 3- сына 
тэрізді сүйектің койнауының алдыңғы кабырғасы.

4- сына тэрізді сүйектің кіші қанаты. 5- көз шарасы- 
ның жоғарғы саңылауы. 6- сына тэрізді сүйектің 

бет сүйектік кыры. 7- сына тэрізді сүйектің үлкен 
канатының самай астылык кырқасы. 8- сына тэрізді 

сүйектің қылқаны. 9- канат-таңдай жүлгесі.
10- канат-таңдай өсіндісінің латералді табақшасы.

11- ілмек. 12- қанат тэрізді өсіндісінің медиалді 
табақшасы. 13- қынаптык өсінді. 15- канат тэрізді 
өсіндінің тілігі. 16- канат тэрізді өсіндінің өзегі.

17- дөңгелек тесік. 18- сына тэрізді сүйектің үлкен 
канатының көз шарасына караған беті. 19- сына 

тэрізді сүйектің үлкен қанатының самай ойысына 
қараған беті.
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№33-сурет. Сына тэрізді сүйектін, арткы бетінін 
көріністері.

1 - сына тэрізді сүйектің кіші канаты. 2- кәру нерві- 
нің өзекшесі. 3- көру нервінің айқасының жүлгесі.
4- гипофиз безінің ойысы. 5- түрік еріннің арқасы.

6- алдыңғы сына тэрізді өсінді. 7- сына тэрізді 
сүйектің үлкен қанатының ми сауытына қараған 

беті. 8- артқы сына тэрізді өсінді. 9- дөңгелек тесік.
10- дабыл- жұгкыншақ өзекшесінің жүлгесі. 11- сына 
тәрізді сүйектің қылқаны. 13- канат тэрізді есіндінің 
шүңгыршасы. 14- канат тэрізді өсіндінің табақшасы.
15- канат тэрізді өсіндісінің тілігі. 16- қанат тэрізді 

өсіндінің жүлгесі. 17- ілмек. 18- қанат тэрізді өсіндінің 
медиалді табақшасы. 19- артерияның жүлгесі.

20- канат тэрізді өсінді. 21- сына тэрізді сүйектің 
тілшігі. 22- қанат тэрізді өсіндінің өзекшесі. 23- сына 

тэрізді сүйектің денесі. 24- сына тэрізді сүйектің үлкен 
канаты. 25- көз шарасының жоғарғы саңылауы.

Бүл жерде:
а) түрік ернінің алдында, томпешігі, 

tubercullum sella', э) артында түрік ернінің 
арқасы жэне оның доға тэрізді иіліп алға 
қарап, орналаскан өсіндісі, processus clinoide- 
usposterior,

б) аралығында гипофиз безінің батыңқы- 
сы немесе шүпкыршасы, fossa hypofysialiss;

в) денесінің бүйір капталында, ішкі үйқы 
артерияның батыңқысы немесе жүлгесі sul
cus coroticus, орын тепкен.

-  Томенгі беті, мүрын қуысының жоғарғы 
қабырғасын қүрауға қатысады.

-  Артқы қабырғасы, нгүйде сүйегі денесі- 
нің алдыңғы беті мен 17-20 шеміршектік 
тін арқылы, одан кейін даму кезінде, сүйек 
жастан кейін сүйектік тін арқылы бітісіп, 
шүйде сүйегінің ылдиын, clivus, кұрайды.

-  Шүйде сүйегінің алдыңғы бетінің 
томенгі болігі, мүрын қуысының жоғарғы 
қабырғасын қүрауға катысады (№33-сурет).

Бүл жерде:
а) алдыңғы немесе мұрын қуысына
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қараған бетінің ортаңғы бөлігінде, сына 
сүйектің қырқасы, crista sphenoidalis, ор
наласкан. Ол, сына сүйегі койнауын бөліп 
түрушы аралык табакшаның жалғасы болып 
қоймай, мүрын куысының аралык кабыр- 
ғасын күрауға қатысады.

э) сына сүйегі қырқасының бүйір кап
талында, сына сүйегі қойнауының алдыңғы 
кабырғасын қүраушы табакша, орталык 
бөлігінде мүрын қуысын қойнаумен жалғас- 
тырып түрушы, сына сүйектің койнауының 
тесігі, apertura sinus sphenoidalis, айкын кө- 
рінеді.

Сына сүйектін ауалы қуыстығы 
немесе қойнауы.

1. Сына сүйектің ауалы куыстығы немесе 
койнауы, sinus sphenoidalis, сына сүйек де- 
несінің терең қабатында орналасқан.

Аралык табақша аркылы, ассиметриял- 
дық жағдайда орналасқан екі жактық қой- 
науға немесе куыстыкка бөлінген.

Ішкі беті, кан тамырлар мен нервтерге 
бай шырышты қабыкшамен көмкеріліп кой- 
май, мүрын қуысы мен мүрын қуысының жо- 
ғарғы өту жолы аркылы жалғаскан.

Қызметі, мүрын қуысы арқылы келген 
салқын ауаны жылытып қоймай, дыбысты 
үдету қызметін атқарады. Бүл қойнаудың 
шырышты кабыкшасының кабынуы, sphe- 
noidit, деп аталынады.

2. Сына сүйектің кіші канаты alae minor 
ossis sphenoidalis, ол сына сүйектің денесінің 
жоғарғы алдыңғы бүрышынан басталып, 
горизонталді бағытта орналаскан, кызметі 
күрделі табақша (№33-сурет).

Құрылысы:
-  Біріншіден, кіші қанатының денесінен 

басталар жерінде, коз шарасынан ми са
уытына бағыт алған, ІІ-жұп ми нервінің өз- 
екшесін, canalis ophticus, қүраса;

-  Екіншіден, кіші канатының алдыңғы 
кыры, ол мандай сүйегінің көздік бөлігі 
мен жэне тор сүйектің горизонталді та- 
бакшасы мен жіктер арқылы байланысып 
ми сауытының алдыңғы ойысын, fossa crani 
anterior, қүрайды.

б) Үшіншіден, көз шарасының жоғарғы 
қабырғасының артқы қапталын кұрап қой- 
май, көз шарасының жоғарғы саңылауының, 
fissura orbitalis superior, кабырғасын қүрауға 
қатысса;

3. Сына сүйектің үлкен канатьг, alae maior 
ossis sphenoidalis, сына тэрізді сүйектің бүйір 
қапталынан басталып, латералді бағытта 
өтіп, ми сауытының, көз шарасының және 
самай, самай асты ойысының қабырғасын 
қүраушы жэне кұрылысы мен кызметі ете 
күрделі жалпак табақша (№33-сурет).

Сына сүйектің үлкен канаты, топогра- 
фиялық орналасуына қарай бірнеше беттері 
мен қырлары ажыратылады.

Беттері:
1. Ми сауытына қараған немесе милық 

беті, facies cerebralis, ойыстау келіп, ми 
сауытының ортаңғы ойысын қүрауға қа- 
тысады. Ми сауытына караған бетінде:

а) ми қатпарының саусак тэрізді батың- 
кыларымен, impressiones digitatae, артерия- 
лардың жүлгелері;

э) V-жұп үшкіл нервтің, жоғарғы жактык 
нерві, n.maxillaris, өтетін дөңгелек тесігі, 
foramen rotundum\

б) бүл нервтің екінші тармағы, төменгі 
жақтық нерві, п. mandibularis, сопакша неме
се овал тэрізді тесігі, foramen ovale;

в) ортаңғы менингиалді артерия, а.теп- 
ingeamedia өтетін қылқанды тесік, foramen- 
spinosum орналаскан.

2. Коз шарасына караған беті, facies or
bitalis, ол көз шарасының бүйір кабырға- 
сын кұрап қоймай, көз шарасының төменгі 
саңылаудың қабырғаларын қүрауға катысады 
(№33-сурет).

3. Сына сүйектің үлкен қанатының самай 
жэне самайасты ойысына қараған беттері, 
facies temporals et infrotemporalis, ажыра
тылады. Бүл беттер, самай жэне самай ас
ты ойыстың ішкі бетін қүрауға қатысып 
қоймай, бір-бірінен самай асты кырка, crista 
infrotemporalis, аркылы шектелген (№33-су- 
рет).
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Сына сүйектің канат тәрізді өсіндісі
processuspterygoideus.

Топографиясы:
Ол сына сүйектің денесі мен үлкен ка- 

натының біріккен жерінен басталып, төмен 
бағытта өтіп, мүрын куысы мен канат-таң- 
дай ойысының арткы қабырғасын жэне қан 
тамырлар мен нервтер өтетін үлкен таңцай 
өзекшесінің қабырғаларын, canalis palatinus 
maior, жэне оның тесігін кұрауға қатысады.

-  Біріншіден, канат тэрізді өсіндінің сы
на сүйектің денесі мен бітіскен жерінде, 
қан тамырлар мен нервтер өтетін жэне 
горизонталды багытта алып, бас сүйектің 
жыртық тесігін, қанат-таңдай шүңқыры- 
мен, fossa ptherygopalatinum, жалгастырып 
түрушы, қанат тэрізді өсіндінің өзекшесі, 
canalis pterygoideus, орналасса;

-  Екіншіден, канат тэрізді өсінді томен 
багытта өтіп, канатты өсіндінің тілігі ар
кылы, медиалді жэне латералді табақша- 
ларға бөлінген:

а) медиалді табақша томен багытта өтіп, 
мұрын қуысының бүйір қабыргасын қүрап 
коймай, канат тэрізді өсіндінің ілмегін. ha
mulus pterygoideu, қүраса;

ә) латералді табакшасы, томен багытта 
отіп, қанатты шайнау бұлшықеттің бекитін 
шүңкырын күрауға қатысады (№33-сурет).

Самай сүйек.
Самай сүйек, os temporalis, ми сауыты 

сүйектердің ішіндегі кұрылысы мен қызметі 
оте күрделі жүп ағза.

і« 1

№34-сурет. Самай сүйектін сыргкы бетінін керінісі.

1 - самай сүйектің кабыршактык белігі.

2- самай сүйектің самайлык беті. 3- самай сүйекгін 
сыналык кыры. 4- самай сүйеісгің бет сүйектік әсіндісі.
5- буындык төмпешік. 6- дабыл-кабыршактық саңылау.
7- дабыл-тас саңылауы. 8- самай сүйектін дабыл бәлігі.

9- самай сүйектің біз тэрізді әсіндісі.
10- күлакіын сыртқы есту тесігі. 11- самай сүйектің 
еміздік тәрізді өсіндісі. 12- самай сүйектің пгүйделік 

жүлгесі. 13- дабыл-еміздік саңылау. 14-еміздік 
өсіндінің тесігі. 15- сыртқы есту жолының калканы.

16-тәбелік тілік. 17-ортанғы самай артериянын жүлгесі.
18- тәбелік қыр.

Топографиясы:

Ми сауыты сүйектердің негізін қүрап 
қоймай: а) алдында, сына тэрізді сүйекпен; 
э) жоғарыда, тобе сүйекпен; б) артында, шүй- 
де сүйекпен шектесқан.

Қызметі:

Қызметі оте күрделі:
-  Біріншіден, ми сауытының алдыңғы, 

артқы ойысының жэне самай ойысының ка- 
бырғаларын күраса;

-  Екіншіден, терең кабатында: есту ағза- 
лардың ортаңғы, ішкі болігі орналасса;

-  Үшіншіден, оту жолы мен қызметі оте 
күрделі:

а) -  VII-жұп бет ми нервінің озекшесі- 
мен, canalis facialis; э) ішкі үйкы артерия
нын озекшесі, canalis caroticus; б) дабыл жүт- 
қыншақ немесе бүлшыкет түтік озекшесі, 
canalis musculotubarius; в) дабыл шегінің 
озекшесі, canaliculus chorda tympanicus; г) са
май сүйектің еміздігінің озекшесі, canalis 
mastoideus; жэне д) дабыл озекшесі, cana
liculus tympanicus, орналасқан.

Сонымен қатар, самай сүйек кұрылысы 
мен қызметі оте күрделі үш боліктен: ка- 
быршақты дабыл жэне пирамида немесе тас
тык боліктен түрады (№34-сурет).

Оларға жеке тоқталар болсак:
I. Самай сүйектің қабыршактық болігі, 

pars sguamosa, сагиталді жазықтың бойында, 
доңес беті сыртка, ішкі беті ойыстау келіп 
орналаскан табақша (№35-сурет).
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№35-сурет. Самай сүйектін ішкі бетінін көрінісі.

1- кіші тастық жүлге. 2- үлкен тастық жүлге.
3- кіші тастык нервтін саңылауы. 4- үлкен тастык 

нервтің саңылауы. 5- самай сүйектщ қабыршақтық 
бөлігінің төбелік қыры. 6- тастык-кабыршақты 

саңылау. 7- төбелік тілік. 8- доға тэрізді көтеріңкі.
9- си™а тэрізді қойнаудың жүлгесі. 10- еміздік тэрізді 
өсіндінің тесігі. 11- шүйделік кыр. 12- жоғарғы тастық 

койнауының жүлгесі. 13-У-жүп. үшкіл ми нервінің 
батыңқысы. 14- ішкі үйқы артерияның тесігі. 15- самай 
сүйектің тастық немесе пирамиданың ұшы. 16- самай 

сүйекгің сыналык кыры.

Топографиясы:
Ол: а) жоғарыда самай сүйектің қабыр- 

шақтық бөлігі мен қабыршақтық жік, sutura 
sguamosa, арқылы шектелсе;

э) самай сүйектің тасты бөлігінен, бала- 
ларда айқын байкалатын тас-қабықша саңы- 
лау,fissura petrosguamosa, арқылы шектелген. 
Бұл саңылау, одан эрі алға қарай өтіп, ми 
сауытынан жыртық тесігі, foramen lacerum, 
арқылы ми сауытынан сыртқа қарай бағыт 
алып, қабыршақтык бөлікті дабыл бөлігінен 
бөліп тұрушы, дабыл-қабыршақтық саңы- 
Rayra,fissura petrotympanica, ұласады.

Құрылысы:
1. Сыртқы немесе самайлық беті, facies 

temporalis, тегістеу келіп орналасып кой
май, самай ойысының ішкі кабырғасын 
құрауға қатысады. Самайлық бетінде:

а) тік бағытга орналасқан ортаңғы самай 
артерияның батыңқысы немесе жүлгесі, 
sulcus arteriae temporalis superfacialis;

э) самайлық беттің жоғарырақ бөлігінде, 
горизонталді бағытта алға қарай бағыт ал
ып, бет сүйектіктің самайлық өсіндісімен

қосылып, бет сүйектік доғаны күраушы, 
бет сүйектік өсінді, processus zygomaticus, 
орналасқан.

б) сонымен қатар, бұл өсіндінің негізін- 
де немесе бастапқы жерінде, төменгі жақ- 
тың шүнкыры,/о.у.уд mandibularis, жэне оның 
буынбық төмпешігі, tuberculum articulare, 
айқын байқалады.

2. Ішкі немесе милық бетінде, facies сеге- 
bralis, саусақтың батыңқылары мен артерия 
қан тамырлардың жүлгелері орын тепкен.

II. Самай сүйектің пирамидасы немесе 
тасты бөлігінің, pars petrosa, сыртқы піші- 
ні пирамидаға үксағандыктан немесе терең 
қабаты, тығыз келген сүйектік тіннен түр- 
ғандықтан самай сүйектің тасты немесе 
пирамидасы деп аталуы сол себепті (№35-су
рет).

Топографиясы:
Ол бас сүйектің негізінде немесе таба- 

нында горизонталді жазыктың бойында, 
ұшы алға медиалді бағытта, негізі артқа жэ
не латералді багытга орналасқан.

1. Алдында, сына сүйектің үлкен қанаты- 
нан, тастысына жік арқылы шектелсе;

2. Артында, шүйде сүйектен, самай шүй- 
де жік арқылы шектелген;

3. Жоғарыда төбе сүйек пен самай-төбе 
қабыршақтык жіктер аркылы шектелген.

Құрылысы:
Тастық немесе пирамиданың сыртқы пі- 

шіні пирамидаға үқсап, диагональ бағытта 
орналасып қоймай үш беті, үш қыры ажы
ратылады.

Тастык, бөліктіц беттері:
-  Алдыңғы латералді; э) артқы-медиалді;

б) төменгі немесе сыртқы беттері;
-  Беттерінің аралығындағы: алдыңғы, 

артқы, төменгі қырлары ажыратылады.
1. Алдыңғы латералді беті, ол дөңестеу 

келіп, пирамиданың алдыңғы қыры немесе 
самай-қабықшалы саңылаумен, fissura pet
rosguamosa, артқы қырының аралығында 
орналасқан (№35-сурет).

-  Алдыңғы латералді бетінде:
а) ішкі қүлақтың лабиринтінің, алдыңғы
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жарты ай тәрізді доғаның көтеріңкісімен, 
eminentia arcuata',

э) доға тэрізді көтеріңкі мен самайқа- 
бықшалы саңылаудың аралығында дабыл 
қуысының какпағы, tegmen tympani;

б) дабыл қуысы қакпағының бетіндежіші 
жэне үлкен тасты нервтің саңылаулары мен 
олардың жүлгелері, sulcus n.petrosus maioris 
et minoris;

в) алдыңғы латералді бетінің ұшында, 
V-үшкіл ми нерві сезімтал Гассер атты тү- 
йінінің батыңқысы, impressio trigemini, ор
наласкан.

2. Артқы медиалді беті, facies posterior 
partis petrosae, ол самай сүйектің тасты бө- 
лігінің артқы қыры мен төменгі қырының 
аралығында орналасып қоймай, бас сүйек 
негізінің артқы ойыстың алдыңғы қабыр- 
ғасын кұрауға қатысады (№37-сурет).

-  Артқы-медиалді бетінде:
а) сигма атты койнаудың жүлгесі, sulcus 

sinus sigmoidei, жэне сигма атты қойнау 
жүлгесінің орталық бөлігінде, бүл қойнау- 
ды бастың сыртқы веналарымен өзара 
байланыстырып, вена қанның кысымын те- 
ңестіріп түрушы, еміздік өзекшенің тесігі, 
foramen mastoideum, орналаскан.

э) артқы-медиалді беті мен артқы қыры- 
ның тұсында, ми катгы қабықшасының өс- 
індісіне бекитін доға астылык шүңкырша, 

fossa subarcuata;
б) артқы бетінің үшына таман, ішкі есту 

жолының өту тесігі, porus arcusticus inter- 
nus, тесігінен тасты бөлігінің терең қабатына 
бағыт алған ішкі өту жолымен, miatus 
arcusticus internus, VIII-жүп кіре беріс-үлу 
нерві мен қан тамырлар өтетін тесікшелері 
айқын байкалады.

3. Самай сүйектің, тасты бөлігінің төмен- 
гі сырткы беті, facies inferiorpartis petrosae, 
бүдырлы келіп орналаскан.

Төменгі бетінде:
а) пирамида негізінің төменгі бетінде, 

еміздік тэрізді өсінді, processus mastoideus 
орналасқан. Еміздік тэрізді өсіндінің сырт
кы беті дөңестеу, ішкі беті ойыстау келіп, 
еміздікгі тілік арқылы шекгелсе, ұшы доғалдау

келіп орналасқан. Терең қабаты, ішкі беті шы
рышты қабықшамен көмкерілген, бір-бірі- 
мен жэне дабыл қуысы мен еміздік тэрізді 
өсіндінің кіре беріс тесігі, antrum mastoideum 
арқылы өзара жалғасқан.

№36-сурет. Самай сүйектін төменгі бегінін көрінісі.
1- сырткы есту тесігі. 2- біз тэрізді өсінді. 3-дабыл- 

қабыршақты саңылау. 4- төменгі жактық шұнкыр. 5- 
буындык төмпешік. 6- бет сүйектік өсінді.

7- тастак-кабыршакты сақылау. 8- дабыл-қабыршак 
саңылау 9- тас дабыл саңылау. 10- дабыл-жүткыншак 

әзекшесі. 11- ішкі ұйкы артерияның ішкі тесігі. 12- ішкі 
ұйкы артерияның сыртқы тесігі. 13- тастық сүйектің

шұнкыршасы. 14- үлу езекшесінің сырткы тесігі.
15- емізік тэрізді өсіндінің өзекшесі. 16- мойындырык 

шұнкырша. 19- шүйде артериясының жүлгесі.
20- емізік әсіндінщ тілігі. 21- еміздік тэрізді әсінді.

Қызметі: тос-бүғана-еміздік бүлшықетін 
бекіп қоймай, дабыл қуысының қосымша 
қуыстығын күрауға қатысады.

э) еміздік тэрізді есіндінің алдында, бұл- 
шық еттер бекитін біз тэрізді осінді, pro
cessus, орналасса, бүл өсіндінің аралығында 
VII-жұп бет ми нерві өзекшесінің сыртқы 
біз еміздік тесігі, foramen stylomastoideum, 
орналасса;

б) біз тәрізді өсіндінің медиалді капта
лында, шүйде сүйегінің мойындырық тілігі- 
мен, incisura lugularis, бетгесіп мойындырық 
тесікті, foramen lugularis, қүраушы мойын
дырык венаның шүнкыршасы,/о55а lugularis, 
айкын байқалады.

в) біз тэрізді осіндінің алдында, ішкі үй- 
қы артерия озекшесінің, canalis caroticus, 
сыртқы тесігі, мойындырық шүңқырша мен 
үйқы артериясы өзекшесінің аралығында, 
үйқыдабыл артерия өзекшесінің тастық 
шұңкыршасы,/о.«ы/а petrosa, орын тепкен.

г) ішкі ұйқы артерияның бүйір капталын-
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да, ұйқы артерия өзекшесіне параллель ба- 
ғытга, дабыл қуысындағы қысымды сыртқы 
ортамен теңестіріп түрушы, бұлшыкеттү- 
тік өзекшесі, canalis musculotubarius, орна
ласкан.

Самай сүйектің тасты 
бөлігінің қырлары:

1. Тасты немесе пирамиданың алдыңЛі 
қыры, margo anterior, тасты-қабыршактық 
саңылаудың бойында орналасса;

2. Артқы қыры, margo posterior, пира- 
миданың алдыңғы латералді беті мен аргкы 
медиалді бетінің аралыгында орналасып 
қоймай, бойында жоғарғы тасты қойнаудың 
жүлгесі, sulcus sinus petrosus superior, орна
ласкан.

3. Тасты бөліктің төменгі қыры, margo 
inferior, ол тасты немесе пирамиданьщ арт- 
қы-медиалді беті мен төменгі немесе сыртқы 
бетінің аралыгында орналаскан.

Төменгі қырының бойында мына төмен- 
дегі анатомиялык кұрылымдар:

а) төменгі қуысты қойнаудың жүлгесі- 
мен, sulcus sinus petrosi inferioris;

э) үлу өзекшелердің тесігі немесе апер
турасы, apertura externa canaliculi cochlea, ай- 
қын байқалады.

Самай сүйектің дабыл бөлігі.

Самай сүйектің дабыл бөлігі, pars tym- 
panica, сыртқы пішіні науашык тэрізді иі- 
ліп, дөңес беті дабыл қуысына, сыртқы не
месе төменгі беті томен карап орналаскан 
табақша. Ол дабыл қуысынын төменгі қа- 
быргасы мен сыртқы есту тесігін құрауга 
қатысатындыктан, самай сүйектің дабыл 
бөлігі деп аталуы сол себепті (№37-сурет).

Топографиясы:

Самай сүйектің дабыл бөлігінің төменгі 
беті: Самай сүйектің еміздік тэрізді өсіндісі- 
нен дабыл-еміздіктік саңылау, fissura thm- 
panomastoidea, аркылы шектелсе;

№37-сурет. Самай сүйектін терен кабатынын 
күрылысы.

1- самай сүйектің кабыршақтық бөлігі. 2- дабыл 
қуысын, еміздік тэрізді есіндінің үяшыктарымен 

жалғасатын тесік. 3- жартылай дөңгелек өзекшенің 
шодыры. 4- бет нерві өзекшесінін шодыры. 5- ішкі 

құлактын кіреберіс терезесінің тесігі. 7- үлкен тастық 
нервтін саңьшауы. 8- үлкен тастык нервтің жүлгесі.
9- кіші тастық нервтің жүлгесі. 10- дабыл жарғағын 
керетін бүлшықеттің жартылай өзекшесі. 11 - дабыл- 

жүтқыншақ жартылай өзекшесі. 12- ішкі үйқы 
артерияның ішкі тесігі. 13- ішкі ұйкы артерияның 
сырткы тесігі. 14-мүйіз. 15- дабылдык ұяшыктар.
16- дабыл қуысы. 17- біз еміздік тесігі. 18- еміздік 

тэрізді өсіндінің үяшықтары.

-  Дабыл бөлігі, кабыршактык бөлігінен, 
тас-қабыршактық саңылау, fissura petros- 
guamosa, арқылы шектеліп қоймай, дабыл 
куысының қабырғаларынан төмен бағыт 
алып, бүл саңылаудың аралыгына қарай 
өтіп, тас-дабыл саңылауы, қан тамырлар мен 
нервтер өтетін екі саңылауға:

а) тас-қабыршақтық саңылаумен, fissura 
petrosguamosa\ э) тас-дабыл немесе Глазе- 
рев атты саңылауға, fissura petrothmpanica 
бөлінеді (№37-сурет),

Қызметі:
Дабыл куысы мен күлактың сыртқы өту 

жолын, төменгі жақ ойысын жэне қан та
мырлар мен нервтер өтетін саңылауларды 
кұрауға қатысады.

Самай сүйектін өзекшелері.
1. ¥йкы артерияның өзекшесі, canalis 

caroticus, деп аталу себебі, бүл өзекше ар
кылы миды қандандырушы ішкі үйқы ар
терия бойлай өтетіндіктен (№37-сурет).
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Топографиясы:
Бұл өзекше, самай сүйектің тасты бөлі- 

гінің сырткы бетінде орналаскан, ұйқы 
артерия өзекшесінің сыртқы тесігінен, fo 
ramen caroticum externum, басталып тасты 
бөліктің терең қабатына карай өтіп, одан эрі 
бұрыш кұрап, алға карай иіліп, тас немесе 
пирамиданың үшында, ми сауытының ішіне 
қарай өтеді.

Қызметі:
Бойынан ми мен мидың кабыкшасын 

ортаңғы жэне ішкі кұлақты, көзді қандан- 
дырушы ішкі ұйқы артерияны, a.caroticus 
internus, өткізу.

2. Бұлшыкет-түтік өзекшесі, canalis mus- 
culotubarius, (№37-сурет).

Топографиясы:
Ол ұйкы артерия өзекшесінің бүйір кап

талында, горизонталді орналаскан.
Бүл өзекше, орналасуына жэне атқара- 

тын қызметіне байланысты, горизонталді 
бағытта орналаскан жартылай табакша ар- 
қылы:

а) жоғарғы, әлсіз дыбысты үдету үшін, 
дабыл жарғағын керетін бұлшықеті орна
ласкан жартылай өзекшемен, semicanalis- 
musculi tensoris thmpanv,

ә) төменгі, дабыл куысын жүткыншак- 
тың мүрын бөлігі мен жалғастырып тұру- 
шы дабыл-жүткыншақтық немесе Евстахий 
атты өзекшеге, semicanalis tubae auditivae, 
бөлінген.

Қызметі:
Дабыл қуысындағы қысымды, сырткы 

атмосферадағы қысыммен теңестіріп түру.
3. VII- бет ми нервінің өзекшесі, canalis 

facialis, арқылы бет ми нерві өтетіндіктен, 
бүл өзекШені бет ми нервінің өзекшесі деп 
аталуы сол себепті (№37-сурет).

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, бет ми нерві өзекшесінің 

өту жолы, өте күрделі болса;
-  Екіншіден, дабыл қуысының ішінде 

беткей орналасуына байланысты, дабыл қуы-

сындағы ағзаларға операция жасау немесе 
қабыну кезінде, бүл өзекшенің ішіндегі бет 
ми нервінің жарақаттануы жиі байкалады.

Топографиясы:
Бет ми нервінің өзекшесі, ол кұлақгың 

сыртқы есту жолының табанындағы өзін- 
дік тесікшелерден басталады. Өзіндік 
тесікшелерден басталғаннан кейін, тасты 
сүйектің терең қабатында, алға жэне ла- 
тералді бағытта өтіп, үлкен тастық нерві- 
нің саңылауына, hiatus petrosus maioris, 
қарай бағыт алады. Бүл өзекше, кіші тас
тык саңылаудың түсында бүрыш қүрап, 
горизонталді бағытта кері карай өтеді. Одан 
эрі, тік бүрышты иінді құрап, төмен бағытта 
етіп, пирамиданың төменгі бетінде біз 
еміздік тесікпен, foramen sthlomastoideum, 
аяқталынады.

Сонымен қатар, бүл өзекшеден дабыл 
куысына карай, өз аттас дабыл ішегі нер- 
вінің өзекшесі, canalis chorda tympani, ор
наласкан (№37-сурет).

Қызметі:
Бойынан VII-жұп бет ми нерві мен XIII- 

жуп аралык ми нервіні бойынан өткізу.
4. Дабыл ішегі нервінің өзегі, canalis- 

chorda tympani, бет ми нерві өзекшесін дабыл 
куысымен жалғастырып түрушы өзекше.

Топографиясы:
Ол, бет ми нерві өзекшесінен, біз еміз- 

дік тесігіне дейінгі тұстан басталып, дабыл 
қуысына еніп, дабыл куысынан, тас-дабыл 
саңылауы, fissura petrotympanica, аркылы 
сыртқа карай өтеді.

Қызметі:
, Бойынан, ХІІІ-жұп аралық ми нервінің 

дабыл ішегі атты нервіні, п.chorda tympani, 
өткізу.

5. Дабыл өзекшесі, canaliculus tympani.

Топографиясы:
Ол дабыл шұңқыршаның, fossula petrosa, 

табанынан басталып, дабыл куысына карай 
өтіп, дабыл куысынан тас қабыршактық 
саңылау арқылы сыртқа қарай өтеді.
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Қызметі:
Бұл өзекше аркылы, ІХ-жұп тіл-жұт- 

қыншақ ми нервінің, дабыл нервісі, n.tym- 
panicus өтеді.

6. Самай сүйектің еміздік тэрізді өсін- 
дісінің өзекшесі, canaliculus mastoideus, ол 
ұйкы артерия өзекшесінің сыртқы тесі гінің 
түсынан басталып, дабыл қуысына қарай 
өтеді.

Қызметі: бойынан өз аттас нервті өткізу..

Top сүйек.
Top сүйек, os ethmoidale, маңцай сүйек- 

тің тор сүйектік тілігінің аралыгында ор
наласкан, жұқа ауалы сүйек (№38-сурет).

I

perpendicular is, сагиталді жазықтың бо
йында орналасып, горизонталді табақшадан 
жоғары орналаскан, әтеш айдары, crista galli 
мен мұрын қуысының аралық кабырғасын 
құрауға қатысушы төменгі табакшадан тұ- 
рады.

2. Горизонталді табақша, laminagorison- 
talis, горизонталді бағытга, маңдай сүйектің 
тор сүйектік тілігін жауып қоймай:

а) І-жүл иіс сезу ми нерві өтетін, тесік- 
телген табақшамен, lamina cribrosae\

э) мүрын қуысына бағытталған өту жо- 
лы өте күрделі, бір-бірімен өзара жалғасқан, 
ауалы тор сүйектің лабиринтіне үласады.

Top сүйектің лабиринтінің қүрылысына 
тоқталар болсақ, коз шарасына жэне мүрын 
қуысына қараған беттерінен тұрады.

Лі38-сурет. Top сүйектін жоғарғы бетінін кврінісі.
1- тор сүйектің перпендикуляр табакшасы.

2- мүрынның аралық кеуілжірі. 3- этештін айдаршығы.
4- тор сүйектің леберинті. 5- тор сүйектің тесіктелген 

табакшасы. 6- тор сүйектің лабиринтінің көз шарасына 
қараған беті. 7- әтештік айдаршығының канаты.

Топографиясы:
Топографиялық орналасуына қарай, ми 

сауытының алдыңғы ойысы мен көз ша- 
расының жэне мүрын қуысының қабыр- 
ғаларын кұрауға қатысатындыктан ми 
сауыты сүйектер мен бет сүйектер катарына 
жатқызуға болады.

Құрылысы:
Top сүйек перпендикулярлы бағытта бір- 

бірімен айқасып орналасқан екі табақшадан 
түрады.

1. Перпендикулярлы табакша, lamina

№39-сурет. Top сүйектін арткы бетінін кврінісі.
1- этеш айдаршыгы. 2- тесіктелген табақша.

3- тор сүйектің лаберинтінің көз шарасына қараған 
беті. 4- тор сүйектің перпендикулярлык табакшасы.

5- мүрын қуысыньщ жоғарғы кеуілжірі. 6- ілмек тэрізді 
өсінді. 7- мүрын куысының аралық кеуілжірі.

8 - мұрын куысының ең жоғарғы кеуілжірі.
9- тор сүйегінің лаберинтінін үяшыкгары. 10-тор сүйек 

айдаршыгының канаты.

-  Көз шарасына қараған беті, ете жүқалау 
қағаз тэрізді келіп, көз шарасының медиалді 
кабырғасын күрауға қатысатындықтан, la
mina orbitalis seupapyracea, деп аталынады.

-  келеек, ол мүрын қуысының бүйір 
қабырғасын кұрап қоймай, коз шарасына 
караған бетіне қарағанда, бүдырлы келіп 
орналаскан.

Лабиринттің мүрын қуысына караған 
бетінде:
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а) тор сүйектің, жоғарғы, аралық кеуіл- 
жірі, conha nasalis superior et inferior,

э) кеуілжірлердің аралыгында, мұрын 
қуысының жоғарғы, аралық өту жолы, me
atus nasi superior et medius, жайғасқан.

Кеуілжірдің ішкі құрылысына тоқталар 
болсақ, өте шытырманды түрде, бір-бірімен 
өзара жалғасып, ішкі беті шырышты қа- 
бықшамен көмкерілген: алдыңғы, аралык жэ
не артқы ұяшықтардан, cellulae ethmoidales 
anterior medius et posterior, тұрады.

Қызметі:
Top сүйек, ми сауытының алдыңғы ойы

сы мен көз шарасының қабырғаларын қүрап 
қоймай, ауаны жылыту мен резонаторлық 
қызмет атқару.

Бет сүйектер.
(Бет сүйектердің ерекиіеліктері).

Бет сүйектер, ossa facieiseu viscerate, 
деп беггің әлпетін, пішінін жэне мүрын мен 
ауыз қуысының, қанат-тандай ойысының қа- 
бырғаларын қүраушы сүйектер тізбегін ай- 
тамыз (№40-сурет).

Бүл сүйектерге: жоғарғы, төменгі жақ 
сүйектер, мүрын, тандай, кеңсірік, көз жас, 
төменгі кеуілжір жэне меншікті бет сүйек- 
тер жатады. Бұл сүйектердің ерекшелікте- 
ріне тоқталуды жөн көрдік.

1. Жогаргы жақ сүйегі.
Жоғарғы жақ сүйек, os maxilla, коз ша

расы мен мұрын қуысының жэне самай 
асты, қанат-тандай ойысының қабырғаларын 
қүраушы, ауалы жүп сүйек (№40-сурет).

Топографиясы:
Топографиялық орналасуына байланыс

ты: денесінен, 4 өсінділерінен түрады. Ол:
а) koj шарасына караған бетінде: көзжас 

сүйегі мен жэне тор сүйектің лабиринтінің 
коз шарасына қараған бетімен;

ә) ауыз қуысында, тақдай сүйектің гори- 
зонталді табақшасымен;

б) алдында, мүрын сүйегімен;
в) бет сүйектік өсіндісі, бет сүйек пен жік- 

тер арқьшы іргелес орналаскан (№40-сурет).

№40-сурет. Жогаргы жақ сүйектін бүйірінен 
карағандагы көрінісі.

1 - жогарғы жақ сүйектің маңдай өсіндісі. 2- алдыңғы 
көз жас кырқасы. 3- кәз шарасының төменгі кыры. 
4-жогарғы бетгің алдыңғы беті. 5-көз шарасының 
томенгі тесігі. 6- ит тістік шұңкыр. 7- мұрындык 

тілік. 8- мұрындык алдыңғы кьшкан. 9- альвеолярлык 
кәтеріңкі. 10- жоғарғы жактын бет сүйектік өсіндісі.

11 - жоғарғы жақ сүйектін арткы альвеолярлык 
тесіктері. 12- жоғарғы жак сүйектің дөңесі. 13- көз 

шарасының төменгі жүлгесі. 14-жоғарғы жак сүйектің 
коз шарасына қараған беті.

Құрылысы:
Жоғарғы жақ сүйек денесінің 4 беттері 

мен 4 осінділері ажыратылады.
-  Жогаргы жақ сүйектің беттері:
1. Жоғарғы жақ сүйек денесінің, коз 

шарасына қараған бетінде, facies orbitalis, 
жогаргы жақ сүйектің тістері мен қызыл 
иектері, коздің томенгі қабағы мен сол маң- 
дағы ымдау бүлшықеттерді қандандырушы 
қан тамырлар мен нервтердің:

а) коз шарасының томенгі жүлгесі, sulcus 
infraorbitalis\ э) олардың озекшесі, canalis 
infraorbitalis\ және бүл озекшенің сыртқы 
тесігі, foramen infraorbitalis, орналасқан 
(№40-сурет).

2. Жогаргы жақ сүйектің алдыңғы немесе 
сыртқы беті, ол бұл сүйектің коз шарасына 
қараған бетінен, коз шарасының томенгі 
кыры, margo infraorbitalis, аркылы шектелген. 
Мұнда: а) томенгі коз шарасының тесігімен; 
э) ит тістік шүңқырша, fossa сапіпа, айқын 
байкалады.
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3. Самай астылық беті, facies infratempor- 
аlis, ол дөңес жэне бұдырлы келіп, самай 
астылық ойыстың алдыңғы қабырғасын 
құрап қоймай, осында: а) жоғарғы жақтың 
бұдыры жэне; э) азу тістердің альвеоларлы 
өсінділерінің тесікшелері жайғасқан.

4. Мүрын куысына қараған беті, facies 
nasalis, мұрын қуысының бүйір қабырғасын 
кұрап коймай, өте күрделі түрде орналаскан 
(№41-сурет).

№41-сурет. Жогаргы жақ сүйектін мүрын 
қуысына караган беті.

1- көз жас жүлгесі. 2- тор сүйектік қырка. 3- кеуіл-
жірлік қырка. 4- тавдайлық кырқа. 5- күрек тістік 

өзекше. 6-жоғарғы жак сүйекгің альвеолярлык өсінді.
7- жоғарғы жақ сүйектің мүрын куысына караған беті.

8- жоғарғы жак сүйектің қойнауының саңылауы.

Мүрын қуысына қараган бетінде:
а) ортаңғы бөлігінде, жоғарғы жақ 

сүйегінің немесе гаймор атты койнаудың 
саңылауымен, apertura pyroformis;

э) бүл тесіктен жоғарырақ, тор сүйектің 
аралық кеуілжірдің бекитін кыркасы, crista 
ethmoidalis\

б) бүл тесіктің алдында, төменгі кеуілжір- 
дің бекитін қырқасы, crista conchalis;

в) бүл сүйектің мандай өсіндісі мен жо
гаргы жак койнауы тесігінің аралығында, 
тік бағытта орналаскан көзжас-мұрын өз- 
екшесі, canalis nasdolacrimalis айқын бай- 
қалады (№41-сурет).

Сонымен қатар, бүл сүйектің: көз шара- 
сының, мүрын қуысы мен ауыз қуысының

жэне бет сүйекті доғаны қүраушы төрт өс- 
інділері ажыратылуы (№41-сурет).

1. Жоғарғы жақ сүйектің мандай өсіндісі, 
processus frontalis, ол бүл сүйектің көздік, 
мұрындық жэне сырткы бетінің тікелей 
жалғасы болып саналады. Бүл өсінді тік 
бағытта өтіп, мандай сүйектің мүрын бө- 
лігі мен мандай жогаргы жақ жпс'аркылы 
бірігіп, көз шарасы мен мүрын қуысының 
кабырғаларын қүрауға қатысады.

-  Мандайлык өсіндінің сыртқы бетінің 
көздік бетімен түйіскен жерінде, тік бағытта 
орналасып, көз шарасының төменгі жиегін 
күраушы көзжастық қыры, crista lacrimalis 
anterior, орналасып қоймай, мұрындык 
бетінде, тор сүйектің аралык кеуілжірі 
бекитін қырқасы, crista ethmoidalis, орна
ласкан (№41-сурет).

2. Бет сүйектік өсінді, processus zygomati- 
cus, өзінің тісшеленген үштары арқылы бет 
сүйектік доганы, arcus zygomaticus, қүрауға 
қатысады (№40, 10-сурет).

3. Жогаргы жақтық альвеоларлы өсіндісі, 
processus alveolaris, алдыңғы беті дөңес- 
теу, артқы беті ойыстау келіп, төмен бағыт 
алып орналасқан қалың келген табакша. 
Бүл өсіндінің төменгі жиегінің сыртқы беті, 
жогаргы жақтың альвеоларлы доғасын, 
arcus alveolaris, жэне көтеріңкілерін, juga 
alveolaris, қүраса, төменгі бетінде: тістер 
түбірінің үяшықтары мен, alveoli dentales, 
үяшықтардың аралық табакшалары, septa 
interalveolaris, орналаскан (№41, 6-сурет).

4. Таңдай өсіндісі, processus palatinus, 
бүл сүйектің мұрын беті мен альвеоларлық 
өсіндісінің түсынан басталып, горизонтал- 
ді бағытта, карсы жағындағы тандай өсін- 
дісі мен жіктер арқылы үштасып, сүйектік 
таңдайды қүрауга катысады.

Сонымен катар, бүл өсінді, альвеоларлық 
өсіндімен іргелес орналасқан жерде кү- 
рек тістік өзекшені, canalis incisivus, қүрап 
қоймай, жогаргы жэне төменгі беттері жэне 
қырлары ажыратылады:

а) жоғарғы беті тегіс, ойыстау келіп кой
май, мүрын қуысының томенгі кабырғасын 
күраса;

э) төменгі кабырғасы бұдырлау келіп,
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ауыз қуысының төменгі кабырғасын кұ- 
райды.

б) бұл өсіндінің екі жақтық қырлары, 
бір-біріне қарай бағыт алып, одан эрі мұрын 
қуысына қарай өтіп, мұрындык кырқаны, 
crista nasalis, құрап, кеңсірік сүйекпен жал- 
ғасып, мұрын куысының сүйектік аралық 
кабырғасын қүрауға катысады.

2. Тандай сүйек.
Тандай сүйек, os palatinum, ауыз қуысы 

мен мұрын куысының жэне қанат-таңдай 
ойысының қабырғасын қүраушы жүп сүйек 
(№42-сурет).

I

№42-сурет. Тандай сүйектін ішкі бетініц керінісі.
1- көз ұялык өсіндісі. 2- сына-таңдай тілігі. 3- сыналык 

өсіндісі. 4- мұрын куысына караған беті. 5- пирами
да тэрізді өсіндісі. 6- таңдай сүйектін горизонталды 

табақшасы. 7- мұрындык кылқаны. 8- мұрындык 
қырқасы. 9- кеуілжірлік қырка. 10- перпендикулярны 

табақша. 11 - тор сүйектік қырқа.

Құрылысы:
Топофафиялық орналасуына қарай бұ- 

рыш кұрап орналаскан горзонталді жэне 
перпендикулярлы табақшадан түрады.

1 .ТанДай сүйектің горизонталді табакша
сы, lamina gorisontalis, ол торт бұрышты 
тэрізді келгендіктен торт қыры, мүрын жэне 
ауыз қуысына қараған беттері ажыратылады 
(№42-сурет).

Қырлары:
а) алдыңғы қыры, тікшеленіп жоғарғы 

жақ сүйегінің таңдай осіндісі мен колде- 
нең жік арқылы бірігіп, сүйектік тандайды, 
palatum osseum, күраса;

э) медиалді кыры, ол горизонталді 
бағытта, қарсы жағындағы оз аттас осінді- 
мен аралық жік арқылы бірігіп, сүйектік тан
дайды қүрап коймай, кеңсірікпен бетгесіп, 
мүрын қуысының аралык табакшасын кұрау- 
ға қатысады.

б) артқы кыры тегіс, ортаңғы болігі ой
ыстау келіп орналаскан.

Беттері:
-  Жогарғы беті ойыстау келіп орнала- 

сып, мүрын қуысының томенгі қабырғасын 
құраса, томенгі беті бұдырлау келіп қоймай, 
мүнда қанат-таңдай озекшесінің ауыз қуысы- 
мен жалғасатын үлкен жэне кіші тесіктері, 
foramen palatinum maior et minor, айқын бай- 
кал ады.

2. Тандай сүйектің перпендикулярлы та
бакшасы, lamina perpendicularis, ол алдында 
жоғарғы жақ сүйектің мұрындык бетімен 
беттесіп қоймай, канат-тандай ойысының 
медиалді қабырғасын қүрауға катысады 
(№42-сурет).

Бүл табакшаның екі беті, үш осіндісі 
ажыратылады:

а) мүрын қуысына қараған ішкі беті, 
мүрын қуысының бүйір қабыргасын кұрап 
қоймай, мүнда: аралық кеуілжір мен томенгі 
кеуілжірдің бекитін кыркалары орналасса;

э) сыртқы немесе латералді беті, канат- 
тандай ойысының ішкі қабырғасын жэне 
канат-таңдай озекшесін қүрауга қатысады.

Өсінділері:
Тандай сүйектің үш осінділері ажыра

тылады:
а) коз шарасының осіндісі, processus or

bitalis, ол коз шарасының томенгі қабыр- 
ғасының артқы болігін қүраса;

э) сыналық осінді, processus sphenoidalis, 
ол сына сүйектің денесімен бірігіп, канат- 
тандай ойысының мүрын қуысы мен жал- 
гасы қанат-таңцай тесігін, foramen sphe- 
nopalatinum қүрайды.

б) тандай сүйектің пирамида тэрізді
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өсіндісі, processus pyramidalis, тандай сүйек- 
тің перпендикулярлы табакшасы мен гори- 
зонталді табақшасының біріккен тұсы- 
нан басталып, артқа жэне төмен қарап 
орналасқан. Бұл өсінді, сына сүйектің қанат 
тэрізді өсіндісінің шұңкыршасын, fossa 
ptherygoidea, кұрап қоймай, мұнда тандай 
сүйектің ауыз қуысына бағыт алған үлкен 
жэне кіші таңдайлық өзекше орналаскан.

3. Төменгі жақ сүйегі.
Төменгі жақ сүйегі, os mandibulae, сырт

кы пішіні таға тэрізді келіп, самай сүйек- 
пен беттесіп, самай-төменгі жак буынын 
құраушы, қозғалмалы так сүйек.

Бүл сүйек эмбрионалдык даму сатысын- 
да симметриялды жағдайда орналаскан екі 
жақтык бөлігі, 1 жастан кейін бірігіп, бір 
сүйекті қүрағандықтан тақ сүйектің ката- 
рына жатуы, сол себепті (№43-сурет).

графияльщ орналасуына қарай екі бөліктен: 
денесінен жэне екі жактық бұтактарынан 
түрады (№43-сурет).

А. Төменгі жак сүйегінің денесі.
-  Төменгі жак сүйегінің денесіне, corpus 

mandibulae келеек:
а) дөңес жағы сыртқа карап орналаскан 

сыртқы бетімен,/acres' externa;
э) жэне ойыстау келген ішкі беті, facies 

internae, жэне;
б) доғалдау келген негізі, basis mandibul

ae, жэне;
в) жогары карай бағыт алған, альвеолар- 

лы доғасынан, arcus alveolaris, түрады (№43- 
сурет).

1. Денесінің сырткы бетінде:
а) орталық бөлігінде, иектік шодырымен, 

protuberatia mentalis;
э) бүл шодырдың төменгі жэне латералді 

бөлігінде, иектік төмпешік, tuberculum men- 
tale, жэне;

б) екінші кіші азу тістің маңында, қан 
тамырлар мен нервтердің иектік тесігі, for
amen mentalis',

в) иектік тесік, иектік тесіктің артқы 
капталында, төменгі жак сүйегі бүтағының 
алдыңғы бүтағына бағытталған денесінің 
киғаш сызықшасы, linea obligua, байқалады

№43-сурет. Төменгі жак сүйекіін бүйірінен 
карағандагы көрінісі.

1 - төменгі жак сүйектің тэждік өсіндісі. 2- төменгі 
жақ сүйектің өзекшесінің кіретін тесігі. 3- айдар- 

шыктық өсінді. 4- қанат тэрізді бүлшыкепің бекитін 
шүңкыршасы. 5- төменгі жақ сүйектің басы. 6- төменгі 

жак сүйектін тілігі. 7- төменгі жак сүйектің мойны.
8- төменгі жак сүйектің бұтағы. 9- шайнау бүлшыкеттін 

бүдырмағы. 10- төменгі жак сүйектің бұрышы.
11- қиғаш сызықша. 12- төменгі жак сүйекгің негізі. 

13- төменгі жак сүйектің денесі. 14- иектік тесік.
15- иектік шодыр. 16- төменгі жак сүйектің альвео- 
лярлы бөлігі. 17- төменгі жак тіл асгы сызыкшасы.

Қүрылысы:
Бүл сүйектің құрылысына келсек, топо-

№44-сурет. Төменгі жақ сүйектін ішкі беті.
1- тэждік өсінді. 2- төменгі жақтың басы. 3- айдар- 

шыкгық өсінді. 4- төменгі жақ сүйекгін тілшігі. 
5-төменгі жак тіл асты жүлгесі. 6-канат тэрізді 

бүлшықеттін бұдырмагы. 7- төменгі жақ тіл асты 
сызықша. 8- иектік қылкан. 9- кос карыншалы 

бүлшыкеттің шүңкыры. 10- тіл асты іпүнқыр. 11- жак 
астылык шұикыр. 12- төменгі жактын бұрышы. 13- 

төменгі жактың тесігі. 14- төменгі жак сүйектің мойны.
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2. Денесінің ойыстау келген, 
ішкі бетінде:

а) ішкі бетінің орталық бөлігінде, иек- 
тіл бұлшыкеті бекитін дара, кейбір кезде 
айырылып орналасқан иектік қылқаны, spina 
mentalis;

э) бүл қылқаннан төменірек, екі карын- 
шалы бүлшыкеттің алдыңғы карыншасы 
бекитін нгүңкыршасы, fossa digastrica\

б) жэне денесінің ішкі бетінде, горизон- 
талді бағытта, төменгі жақ-тіл асты немесе 
ауыз куысының диафрагма атты бүлшық- 
етінің бекитін сызықшасы, linae mylohyoidea 
орналасқан.

в) сонымен қатар, бүл сызыкшаның 
жоғары бетінде, тіл асты сілекей бездің 
батыңкысы немесе шүңкыршасы, fossa sup 
lingualis, орналасса, бүл сызықшадан тө- 
менірек, төменгі жақ асты сілекей бездің 
батыңкысы немесе шүңкыршасы, fossa sup
mandibularis, айкын байкалады.

3. Денесінің альвеоларлык доғасы, аг- 
cusalbeolaris келсек, тістердің даму ерек- 
шеліктеріне байланысты комактылау келген 
(№43-сурет).

Альвеоларлық доғаның сырткы бетінде:
а) тістер түбірінің көтеріңкілері, juga 

alveolaria\
э) альвеоларлы доғаның, arcus alveolaris 

жоғарғы жиегінде: тістердің ұяшыктары, 
alveoli dentales, жэне үяшыктардың аралык 
табакшалары, septa inter alveolar is, айқын 
байқалады.

4. Төменгі жақ сүйектін бүтақтары.
Төменгі жақ сүйегінің бұтактарына, га- 

musmandivulae, токгалар болсақ, ол денесі 
мен тік бүрыш, anglus mandibulae, кұрап 
орналаскан (№43-44-сурет).

Төменгі жак сүйегі бүтағынын:
а) бұрышы, э) алдыңғы, арткы қыры;
б) жэне ішкі, сыртқы беті, в) ұштарында: 

самай бүлшықеті бекитін тэждік өсінді 
мен самай-төменгі жак буынын қүрайтын 
буындык өсінді немесе айдаршығы орна
ласкан. Оларға токталар болсақ:

1. Бұрышы, anglus mandibulae, жастарда 
тік бағытга, кексе адамдарда доғалдау келіп 
бүрыш құрап орналасқан.

-  Бұрышының ішкі бетінде: медиалді 
қанат тэрізді бұлшықеттің бүдырмағы, tub- 
eriositas pterygoidea, сырткы бетінде, шай
нау бүлшықетінің бүдырмағы, tuberiositas 
masseterica орын тепкен.

2. Ішкі бетінде, қанат тэрізді бұлшыкет 
бүдырынан жоғарырақ үлкендеу келіп, жо- 
ғары қарап орналаскан төменгі жак сүйегі 
өзекшесінің тесігі, foramen mandibulae, жэне 
медиалді қапталында, бүл тесікті жауып 
тілшік тэрізді өсіндісі айқын байкалады. 
Сонымен қатар, төменгі жак сүйегінің тесігі, 
томен бағытга денесінің терең қабатында 
орналаскан өзекшесіне, canalis mandibulae, 
үласып, денесінің сыртқы бетінде орналаскан 
иектік тесікпен, foramen mentalis, аяқталады. 
Тағы да еске салатын бір жай, ол денесінің 
терең қабатында, бүл өзекшеден, төменгі 
жак сүйегінің тістерін қан тамырлар мен 
нервтер өтетін альвеоларлы өзекшелердің 
орналасатындығын есте сақтау керек.

3. Төменгі жақ сүйегінің бұтақтарына, 
ramus mandibulae тоқталар болсақ ол тік 
бағытта орналасқан екі өсінділерден түра- 
ды (№43-сурет).

-  Тэждік өсінді, processus coronoideus, 
ол тік бағытга орналаскан. Бүл өсіндінің 
ішкі қапталынан, томен бағытта, үрт бүл- 
шыкетінің бекитін қырқасы, crista buccina- 
toria, орналаскан. Тэждік өсіндінің негізгі 
қызметі, самай бүлшыкеті бекитін нүктесі 
болып саналады.

-  Буындық өсінді немесе айдаршықтық 
өсінді, processus condylaris, деп аталады.

Бүл өсіндінің: а) доғалдау келген басы, 
caput vandibulae; э) мойны, сollium man
dibulae, жэне б) латералді канат тәрізді 
шайнау бұлшықеті бекитін шүңқыршасы, 
fovea pterygoidea, орналасқан. Бұл өсінді- 
нің негізгі қызметі, самай-төменгі жак буы
нынын басын құрау.

5. Төменгі кеуілжір.
Төменгі кеуілжір сүйегі, concha nasalis 

nasalis inferior, мүрын куысында жүкалау 
келіп, сагитал бағытта орналасып қоймай,
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мұрын куысының бүйір қабырғасы мен 
төменгі өту жолын құраушы жүп сүйек 
(№45-сурет).

Құрылысьі:
Төменгі кеуілжір сүйегі, күрделі сүйек- 

тердің қатарына жататындықтан, бүл сү- 
йектің беттері мен қырлары жэне өсінділері 
ажыратылады.

№45-сурет. Төменгі кеуілжір сүйегі.
1- көз жастык өсінді. 2- тор сүйектік өсінді.

3
№46-сурет. Латералді бетінін көрінісі.

1-тор сұйектік өсінді. 2- көзжастык өсінді.
3- жоғарғы жак өсіндісі.

Беттері:
Төменгі кеуілжір сүйегі, жүқалау жэне 

үзындау келіп, сагиталді багытта орналас- 
қандықтан денесінің:

а) деңестеу келіп, мүрын қуысын бүйір 
қабырғасын қүраушы медиалді бетімен;

э) ойыстау келіп, мүрын қуысының ор- 
таңғы өту жолының құраушы латералді беті.

б) екі қыры, үш өсінділері ажыратылады.

Қырлары:
Бүл сүйектің жоғарғы жэне төменгі қы- 

ры ажыратылады:
1. Жоғарғы қырының:
а) алдыңғы бөлігі, жоғарғы жақ сүйектің 

кеуілжір атты қырымен біріксе;

э) артқы бөлігі, таңдай сүйектің кеуілжір 
атты қырқасымен біріккен.

2. Төменгі қыры, латералді бағытта иі- 
ліп, бос, еркін орналасқан.

Өсінділері:
Бүл сүйектің, жоғарғы кырында, үш 

өсінділері ажыратылады. Оларға:
а) көзжас өсіндісі, processus lacrimalis, 

төменгі кеуілжірдің жоғары қырының ал- 
дыңғы бөлігінде орналасқан. Ол жоғары 
жэне латералді багытта өтіп, көзжас сүйегі- 
мен біріксе;

э) жоғарғы жақтық өсіндісі, processus, 
ол да жоғары қырының ортаңғы бөлігінен 
басталып, латералді багытта өтіп, жоғарғы 
жақ сүйегінің койнауына қарап орналасса;

б) тор сүйектік өсінді, processus ethmoi- 
dalis, бүл сүйектің жоғарғы қыры артқы кап- 
талынан басталып, тор сүйектің ілмегімен 
байланыскан.

Қызметі:
Мүрын куысының бүйір қабыргасын, 

төменгі оту жолдың, miatus nasi inferior, жэне 
көзжас өзекшесінің қабырғаларын қүрау.

5. Кецсірік.
Кеңсірік сүйегі, vomer, сыртқы пішіні 

жалпақ, трапеция тәрізді келіп, мүрын қу- 
ысының сүйектік аралык кабырғасын қү- 
раушы дара сүйек (№47-сурет).

№47-сурет. Кенсірік сүйекіін бүйір бетінің керінісі.
1- кеңсірік сүйектің канаты. 2- тор сүйектік қыры.

3- алдыңғы кыры. 4- тандайлык қыры.

Құрылысы:
Бүл сүйектің, мүрын куысының екі жак

тык бөлігінің медиалді кабырғасын қү- 
раушы екі жақтық беті мен жоғарғы, төменгі 
кыры ажыратылады.
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-  Жоғарғы қырының артқы бөлігі, сына 
сүйектің денесімен беттесіп орналасқан, 
екі жақтык қанаты, ala vomeris, орналасса, 
жоғарғы қырының алдыңғы бөлігі, тор сү- 
йектің перпендикулярлы табақшасымен бі- 
рігіп, мүрын куысының сүйектік аральщ 
қабырғасын кұраса;

-  Төменгі қыры, тандай сүйек пен жогар
гы жақ сүйектің мүрындық кыркасымен 
бірігіп, мүрын қуысының аралық қабырға- 
сын қүрау.

Қызмегпі: мұрын қуысының аралық сү- 
йектік кабырғасы мен хоан тесігін қүрау.

6. Көзжас сүйегі.
Көзжас сүйегі, os lacrimale, сыртқы пі- 

шіні төрт бүрышты жүқа, көз шарасының 
медиалді қабырғасын кұраушы жүп сүйек 
(№48-сурет).

көзжас қырқасы, crista lacrimalis poster
ior, бұл қырқаның алдында, қөзжас қап- 
шығының батыңкысын немесе ойысын құ- 
раушы жүлгесі орналасқан.

э) латералді беті, жүрын қуысының бүйір 
кабырғасын қүрауға қатысады.

Қызметі:
Көз шарасының медиалді қабырғасы мен 

көзжас қапшығының ойысын жэне көзжас- 
мүрын өзекшесінің кіретін тесігін күрау.

7. Мүрын сүйек.
Мүрын сүйегі, os nasale, қарсы жағында- 

ғы мұрын сүйегінің алдыңғы қырымен 
беттесіп, мүрынның кыры мен бет сүйектің 
алмүрт тэрізді тесікті, apertura piriformis, 
құраушы жүп сүйек (№49-сурет).

№48-сурет. Көзжас сүйектін сырткы 
бетінін көрінісі.

1- көзжас сүйектін алдыңғы кыры. 2- көзжастык 
жүлге. 3- көзжас сүйегінің арткы кыркасы. 4- көзжас 

капшығының шүнкыріііасы. 5- көзжастык ілмек.

Топографиясы: 
а) алдыңғы жэне төменгі қыры, жоғарғы 

жақ 9үйектің мандай өсіндісімен іргелес 
орналасса;

э) артқы кыры, тор сүйектің лабирінтінің 
көз шарасына қараған бетімен беттесіп, көз 
шарасының медиалді қабырғасын қүрауға 
катысады.

Сонымен қатар, бүл сүйектің екі беті 
ажыратылады:

а) көз шарасына қараған бетінде, арткы

№49-сурет. Мүрын сүйегініц сырткы 
бетінін көрінісі.

1- мұрын сүйегінің аралық жігі. 2- мұрындық тесік.

№50-сурет. Мүрын сүйегінін артқы 
бетініц көрінісі.

1 - тор сүйектік жүлге.
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Сыртқы беті, тегістеу келіп, мұрын қы- 
рын кұраса, мұрын қуысына караған артқы 
беті ойыстау келіп қоймай, мұнда тор сү- 
йектік жүлге орналасқан.

8. Бет сүйек.
Бет сүйек, os zygomaticum, ми сауыты 

сүйектері мен бет сүйектерді өзара үштас- 
тырып қоймай, көз шарасы мен самай асты 
ойысының қабырғасын жэне бет сүйекті 
доғаны кұраушы жалпақ, жұп сүйек (№51- 
сурет).

№51, а-сурет. Бет сүйектін латералды 
бетінін кврінісі.

1- мандайлык өсінді. 2- көз шарасының төменгі қыры. 
3- латералды беті. 4- самайлык өсіндісі.

5- бет сүйек беггік тесік.

1

№51, ә-сурет. Бет сүйектін медиалді 
бетінін көрінісі.

1- мандайлык өсінді. 2- бет сүйек беттік тесік.
3- самайлык бет. 4- бет сүйектік өсінді. 5- жоғаргы 
жактык өсінді. 6- бет сүйек көз шарасының тесігі. 

7- көз шарасына қараған беті.

Құрылысы:

Бет сүйектің үш беті: латералді, самай- 
асты ойысына жэне көз шарасына қараған 
беттері жэне екі: мандай, самай сүйектік 
өсінділері ажыратылады.

Беттері:

а) латералді беті, facies lateralis, дөңестеу 
келіп, алға жэне латералді бағытта төрт 
қырлы болып орналасқан. Мүнда, самай-бет 
сүйектік өзекшесінің тесігі орналасса;

э) самай асты бетіне, facies infratem- 
poralis, келеек, ол самай асты ойысының 
алдыңғы қабырғасын қүрауға қатысады.

б) көз шарасына қараған беті, facies orbi- 
talis, ол коз шарасының төменгі жэне ла- 
тералді қабырғасын қүрап коймай, коз ша- 
расының төменгі саңылауының кабырғасын 
қүрауға қатысады. Сонымен қатар, мүнда 
бет сүйек-көз шарасы өзекшесінің тесігі 
орналасқан.

Өсінділері:

а) маңдайлык өсіндісі, processus frontal
is, маңцай сүйектің бет сүйектік өсіндісімен 
бірігіп, көз шарасының бүйір қабырғасын 
кұраса;

э) самай сүйектік өсінді, processus tem
poralis, самай сүйеьстің бет сүйектік әс- 
індімен ұштасып, бет сүйектік доғаны, arcus 
zygomaticus, құрайды.

Қызметі:
Мүрын қуысының қабырғалары жэне 

қырын кұрау.

Тіласты сүйегі.
Тіласты сүйегі, os hyoideum, ол бет сү- 

йектердің туындысы болып саналады. Эм- 
брионалдық даму кезінде, мидың қаркын- 
ды түрде дамып, желбезек доғаларының 
кері дамып, төмен бағытта ығысуына бай
ланысты, тіласты сүйегінің төменгі жак пен 
көмейдің аралығында сол себепті орналасуы 
(№52-сурет).
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№52-сурет. Тіл асты сүйегінін сырткы бетінін 
көрінісі.

1- тіл асты сүйегінің улкен мүйізі. 2- тіл асты
сүйегіиің кіші мүйізі. 3- тіласты сүйегініц денесі.

Құрылысы:

Сыртқы пішіні доға тэрізді иіліп орна- 
ласып қоймай, көмейдің байламдары мен 
мойын бұлшыкеттері бекитін: денесі мен 
үлкен жэне кіші мүйіздері ажыратылады.

-  Денесі, corpus, қомақтылау келіп, дө- 
ңес беті алға, ойыс беті карап орналасқан.

-  Үлкен мүйізі, cornua таіога, денесінің 
тікелей жалғасы болып саналады.

-  Кіші мүйізі, cornua minora, кішілеу 
келіп, денесінің жоғарғы бетінен жоғары 
жэне артка қарай бағыт алып орналасқан.

Қызметі:

Мойын бүлшықеттер мен көмейдің ара- 
лығында орналасып қоймай, мойын бүл- 
шықеттер мен көмейдің тірегін құрау.

Бас сүйектің топографиясы.
Бас қаңқасының жеке сүйектері, бір-бі- 

рімен жіктер, шеміршектер аркылы бірігіп, 
мидың қорабын, қөз шарасын жэне мүрын 
қуысы мен ауыз қуысының қабырғаларын 
жэне қан тамырлар мен нервтер өтетінтесіктер 
мен саңылауларды, ойыстарды т.б. анато- 
миялық қүрамаларды күраушы ірі түлға.

№53-сурет. Бастын канкасы.

Бүл қүрылымның, топографялық орна
ласуына жэне қызметіне тоқталуды жөн 
көрдік.

Ми сауыты сүйектердің 
топографиясы.

Ми сауыты сүйектері, бір бірімен тісше- 
ленген, қабықшалы жэне тегіс жіктер жэ
не шеміршектер мен сүйектік тін арқылы 
бірігіп, ми сауытын құрайды .

Ми сауытының сүйектері, шартты түрде:
а) ми сауыты сүйегінің қақпағына, саі- 

varia ossis сгапі, жэне;
ә) негізіне, basis ossis crani, бөлінеді.
Олардың аралық шекарасы, горизон- 

талді багытта орналаскан шекарасы арқылы 
шектелген.

Бүл аралық шекаралық сызықша:
а) мандай сүйектің мүрындық тілігінен 

басталып, көз шарасының жоғарғы жиегі 
арқылы латералді бағытта, мандай-бет сү- 
йектік жікке қарай бағыт алса;

э) бүл сызықша, одан әрі самай асты 
кырка аркылы, самай сүйектің сырткы есту 
тесігіне қарай өтеді;

б) одан эрі қүлақтың сыртқы есту тесі- 
гінің жоғарғы қапталын, жанай горизон- 
талді бағытта, жоғарғы желкелік сызықша 
арқылы өтіп, шүйде сүйегінің сырткы шо- 
дырының түсында тұйықталынады.

Ми сауыты сүйегі қақпағының 
топографиясы.

Ми сауыты сүйегінің кақпағы, calvaria 
ossis crani, ол мандай, төбе, шүйде жэне 
самай сүйектердің қабыршақтық бөлікте- 
рінің: тісшеленген, кабыршактык жіктер
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арқылы қосылуынан құралган. Бұл қуры- 
лымның сыртқы жэне ішкі беті ажыратылады 
(№54-сурет).

1

4 

А 
1 2

8 8
Ә

№54-сурет. Бас сүйектіц какпағы.
А- Бас сүйек какпағының сыртқы беті:

1- тэждік жік. 2- сагиталді жік. 3- лэмбіде тэрізді жік. 
4- шүйде сүйегі. 5- төбе сүйегі. 6- маңдай сүйек.

Ә- Бас сүйек кақпағының ішкі беті:
1 - мандай сүйек. 2- маңцай сүйектің қыркасы.
3- кеуектік зат. 4- тэждік жік. 5- сагиталді жік.

6- артериялардың жүлгесі. 7- жоғарғы сагиталді 
койнаудың жүлгесі. 8- лэмбіде тэрізді жік.

9- шүйде сүйек. 10- төбе сүйек.
11- пахион өсіндісінің іиұңкыршалары.

Ми сауыты сүйегі, кақпагынын 
сыртқы бетінің көріністері.

1. Ми сауыты сүйегі қақпағының сырткы 
беті: дөңес жэне тегіс болып келген. Мүнда:

а) маңдай сүйек пен төбе сүйегінің ара
лык көлденең бағытта орналасқан тэждік 
жігі, sutura coronalis;

э) сагиталді бағытга орналасқан, төбе 
сүйегінің аралык сагиталді жігі, sutura sa- 
gitalis;

б) төбе сүйегі мен шүйде сүйегінің ара- 
лығындағы гректің лэмбіде эрпіне ұқсаған 
тісшеленген жігі, sutura lambdoidea, жэне;

в) самай сүйектің қабырщақтық бөлігі 
мен төбе сүйегінің аралык кабыршактык 
жігі, sutura scsguamosa, орналасқан.

Сонымен қатар, сырткы бетінің мандай 
бөлігінде: а) маңдай дөңесі, tuberfrontale', 

э) қас үстілік доға, arcus supraciliaris',
б) глабелла, glabella, орналасса;
Самай бөлігінің сыртқы бетінде: а) жо

гаргы жэне төменгі самайлық сызыкшалар, 
linea temporalis superior et inferior, айқын бай- 
қалады.

Ми сауыты сүйегі кақпагынын ішкі 
бетінің көріністері.

2. Ішкі беті ойыстау келіп қоймай, мүнда: 
а) ми қатпарының саусақ тэрізді батың-

қылары, impressiones digitatae\
э) артериялардың батыңқысы немесе 

жүлгесі, sulci arteriosi, орналасқан.
Мандай бөлігінің ішкі бетінде: 
а) ішкі маңдайлық қырқа, crista frontalis', 
э) жогаргы сагиталді қойнаудың жүлгесі, 

sulcus sagitalis superior, жайғасқан.
3.Шүйде бөлігінің ішкі бетінде:
а) шүйде сүйегінің ішкі шодыры, protu- 

berantia occipitalis externa',
э) крест тэрізді көтеріңкі, eminentia cru- 

ciformis;
б) көлденең қойнау мен сигма атты қой- 

наулардың жүлгесі орналасқан (№55, 20-су- 
рет).

Ми сауыты сүйегі негізінін 
топографиясы.

Ми сауыты сүйегінің сыртқы жэне ми- 
дың қорабын құраушы ішкі беті ажыраты
лады.

Mu сауыты сүйегі негізінің ішкі 
бетінің көріністерй 

Ми сауыты сүйегінің ішкі беті, basis 
crani interna, мидың төменгі бетімен тіке- 
лей беттесіп орналасқандықтан, ми сауыты 
негізінің ішкі бетінде, ми сауыты сүйегі 
негізінің ішкі бетінде: алдыңғы, ортаңғы 
ойыстары орналасқан (№55-сурет).
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№55-сурет. Бас сүйектің ішкі бетінін топографиясы.
I- мандай сүйектің көздік бөлігі. 2- этештің айдар- 

шығы. 3- тесіктелген табакша. 4- көру нервінін озегі.
5- гипофиз безінің ойысы. 6- түрік ерінің аркасы.

7- дөңгелек тесік. 8- сопакша тесік. 9- жыртык тесік.
10- кылканды тесік. 11- ішкі есту жолының тесігі.

12- мойындырык тесік. 13- XII- жүп тіл асты нервінін 
өзекшесі. 14- тас іиүйде-емізік жігі. 15- шүйде 

сүйегінің ылдиы. 16- көлденең қойнаудың жүлгесі.
17- шүйде сүйегінін ішкі шодыры. 18- шүйде сүйектін 
үлкен тесігі. 19- шүйде сүйектің кабыршактық бөлігі. 
20- сигма тэрізді койнаудың жүлгесі. 21- доға тэрізді 

көтеріңкі. 22- артерия жүлгесі. 23- сына сүйектін үлкен 
қанаты. 24- сына сүйектің кіші канаты.

Ми сауытыныц алдыңғы ойысы,
fossa crani anterior (№55-cypem). 

Топографиясы:
Бұл ойыс: 1. Маңцай сүйегінің көздік 

бөлігінің ми сауытына қараған бетімен;
2. Top сүйектің горизонталді табакшасы- 
ның ми сауытына қараған бетінен; 3. Сына 
сүйектің кіші канатынан қүралған.

Мүнда: а) саусақтың батыңқылары мен 
артериялардың жүлгелері; э) тор сүйектің 
айдаршығы, cristagalli; б) І-жүп иіс сезу 
ми нервінің жіпшелері өтетін, тор сүйектің 
тесіктелген табақшасы, lamina cribrosa;
б) сына сүйектің бойында І-жүп коз ми нерві 
өзекшесінің, canalis opticus, тесігі айқын 
байқалады.

Mil сауытынын ортанғы ойысы. 
(fossa crani anterior) 

Топографиясы:
Ми сауытының ортаңғы ойысы:
а) ми сауытынын алдыңғы ойысынан:

э) сына сүйегінің кіші канатының артқы 
жиегімен; б) ІІ-жұп көру нерві озекшесінің 
жүлгесі, sulcus chiasmatis, аркылы шектелген.

Бүл ойыс, ол сына сүйектің денесі мен 
үлкен қанатының ми сауытына караған 
беті мен самай сүйектің тасты немесе пи- 
рамидасының алдыңғы бетінен кұралған.

1. Сына сүйек денесінің ми сауытына 
қараған бетінде:

а) түрік ерін, sella turcica', э) түрік еріннің 
төмпешігі, tuberculum sella', б) артында түрік 
еріннің арқасы, dorsum sella', в) аралығында 
гипофиз безінің шүңкыршасы, fossa һурор- 
hysalis, айқын байқалады.

2. Сына сүйектің үлкен қанатының ми 
сауытына караған бетінде:

а) V-жүп үшкіл ми нервінің, жоғарғы 
жақтық нерві өтетін доңгелек тесік, foramen 
rotundum; э) V-жұп үшкіл ми нервінің, 
томенгі жақтық нерві отетін, сопақша тесік, 
foramen ovale', б) ми кабықшасының ортаңғы 
артериясы өтетін қылканды тесігі, foramen 
spinosum, орналасқан.

3. Самай сүйектің пирамидасының ал- 
дыңғы бетінде:

а) самай сүйек пирамидасының алдың- 
ғы бетінде, V-жұп үшкіл ми нерві түйінінің 
батыңқысы, impressio trigemini',

э) ішкі қүлақтың лабиринтінің көтерің- 
кісі, eminentia arcuata;

б) үлкен жэне кіші тастык нервтердің 
саңылаулары мен олардың жүлгелері орна- 
ласқан.

в) сына сүйектің үлкен канаты мен са
май сүйектің пирамидасының аралығында, 
үлкен жэне кіші тастык нервтің ми сауы- 
тынан сыртка өтетін жыртык тесігі, foramen 
lacerum, орналаскан.

3. Ми сауытының арткы ойысы, fossa 
crani posterior (№55-сурет).

Ол шүйде сүйектің ми сауытына қараған 
беті мен самай сүйек пирамидасының артқы 
бетінен құралған.

1. Самай сүйек пирамидасының артқы 
бетінде:

а) қүлақтың ішкі есту тесігі, porus acusti- 
cus internus, оның жолы, miatus acusticus 
internus;

ә) бүл тесіктен жоғарырак, доға астылық 
шүңқырша,Уо55а subarcuata орналаскан;
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б) ішкі есту тесіктің артында, ішкі күлак 
лабиринтінің лимфа сүйықтығының сырт- 
қа өту тесігі, apertura externa agueductus 
vestibuli, орналасса;

в) самай сүйек пирамидасы мен шүйде 
сүйектің бүйір бөлігінің аралығында:

ІХ-жүп тіл-жүтқыншақ ми нерві .мен 
Х-жүп кезбе ми нерві, ХІ-жүп қосымша ми 
нерві жэне ішкі мойындырық вена өтетін, 
мойындырық тесігі, foramen jugularis, ор
наласкан.

2. Шүйде сүйегінің ішкі бетінде:
а) орталық бөлігінде, шүйде сүйегінің 

үлкен тесігі,/огатеи occipitalis magnum;
э) шүйде сүйегінің үлкен тесігінің ар

тында, шүйде сүйегінің ішкі шодыры, рго- 
tuberantia occipitalis interna;

б) шүйде сүйегінің крест тэрізді көтерің- 
кісі, emenentia crusiformis;

в) крест тэрізді көтеріңкінің бойында 
көлденең қойнаудың жүлгесімен, sulcus sinus 
transversus;

г) көлденең қойнаудың жалғасы, сигма 
атгы қойнаудың жүлгесі, sulcus sinus sigmoi- 
deus, орналасса;

д) шүйде сүйегінің бүйір бөлігінің терең 
қабатында, көлденең бағытта орналаскан,
ХІІ-жұп тіласты ми нервінің өзекшесі, ca
nalis nervi hypoglossalis, айқын байқалады.

3. Ми сауыты сүйегі негізінің сыртқы 
бетінің көріністері.

Ми сауыты сүйегі негізінің сыртқы беті, 
facies crani externa, дөңес бүдырлы келіп 
қоймай, алдында бет сүйектермен іргелес 
орналасса, артқы бөлігі көруге оңай бос ор
наласкан (№56-сурет).

І.Сыртқы бетінің ортаңғы бөлігінде:
а) шүйде сүйегінің үлкен тесігі, fora- 

menoccipitalis magnum;
э) шүйде сүйегінің үлкен тесігінің ар

тында, ауыз омыртқаның буын шүңқыр- 
шасымен беттесіп буын құрайтын, шүйде 
сүйегінің айдаршығы, condylus occipitalis;

б) шүйде сүйегі айдаршығының артын
да айдаршықтык шүңқырша, fossa condy- 
laris, бүл ойыстың табанында, ми сауыты- 
ның ішіндегі қойнауларды, ми сауытының 
сыртқы веналарымен үштастырып, вена 
қысымын өзара қалыптастырушы, сүйектік 
немесе эмисарлы өзекшелер орын тепсе;

в) шүйде сүйегінің айдаршығы мен бү- 
йір бөлігінің аралығында, ХІІ-жүп тіл асты

ми нервінің өзекшесі, canalis hypoglossus 
орналаскан.
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№56-сурет. Бас сүйектін сырткы беттерінін 
топографиясы.

1 - жоғарғы жақ сүйекгің таңдай өсіндісі. 2- күрек 
тістік тесік. 3-тандай сүйектің орталык жігі. 4- тандай 
сүйектің көлденең жігі. 5-мүрынның хоан тесігі. 6-көз 
шарасынын жоғаргы санылауы. 7- бет сүйектік доға.
8- кеңсірік. 9- канат тэрізді сүйектің ойысы. 10- канат 

тэрізді сүйектің латералді табақшасы. 11- канат тәрізді 
өсіндінің медиалді табакшасы. 12- сопакша тесік.

13- төменгі жактың шүңкыры. 14- біз тэрізді өсінді.
15- сырткы есту тесігі. 16- еміздік тэрізді өсінді.

17- шүйделік айдаршык. 18- айдаршыктық шүңкыр.
19- желкелік төменгі сызыкша. 20- шүйде сүйегінін 

сыртқы шодыры. 21- жүткыншактык төмпешік.
22- айдаршыктык өзекше. 23- мойындырыктык тілік. 

24- ұйкы артериясының өзегі. 25- бізе міздік тесік. 
26- жыртық тесік. 27- кылкандық тесік.

28- тандайлық үлкен тесік.
Шүйде сүйегінің бүйір қапталында, са

май сүйек пирамидасының сыртқы беті орын 
тепкен. Мүнда, мына төмендегі кұрылысы 
мен қызметі күрделі орналасқан:

а) ішкі ұйкы артерия өзекшесінің сырт
кы тест, foramen coroticum externum;

э) дабыл қуысындағы қысымды, сыртқы 
атмосфералық қысыммен теңестіріп түру- 
шы, есту түтігінің жартылай өзекшесі, se- 
micanalis tubae auditivae;

б) IX- тіл жүтқыншақ, Х-кезбе, ХІ-қо- 
сымша ми нерві мен ішкі мойындырық ве- 
наның сыртқа өтетін мойындырық тесігі, 
foramen jugularis, орналаскан.
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в) пирамиданың бүйір қапталында иіліп 
табақша тэрізді келіп, құлақтың сыртқы 
тесігін құраушы, самай сүйектің дабыл бөлігі 
pars tympanica, орналасқан.

а) Дабыл бөлігінің арткы капталында, 
самай сүйектің еміздік тэрізді өсіндісі, pro 
cessus mastoideus;

э) бүл өсіндінің алдында, біз тэрізді 
өсінді, processus styloideus\

б) аралығында, VII-жүп бет ми нерві 
өзекшесінің сыртқы тесігі, foramen stylo- 
mastoideum, орналасқан.

Сонымен қатар, самай сүйектің қабыр- 
иіаңтық бөлігінің төменгі бетінде:

а) самай-төменгі жақ буынының ойысы, 
fossa mandibularis, бұл ойыстың алдында 
буындық төмпешік, tuberculum articulare;

э) самай сүйектің кабыршақтык бөлігі 
мен сына сүйектің үлкен қанатының тұ- 
сында, сопақша тесік пен қылқанды тесік;

б) пирамиданың үшы мен сына сүйектің 
үлкен қанатының аралығында жыртық тесік, 
foramen lacerum, орналасқан.

Бет сүйектердіц топографиясы.
Бет сүйектер, беттің сыртқы пішінін, 

элпетін кұрап қоймай, көздің шарасының, 
мүрын қуысының, самай асты ойысының 
жэне қанат-таңдай ойысының қабырғаларын 
қүрауға қатысады (№57-сурет)

А. Көздің шарасы.
I. Көздің шарасы, orbita, бүрыштары до- 

ғалдау келіп, сыртқы пішіні төрт жақ бетті 
пирамидаға ұксаған куыстық (№57-сурет).

Бүл куыстықтың негізі, алға карап, ұшы 
көру нерві өзекшесіне қарап орналасқан.

1- көру нервінін тесігі. 2- көз шарасының жоғарғы 
тесігі. 3- тор сүйекгің артқы үяшыгының тесігі. 4- тор 
сүйеюің алдыңғы үяшыгынын тесігі. 5- тор сүйектің

лаберинтінің көз шарасына караған беті. 6- көзжас
сүйегі. 7- жогарғы жак сүйектің мандай өсіндісі.
8- көзжас жүлгесі. 9- жоғарғы жак сүйектің көз 

шарасына караған беті. 10- көз шарасының өзекшесінің 
тесігі. 11- бет сүйек-беттік өзекшесінің тесігі. 12- көз

шарасынын төменгі саңылауы. 13- сына сүйектің 
үлкен қанатынын көз шарасына қараған беті. 14- көз 
шарасының жоғарғы саңылауы. 15- мандай сүйектің 

көз шарасына қараған беті.

Көз шарасының төрт қабырғасы ажыра
тылады:

1. Жоғарғы қабырғасы, paries superior, 
маңдай сүйектің көздік бөлігінің көз шара
сына қараған бетінен, артында сына сүйек- 
тің кіші қанатынан түрады.

Жоғарғы беті, ойыстау келіп коз шарасы
нын жоғарғы қабырғаны қүрап қоймай, 
латералді капталында, көзжас безінің ба- 
тыңқысы немесе ойысы, gossa glandula laci- 
malis, орналасса, жоғарғы қабырғасының ме- 
диалді қырында, көмескі түрде байқалатын 
шығыр мен кылқандық шүнкырша, fovea tro- 
chlearis, орналасқан.

2. Төменгі қабырғасы, paries inferior, ол 
жоғарғы жақ пен бет сүйектің коз шарасына 
қараған бетгерінен тұрады.

Төменгі қабырғасының бетінде:
а) көз шарасының төменгі жүлгесі, sulcus 

infraorbitalis; э) өзекшелері, canalis infraorbi
tal is, жэне;

б) жоғарғы жақ сүйегінің бетінде, бұл 
өзекшесінің тесігі, foramen infraorbitalis, орын 
тепкен.

3. Медиалді қабырғасы, paries medialis, 
көз шарасының басқа қабырғаларына ка- 
раванда күрделі орналасқан. Ол, жоғарғы 
жақ сүйегінің мандай өсіндісі мен көзжас 
сүйегінің коз шарасына караған бетінен 
тұрады (№58-сурет).

№57-сурет. Көз шарасынын алдыцғы көріністері:
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№58-сурет. Коз шарасының медиалды бетінін 
көріністері.

1- түрік ерін. 2- көру нервінің өзекшесі. 3- сына тә- 
різді сүйек. 4- тор сүйектің артқы ұяшыгынын тесігі.
5- жоғарғы жақ сүйектің кез шарасына қараған беті.

6- тор сүйектің артқы ұяшығының тесігі. 7- мандай тор 
сүйектік жік. 8- мандай көзжас жігі. 9- көзжас сүйегі.

10- кәзжас сүйегінін артқы қыркасы.
11- көз шарасынын төменгі жүлгесі.

12- көз шарасының төменгі өзекшесі. 13- жоғарғы жак 
сүйектін койнауы. 14- сына-таңдай тесік. 15- канат 

тэрізді осіндінің тесігі. 16- көздік өсінді. 17-тор сүйек 
лабиринтінің кағаз тэрізді табакшасы.

Медиалді бетінің алдыңғы бөлігінде:
а) көзжас қапшығының шүңкыршасы, 

fossa sacci larimalis; э) бұл ойыстан мұрын 
куысына бағыт алған, көзжас өзекшесі, 
canalis nasolacimalis, орналаскан.

Сонымен қатар, коз шарасының жогарғы 
қабырғасы, медиалді кабырғасынан, коз ша
расынын жогарғы саңылауы, ftssura orbitalis 
superior, арқылы шектелген.

Бул саңылау аркылы, коз шарасына ка
рай:

III, IV, VI жэне V-жұп үшкіл ми нервінің 
коздік нерві өтеді.

4. Коз шарасынын латералді қабырғасы, 
paries lateralis, сына сүйектің үлкен қана- 
тының коз шарасына қараған беті мен бет 
сүйектің мандай өсіндісінен түрады.

Латералді қабырғасы, төменгі қабырға- 
сынан, көз шарасының төменгі саңылауы, 

ftssura orbitalis superior, аркылы шектелген.

Мүрын қуысы.
Мұрын қуысы, cavum nasi (№59-сурет).

№59-сурет. Мүрыи қуысынын медиалді бетінін 
топографиясы.

1- аралык кеуілжір. 2- жоғарғы кеуілжір. 3- сына 
тэрізді койнаудың тесігі. 4- кору нерві озекшесінің 
тесігі. 5- түрік еріннің аркасы. 6- гипофиз безінің 

ойысы.7- сына тэрізді қойнау. 8- сына- таңдай тесігі.
9- мүрын куысының жоғарғы оту жолы. 10- төменгі 

кеуілжір сүйегінін тор сүйектік өсіндісі. 11-қанат 
тэрізді осіндінің латералді табақшасы. 12- тандай 

сүйектің перпендикулярлы табакшасы. 13- канат тэрізді 
өсіндісінщ медиалді табакшасы. 14- тандай сүйектін 
горизонталды табакшасы. 15- жоғарғы жак сүйектің 
альвеоляр өсіндісі. 16- жоғарғы жак сүйектін тандай 

өсіндісі. 17- күрек тіс өзекшесі. 18- мүрын куысының 
томенгі өту жолы. 19- томенгі кеуілжір сүйек.
20- төменгі кеуілжір сүйектің көзжас өсіндісі.

21 -мүрын куысының томенгі оту жолы. 22-козжас 
сүйегі. 23- жоғарғы жақ сүйектің кездік өсіндісі. 
24-мүрын сүйегі. 25-маңдай сүйектің койнауы.

Топографиясы:
Ол бет сүйектердің орталық болігінде 

орналаскан. Орналасуына карай; сүйектік 
жэне шеміршектік бөлік түрады.

Сүйектік боліктің, кіретін бөлігі алмүрт 
тәрізді болып келгендіктен алмүрт тэрізді 
тесік, apertura piriformis, деп, жүтқыншак- 
пен жалғасатын немесе шығатын тесігін 
хоан тесігі деп аталынады.

Құрылысы:
Мүрын қуысының: жоғарғы, төменгі,
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бүйір екі жақтық жэне аралық қабырғасы 
ажыратылады .

1. Жоғарғы қабырғасы, paries superior:
а) мұрын сүйегінен; э) тор сүйектің го- 

ризонталді табақшасынан; б) сына сүйек де- 
несінің мүрын куысына қараған бетінен 
түрады. (№59-сурет)

2. Мүрын куысының төменгі қабырғасы, 
paries inferior, (№59-сурет). Ол:

а) жоғарғы жак сүйегінің тандай өсіндісі- 
мен э) тандай сүйектің горизонталді та- 
бакшасынан түрады.

3. Мұрын қуысының сүйектік аралык 
кабырғасы, paries septi nasi osseum, (№60-cy- 
рет).

қабырғасында, үш кеуілжір аралығында, бас 
сүйектің ауалы куыстығымен жалғасатын 
жэне кызметі өте күрделі мүрын куысының 
үш өту жолы орналасқан:

1. Мүрын қуысының жоғарғы өту жолы, 
miatus nasi superior, ол жоғарғы кеуілжір 
мен аралык кеуілжірдің аралығында орна
ласкан. Бұл өту жол: сына сүйек пен тор 
сүйектің артқы үяшығымен жалғасады.

2. Мүрын қуысының аралық жолы, miatus 
nasi medius, ол аралык кеуілжір мен төменгі 
кеуілжірдің аралығында орналаскан. Бүл 
өту жол: маңдай, жоғарғы жак қойнауымен 
жэне тор сүйектің алдыңғы жэне аралық 
үяшығымен жалғасады.

3. Мүрын қуысының төменгі өту жолы, 
miatus nasi superior, ол төменгі кеуілжірмен 
сүйектік тандайдың аралығында орналасқан. 
Бүл өту жол, көз шарасы мен көзжас-мұрын 
өзекшесін жалғастыру.

№60-сурет. Мүрын куысынмн аралық 
кабырғасынын кабырғасы.

1 - тор сүйектін перпендикуляр табакшасы.
2- сына тэрізді сүйектің қойнауы. 3- кенсірік сүйегі. 

4-мұрындық қырқа. 5- жоғарғы жақ сүйектін таңдайлык 
өсіндісі. 6- мандай сүйектің қойнауы.

Ол:
а) тор сүйектің перпендикулярлы табак- 

шасымен; э) кеңсірік сүйегінен тұрады.
4. Мұрын қуысының екі жақтық бүйір 

кабырғасы, partes lateralis: а) жоғарғы жақ 
сүйегі денесімен; э) таңдай сүйектің перпен
дикулярлы табакшасының мүрын қуысына 
караған бетіне; б) тор сүйек лабиринтімен;
в) көзжас сүйегінің жэне томенгі кеуілжір 
сүйегінің қуысына караған бетінен түрады.

Сонымен қатар, мүрын қуысының бүйір

№61-сурет. Самай жэне самай астылық ойысіын 
топографиясы.

1 - сына сүйектің үлкен канаты. 2- көз шарасының 
төменгі саңылауы. 3- канат тэрізді өсіндісінін латералді 

табакшасы. 4- жоғарғы сүйектін дөңесі. 5- қанат- 
тандай тесігі. 6- канат- таңдай шүңкыры. 7- самай 

астылык ойыстьщ жасыл түспен берілген шекарасы.
8- самай ойысының кызыл түсті сызыкшамен берілген 

төменгі шекарасы.
Ол, төбе сүйектің жоғарғы самайлық

Самай ойысы.
Самай ойысы, fossa temporalis (№61-су-
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сызықшамен бет сүйектік доғаға дейінгі ара- 
лықта орналаскан. Үш қабырғасы ажыра
тылады:

а) алдыңғы кабырғасы, бет сүйектің са
май ойысына караған бетінен;

э) медиалді қабырғасы, самай сүйевстің 
қабыршақтық белігінен;

б) латералді қабырғасы, бет сүйектік 
доғадан түрады.

6. Самай асты ойысы. <
Самай асты ойысы, fossa infratemporal is, 

ол самай ойысының жалғасы болып сана
лады (№61, 6-сурет).

1. Жогаргы кабыргасы, сына сүйектің 
самай асты бетінен. 2. Алдыңғы кабыргасы, 
жогаргы жак сүйектің самайасты ойысына 
караған бетінен. 3. Медиалді кабыргасы, сы
на сүйектің канат тэрізді өсіндісінің лате- 
ралді табакшасынан түрады.

Бұл ойыс, медиалді бағытга өтіп, қанат- 
таңдай ойысына үласады.

1. Алдыңғы кабыргасы, жогаргы жақ сү- 
йектің дөңесінен, tuber maxilla;

2. Медиалді қабырғасы, тандай сүйектің 
перпендикулярлы табақшасынан;

3. Артқы қабырғасы, сына сүйектің ка
нат тэрізді өсіндісінен түрады.

Бүл ойыс төмен бағытта, ауыз қуысына 
қарай өтіп, үлкен таңдайльщ өзекшеге, ca
nalis palatinus maior, үласып, ауыз куысында 
үлкен тандайлык тесікпен аяқталынады.

Практикалық мэні:

Қанат-тандай ойысында: көзжас безін, 
ауыз қуысы мен мұрын куысының сілекей 
бездерін нервтендіруші парасимпатикалық 
қанат-тандай түйіні, ganglion pterygopalat- 
inum, орналасқан. Бүл түйіннен басталып, 
сол аталған бездерді нервтендіруші нерв- 
тендірудің топографиялық өту жолын не
месе аралык катынасын білу, практикалык 
дэрігерлер мен окырмандарға өте қажет. Сол 
себепті, бұл ойысты оқудагы практикалық 
мэні осында.

Қанат-таңдай ойысының қуыстыңтар 
мен аралық қатынастары:

1. Коз шарасы мен көз шарасының тө- 
менгі санылауы, fissura orbitalis orbitalis in
ferior, арқылы;

2. Мүрын қуысы мен сына-таңдай тесігі, 
foramen sphenopalatinum, аркылы;

3. Ауыз қуысы мен үлкен тандай тесігі 
foramen palatinum maior, арқылы;

4. Ми сауытының ортаңгы ойысы мен 
дөңгелек тесік, foramen rotundum, арқылы;

5. Жыртық тесік пен сына сүйектің ка
нат тэрізді өсіндісінің өзекшесі, canalis 
phterygoideus, арқылы жалғасады.

Бас қаңқасының пішіндері немесе 
формалары.

Адамның бас каңқасының сырткы піші- 
ні жасына, жынысына, нәсілдік ерекшелік- 
теріне байланысты өзгермелі келеді (№63- 
сурет).

7. Қанат-таңдай ойысы.
Қанат-таңдай ойысы, fossa pterygopala- 

tinum, (№62-сурет).

№62-сурет .  Қ ан а т - т а ң д а й  о й ы с ы н ы н  т о п о г р а ф и я с ы .

1- дөнгелек тесік. 2- канат- таңдай тесігі. 3- сына 
сүйектің канат-таңдай өзекшесі. 4- таңдай сүйектің 

үлкен өзекшесі. 5- көз шарасыньщ төменгі саңылауы.

Қанат-тандай ойысының үш қабыргасы 
ажыратылады:
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№63-сурет. Бас канкасы.
А-ерлердің, Ә-әйелдердің жыныстык көріністері.
Бас қаңқасының сыртқы пішінінің өзгер- 

мелі келуі:
а) мидың, көру жэне есту мүшелердің 

жэне мұрын ауыз қуысының; э) шайнау 
жэне ымдау бұл ш ықеттердің кұрылысы- 
на, қызметіне жэне даму ерекшеліктеріне 
тэуелді.

Сонымен қатар, адам баласы, өмірде тік 
тұрып, тіршілік етуіне байданысты, адам 
бас қаңқасы да бірнеше даму белестерден 
өтетіндігі белгілі.

Бас қаңқасының өзіндік формаларын 
аныктау үшін, өзіндік ерекшеліктері әртүр- 
лі бірнеше: көлденең, тік жэне бойлық өл- 
шемдер қолданылады.

Бас қаңқасының өлшемдері, Я.Я. Рогин- 
ский мен М.Г.Левиннің сараптауы бойынша:

1. Бойлық өлшем, ол мандай сүйектің 
мүрын үстілігінен, glabella, басталып, шүйде 
сүйегінің сыртқы шодырына дейінгі аралык. 
Ол калыпты жағдайда 167-193 мм-ге тең.

2. Көлденең өлшем, ол төбе сүйектің дө- 
ңесінің аралығындағы қашықтық. Ол ка
лыпты жагдайда 123-153 см-ге тең.

3. Тік немесе вертикалді өлшем, ол бас 
сүйек қақпағының сагиталді жік пен, sutura 
sagitalis, тэждік жіктің, sutura coronoidea 
киылысынан басталып, төмен тік бағытта 
өтіп, шүйде сүйегінің үлкен тесігінің ал- 
дыңғы жиегіне дейінгі аралық. Ол қалыпты 
жағдайда, 126-143 мм-гетең.

Жоғарыдағы өлшемдерді колдана оты- 
рып, бас қаңқасының индексін немесе сырт
кы пішінін (формасын) анықтау үшін, бас 
каңкасынын бойлық өлшем мен көлденең 
өлшемнің ара қатынасын, 100-ге көбейту 
арқылы анықталынады.

Бас қаңқасының үш түрі немесе пішіні:

1. ¥зын немесе бойлы долихоцефалды, 
өлшемі немесе индексі 75-ке томен.

2. Орташа мезоцефалді, индексі 75-80-ге 
тең.

3. Дөңгелек жүмыр басты, брахиоцефал- 
ді, индексі 80-нен жоғары (№63-сурет).

Бас қаңқасының сыйымдылығы, 1000— 
2000 см3 шамасындай.

Бас сүйектердің жастық және 
жыныстық ерекшеліктері

-  Біріншіден, нэрестенің ми сауыты сү- 
йектері, ми мен сезім ағзалардың қарқынды 
түрде дамуына байланысты, бет сүйектерге 
Караганда, 8 есе көлемді келеді.

-  Екіншіден, коз шарасы ересек адамдар- 
ға Караганда, көлемді келген.

-  Үшіншіден, мандай сүйек өзара дәне- 
кер екі бөліктен тұрады.

-  Төртіншіден, самай сүйектердің бөлік- 
тері шеміршек тіндер аркылы байланысқан.

-  Бесіншіден, мандай сүйек екі бөліктен, 
сүйектері нашар дамыған. Екі бөліктен ту
рады.

-  Алтыншыдан, жас нәресте бас сүйегі 
негізгі ерекшеліктерінің бірі, бас сүйек ең- 
бектерінің, fonticuli, болуы.

Нэресте бас қаңқасының 6 еңбектері 
ажыратылады.

1. Еңбектердің ішіндегі ең үлкені, маң- 
дай еңбегі, fonticulus frontalis, ол мандай 
сүйек пен төбе сүйегінің аралығында ор- 
наласып, 2 жас аралығына бітіседі.

2. Шүйделік еңбек, fonticulus frontalis, ол 
төбе сүйек пен шүйде сүйегінің аралығында 
орналасып, жас нәрестенің екі айлығында 
бітіседі.

3. Сына сүйегінің еңбегі, төбе, мандай, 
самай жэне сына сүйектердің түйіскен түста 
орналасқан. Ол нәрестенің 2-3 айлық кезінде 
бітіседі.

Сүйектердің аралык жіктері калыптас- 
паған. Тек тісшеленген жіктер 3 жас ара- 
лығында байкалып, одан эрі даму кезенде 
қалыптаса бастайды.
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Бас сүйектің постнаталді немесе 
туганнан кейінгі даму кезеңдегі 

ерекшеліктері.
Бас сүйектің немесе қаңкасының туган

нан кейінгі қалыптасуы жэне одан эрі өр- 
кендеуі үш кезең аралығында өтеді:

-  Бірінші даму кезеңі, 0-7 жас аралығын- 
да өтсе;

-  Екінші даму кезеңі, 7 жастан бастап, 
есейген кезге дейін немесе 12-13 жас ара- 
лығында өтеді.

-  Үшінші даму кезеңі, 13-20 жаска де- 
йінгі аралықта өтеді.

А. Туганнан кейінгі, І-даму кезеңінде:
1. Бас сүйек, эсіресе шүйде сүйегі қар- 

қынды түрде дамып қоймай, жалпы бас сү- 
йектің қалыңдығы 3 есе өсе бастап, мандай 
сүйектің екі жақтық бөлігі біріге бастайды.

Ә. Туганнан кейінгі, ІІ-даму кезеңінде:
1. Бас сүйектің барлық бөліктері, әсіресе 

негізі баяу дами бастайды.
2. 10 жас аралығында, ми сауыты сүйегі- 

нің көлемі 1300 см3өседі.
3. Осы кезенде, сүйектердің бір-бірімен 

бітісуі аяқталынады.
Б. Туганнан кейінгі, ІІІ-даму кезеңінде:
1. Бет сүйектердің қарқынды түрде даму 

кезеңі басталады.
2. 13 жастан бастап, бас сүйектің калың- 

дығының өсуі, қарқынды түрде өсе бастайды.
3. 30 жастан бастап, бас сүйек кақпағы- 

ның жіктері, толық бітісуі:
а) сагиталді жік -  22-35 жаста;
э) тэждік жік -  24-41 жаста;
б) лэмбіде жік -  26 -  42 жаста;
э) еміздік-шүйде жігі -  30-81 жаста, 

сүйектік тінге айналады.
4. Бас каңкасының, шеміршектік тіннен 

сүйектік тінге өтуіне байланысты, бас каң- 
қасының сүйектерінде, шайнау кезінде, 
немесе сыртқы ортаның алуан түрлі кысы- 
мына қарсы түрып, қорғаныш қызметін ат- 
қарушы сүйектік тіректер-контрафорстар 
жэне аралыгында әлсіз алаңдар кездеседі.

Сол әлсіз жерлерде, бас қаңқасы жара- 
қат алған кезде, зақымдалуы немесе сын- 
ғыш келуі жиі байқалады.

Жогаргы, төменгі жақ суйектердің 
шайнау кезіндегі, қысымдарга 

қарсы түрушы тіректері немесе 
контрафорстары 

Жогаргы жақ сүйектің 
контрафорстары.

Жогаргы жақ сүйектің шайнау кезінде- 
гі қысымға қарсы түрушы, 4 тірегі неме
се контрафорстары ажыратылады. Оларға 
токталар болсақ:

1. Мандай-мұрындык тірек немесе кон- 
трафорс, ол жоғарғы жақ сүйектің күрек- 
тістік үяшығының көтеріңкісінен басталып, 
өрлеме бағытга өтіп, бұл сүйектің мандайлық 
өсіндісінің өсіндісінің табақшасына дейін 
аралыкта орналаскан (№64-сурет).

А Ә
№64-сурет. Жогарғы ж ак сүйектін (А) алдынан 

жэне (Ә) бүйір жағынан караған көрінісі.

Қызметі:
Ит тіс маңында пайда болып, өрлеме ба- 

ғыт алған кысымға қарсы тұру.
2. Алъвеоларлы-бет сүйектік тірек, не

месе контрафорс, ол ІІ-ІІІ-азу тістердің алве- 
оларлы ұяшыктарының көтеріңкілерінен 
басталып, жогары жэне латералді бағытта 
етіп, бет сүйектің альвеоларлы бет сүйектік 
қырқа мен самай сүйектің бет сүйектік өсін- 
дісіне барып, түйыкталынады (№64-сурет).

Қызметі:
Шайнау кезінде, азу тіске түскен қысым- 

ға қарсы түру.
3. Қанат-таңдай тірек немесе контра

форс, ол жогаргы жак сүйегінің дөңесі- 
нен, tuber maxilla жэне соңғы азу тістердің 
аль-веоларлы үяшықтардың көтеріңкісінен 
басталып, жоғары бағытта өтіп, сына су-
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йектің қанат тэрізді өсіндісі мен таңдай 
сүйектің перпендикулярлы табақшасына ка
рай бағыт алады (№65, ә-сурет).

Төменгі жақ сүйектің 
контрафорстары.

№65, а-сурет. Қанат-таңдай тірегі немесе бүйір 
жагынан карағандағы карінісі.

Қьізметі:
Соңғы немесе ақыл тіске түскен қысым- 

ға карсы тұру.
4. Тандайлық тірек немесе контрафорс, 

ол екі жақтық, жоғарғы жак сүйегінің таң- 
дай өсіндісі мен таңцай сүйектің горизон- 
талді табақшасынан басталып, бір-біріне 
көлденең бағыт алған (№65, ә-сурет).

№65, ә-сурет. Қанат-тандай тіректін немесе 
квнтрафорстыц көрінісі.

Қызметі:
Шайнау кезіндегі, көлденең бағыттағы 

кысымның ауыртпалығын жеңілдету.

№66-сурет .  Т а м е н г і  ж а қ  сү йект ін  
к о н т р а ф о р с т а р м н ы н  т о п о г р а ф и я л ы к  

о р н а л а с у  көр ін істер і .

Төменгі жақ сүйектің, кемікті бөлігінің 
шайнау кезіндегі, қысымға қарсы түрушы 
тіректік табақшалары немесе контрафорс
тары, шайнау кезінде, самай-төменгі жак 
буына түсетін, қысу, тарту күш пен кы- 
сымның физикалық зандылыққа негізделген.

Шайнау кезінде, самай-төменгі жақ буы
на шайнау бұлшыкеттері арқылы түсетін, 
тарту күш пен кысымның нүктелері, сүйектік 
табақшаларға бірнеше бағытта өтеді.

Төменгі жақ сүйекке, шайнау кезінде, 
түсетін салмаққа, қысымға жэне тарту күшке 
қарсы түрып, шайнау ісін жеңілдетуші, екі 
тіректің табакша немесе контрафорстары 
аркылы атқарылады.

1. Төменгі жақ сүйегінің, бірінші, альвео- 
ларлы тірегі немесе контрафорсы, ол тө- 
менгі жақ сүйегінің альвеоларлы өсіндісі 
мен ұяшығының аралығында орналасса;

2. Төменгі жақ сүйегінің, екінші өрлеме 
бағытта орналасқан тірегі немесе контра
форсы, ол төменгі жақ сүйегінің иектік 
шодырдың, protubercmtia mentalis, түсынан 
басталып, өрлеме бағытта өтіп, бүл сүйектің 
өсінділері мен басына жэне мойнына бағыт 
алған.

Қызметі: шайнау кезіндегі қысымға 
карсы түру.

Бас қаңкасының элсіз, осал жерлері, бас 
қаңқйсының саңылаулар мен тесіктердің 
маңында орын тепкен.

Бас сүйектің өзіндік ерекшеліктері
Әрбір бас сүйектің өзіндік ерекшелікте- 

рі бірдей еместілігі ғылыми зерттеулер 
арқылы аныкталған. Мысалы:
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1. Бас сүйектің мұрын үстілік (глабелла) 
мен шүйде сүйегінің сырткы шодырының 
аралық қашықтығы, ерлерде, 158-193 см .

2. Бас сүйектің, төбе сүйегі, дөңесінің 
көлденең аралық қашықтығы 123-153 см.

3. Вериткалді: пгүйде сүйегі денесі мен 
бас сүйегі қақпағының, сагиталді жікке 
дейінгі аралық кашыктығы 126-143 см.

4. Бас сүйектің: бойлық өлшем мен көлт 
денең өлшемнің ара катынасын олардың х -  
100 көбейтілген жиынтығын бас сүйектің 
индексі деп аталынады.

Бүл индекс бойынша бас сүйектердің 
сырткы пішіндері анықталынады. Оларға 
тоқталар болсақ:

-  Долихоцефалді (сопакша) бас сүйектің 
индексі 74,9 тең болса;

-  Мезоцефалды немесе қалыпты жағдай- 
дағы, бас сүйектің индексі -  75-79.

-  Брахиоцефалды (жалпақ) бас сүйектің 
индексі, 80 жэне одан жоғары болып келеді.

-  Бас сүйектің жыныстық ерекшеліктері:
а) ерлердің бас сүйегі эйелдердің бас

сүйегіне карағанда көлемді келсе;
э) әйелдердің бас сүйегі нэзік келіп қой- 

май, кейбір белгілері балалардың бас сү- 
йегіне үқсас.

1. Ерлерде, бас сүйектің бүлшыкеттер 
бекитін бүдырлары мен қалыңдығы әйел 
адамдарға карағанда жақсы дамыған.

2. Бас сүйектің сыйымдылығы ер адам- 
дарда 1450 см3 болса, ол бүл өлшем эйел- 
дерде 1300 см3тең.

-  Бас сүйектің нәсілдік ерекіиеліктері:
1. Бас сүйектің үзындығы, антрополог

В. В. Гинсбургтің еңбегі бойынша: евро- 
поидтарда -  180,7 мм болса, монголоидтар- 
да -  184,6 мм, негроидттарда - 1 85,52 мм тең.

2. Антрополог Я.Я. Рогинский, М.Г.Ле- 
виннің еңбектері бойынша: бас сүйектің 
сыйымдьшығы: австралиялықгарда -  1347 см3 
болса, голландиялыктарда -  1382 см3, бу- 
рятгарда -  1496 см3, ескимостарда -  1563 см3 
тең.

3. Ерте ғасырдың ортасында, Мексика ел- 
індегі индейстердің бас сүйегінің сырткы 
пішіні, ескілікті сенімге байланысты жас 
кезінде, ауыр қатты заттарды төбе сүйегіне

байлау тәсілдері аркылы, ата-тектерінің бас 
сүйегіне үқсас, төбе сүйегі биік шығыңкы 
келген.

4. Мүндай бас сүйектің, нәсілдік ерекше- 
ліктерін орыстың атақты саяхатшысы
Н.Н.Миклухо-Махлайдың жаңа Гвинейге 
барған саяхатындағы еңбектерінен байқауға 
болады.

Қол сүйектері.
(ossa membri superioris)

Қол сүйектер адамның эволюниялык 
дамуына жэне тіршілік өмірде, еңбек қү- 
ралына айналуына байланысты, қүрылы- 
сы мен кызметі өте күрделі динамикалык 
сүйектерге жатады.

Бүл қүрылымдар топографиялык орна- 
ласуына жэне аткаратын қызметіне байла
нысты екі топ сүйектерге:

1. Көлденең бағытта орналасып, төс 
сүйегімен жэне иык сүйегімен қосылыстар 
арқылы байланыскан, иык белдеу сүйектері- 
мен, cingulum membri superioris;

2. Қолдың еркін бөлігінің сүйектеріне, 
skeletonmemri superioris liberi, бөлінеді.

№67-суре г. Иық белдеу жэне қолдыц еркін 
орналасқан сүйектердін жалпы көріністері.

1- бұгана сүйегі. 2- жауырын сүйегі. 3- тоқпан жілік. 
4- кэрі жілік сүйегі 5- шынтак-жілік сүйегі. 6- білезік 

сүйектері. 7- алакан сүйектері. 8- саусақ сүйектері.
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Олардың кұрылысына жэне қызметінің 
ерекшеліктеріне тоқталар болсақ.

Иық белдеу сүйектері.
(singulum membri superioris)

Қол сүйектердің көлемді бағытта қозғал- 
уы иық белдеу сүйектеріне тікелей байла
нысты. Орналасуына қарай, бұл сүйектер 
тобы, жауырын жэне бүғана сүйегінен тұра- 
ды (№67-сурет).

Жауырын сүйегі.
Жауырын сүйегі, os scapula, жалпақ, үш 

бүрышты сүйек (№68, а-сурет).

Топографиясы:
Жауырын сүйегі, кеуде торының артқы 

латералді қапталында, II-VII-кабырға ара- 
лыгында, көлденең жазыктың бойында ор
наласкан.

Құрылысы:
Сыртқы пішіні, жалпақ үш бүрышты сү- 

йектердің қатарына жатады. Бүл сүйектің: екі 
беті үш кыры, үш бүрышы ажыратылады.

Беттері:
Жауырын сүйектің, фронталді жазықтық- 

тың бойында орналасып, дөңес жағы арқа- 
га қараған арткы беті, facies dorsalis ойы- 
стау келген алдыңғы немесе қабырға-лық 
беті, facies costalis, ажыратылады (№68-су-

жоғарғы тілігі. 5- жауырыннын кұс тумсық өсіндісі.
6- акрамеон. 7- жауырынның латералді бұрышы.

8- жауырыннын кылкан астылык шұңкыры.

Оларға тоқталар болсақ:

Беттері:
А. Арқалық немесе дорсалді бетінде:
а) көлденең бағыгга орналаскан, жауы

рыннын қылқаны, spina scapulae',
э) жауырын кылқанының, жогаргы жэ

не төменгі бетінде, бүлшықеттер бекитін 
жауырын үстілік жэне жауырын астылық 
ойыстары, fossa supraspinata et infraspinata, 
орналасып қоймай;

б) жауырын қылқанының акромиалді 
немесе иықтық ұшы, processus acromialis 
жалпақтау келіп, бүғана сүйектің акроми- 
алді үшының буын бетімен беттесіп, буын 
құрайтын акромилді буын беті, facies arti
cularis acromialis, айқын байқалады (№68, 
а-сурет).

Ә. Жауырынның қабырғалық беті, facies 
costalis, сэл ойыстау келіп, көлденең жа- 
зықтың бойында орналасып қоймай, мүнда: 
жауырын астылык бүлшықетгің ойысымен, 
fossa supscapularis, бұлшықеттің бекитін 
сызықшалары, linae muscularis, орналаскан.

№68, а-сурет. Жауырыннын арткы 
бетінін көріністері.

1- жауырыннын жогаргы бұрышы. 2- кылкан ұстілік 
шұнкыр. 3-жауырыннын кылканы. 4-жауырыннын

10

№68, з-сурет. Жауырыннын кабыргалык 
бетінін көріністері.

1- жауырыннын акремеон өсіндісі. 2- акромеалді 
өсіндінің буын беті. 3-құс тумсык өсінді. 4- жа

уырыннын жогаргы тілігі. 5- жауырыннын жогаргы 
кыры. 6- жауырыннын жогаргы бұрышы.7- жауы-
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рын астылық ойыс. 8- жауырынның медиалді кыры.
9- жауырынның кабырғалық беті. 10- жауырынның
төменгі бурышы. 11- жауырынның латералді кыры.
12- жауырын астылық төмпешік. 13- жауырыннын 

латералді бурышы. 14- буындык ойыс.
15- жауырынның мойыны.

Қырлары:
Жауырын сүйегінің сыртқы пішіні үш 

бүрышты тэрізді болып келгендіктен: жо- 
ғарғы, медиалді жэне латералді кырлары 
ажыратылады.

1. Жоғарғы қыры, margo superior, қысқа 
жэне жүқалау келіп, горизонталді жазықтың 
бойында орналасып қоймай, жауырынның 
қылқан үстілік жэне кылқан астылық бұл- 
шықеттерді қандандырушы қан тамырлар 
мен нервтердің өтетін тілігі, incisura scapulae, 
орын тепкен.

Бұрыштары:
Жауырын сүйегі, үш бұрышты болып 

келгендіктен: жоғарғы, төменгі жэне лате- 
ралді бүрыштары ажыратылады.

Оларға тоқталар болсақ:
а) жауырынның жоғарғы бүрышы, ang

lus superior, бүл сүйектің жоғарғы кыры 
мен медиалді кырының түйіскен жерінде 
орналасқан;

э) төменгі бүрышы, anglus inferior, жа
уырын сүйегінің медиалді қыры мен 
латералді қырының түйіскен жерінде, төмен 
бүрыш қүрап орналасса;

б) жауырынның латералді бүрышына, 
anglus lateralis, келеек, ол бүл бұрышы басқа 
бүрышына қарағанда күрделірек.

Себебі:
-  Біріншіден, комактылау келіп, иык 

буынның буындық ойыкты, cavitas glenoi- 
dalis, күраса;

-  Екіншіден, буындық ойық жоғары және 
томен бағьпта жіңішкелеу келіп, иықтың 
екі жэне үш басты бүлшыкеггердің ұзын 
басының басталатын, жоғарғы төмпешігі 
мен, tuberculum supraglenoidale, төменгі төм- 
пешігін, tuberculum infraglenoidale, қүрайды.

Сонымен катар, буындык ойықтың:
а) жауырындьщ мойнымен, collium sca

pulae;

э) буындык ойық пен жауырынның кыл- 
канның аралыгында, кан тамырлар мен 
нервтер өтетін төменгі тілігі жэне;

б) буындык ойықтың жоғарғы үшында, 
алга жэне томен багыт алып орналаскан 
жауырынның қүс түмсык тэрізді өсінді, 
processus corocoideus, орналасқан (№69, ә-су- 
рет).

Қызметі:
Сыртқы ортаның тітіркеністерінен қор- 

ғап қоймай, қолдың тірегін жэне динами- 
калық козғалысын реттеу.

Сүйектенуі:
Сүйектік нүкте а) жауырынның мойыны 

2 айлық қүрсақтык даму кезінде;
э) қүстүмсық өсінді 1 - айлық туған кезінде 

сүйектенуі басталады, толық сүйектенуі 21- 
25 жас аралығында аякталынады.

Бүғана сүйегі.
(os claviculae)

6 5
Ә

№69-сурет. Буғана сұйегі.
A -  Бүгана сүйектің жогаргы бетінің көріністері:

1- бұғана сүйектің төстік ушьг. 2- бутана сүйектің төс-тік 
ушының буын беті. 3- бутана сүйекгің акромилді ушы. 

Ә -  Бүгана сүйектің төменгі бетінің көріністері:
1- бутана сүйектің төстік ушы. 2- бутана сүйектің 
төстік ушының буын беті. 3- кабырға-буганалык 

байламның батыңқысы. 4- бутана сүйектің төменгі беті.
5- бутана сүйектің конус тэрізді төмпешік.

6- бутана сүйектің акромилді ушы. 7- бутана сүйегінің 
акромилді ушының буын беті. 8- трапеция сызықшасы.

Бүғана сүйегі, os claviculae, төс сүйегінің 
бүғаналық тілігі мен, incisura clavicularis, 
жауырын сүйегінің иықтык өсіндісінің, 
processus acromialis, аралыгында горизон- 
талді жазыктың бойында орналаскан, сырт
кы пішіні «S» эрпіне үксас сүйек (№69- 
сурет).
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Құрылысы:
Сырткы пішіні жағынан, ұзын сүйектерге 

жатқанмен, ішкі куыстығы мен кемікті бөлі- 
гінің болмауына байланысты аралас сүйек- 
тердің қатарына жатуы сол себепті.

Бүғана сүйек, топографиялық орналасуы- 
на байланысты, үш бөліктен:

1. Ортаңғы бөлігі, денесінен, corpus cla- 
viculae. 2. Төстік үшымен, extremitas sterna- 
lis. 3. Иықтық немесе акромилді үшынан, 
extremitas acromialis, түрады.

Бүғана сүйектіц денесі.
Бүғана сүйегінің денесі, corpus clavicu- 

lae, горизонталді жазықтың бойында ор- 
наласқандықтан: жоғарғы жэне төменгі беті 
жэне алдыңғы, арткы кыры ажыратылады 
(№69-сурет).

Денесініц беттері:
1. Жоғарғы беті, facies superior, тегіс бо

лып келген.
2. Төменгі беті, facies inferior, тегіс кел- 

меген. Себебі:
а) төменгі бетінің төстік үшында, төс- 

қабырғалық буынды бекемдеп, төмен ба- 
ғытта үстап түрушы, қабырға-бүғаналық 
байламның бекитін батыңқысы, impretio lig- 
amentum costa clavicularis, орналасса;

э) төменгі бетінің иықтык немесе акро- 
милді ұшында, иык-бүғаналык буынды, 
art.acromo clavicularis, төмен тартып, бе- 
кемдеуші, кұс түмсық-айламның, lig.coro- 
clavicularis немесе конус тэрізді байлам- 
ның төмпешігімен, tuberculum conoideum, 
трапеция тэрізді байламның бекитін сызық- 
шасы, linae trapezoideum, орналасқан (№69- 
сурет).

3. Қырлары.
Бүғана сүйектің «S» эрпіне үқсап орна- 

ласқан, алдыңғы жэне артқы қыры ажыра
тылады:

1. Алдыңғы қырының, төстік үшы до- 
це стеу келсе, акромилді үшының алдыңғы 
кыры ойыстау келген.

2. Керісінше, төстік үшының артқы кы
ры ойыс, акромилді үшы дөңес келген.

Бугапа сүйегінің ұштары.
Бүғана сүйектің, төстік жэне иықтык не

месе акромилді үштары ажыратылады
(№69, ә-1 ,6 ,8  сурет).
1. Бүғана сүйектің, төстік үшы, extremi

tas sternalis, доғал, буын беттері ер тэрізді 
келіп, төс сүйегі түтқасының, бүғаналык 
тілігімен, incisuraclavicularis, беттесіп, төс- 
бүғана буынын, articulatio sterno clavicularis, 
кұраса;

2. Бүл сүйектің, иықтық немесе акро- 
милді үшы, extremitas acromialis, жалпақ- 
тау, буын беті тегіс келіп, бүғана акромилді 
буынды, art.acromoclavicularis, қүрайды.

Қызметі:
-  Біріншіден, түлға сүйектерді иык бел

деу сүйектермен қосылыс түзуші сүйек 
болып саналғандықтан, қозғалыс кезінде, 
колды кеудеге қарай бүгуін тежеу.

-  Екіншіден, қозғалыс кезінде, жауырын 
мен қол сүйектердің тірегі болып саналады.

-  Үшіншіден, қолтық куысының жогаргы 
апертурасы немесе өзекшесі аркылы өтетін, 
кан тамырлар мен нервтерді жаншылудан 
сақтау қызметін атқарса.

-  Төртіншіден, бүғана сүйегінің ерекше- 
ліктеріне тоқталар болсак, бүғана сүйегі 
сынған жагдайда, сынған бүғана сүйегінің 
үштарын ота тэсілімен үштастырмайды.

Себебі, бүғана астылық вена қан тамыр- 
дың жарақат алған кезде, эмболия ауруы- 
на экеліп сокпауы үшін, бұғана сүйегіне 
ота жасамай, сынған бүғана сүйектердің 
үштарын керіп үштастырып, емдеуі сон- 
дықтан.

Сүйектенуі.
а) бүғана сүйектің денесінде, сүйектік 

нүкте -  6-7 айлық кұрсақтық даму кезінде;
э) төстік үшында -  16-18 жаста басталып, 

толық сүйектенуі, 20-25 жас аралығында 
аяқталынады.

Қолдың еркін орналасқан 
сүйектері.

Қолдың еркін бөлігінің сүйектері, ske
leton membri superioris liberi, күнделік 
өмірде еркін орналасып, еңбектің қүралына 
айналған, күрылысы мен қызметі күрделі, 
динамикалык құрылым.
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Бұл сүйектер топографиялық орналас- 
уында аткаратын қызметіне байланысты, 
үш топ сүйектерден: иық, білек жэне қол 
басының сүйектерінен түрады (№67-сурет).

Токпан жілік.
Иық немесе тоқпан жілік сүйегі, os hu

merus, немесе, brachialis, үзын түтік тэрізді 
сүйек (№70-сурет).

№70-сурет. Токпан жіліктін алдыцғы бетінін 
көрінісі.

1- токпан жіліктің басы. 2- токпан жіліктін кіші 
төмпешігі. 3- тоқпан жіліктің төмпешік аралык жүлгесі.

4-тоқпан жіліктің хирургиялык мойыны. 5- дельта 
тэрізді бұлшыкеттің бұдырмагы. 6- тэждік шұңкыр.

7- медиалды айдаршык үстілік.8-тоқпан жіліктің 
шүңкыры. 9- тоқпан жіліктің айдаршығының басы.
10- тэждік өсіндінін шұңкыры. 11- тоқпан жіліктің 

басының кіші төмпешігі.
Ол түтік тэрізді үзын сүйектердің ішін- 

дегі көрнекті, мықты сүйектерге жатады.
Әртүрлі қысымға беріктілігі, жас ерек- 

шеліктеріне байланысты: жастарда, 85 -  
110 кг см2 тең болса, карт адамдарда 40 кг 
төмен. Ересек адамдарда 450 кг дейінгі 
қысымға шыдас бере алады.

Құрылысы:
Тоқпан жілік, үзын түтік тэрізді сүйек- 

тердің қатарына жататындықтан:__________

а) ортаңғы бөлігі, денесінен немесе диа- 
физден;

э) иық буынын қүраушы жоғарғы үшы, 
проксималді эпифизден;

б) жэне шынтақ буынын қүраушы, тө- 
менгі үшы, дисталді эпифизден түрады.

Оларга тоқталар болсак:
1. Тоқпан жіліктің денесі.
Тоқпан жіліктің денесінің, corpus humer

us, проксималді бөлігі цилиндр тэрізді болып, 
ортаңғы жэне төменгі немесе дисталді бөлігі, 
үш қырлы болып келгендіктен үш беті, үш 
қыры ажыратылады (№70-сурет).

Беттері:
а) алдыңғы-медиалді беті; э) алдыңғы- 

латералді беті; жэне б) артқы беті ажыра
тылады. Артқы бетінде, қиғаш жоғарыдан 
төмен латералді бағытта орналасқан, кэрі 
жілік нервінің батыңкысы немесе жүлгесі, 
sulcus nervi radialis, айқын байқалады.

Қырлары:
а) сүйірлеу келген алдыңғы қыры; э) ме- 

диалді; б) латералді қырлары ажыратылады.

2. Тоқпан жілікшің проксималды ұшы 
немесе эпифизі

Тоқпан жілік денесінің проксималды үшы 
жүмырлау келіп, проксималды эпифизіне 
үласады (№71-сурет).

Бүл сүйектің, проксималды эпифизі, жа
уырын сүйектің буындық ойыгымен, cavitas 
glenoidalis, беттесіп, иық буынын, arti- 
culatio humeri, кұрайтын токпан жіліктің:

а) шар тэрізді тоқпан жіліктің басы, ca
put humeri',

ә) тоқпан жіліктің басын, бұл сүйектің 
кіші жэне үлкен төмпешіктерінен бөліп 
түрушы мойны, colium humeri',

б) иык буынын козғалысқа келтіріп, 
бүлшықеттер бекитін, токпан жіліктің үлкен 
жэне төмпешігінен, tuberculum vinus et maius 
тұрады, (№70-сурет).

Оларға токталар болсак:
1. Токпан жіліктің басы, caput humeri, 

шар пішінді келіп, ішке жэне артқа қарап 
орналасқан, буын беттері, гиалин шемір- 
шегімен көмкерілген.
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Қызметі:
Жауырынның буындық ойығымен бет- 

тесіп, иық буынын, art.humeri, кұрay.
2. Тоқпан жіліктің мойны, colium humeri, 

немесе өзінің меншікті анатомиялық мойны, 
collium anatomicum, ол тоқпан жіліктің басы 
мен бул сүйектің үлкен жэне кіші төм- 
пешіктерінің аралығында қымшалау келіп 
орналасқан.

Қызметі:
Тоқпан жіліктің басын төмпешектерінен 

бөліп қоймай, тым мөлшерден артық салмақ 
түскен жағдайда, токпаи жіліктің сынуы, 
осы түста байкалады.

3. Тоқпан жіліктің мойнының сыртқы 
қапталында, иык буынын козғалысқа кел- 
тіруші бұлшықеттердің бекитін үлкен жэне 
кіші төмпешігі орын тепкен:

а) тоқпан жіліктің үлкен төмпешігі, tu- 
herculum maius, проксималды эпифиздің 
латералді капталында орналасса;

э) кіші төмпешігі, tuberculum minus, бүл 
бөліктің алдында орын тепкен және;

б) тоқпан жіліктің төмпешіктерінен то
мен бағытта, үлкен жэне кіші төмпешік- 
тердің қырқалары, crista tuerculum maius et 
minus, орналасып қоймай, аралығынан томен 
қарай бағыт алған, томпешік аралық жүлге- 
мен, sulcus intertuberclaris, одан томенірек 
дельта тэрізді бұлшықепің бұдыры, tuberio- 
sitas deltoidea байқалады.

Сонымен қатар, тоқпан жіліктің прокси
малды үшы мен денесінің аралығындағы 
цилиндр тэрізді болігі, ауыртпалыққа ос- 
ал келіп, копшілік жағдайда сынып кетуі 
байқалатындыктан, тоқпан жіліктің хирур- 
гиялық мойны, collium chirurgicum, деп ата- 
лынады.

3. Тоқпан жілікпгің төменгі ушын 
немесе эпифизи

Тоқпац жіліктің томенгі үшы немесе 
эпифизі, жалпактау келіп, алға қарай иіліп 
орналасқан тоқпан жіліктің айдаршығын, 
condylus humeri, қүрайды (№70-сурет).

Қызметі:
Шынтақ буынын, articulatio cubiti, түзу.

Құрылысы:
1. Айдаршықтың медиалді болігі, шын- 

тақ жіліктің шығырлық тілігі мен, incisuratro- 
chlearis беттесіп, токпан жілік шынтак жілік 
буынын, art. humeri ulnaris қүраушы тоқпан 
жіліктің шығырынан, trochlea humeri, түра- 
ды (№70-сурет).

-  Медиалді айдаршык шығырының:
а) алдыңғы бетінде, шынтақ жіліктің тәж- 

дік осіндісінің піүңқыршасы, fossa сого- 
noidea, орналасса;

э) артқы бетінде, шүңғылдау келіп, шын
так жіліктің шынтақтық осіндісінің шүң- 
қыршасы, fossa olecrani, орналасқан.

б) шығырдың медиалді қапталынан, шын
так буынын қозғалысқа келтіруші бүлшық- 
еттердің бекитін медиалді шығыр үстілік 
осіндісі, epicondylus medialis, бүл осіндінің 
артқы капталында, шынтақ нервінің жүлгесі, 
sulcus nervi ulnaris, айқын байқалады.

2. Айдаршықтың латералді болігі, кэрі 
жіліктің басының шұңқыршасымен бетте- 
сіп, тоқпан жілік кэрі жілік буынын, art. 
humero radialis, қүраушы, сырткы пішіні 
шарға үқсаған, тоқпан жіліктің шағын басы- 
нан, capitulum humeri, алдыңғы бетінде кэрі 
жіліктің басымен беттесіп, буын қүрайтын, 
кэрі жіліктік шүңқыршасы, fossa radialis, 
орналасқан (№70-сурет).

Сүйектенуі:
Толық сүйектену кезеңі, 15-18 жас ара- 

лығында отеді.

Білек сүйектері.
Білек сүйектері, ossa antebrachium, түтік 

тэрізді жүп, үш кырлы, қозғалыс кезінде 
салмақты жеңуге байланысты, алдыңғы бет- 
тері еңкіш иіліп орналаскан, динамикалық, 
к5рі жілік сүйегі мен, os radius, шынтақ жілік 
сүйегінен, os ulnae, түрады (№67-сурет).

Олардың ерекшеліктеріне тоқталар бол- 
сак.

Шынтақ жілік.
-  Шынтақ жілік сүйегі, os ulnae үш кыр

лы түтік тэрізді үзын сүйек (№71-сурет).
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Құрылысы:
Шынтак жілік сүйегі, үш бөліктен: 
а) денесінен, corpus ulnae; э) шынтак 

буынын күраушы проксималды үшынан, 
excremitas proximalis; жэне дисталді кэрі 
шынтақ жілік буынын, art. radioulnaris dis- 
talis, қүраушы төменгі немесе дисталді 
үшынан тұрады (№71-сурет).

1. Шынтак жілік денесінің, corpus ріпае, 
үш беті жэне үш қыры ажыратылады.

1
2
3
4

9
9

7

А
№71-сурет. Шынтак жілік сүйектін:

А-алдыңғы бетінін. Ә-арткы бетінің көріністері:
1-шынтактык өсінді. 2-шығырлық тілік. 3-шынтак 
жіліктің кэрі жілікгік тілігі. 4-шынтак жіліктің бұ- 
дырмағы. 5-шынтак жіліктің сүйек аралык кыры. 

6-шынтак жіліктің алдыңгы беті. 7-шынтак жіліктің 
басының мойыны. 8-шынтак жіліктін басы. 

9-шынтак жіліктің біз тэрізді өсіндісі. 10-шынтак 
жіліктің медиалді беті. 11-шынтақ жіліктің медиалді 

кыры. 12-шынтак жіліктің арткы кыры.

Бештері:
а) иіліп, алға қарай бағыт алған, алдың- 

ғы беті; э) медиалді; б) артқы беті ажыра
тылады (№71-сурет).

Қырлары:
а) доғалдау келген медиалді кыры; э) өт- 

кірлеу келіп, кэрі жілікке карап орналаскан, 
латералді немесе сүйек аралык кыры, margo 
interosea, ажыратылады.

2. Шынтақ жіліктің жогаргы немесе дис- 
талді үшы, extremitas proximalis.

Шынтақ жіліктің дисталді үшы комақ- 
тылау келіп, шынтак буынын қүрауға ка- 
тысатындықтан күрделі келген.

Проксималды бөлігінде:
а) шынтақтық өсінді, olecranon: э) шын

тактык өсіндіден төменірек, көлденең жа- 
зықта бой тепкен, тэждік өсінді, procesus 
coronoideus; б) шынтақтық өсінді мен тэждік 
өсіндінің аралыгында, тоқпан жіліктің шы- 
ғырымен, trochlea humeri бетғесіп, гоқпан- 
шынтақ жілік буынын, art. humero ulnaris құ- 
раушы, шығырлық тілігі, incisura troclearis;

в) тэждік өсіндінің бүйір қапталында не
месе кэрі жілікке қараған бетінде, кэрі 
жілік сүйек басының, айналма буын бетімен 
беттесіп, буын күрайтын кэрі жіліктік тілігі, 
incisura radialis;

г) тэждік өсіндінің алдыңғы бетінде не
месе шынтақ жіліктің бүдырмағы, tuberio- 
sitas ulnae, орналаскан.

Қызметі: шынтак буынын құрау.
3. Шынтақ сүйегінің төменгі немесе дис- 

талді үшы, excremitas distalis, жіңішкелеу 
келіп, беттесіп, төменгі немесе дисталді кэрі- 
шынтак буынын, art. radioulnaris, күраушы:
а) шынтақ жіліктің басынан, caput ulnae; 
э) басының шеңбер багытта орналаскан 
буын бетінен, circumferentia articularis;
б) біз тэрізді өсіндісінен, processu styloideus, 
түрады (№71-сурет).

Сүйектенуі:
Бастапкы сүйектік нүкте, күрсактык да

му кезеңінің екінші айынан басталып, толық 
қалыптасуы 20-24 жас аралыгында өтеді.

II. Кэрі жілік.
(os radius)

№72-сурет. Кэрі жілік сүйегі.
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А -  алдыңғы бетінің; Ә -  арткы бетінің көріністері.

1-кәріжіліктін басы.2 -кэріжіліктің басының айналма 
буын беті.З-кэріжіліктің мойыны. 4 -  кэріжіліктің 

бұдырмағы. 5-кәріжіліктің латералді кыры. 6- кәрі- 
жіліктің алдыңғы беті.7- кэріжіліктің латералді беті.
8 - Кэріжіліктін сүйек аралык кыры. 9-кэріжіліктің 
дисталдіұшы. 10- кэріжіліктің шынтактықтілігі.

11 -  кэріжіліктің біз тэрізді өсіндісі. 12-кәріжіліктің 
артқы беті. 13- кэріжіліктің латералді беті.

14 -  кэріжіліктің арткы кыры.
Кэріжілік сүйегі, os radius, шынтак жі- 

ліктің латералді капталында орналасып, 
шынтак буыны мен білезік-кәріжілік буынын 
құрауға катысушы, ұзын түтік тэрізді сүйек 
(№72-сурет).

Құрылысы:
Бүл сүйек, шынтақ жілік сүйегі сиякты:
а) денесінен; э) шынтак буынын кұраушы 

жоғарғы немесе проксималды үшынан;
б) жэне білезік-кәріжілік буынын кұрау- 

шы төменгі немесе дисталді үшынан түрады 
(№72-сурет).

Оларға жеке токталар болсак.
1. Кэріжіліктің денесі, corpus radii, үш- 

кырлы болып келгендіктен: үш беті, үш 
қыры ажыратылады.

Беттері:
а) еңкіштеу келіп, алға қарап орналаскан 

алдыңғы беті; э) тегістеу келген латералді 
беті; жэне б) артқы беті ажыратылады.

Қырлары:
а) доғалдау келген латералді; э) өтікір-леу 

келіп, кэріжілікке карап орналаскан медиалді 
немесе сүйек аралық қыры; б) артқы кыры 
ажыратылады.

2. Кэріжіліктің жогаргы немесе прокси
малды үшы, extremitasproxcimalis:

а) догалдау келген кэріжіліктің басынан, 
capitulum radii', жэне э) мойнынан, collum 
radii', б) басынын, токпан жіліктің кіші басы
нын, capitulum radii, буын бетімен бет- 
тесіп, жалпақтау келіп, буын күрайтын, 
буындык шұнкыршасы, fovea articularis',
в) кэріжіліктің басының, шынтақ жіліктің 
кэріжіліктік тілігімен, incisura radialis, бет- 
тесіп, буын қүраушы, кэріжіліктің айналма 
буын беті; жэне г) кэріжіліктің проксималды 
бөлігінің алдыңғы бетінде, бүлшықеттер бе-

китін бүдырмағы, tuberiositas radii, айкын 
көрінеді (№72-сурет).

3. Кэріжіліктің төменгі немесе дисталді 
бөлігіне, extremitas distalis, келеек, басына 
Караганда қомактылау келіп орналаскан:

а) медиалді капталында, шынтак жілік- 
тің басынын айналма буын бетімен бет- 
тесіп, буын қүрайтын, кэріжіліктің шын- 
тақтық тілігі, incisura ulnaris;

э) латералді капталында, томен багыттал- 
ған біз тәрізді өсіндісі, procesus styloideus;

б) төменгі немесе дисталді бетінде, біле- 
зік сүйекгермен беттесіп, ойыстау келіп, 
буын қүрайтын білезіктік буын беті, facies 
articularis сагреа, байкалады (№72-сурет).

Сүйектенуі:
Бүл ағзада, шынтак жілік сүйегі сиякты, 

сүйектік нүктесі, қүрсактык дамудың 2-айы- 
нан басталып, толык сүйектенуі 20-24 жас 
аралығында толық калыптасады.

№73-сурет. Қол басы сүйектердін дорсалді 
бетінін көріністері.

Қол басының сүйектері.
Қол басының сүйектері, os manus, кұры- 

лысы мен қызметі өте күрделі, динамика- 
лык сүйектерден түрады (№73-сурет).

3---------------
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ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ
1- бүршак тэрізді сүйек. 2- ұшқырлы сүйек. 3- жарты ай 
тэрізді сүйек. 4- қайықша тэрізді сүйек. 5- ілмек тэрізді 
сүйек. 6- басты сүйек. 7- трапеция сүйегі. 8- трапеция

тэрізді сүйек. 9 - 1, II, III, IV, V-алақан сүйектері.
10- саусакгың проксималды бақайшықтары.

11- саусактың аралық бақайшыктары. 12- саусақтың 
дисталді бақайшықтары.

Қүрылысы: •
Қол басының сүйектері, топографиялык 

және атқаратын қызметіне байланысты үш 
топ сүйектерден: а) білезік; э) алақан; жэне
б) саусақ сүйектерден түрады.

I. Білезік сүйектері.
Білезік сүйектері, ossa carpi (carpalia), 

тіректік қызмет атқарушы: а) жоғарғы неме
се проксималды жэне э) дисталді қатарда 
орналаскан, түр ерекшеліктері мен қызметі 
эртүрлі, 8 қысқа сүйектерден түрады (№73- 
сурет).

Білезік сүйектердің проксималды 
қатары.

Білезік сүйектердің, жоғарғы немесе 
проксималды қатары, бір-бірімен буын ар
кылы косылыстар түзген, аттары сырткы 
көріністеріне сай, 4 қысқа сүйектерден ту
рады. Оларды, бас бармақ жағынан сана- 
ғанда:

1. Қайьщша тәрізді сүйек, os.scaphoideum, 
сырткы пішіні, кайық пішінді болып кел- 
гендіктен қайықша тэрізді сүйек деп ата- 
лынады. Бүл сүйектің:

а) дөңестеу келген арткы беті; э) ойыстау 
келіп, алдыңғы немесе алақандық беті;

б) кэріжіліктің дисталді үшының, біле- 
зіктік буын бетімен беттесіп, кәріжілік- 
білезік буын қүраушы, кэріжіліктік буын 
беті;

в) білезік сүйектердің дисталді қатарда- 
ғы сүйектермен беітесетін, дисталді беттері 
ажыратылады.

Сүйектенуі: 5-жас аралыгында өтеді.
2. Жарты ай тәрізді сүйек, os lunatum 

сыртқы пішіні жарты айға үқсас келгендік- 
тен, аталуы сол себепті.

Проксималды беті дөңес, төменгі немесе 
дисталді беті ойыс келген.

Сүйектенуі: 4-5 жас аралыгында өтеді.
3. Үш цырлы сүйек, os triguetrum, шағын 

жалпақтау келіп, іргелес жэне бүршак тә-

різді сүйектермен беттесіп буын үш буын 
беті ажыратылады.

Сүйектенуі: 4 жаста толык қапыптасады.
4. Бүршац тэрізді сүйек, os pisiforme, 

сыртқы пішіні, шағын бүршақ тэрізді ке- 
ліп, бүккіш білезік-шынтақ жілік бұлшық- 
еттің сіңірінің аралыгында орналасқан- 
дыктан, бүлшыкеттер сіңірінің аралыгында 
орналаскан сүйектердің немесе сесама 
сүйектердің қатарына жатады. Негізгі
цызметі: бүккіш білезік шынтақ жілік бұл- 
шыкеттін қызметін жеңілдету.

Қызметі:
Білезік сүйектердің проксималды катар- 

даты сүйектердің буын беттері, білезік кәрі- 
жілік буынын күрауға қатысса, дисталді бет- 
тері білезік аралық буынды құрап, тіректік 
қызмет атқару.

Сүйектенуі: 8-15 жас аралыгында өтеді.

Білезік сүйектердіц төменгі немесе 
дисталді қатары.

Білезік сүйектердің төменгі немесе дис- 
талді қатардағы сүйектерге, бас бармақ жа- 
ғынан санағанда, 4 сүйектерден түрады. 
Оларға:

1. Трапеция сүйегі, os trapezium, пішіні 
трапецияға ұқсас. жалпақтау жэне шағын 
келген, бірнеше буын беттері ажыратылады 
(№73-сурет).

Беттері:
а) проксималды беті, қайықша жэне тра

пеция тэрізді сүйектермен беттесіп, білезік 
аралық буындарды қүраса;

э) дисталді беті ер тэрізді келіп, бас 
бармақ немесе І-алақан сүйегі негізінің 
буын беттесіп, І-білезік алақан буынын, art. 
carpometacarpea ргіта, қүрайды.

б) дөңес келген сырткы беті, ойыс кел
ген алақандық беті ажыратылады.

Сүйектенуі: 6-7 жас аралыгында өтеді.
2. Трапеция тәрізді сүйек, os trapezoide- 

um, шағын трапецияға үқсас сүйек.
Сүйектенуі: 6-7 жас аралыгында өтеді.
3. Басты сүйек, os capitatum, білезік 

сүйектердің ішіндегі, көрнекті сүйек. Бүл 
сүйектің: а) жоғары қарап, білезік аралық 
буынды құраушы басы;

э) қомақтылау келіп, III, IV-алакан сүйегі
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негізінің буын бетімен беттесіп, білезік-ала- 
қан буынын кұраушы негізі табаны ажыра
тылады.

Сүйектенуі: 5 жаста толық қалыптасады.
4. Ілмек тэрізді сүйек, os hamatum, деп 

аталу себебі, алақандық бетінде, ілмек тә- 
різді иілген өсінді, hamulus ossis hamati, ор- 
наласкандықтан.

Қызметі:
Бұл сүйектердің негізгі кызметі, тіректік 

қызмет атқарып қоймай, білезік аралык жэне 
білек алакан буынын құрау.

Сүйектенуі: 12 жаста толық калыпта- 
сады.

Алақан сүйектері.
(ossa metacarpi)

Алақан сүйектері, ossa metacarpi, қыска 
бес, I-V-түтік тэрізді, динамикалық сү- 
йектерден тұрады (№73-сурет).

Қүрылысы:
Алакан сүйектері сырткы көріністері 

жағынан, түтік тэрізді сүйектердің катарына 
жататындықтан, бүл сүйектердің:

а) денесі, corpus; э) басы, caput жэне 
негізі, basis, ажыратылады.

Жалпы үзындығы, ІІ-алақан сүйегінен 
бастап, V-алақан сүйегіне карай кеми бас- 
таган.

1. Денесі, corpus metacarpus, үш қырлы 
болып келгендіктен:

а) дөңес келген сыртқы жэне медиалді, 
латералді бетгері;

э) медиалді, латералді жэне алға караған, 
алақандық қыры ажыратылады.

Сонымен қатар, алақан сүйектердің де- 
нелері бір-бірінен сүйек аралык аркылы шек- 
телген.

2. Алакан сүйектің басы, caput, бүйір бет- 
тері кысыңқы, эллипс тэрізді келіп, прокси
малды алакан сүйектерімен беттесіп, алақан 
саусақ .буынын, articulationes. metacarpop- 
halangea қүрауға қатысса;

3. Бүл сүйектердің негізінің, basis, буын 
беті жалпактау келіп, білезік сүйектердің 
дисталді бетгерімен беттесіп, білезік алақан 
буынын, art.carpometacarpea, қүрап қоймай,
ІІ-алакан сүйегінің негізінің буын беті,

шағын ойыстау келген екі жақтық шұнкыр- 
шаға бөлінген.

Ерекшеліктері:
1. І-алаң сүйегінің ерекшелігіне токта- 

лар болсақ, басқа алақан сүйектерден айыр- 
машылығы:

-  Біріншіден, сыртқы пішіні, жуан жэне 
кысқалау келсе;

-  Екіншіден, буын басы, баска алақан 
сүйектердің басымен салыстырсақ, кішілеу 
келген.

-  Үшіншіден, негізінің буын беті ершік 
тэрізді келіп, трапеция тэрізді сүйекпен буын 
беттері арқылы бетгесіп, буын қүрайды.

2. ІІ-алақан сүйектің, өзіндік ерекше- 
лігіне тоқталар болсақ:

-  Біріншіден, баска алакан сүйектерге 
Караганда, үзындау;

-  Екіншіден, II ден V-алакан сүйегінің 
бүйір беттерінде, бір-бірімен беттесіп буын 
қүрайтын беттері, айкын байқалады.

Қызметі:
Тіректік жэне динамикалық қызмет ат- 

кару.
Сүйектенуі: 15-20 жас аралыгында өтеді.

Саусақ сүйектері.
(ossa digitorum phalangis)

Адамдарда кол басы саусақтарының, di
gitorum phalanges, өзіндік сиқырлы қызметі 
өте күрделі, бес саусақтардан:

-  І-саусақ, digitus primus, немесе бас бар- 
мақтан, pollex seu prima.

-  ІІ-саусак, index, немесе сүк саусақ, digi
tus secunds.

-  ІІІ-ортаңғы саусақ, digitus tertius.
-  IV-атаусыз саусақ, digitus annularis seu 

guartus.
-  V-шынашак саусақтардан, digitus minu- 

mus, түрады.
Олардың ерекшеліктеріне тоқталар бол

сак:
-  Біріншіден, бас бармак, кысқа жэне 

көлемді келіп, проксималды жэне дисталді 
катарлы бақайшыктан түрса;

-  Екіншіден, II-V-саусактар, үш қатарлы: 
проксималды, аралык жэне дисталді катар
лы, кысқа түтік тэрізді бақайшық сүйек- 
терден түрады.
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Құрылысы:
Саусақ бақайшықтардың: денесі, негізі 

жэне бакайшық аралық буындарды құ- 
раушы басы ажыратылады (№73-сурет).

Олардың ерекшеліктеріне тоқталар бол- 
сад:

а) бакайшыктар денесінің: медиалді, ла- 
тералді жэне жалпақтау келген алақандық 
беттері;

э) бақайшықтардың негізі қомақтылау 
келіп, бақайшықтардың проксималды бөлі- 
гінде орналасып қоймай, буын беттерімен 
беттесіп, алақан-саусақ буынын кұрауға қа- 
тысса;

б) бакайшьщтардың: проксималды жэне 
аралық буын беттері шығыр тэрізді келіп, 
бакайшық аралық буындарды, art.interpha- 
langea, кұраса, дисталді бақайшықтардың 
басы, болашақ тырнақтың өсу нұсқасын не
месе тырнактың бүдырмагын, tuberiositas 
phalangis, кұрайды.

Сүйектенуі, 19-20 жас аралығында өтеді.
Қол басы сүйектерінің ауытқулары.
Қолдың саусақтары мен аяк басының 

башпайларында қалыптан тыс қосымша 
саусақтар мен башпайлардың болуы по
лидактилия деп аталынса, саусақтардың 
бір-бірімен бірігіп кетуін синдактилия деп, 
саусақтардың ірілеу келіп орналасуын ги- 
гантодактилия деп аталынады. Мұндай ауыт- 
кулар қол басы саусактарында жиі кездеседі 
(№74-сурет).

Аяқ сүйектері.
(ossa memri inferioris)

Аяк сүйектері, тіректік немесе стати- 
калық жэне қорғаныштық қызмет атқаратын 
бірнеше топ сүйектерден түратын күрделі 
кұрылым (№75-сурет).

№74-сурет. 6 саусакты полидактилия.

№75-сурет. Жамбас белдеуі суйектері мен аяқ 
суйскіерінін жалпы көрінісі.

1-сегізкөз сұйек. 2-жамбас сүйек. 3-ортан жілік. 
4-тізенің тобығы. 5-асыкты жіліктің шыбығы. 

6-асыкты жілік сүйегі. 7-аяк басының сүйектері.

Аяк сүйектері кол сүйектері сияқты то- 
пографиялық орналасуына қарай:

а) жамбас белдеу сүйектерімен, ossa 
singulum membri inferioris',

ә) аяқтың еркін орналасқан сүйектеріне, 
skeleton membriinferioris liberi, бөлінеді.

Олардың ерекшеліктеріне токталар бол- 
сак.

Жамбас белдеу сүйектері.
(ossa singulum iferoris)

Жамбас белдеу сүйектері, ossa singulum 
inferioris, 17-18 жаска дейін өзара бір-бірі- 
мен шеміршектік, одан кейінгі даму кезін- 
де, сүйектік тін арқылы бірігіп, жамбас 
куысының қабырғалары мен жамбас буы
нын, art. сохе, кұраушы үш сүйектердің:
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а) мықын, э) шонданай, б) шат сүйегінің 
қосылуынан құралған жалпақ сүйек, os, pel
vis, (№76-сурет).

,Ү*76-сурег. Он жак жамбас сүйектін сырткы бетінін 
көрінісі.

1-мыкын сүйектін канаты. 2-мыкын сүйектін кыркасы. 
3-жогарғы бөкселік сызыкша. 4-мыкын сүйегінің 
алдыщы жоғарты кылканы. 5-мықын сүйегінің 
алдыңғы төменгі кылканы. 6-төменгі бөкселік 

сызыкша. 7-жамбас ойысы. 8-шат сүйегі. 9-жапкыш 
тесік. 10-шонданай сүйегі. 11 -кіші шонданай тілігі.

12-шонданай сүйегінің кылканы. 13-шонданай 
сүйегінін үлкен тілігі. 14-мыкын сүйегінін артқы 

төменгі кылқаны. 15-мыкын сүйегінін артқы жоғарғы 
кылканы. 16-төменгі бөкселі сызыкша.

Бүл сүйектердің ерекшеліктеріне токта- 
лар болсақ:

I. Мықын сүйек, os ilium, жамбас ойысы- 
ның, fossa acetabulum, жоғарғы кабыр
гасы мен үлкен жамбас қуысыньщ бү- 
йір қабырғасын қүрауға катысушы сүйек 
(№76-сурет).

Бүл сүйек, екі бөліктен түрады:
1. Мықын сүйектіқ денесінен, corpus ossis 

ilium, қомақтылау келіп, жамбас ойысының 
жоғарғы қабырғасын қүрауға қатысып қой- 
май, мықын сүйегінің, os pubis денесі мен 
сүйектік тін- арқылы бірігіп, бүлшықеттер 
мен байламдар бекитін мықын-шат сүйегі 
көтеріңкісін, eminentiailiopubicum, кұрауға 
катысады (№76-сурет).

2. Мыкын сүйегінің қанаты, ala ossis ili
um, мыкын сүйегі денесінің тікелей жалға- 
сы болып саналады.

№77-сурет. Он жак жамбас сүйектің ішкі 
бетінін кврінісі.

1 -мықындык ойыс. 2-мықын сүйектің бүдырмағы. 
3-мықын сүйегінін арткы жоғарғы қылқаны. 4-мыкын 
сүйегінің күлак тэрізді буын беті. 5-мықын сүйектің 

артқы төменгі кылканы. 6- шонданай сүйегінің үлкен
тілігі. 7-шонданай сүйектің денесі. 8-шонданай 

сүйегінің кылқаны. 9-шонданай сүйегінің кіші тілігі.
10-шонданай сүйегінің жоғарғы бүтағы. 11-шонданай 
сүйегінің бүдырмағы. 12-жапқыш тесік. 13-шонданай 

сүйегінін төменгі бұтағы. 14-шат сүйегінің төменгі
бүтагы. 15-шат сүйегінің касағасының буын беті.
16-шат сүйегі. 17-шат сүйегінің жоғарғы бүтагы.
18-шат сүйегінің кырқасы. 19-шат мықын дөнесі. 

20-мықын сүйегінің алдыщы тәменгі кылканы. 21-доға 
тэрізді сызык. 22-мықын сүйегінің алдыңгы жоғарғы 

кылканы. 23-мыкын сүйегінін кыркасы. 
24-мыкын шүнкыры. 25-мыкын сүйегі.

Ол сагитал жазықтың бойында, тік жэне 
көлбеу бағытта орналасып коймай:

1. Іштің бүйір бұшыкеттері бекитін кыр- 
қасын, crista iliaca, жэне қырқаның ішкі, 
сыртқы еріндерін, lavium interna et externa, 
жэне аралық сызықшасын, linae intermedia, 
құраса;

2. Қырканың алдыңғы жэне арткы ұш- 
тарында, байламдар мен бүлшықеттер бе- 
китін:
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а) алдыңғы, жоғарғы төменгі қылқаны, 
spina iliaca anterior superior et inferior, жэне 
аралығында, алдыңғы тілігі;

э) артқы, жоғарғы жэне төменгі қылқа- 
ны, spina iliaca posterior superior et inferior, 
жэне аралық тілігі жайғасқан.

3. Сонымен қатар, мықын сүйегінің ка
наты жалпақгау келіп, сагитал жазықтың 
бойында орналаскандыктан, ойыстау келіп, 
үлкен жамбас куысының бүйір қабырғасын 
қүраушы ішкі жэне дөңестеу келіп, бөксе бұл- 
шықеттері бекитін сырткы беті ажыра
тылады (№77-сурет).

-  Мыкын сүйегі қанатының ішкі бетінде:
а) алдында, мыкын бүлшықетінің ойысы,

fossa iliaca, орналасса;
э) бүл ойыстың, артқы капталында, сегіз- 

көз сүйегінің күлак калқаны тэрізді буын 
бетімен беттесіп, сегізкөз-мықын буынын 
құраушы буын беті, facies auricularis, айкын 
байқалады.

Сүйектенуі 12-жастан басталып, толык 
18-24 жаста толық қалыптасады.

II. Шат сүйек, os pubis,on жамбас сүйек- 
тің жамбас ойысы, fossa acetavul, мен шат 
сүйегі қасағасын, symphysispubica, кұраушы 
кұрылым (№77, 16-сурет).

Бұл сүйек: а) жамбас ойысының алдыңғы 
кабырғасын кұраушы, денесінен, corpus pu
bis’, э) бұрыш қүрап орналаскан жоғаргы 
жэне төменгі бүтақтарынан, ramus superior 
et inferior, б) жэне шат сүйегінің касағасын 
қүраушы, шат сүйегінің бүрышынан, anglus 
pubis, түрады.

Оларға жеке токталар болсақ:
1. Шат сүйегінің денесі, corpus pubis, 

жамбас ойысының, fossa acetabulum, алдың- 
ғы кабырғасын кұрауға катысып қоймай, 
мықын сүйегінің денесімен бірігіп, мықын- 
шат көтеріңкісін, eminentia iliopubica, құрау- 
ға катысады (№77-сурет).

2. Шат сүйегінің бүтактарына келсек, 
шат сүйегі денесінің алдыңғы қапталынан 
басталып, алға жэне медиалді бағыгга бұ- 
рыш қүрап орналаскан жоғарғы жэне тө- 
менгі бүтағынан түрады:

-  Шат сүйегінің жоғарғы бұтағы, ramus 
superior, денесінің алдыңғы қапталынан

басталып, алға жэне медиалді бағыт алып, 
бұрыш қүрап, anglus pubis, төменгі бұта- 
ғына үласып қоймай, жоғарғы жэне төменгі 
беттері ажыратылады.

Жогаргы бетінде:
а) шат сүйегінің тарақ атты бүлшыкеттің 

қыркасы; э) шат сүйегі бүрышының түсында, 
шат сүйектік төмпешік, tuberculum pubicum, 
орналаскан.

Төменгі беті ойыстау келіп, жапкыш 
тесікті, foramen obturatum, қүрауға каты
сып қоймай, төменгі бетінде, қиғаш багытта 
алға және медиалді бағытта, жапқыш қан 
тамырлар мен нервтерінің өтетін жүлгесі, 
sulcus obturatorius, орналаскан.

-  Төменгі бұтағы, ramus inferior, ол бүл 
сүйектің жоғаргы бүтағының тікелей жал- 
ғасы болып саналады. Ол шат сүйегінің 
бүрышын құрап, төмен бағытта өтіп, шон
данай сүйегінің теменгі бүтағымен үшта- 
сып, шат сүйегінің жапқыш тесігін, fora
men obturatorium, күрауға қатысады (№77, 
14-сурет).

3. Шат сүйегінің бүрышы, anglus pubis, 
шат сүйегінің жоғарғы бүтағы мен төменгі 
бүтағының аралығындағы бүрыш.

Қызметі: карсы жағындағы шат сүйе- 
гінің бүрышының буын беті мен шат сүйегі 
аралык дискі, discus interpubica, бетгесіп, 
қызметі өте зор, шат сүйегінің қасағасын, 
symphsis pubica, құрау (№77, 15-сурет).

Сүйектенуі, 12 жастан басталып, 22-24 
жаста толық қалыптасады.

III. Шонданай сүйек, os ісһіі, денесінен, 
corpus ossis ісһіі, жэне денесінен томен ба- 
ғыт алып, иіліп бүрыш қүрап орналасқан, 
жоғарғы жэне төменгі бүтағынан, ramus 
ossis ishii, түрады (№77, 7-сурет).

Оларға токталар болсак.

Денесі:
1. Шонданай сүйегінің денесі, corpus 

ishii, жамбас ойысының аргкы жэне төменғі 
қабырғасын қүрап коймай, жамбас буыны- 
ның, articulatio coxae, жамбас ойысын құ- 
рауға қатысушы қомақты қүрылым (№77,
7-сурет).
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Жамбас сүйегі денесінің ойыстау келіп, 
жамбас ойысын қүраушы ішкі беті мен сыр
ткы беті ажыратылады.

-  Сыртқы бетінің артқы қапталында:
а) шонданай сүйегінің қылқаны, spina 

ischiadica;
э) жэне бүл қылканнан жоғарыда жэне 

төменде, шонданай тесігін қүраушы, жо- 
ғарғы, үлкен тілігі мен, incisura ishiadica mai
or, төменде, кіші тілігі, incisura ichiadica mi
nor, орналасқан.

-  Шонданай сүйегі денесінің ішкі беті 
ойыстау келіп, жамбас ойысын, fossa aceta- 
tavuli, күрауға қатысады.

Бұтагы:
2. Шонданай сүйегінің бүтағы, ramus 

osis ishii, денесінің тікелей жалғасы болып 
саналады. Ол шонданай сүйегінен томен 
бағыгга өтіп, бүрыш қүрап, шонданай сү- 
йегінің бүдырын, tuber iositas ossis ishii, 
кұрап коймай, сырткы пішіні овал тәрізді 
жамбас сүйегінің жапқыш тесігін, foramen 
obturatum, кұраушы, жоғарғы жэне төменгі 
бұтақтарынан, ramus superior et inferior, ту
рады.

Жамбас сүйегінін ойысы.
Жамбас сүйегінің ойысы, fossa acetabuli.
Ол жамбас сүйегі денелерінің, өзара бір- 

бірімен 17-18 жасқа дейін шеміршектік, одан 
кейінгі даму кезінде сүйектік тіндер арқылы 
бірігіп, жамбас буынын, articulatio coxae, 
кұраушы, сыртқы пішіні сірке қышқылының 
ыдысына ұқсас ойысты кұрағандыкган бүл 
ойысты, fossa acetabuli, деп аталуы сол 
себепті (№76, 7 -сурет).

Бүл ойыстың ішкі бетінде:
а) жарты ай тэрізді буын беті, facies Іипа- 

ta; э) аралыгында, ортан жіліктің буын ара
лык жұмыр байламы бекитін шүңкыры;

б) жэне жамбас ойысының тілігі, incisura 
acetabuli, айқын байқалады.

Қызметі: жамбас ойысын кұрау.
Жамбас сүйектің ерекшеліктері:
-  Біріншіден, жамбас сүйектің жамбас 

ойысы ортан жіліктің басымен беттесіп, 
жамбас буынын қүраса;

-  Екіншіден, алдында шат сүйегінің қа- 
сағасымен, symphysis pubica, артында, се- 
гізкөз сүйегі мен мықын-сегізкөз буыны, 
articulatio sacroiliaca, арқылы буындасып, 
жэне жапқыш жарғағы мен байламдар ар
кылы байланысып, жамбас қуысын, cavum 
pelvis',

-  Үшіншіден, жамбас қуысындағы несеп- 
жыныстық ағзалар мен тік ішектің корабын 
немесе жамбас куысын, cavum pelvis, күрау 
(№77-сурет).

Сүйектенуі, 12 жастан басталып, 22-24 
жаста толық қалыптасады.

Аяқтың еркін орналасқан сүйектері
(ossa membri inferioris)

Аяқтың еркін орналасқан сүйектері, то- 
пографиялық орналасуына қарай, қолдың 
еркін бөлігінің сүйектері сияқты, үш топ 
тіректік немесе статикалык қызмет атқа- 
ратын: санның, сирақтың жэне аяқ басының 
сүйектерінен түрады (№75-сурет).

Ортан жілік сүйегі.

А Ә
№78-сурет. Оц жак ортан жілік сүйегінін.

А — ортан жіліктің алдыңгы бетінің көрінісі: 
1-ортан жіліктің басы. 2-ортан жіліктің мойыны.
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3-ортан жіліктің ұлкен ұршығы. 4-ұршык аралык 
сызыкша. 5-ортан жіліктің кіші ұршығы. 6-ортан 

жіліктің денесі. 7-ортан жіліктін айдаршық ұстілік 
медиалді өсіндісі. 8-ортан жіліктің айдаршык ұстілік 

латералді өсіндісі.
Ә -  ортан жіліктің артцы бетінің көрінісі.

1 -ұршык аралық шұңқыр. 2-ұршык аралык қырқа. 
3-бөкселік бұдырма. 4-бүдырлы сызыкшаның латералді 
ерні. 5-бүлырлы сызықшаның медиалді ерні. 6-такым 

беті. 7-ұршык аралык шұнкыр.

Сан сүйектері, адам каңқасының ішінде- 
гі ең ірі жэне ұзын, түтік тэрізді ортан жілік 
сүйектен, os femur, тұрады (№78-сурет).

1. Ортан жілік сүйегі, os femur, түтік тэ- 
різді сүйек, денесінен, жоғарғы, төменгі 
ұштарынан тұрады.

I. Ортан жілік денесінің, corpus ossis fe- 
mris, жоғарғы бөлігінің сыргкы пішіні, 
цилиндр тэрізді келсе, төменгі бөлігі үш 
қырлы болып келгендіктен, төменгі бөлігі- 
нің үш беті, үш қыры ажыратылады.

Оларға токталар болсақ.

Беттері:
а) алдыңғы беті дөңестеу келіп, алға ка

рай иіліп орналасса;
э) тегіс келіп, вертикалді бағытта орна- 

ласқан ішкі немесе медиалді жэне сыртқы 
беттері ажыратылады.

Қырлары:
Ортан жіліктің үш беті болғандыктан үш 

қыры ажыратылады:
1. Медиалді кыры:
а) жоғары жэне медиалді өрлеме ба- 

ғытга өтіп, ортан жіліктің үршық аралық 
сызықшаға, linae interochanterica, үласса, 

э) бүл сызыкшаның төменгі бөлігі, төмен 
жэне медиалді бағытта, ортан жіліктің ме- 
диалді айдаршық үстілік өсіндісіне бағыт 
алған.

2. Латералді қыры:
а) латералді кырының жоғары бөлігі, 

жоғары бағытга өтіп, ортан жіліктің үршық 
аралық кырқасына, crista intertrpochanterica, 
бағыт алса;

э) бұл сызыкшаның төмен бағыт алған 
бөлігінің ортаңғы бөлігі, карсы жағында- 
ғы медиалді қырымен бірлесіп, санның

медиалді топ бүлшыкеттері бекитін, бү- 
дырлы сызыкшаны, linae aspera, қүраса;

б) бұл сызықшаның төменгі бөлігі, лате- 
ралді бағытга, ортан жіліктің латералді 
айдаршык үстілік өсіндіге карай өтіп, кар
сы жағындағы медиалді қырмен бірлесе 
отырып, сырткы пішіні үш бұрышка ұқсас 
келіп, такым ойысының табанын, немесе та- 
қымдық бетін,/ас/е.ү poplitea, күрайды.

Сонымен катар, бүдырлы сызыкшаның, 
linae aspera, санның бұлшықеттері бекитін 
медиалді және латералді еріндері, labium 
mediate et laterale linae aspera, ажыратылады 
(№78, 4, 5-сурет).

II. Ортан жіліктің жогаргы ұшы немесе
эпифизі (epiphysis proximalis femoris).
Атқаратын қызметі күрделі, бірнеше 

анатомиялық кұрылымдардан:
1. Жамбас ойысымен, fossa acetavuli, бет- 

тесіп, жамбас буынын, art. coxae, қүраушы 
ортан жіліктің шар тэрізді басынан, caput 
ossis femoris, жэне;

2. Ортан жіліктің бүлшықеттері бекитін, 
бүдырлы үлкен жэне кіші ұршықтарынан, 
trochanter maior et minor, жэне үршык аралык 
шүңқыршадан;

3. Ортан жіліктің басын, үршықтарынан 
бөліп тұрушы мойнынан, collumossis femor
is, түрады (№78-сурет).

Олардың ерекшеліктеріне тоқталар бол- 
сак:

1. Ортан жіліктің басы, caput ossis femor
is, сыртқы пішіні жүмыр шар тэрізді келіп 
орналасқан. Жамбас ойысына қараған бе- 
тінде, ортан жілік басының жүмыр бай
ламы, ligamentum teres femoris, бекитін шүң- 
қыршасы, fovea capitis ossis femoris, байка- 
лады (№78-сурет).

2. Сыртқы пішіні жүмыр жэне бүдырлы 
келіп, жамбас буынын, art.coxae, қозғалыс- 
ка келтіруші, жамбас белдеу бүлшыкет- 
тердің бекитін, қиғаш бағытта орналасқан, 
үлкен жэне кіші ұршық тэрізді осінділерден 
түрады:

а) ортан жіліктің үлкен үршығы, trochan
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ter maior, ортан жіліктің проксималды ұш- 
ында, орналасып коймай, адамның денесін 
сипағанда, айкын байкалса;

э) ортан жіліктің кіші үршьтғы, trochan
ter minor, ортан жіліктің проксималды ұшын- 
дағы мойнының артқы медиалді каптал ында 
орналасқан.

б) бұл құрылымдар алдында, үршық 
аралық жүлге, linae inter trochanterica, ар
кылы, артында ұршыкаралык қырқа арқылы 
байланысып қоймай, аралыгында бұлшык- 
еттер бекитін, ұршык аралық шұңкырша, 
fossa intertrochanterica, орын тепкен (№78- 
сурет).

3. Ортан жіліктің мойны, collium ossis 
femoris, 130° жағдайда орналасып, ортан 
жіліктің басынан бөліп қоймай, көпшілік 
травмотологиялық жағдайда, карт немесе 
егде адамдарда, сынғыш анатомиялык орын 
болып саналады.

III. Ортан жіліктің төменгі 
ұшы немесе эпифизі 

(epiphysis distalis femoris).
Ол томен бағыт алып, тізе буынының, 

articulatio genus, буын басын кұраушы, ор
тан жіліктің медиалді жэне латералді ай- 
даршықтарға, condylus medialis et lateralis, 
ұласады (№78, 7, 8-сурет).

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, ортан жіліктің дисталді 

ұшы, сыртқы пішіні қомақты келген, тізе 
буынын кұраушы, оң жэне сол жактык айдар- 
шықтардан тұрады.

-  Екіншіден, тізе буынында қозғалыс 
кезінде, айдаршықтарға түсетін салмақтың 
мөлшеріне байланысты, медиалді айдаршық, 
condylus medialis, латералді айдаршықка, con
dylus lateralis., қарағанда қомақтылау келген.

-  Үшіншіден, екі жактык айдаршықтар, 
арткы қапталынан қарағанда, айқын бай- 
калатын, бір-бірінен беліп түрушы айдар- 
шык аралык шүңқыр, fossa intercondylaris, 
аркалы шектелген.

-  Төртіншіден, алдыңғы бетінде, тізе буы
нын кұрауга қатысушы, тізе тобығының

буын беттері, facies patellaris, орналасса, 
айдаршықтардың бүйір қапталында, тізе 
буынын козғалысқа келтіруші бүлшыкет- 
тер мен бекемдеуші байламдар бекитін, 
айдаршық үстілік өсінділер, epicondylus me
dialis et lateralis, айкын байкалады.

Қызметі: тізе буынын кұрау.
Суйектенуі: ортан жіліктің сүйектенуі, 

18-24 жас аралыгында өтеді.

Тізе тобығы.
Os patella.

Тізе тобығы сесама сүйектердің ішінде- 
гі ірі, көлемді, санның торт басты бүлшыкст 
сіңірінің аралыгында орналасып, тізе буы
нын қүраушы дара сүйек (№79-сурет).

А Ә
№79-сурет. Тізе тобығы.

А -  тізе тобығының алдыңғы бетінің көрінісі:
1- тізе тобығының негізі. 2- тізе тобығының алдыңғы 

беті. 3- тізе тобығының ұшы.
•Ә -  тізе тобығының артқы бетінің көрінісі:

1- тізе тобығының негізі. 2- буындык беті. 3- тізе 
тобығының ұшы.

Қызметі:
Тізе буынындағы козғалыстарды жеңілдету.

Сүйектенуі:
3-5 жастан басталып, 6-7 жаста толык 

қалыптасады.

Қүрылысы:
Бүл сүйектің: а) көлемді келіп, жоғарыда 

орналаскан негізі; э) сүйірлеу келіп, төмен 
бағыт алған, үшы; б) бүдырлау келіп, алға 
қараған алдыңғы беті; в) тізе буынын қү- 
раушы арткы, немесе буын беті ажыраты
лады.
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Сирақ сүйектері.
(ossis cruris)

№80-сурет. Он жак сирак сүйектердін 
алдынғы көріністері.

1 -айдаршык аралық көтеріңкі. 2-медиалді айдаршық.
3-асыкты жіліктің бұдырмағы. 4-асықты жілік сүйегі.

5-асықгы жіліктің шыбыгы. 6-асықгы жіліктің алдыңғы 
кыры. 7-асыкгы жілікгің медиалді қайыкшасы.

8-асыкты жіліктің латералді кайықшасы. 9-асыкты 
жіліктің ұшы. 10-асыкты жіліктін айдаршығы.

Сирак сүйектері, ossis cruris, сыртқы 
пішіні түтік тэрізді, ұзын тіректік қызмет 
атқарушы кұрылым. Ол:

а) сирақтың ішкі қапталында орналаскан, 
асықты жілік сүйегімен, os tibia',

э) асықты жіліктің бүйір қапталында, жі- 
ңішкелеу келіп, бойлай орналасқан, асықты 
жіліктің шыбығынан, osfibula, тұрады (№80- 
сурет).

Асықты жілік сүйегі ол, os tibia, асықты 
жілік деп аталу себебі, бұл сүйектің дисталді 
эпифизі асык сүйекпен беттесіп, сирак- 
асыкты буынды қүрауға қатысатын-дықтан 
асықты жілік сүйегі деп аталады.

Асықты жілік сүйегі түтік тәрізді сүйек- 
тердің катарына жататындықтан, бүл сү- 
йектің: а) денесі немесе диафизі; ә) жоғарғы 
немесе проксималды үшы; б) жэне төменгі 
немесе дисталді ұпіы ажыратылады.

Бүл сүйектің:
1. Денесі, corpus tibiae, үш қырлы келіп, 

проксималды бөлігі қомақгылау келіп, бұл- 
сүйектің проксималды үшына ұласса, дене- 
сінің төменгі бөлігі дисталді үшына ұласа- 
ды.

Асыкты жілік сүйектің денесі үіп қырлы 
болып келгендіктен, үш қыры жэне үш беті 
ажыратылады. Оларға тоқталар болсақ.

Қырларьі:
а) алдыңғы кыры, margo anterior, шы- 

ғыңқы кырка түрінде орналасып, жоғарғы 
үшы асықты жіліктің бүдырмағына, ruberi- 
ositas tibiae, үласса;

э) медиалді немесе сүйек аралық кыры, 
margo interosseus, сүйірлеу келіп, қарсы жа- 
ғындағы асықты жілік шыбығының, os fibu
lae, сүйек аралық кырына тік параллель ба- 
ғытта орналасқан.

б) медиалді кыры, margo medialis, доғал- 
дау келіп, тік бағытта орналасқан.

Беттері:
Асықты жілік сүйектің үш бетінің ара- 

лығында, практикалық мэні өте айтарлық- 
тай, тіректік жэне аяк басының буындарын 
қозғалыска келтіруші бұлшыкеттер бекитін 
жалпақтау келген үш беттері: медиалді, 
латералді немесе сүйек аралық жэне арт
кы беттері ажыратылады. Оларға тоқталар 
болсақ:

а) жалпақ жэне дөңестеу келген медиал- 
ді беті, facies medialis, дөңестеу келіп, бүл 
сүйектің алдыңғы қыры мен латералді 
қырының аралығында бойлай орналасса;

э) латералді немесе латералді бүйір беті, 
facies lateralis, ойыстау келіп, латералді ба- 
ғыт алған;

б) арткы беті, facies posterior, жалпактау 
келіп орналасып қоймай, артқы бетінің 
проксималды бөлігінде, қиғаш бағытта, си- 
рақтың қамбала тэрізді бүлшықеттің беки- 
тін сызықшасы, linae т. solei, байқалады.

2. Асықты жіліктің жогаргы немесе прок
сималды үшына немесе эпифизіне, epifisis 
procimalis tibia, келеек, ол ортан жіліктің 
айдаршығымен беттесіп, қомақтылау ке- 
ліп, тізе буынын кұраушы медиалді және
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латералді айдаршықтардан, condylus medi- 
aliset lateralis, тұрады (№81-сурет).

№81-сурет. Асыкты жіліктін проксималды бөлігінін 
жогаргы бетінін көрінісі.

1-айдаршык аралык көтерінкі. 2-асыкты жіліктің
бұдырмагы. 3-айдаршык аралық алдыңғы алаң.

4- айдаршык аралык латералді көтеріңкі. 
5-латералді айдаршыктың буын беті. 6-асыкгы жілік 
шыбығының басы. 7-айдаршык аралык арткы алаң.

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, тізе буынына түсетін сал- 

мақтың ауыртпалығына байланысты, ме- 
диалді айдаршығы, латералді айдаршыққа 
Караганда қомақтылау келген.

-  Екіншіден, айдаршыктардың жогаргы, 
проксималды буын беттерінде, тізе буыны- 
ның дискілері, meniscus medialis et lateral
is, арқылы бірлесе отырып, тізе буынын, 
articulatio genus, кұраушы:

а) медиалді жэне латералді айдаршық- 
тардың буын беттері, Jacies articularis',

э) тізе буынының медиалді жэне латерал- 
ді менискілердің ұпітары байламдар аркы
лы бекитін, айдаршық аралық медиалді 
жэне латералді айдаршық аралық көтеріңкі, 
eminentia inter condylaris medialis et lateralis',

б) екі жақтық айдаршыктардын буын 
беттерінің ортаңғы бөлігінің алдыңғы жәнё 
артқы қапталында, тізе буынының буын 
беггерін бірдей деңгейде бекемдеп, айкасып, 
ұстап тұрушы, крест тэрізді байламдардың 
бекитін, алдыңғы жэне арткы айдаршық 
аральщ алаңдары, area intercondylaris ante
rior et posterior,

в) жэне екі жақтық айдарщықтың бүйір 
қапталында, бұлшыкеттер мен тізе буыны- 
ның байламдары бекитін, айдаршық үстілік

медиалді жэне латералді көтеріңкі, eminentia 
intercondilais medialis et laterlis, орналаскан;

г) сонымен катар, латералді айдаршық- 
тың бүйір капталында, асықты жілік шы- 
бығымен, os fibulae, басы беттесіп, буын 
қүрайтын, асыкты жілік шыбығының буын 
беті, facies articularis fibularis, айкын бай- 
калады (№81, 6-сурет).

Қызметі:
Асықты жіліктің проксималды эпифизі- 

нің негізгі мақсаты, тізе буынын кұрау.
3. Асықты жіліктің төменгі немесе дис- 

талді эпифизіне, epifisis distalis tibia, келеек, 
жіңішкелеу жэне төрт бүрышты келіп, аяк 
басының асықты сүйегімен беттесіп, сирақ- 
асықты буынды, art. talocruralis, қүраушы 
күрылым.

Ерекшеліктері:
а) бүл сүйектің дисталді ұшының мед- 

иалді қапталында, сыртқы пішіні жалпактау 
келіп, төмен багытта орналасып, асықты 
сүйекпен беттесіп, сирак-асықты буынды кү- 
раушы медиалді кайықшадан, malleolus me
dialis',

э) асықты жіліктің дисталді эпифизінің 
бүйір капталында, асықты жілік шыбығы- 
ның дисталді үшының немесе кайықша- 
сымен беттесіп, байламдар арқылы бекем- 
делініп, сирак-асыкты буынды, art.talocru
ralis, кұраушы, қайықшадан немесе латералді 
қайықшадан, malleolus lateralis',

б) төменгі бетінде асыкты сүйектің шы- 
ғырымен бетгесіп, сирак-асықты буынды құ- 
раушы, асыкты жіліктің дисталді үшының 
буын беті, facies articularis inferior, орна
ласкан (№81-сурет).

Қызметі:
Асықты жіліктің дисталді ұшының не- 

гізгі қызметі, кұрылысы мен қызметі күр- 
делі, сирақ-асыкты буынды құрау.

Сүйектенуі 18-24 жаста толық қалып- 
тасады.

Ә. Асықты жіліктің шыбығы, os fibulae, 
(№80-сурет).

Асықты жіліктің шыбығы, ол асықты 
жіліктің сыртқы бүйір капталында, сырт-
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кы пішіні түтік тэрізді, тік бағытта, қалың- 
дығы біркелкі келіп орналасқан, қүрделі 
қүрылым.

Бүл сүйектің сыртқы пішіні, түтік тәріз- 
ді болып келгендіктен: денесі жэне буын
дарды қүраушы жоғарғы немесе прокси
малды жэне төменгі дисталді үштары немесе 
эпифиздері ажыратылады.

Бұл кұрылымдарға тоқталар болсак:
1. Асықты жілік шыбығының денесі, 

corpus fibulae, сәл бүралып, қисайып, үш 
кырлы болып келгендіктен: үш қыры жэне 
үш беті ажыратылады (№80-сурет).

Қырлары:
Тік жэне параллель бағытта орналаскан:
а) алдыңғы қыры, margo anterior, э) артқы 

қыры, margo posterior, жэне; б) медиалді не
месе сүйек аралық қыры, margo medialis seu 
interosseus, ажыратылады.

Eemmepi:
Асықты шыбығы денесінің үш қыры 

болып келгендіктен аралык кырында орна
ласкан Ә, қырларының аралығында, сирақ- 
тың бұлшыкеттері бекитін, жалпақтау келген 
үш беттері: а) латералді беті, facies lateralis-, 
э) артқы беті, facies posterior, б) сүйек ара
лык беті, facies inte-rosseus, ажыратылады 
(№80 сурет).

2. Асыкты жілік шыбығының прокси
малды үшы немесе эпифизі, epifisis proxi- 
malis fibulae (№80-сурет).

Асықты жіліктің проксималды эпифизі 
қомақтылау келгендіктен: а) асықты жілік 
шыбығының басы, caput fibulae', э) мойны, 
collumfibulae, ажыратылады.

Асықты жілік шыбығы басының:
а) асықты жіліктің латералді айдаршығы- 

ның, асықты жілік шыбығының буын беті- 
мен беттесіп, асықты жілік шыбығы буын- 
ның, art. tibifibularis, құраушы медиалді 
буын беттерінен, facies articularis capitis- 

fibulae;
э) жэне тізе буынынын бекемдеуші бай- 

ламдар бекитін, басының үшынан, apex 
capitis fibulae, тұрады.

Қызметі:
Асыкты жілік асықты жілік шыбығы 

буынын құрау.
3. Асықты жілік шыбығының төменгі 

үшы немесе дисталді эпифизі, epifisis dista- 
lis fibulae, (№80-сурет).

Асықты жілік шыбығының төменгі не
месе дисталді ұшы, сагиталь жазықтьің бо
йында жалпақтау келген, сирақтың латерал- 

‘ ді кайықшасынан, malleolus lateralis, түрады 
(№80-сурет)

Латералді кайыкшаның: 
а) асықты сүйектің, os talus, кайықша- 

лық буын бетімен, facies malliolaris lateralis, 
беттесіп, сирақ-асықты буынды, art. talo- 
cruralis, кұраушы медиалді буындық бетінен;

э) жэне медиалді буын бетінің арткы 
капталында орналасқан, латералді қайық- 
шаның шұңкыршасынан, fossa malleolaris 
lateralis, түрады.

Қызметі:
Сирақ аралық буын, art.tibiofibibularis, 

мен сирак-асықты буынды, art. talocruralis 
құрап, динамикалық қызмет атқару. 

Сүйектенуі:
а) денесі -  20-23 жаста; э) латералді қа- 

йықша -  20-23 жаста; медиалді кайықіиа -  
20-22 жас аралыкта толық калыптасады.

Аяқ басының сүйектері.
(ossa pedis)

Аяк басының сүйектері, ossa peris, гори- 
зонталді жазықтың бойында орналаскан, 
сыртқы пішіні қысқа кемікті, тіректік жэ
не аяк басының күмбезі аркылы салмақты 
жеңіп, серпімді қызмет атқарушы 3-ші топ 
сүйектер тобынан: тілерсек, табан, башпай 
бакайшык сүйектерден түрады (№82-сурет). 

А. Тілерсек сүйектері, ossa tarsus. 
Тілерсек сүйектері, тіректік жэне қозга- 

лыс кезінде, салмақты жеңіп серпімділік 
қызмет атқарушы, бір-бірімен өзара буын- 
дар арқылы косылыстар түзіп орналас
кан, қыска 7 кемікті сүйектерден түрады 
(№82-сурет).
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денесін бөліп тұрушы мойыннан тұрады 
(№82, 1-сурет).

Асықты сүйектің денесі, corpus tali, дене- 
сіне түсетін қысымға карсы тұрып, салмақты 
жеңу үшін, денесінің көлемді болып келуі 
сондықтан.

№82-сурет. Он жак аяк басы сүйектерінін жоғарғы 
бетінін көріністері.

1 -асықты сүйек. 2-асықты сүйектің басы. 3 кайыкша 
тэрізді сүйек. 4-латералді сына тэрізді сүйек. 

5-аралык сына тэрізді сүйек. 6- медиалді сына тэрізді 
сүйек. 7- І-табан сүйек. 8-бакайшықтардың дисталді 

бакайшактары. 9- башпайдың аралык бакайшыктары. 
10-башпайдың проксималды бакайшыктары.

11-табан сүйектердің бүдырмағы. 12-текше сүйек. 
13-асыкты сүйектің латералді өсіндісі. 14-өкше сүйек.

Олар орналасуына қарай: проксималды, 
аралык жэне дисталді сүйектер тобына бө- 
лінеді.

I. Тілерсек сүйектердің проксималды 
тобы, асықты жэне өкше сүйектен тұрады. 
Оларға тоқталар болсак:

1. Асық сүйек, os talus, сырткы пішіні 
асыкка үқсас келгендіктен, асык сүйегі деп 
аталуы сол себепті.

Топографиясы:
Ол сирак сүйектер мен табан сүйектің 

жэне кайыкша тэрізді сүйектердің аралы
гында, горизонталді жазыктың бойында 
жайғасқан (№82, 1-сурет).

Бүл сүйек: денесінен, басынан жэне

№83-сурет. Он жак аяк басы сүйектерінін табан 
бетінін көріністері.

1-өкше сүйегінің дөңесі. 2-өкше сүйек. 3-текше сүйек. 
4-табан сүйектің бүдырмағы. 5-табан сүйек. 6-табан 

сүйектің басы. 7-башпайдық проксималды бақайшығы.
8-башпайдың аралык бақайшығы. 9-башпайдың 

дисталды бакайшығы. 10-сесама сүйектері. 11-табан 
сүйектің аралығы. 12-І-табан сүйектің бүдырмағы. 

13-медиалді сына тэрізді сүйек. 14-аралык сына тэрізді 
сүйек. 15-латералдісынатэрізді сүйек. 16-қайықша 

• тэрізді сүйек. 17-асыкты сүйек. 18-асыкты сүйектің 
тірегі. 19-басбармакты бүккіш ұзын бүлшықет сіңірінің 

жүлгесі. 20-асық сүйектің артқы өсіндісі.

Асыкты сүйек денесінің, буын кұраушы 
үш беттері: жоғарғы, бүйір жэне төменгі бет- 
тері ажыратылады.

1. Асыкты сүйектің жоғарғы беті, facies 
superior tali, ол сирак сүйектердің дисталді 
үшымен беттесіп, буын қүраушы.

а) асықты сүйектің, шығыр пішінді шы- 
ғырынан, trochlea tali;
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э) шығырдың артқы қапталы жіңішкелеу 
келген, асықты сүйектің арткы өсіндісінен, 
processus postertior tali;

б) бұл өсінді, бас бармақ башпайды бүге- 
тін ұзын бұлшықет сіңірінің батыңқысы 
немесе жүлгесі арқылы бөлінген, медиалді 
жэне латерадці төмпешіктерден, tuberculum 
medialis et lateralis, түрады (№82-сурет).

2. Асықты сүйектің бүйір, медиалді жэ
не латералді кайыкшалык беттері, facies 
medialis et lateralis, сагиталді жазықтықтың 
бойында орналасып, асықты сүйектің ка
йыкшалык буын беттерімен беттесіп, сирақ- 
асықты буынды, articulatio talocruralis, кұ- 
рауға қатысады.

3. Асыкты сүйектің төменгі бетінде, fa 
cies inferior tali, өкше сүйегімен беттесіп 
буынды қүраушы, асыкты сүйектің екшелік, 
үш буын беттері:

а) алдыңғы өкшелік буын беті, facies arti
cularis calcanaea anterior;

э) аралық өкшелік буын беті, facies arti
cularis calcanae media;

б) жэне арткы өкшелік буын беті, facies 
articularis calcanae posterior, ажыратылады.

Сонымен катар, асықты сүйектің төмен- 
гі буын бетінде, өкшелік артқы беті мен 
аралық бетінің аралығында сүйек аралық 
асы к өкшелік байламның, lig.talocalcaneum 
interosseum, бекитін, асықты сүйектің жүлге- 
сі, sulcus tali, орналаскан.

Асықты сүйектің басы, caput tali, алға 
жэне медиалді бағытга орналасқан жұмыр 
басынан түрады. Ол асықты сүйектің де- 
несінен, асықты сүйектің мойны, collium tali, 
арқылы шектелген (№ 82,2-сурет).

Қызметі:
Асықты сүйектің басының жұмыр буын 

беті, facies articularis tali, кайықша тэрізді 
сүйектің буын бетімен беттесіп, асық-қа- 
йықша буынын, art.talonabicularis, қүрау.

2. Өкше сүйек, os calcanae, дененің, аяк 
басына түсетін салмақтың ауыртпалығына 
байланысты, аяк басы сүйектердің ішінде- 
гі ең ірі, көлемді жэне асықты сүйектің ас- 
тында орналаскан тіректі сүйек болып са
налады (№ 82,14-сурет).

Топографиясы:
Өкше сүйегі: а) жоғарыда сүйекпен; 
э) алдында текше немесе куб тэрізді сү- 

йектердің аралығында сагиталді жазықтың 
бойында бойлай орналаскан.

Өкше сүйегі қомақты келген денесінен: 
а) денесінен, артқа жэне медиалді жағы- 

на қарай бағыт алып орналасқан, тіректік 
қызмет атқарушы өкшелік бүдырынан, tube- 
riositas calcanea;

э) жэне бүл сүйектің денесінің медиалді 
қапталында, асықты сүйекке түсетін сал- 
макты жеңуге арналған, асыкты сүйектің 
тірегі, sustentaculum tali, орналаскан.

Сонымен катар, бұл сүйектің буын ар
кылы байланысып, тірекгік жэне динами- 
кальщ қызмет атқаратын бірнеше буын 
беттері ажыратылады.

Буын беттері:
а) жоғары бетінде, асық астылык буын

ды, articulatio suptalaris, күраушы, өкше 
сүйектің асықтық: алдыңғы, аралық жэне 
арткы буын беттері, facies articularis tal laris 
anterior.media et posterior, жэне;

э) алдында, текше сүйекпен, os cubai- 
deum, беттесіп, өкше-текше буынды, art. 
calcanocubaideum, текшелік буын беті, facies 
cubaideum, ажыратылады (№82, 12-сурет). 

Сүйектенуі, 12-16 жас аралығында өтеді.
ІІ-Тілерсек сүйектерінің аральщ тобы, 

тек қайықша тэрізді сүйектен түрады.
Оларға тоқталар болсақ.
Қайықша тэрізді сүйек, os navicularis. 
Сыртқы пішіні қайыққа үқсас келіп орна- 

ласқандықтан, қайықша тэрізді сүйек деп 
аталуы сол себепті.

Топографиясы:
Ол аяқ басы сүйектерінің ішкі немесе 

медиалді капталында, асық сүйек пен үш 
сына тэрізді сүйектердің аралыгында, көл- 
денең немесе фронталді жазықтықтың бо
йында орналасып қоймай, бүл сүйектің ме- 
диалді қапталы, асықты жілік бүлшықеттің 
сіңірі бекитін, қайықша сүйектің бүдырмағы 
айкын байкалады.

92



І-тарау. АДАМНЫҢ ҚАҢҚАСЫ ТУРАЛЫ ІЛІМ (OSTEOLOGIA)

Беттері:
Қайықша тэрізді сүйектің:
а) алға қарап, үш сына сүйекпен бетге- 

сіп, сына-асықты буынды қүраушы, сына- 
лық буын беттерімен;

э) ойыстау келіп, асыкты сүйектің басы- 
мен беттесіп, асык-кайықша буынды қү- 
раушы ойықтау келген, асықты буын беті, 
facies talaris, бетгері ажыратылады.

Сонымен қатар, дөңестеу келген жогар
гы және иіліп томен қараган табандық беті 
ажыратылады (№82, 3-сурет).

Тілерсек суйектердің дисталді тобы.
Тілерсек сүйектердің дисталді тобы, сырт

кы пішіні атына сай, іргелес орналаскан үш 
сына тэрізді: медиалді, аралық, латералді 
және текше тэрізді сүйектен тұрады. (№82- 
сурет).

1. Сына тірізді сүйектер, ossa cuneiforme, 
сыртқы пішіні сынаға үксас келгендіктен, 
атының алуы сондықтан. Орналасуына ка
рай: медиалді, аралық жэне латералді сына 
тэрізді сүйектер ажыратылады (№82, 4, 5, 
6-сурет).

Топографиясы:
Сына тэрізді сүйектер: а) артында ка- 

йықша тэрізді сүйекпен; э) алдында, I, II, III- 
табан сүйектердің негізімен, тілерсек-табан 
буыны, articulatio tarsometatarsea, аркылы 
буындасқан.

Ерекшеліктері:
а) медиалді сына тэрізді сүйек, os cun

eiforme medialis, ірілеу келіп, бүл сүйек- 
тердің медиалді капталында орналасып 
қоймай, проксималды үшы қайықша тәрізді 
сүйекпен беттесіп орналасса, дисталді бөлігі,
І-табан сүйектің негізі мен буын арқылы 
шектелген.

э) аралық сына тэрізді сүйек, os cunei
forme intermedia, көлемі шағын келіп, қа- 
йыкша сүйек пен ІІ-табан сүйекгің негізі- 
нің аралығында буын арқылы беттесіп ор
наласкан (№82, 5-сурет).

б) латералді сына тэрізді сүйектің, os 
cuneiforme lateralis, аралык сына тәрізді

сүйекке Караганда ірілеу келген. Бүл сү- 
йектің дисталді үшы ІІІ-табан сүйектің не- 
гізі мен буын арқылы беттесіп орналасса, 
латералді беті текше сүйекпен, os cubaideum, 
буын арқылы беттескен (№82, 4-сурет).

2. Текше сүйек, os cubaideum, сыртқы 
пішіні кубқа немесе текшеге үқсас келген- 
діктен, атының текше сүйек деп аталуы сол 
себепті (№82, 12-сурет).

Топографиясы:
Бүл сүйектің:
а) проксималды беті, өкше сүйекпен, өк- 

ше текше буын, art.calcanocuboidea, арқылы 
беттесіп орналасса;

э) дисталді немесе төменгі беті, III—IV 
табан сүйегінің негізі мен буын арқылы 
беттессе;

б) медиалді беті, латералді сына тэрізді 
сүйек пен буын беті арқылы беттесіп ор
наласкан.

Табан сүйектері.
(№82, 7-сурет).

Табан сүйектері, ossa metatarsalia, сырт
кы пішіні түтік тэрізді, кысқа тіректік қызмет 
атқарушы 5 сүйектерден түрады.

Топографиясы:
Табан сүйектері, тілерсек сүйектер мен 

башпайдың, проксималды бөлігінің аралы- 
ғында орналаскан (№82, 83-сурет).

Ерекиіеяіктері:
1 .1-табан сүйегі, кыска жуандау келсе,
2. ІІ-табан сүйегі, басқа бакайшық сү- 

йектерге Караганда ұзындау келген.

Құрылысы:
Сыртқы пішіні түтік тэрізді болып кел- 

гендіктен: денесі жэне проксималды, дис- 
талді эпифиздері немесе үштары ажыра
тылады.

1. Табан сүйектер денесінің үш беті жэне 
үш кыры ажыратылады:

а) дөңестеу келген жогаргы беті; 
э) жэне бұлшықетгер бекитін, медиалді 

жэне латералді беттері;
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б) медиалді, латералді жэне төменгі ды
ры ажыратылады (№82, 7-сурет).

2. Табан сүйектердің негізінің буын бет- 
тері, тілерсек сүйектердің дисталді бөлігі- 
нің буын беттерімен беттесіп, тілерсек табан 
буындарын, art. tarsometatarsea, кұраса 
(№82-сурет).

3. Табан сүйектердің басының бүйір бет- 
тері қысыңкы шар тэрізді келіп, табан баш- 
пай буындарды қүрауга қатысады.

Сүйектенуі.
Толық сүйектенуі, 12-22 жас аралыгында 

өтеді.

Башпай сүйектері.
(№82, 8, 9, 10-сурет)

Башпай сүйектері, ossa digitorum pedis, 
бір-біріне үқсас, саусақ бақайшықтары тә- 
різді үш катарлы: проксималды, аралық, 
дисталді катарлы бақайшықтардан түрады.

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, бас бармақ башпайдың:
а) проксималды, дисталді қатарлы ірілеу 

келген, қысқа түтік тәрізді бақайшьщтардан 
тұрса;

-  Екіншіден, қалған ІІ-ден, V-ке дейінгі 
башпай бакайшыктардың үзындығы дис- 
талді кеми бастайды.

-  Үшіншіден, башпайларды, дисталді 
қаталды бакайшықтардың басы бүдырлы 
келіп, болашақ тырнактардың түп нүсқа- 
сы, дисталді бакайшыктардың бүдырын, 
tuberiositas phalangis distalis, кұрайды.

Қүрылысы:
Сыртқы пішіні, қысқа түтік тэрізді бо

лып келгендіктен:
а) денесінің үш беті жэне үш дыры ажы

ратылады;
э) проксималды, башпай негізінің буын 

беттері, табан сүйектердің басымен бетте- 
сіп, табан-башпай буынын, art. metatarsopha- 
langea, қүраса;

б) проксималды жэне аралык бақайшық- 
тардың басы аралык дисталді бақайшық- 
тардың негізімен бетгесіп, шыгыр пішін- 
ді, бақайшық аралык буынды, articulatio 
interphalangea, құрайды.

Жамбас белдеу сүйектер мен аяк 
сүйектердін даму ерекшеліктері.

1. Иық белдеу сүйектердің даму ерекше- 
ліктеріне зер салсақ, 3 бастапқы, 8 қосымша 
сүйектік нүктеден дамиды.

Оларға токталар болсақ:
а) мыкын сүйегінде, бастапқы сүйектік 

нүкте, 3 айлық кұрсақтык даму кезінде;
э) шонданай сүйегінде, 4 айлык құрсақ- 

тық даму кезінде;
б) шат сүйегінде, бұл даму кезеңінің 

5 айлық даму кезінде дамыса;
Барлық сүйектік нүктенің өзара бірігіп, 

жамбас сүйегін қүрау 20-25 жас аралығы 
байқалады.

2. Жамбас сүйектің жыныстық белгілері,
8-10 жас аралыгында, ер балаларда жам
бас сүйектің биіктігі артса, қыз балаларда, 
керісінше жамбас қуысының ішкі өлшем- 
дері үлғая бастайды.

Сүйектенуі:
1. Ортан жілік, бастапкы 5 сүйектік, 4-ші 

екінші кезектегі сүйектік нүктеден дами
ды. Барлық сүйектік нүктелер қосылып, 
ортан жілікті түзу 16-20 жас аралыгында 
байқалады.

2. Асықты жіліктің дамуы, 4-ші бастапқы, 
сүйектік нүктеден дамиды. Бүл сүйектің 
сүйектік ағза ретінде толык қалыптасуы, 
16-18 (18-24) жас аралыгында өтеді.

3. Асыкты жілік шыбығы, бастапқы 
3 сүйектік нүктеден дамиды. Сүйектік нүк- 
телердің қосылып, бірігуі 19-21 аралыгында 
өтеді.

4. Аяқ басы сүйектердің даму ерекшелік- 
теріне токталар болсақ, бастапкы сүйектік 
нүкте:

-  Асык сүйекте, соңғы қүрсақтык даму 
кезінде 1-ші сүйектік нүктеден дамып, 8 жас- 
та толык калыптасса.

-  Өкше сүйегінде, 2-ші сүйектік нүктеден 
дамып, толык қалыптасуы 16-18 жаста аяк- 
талынады.

-  Қайықша тэрізді сүйекте, 1 -ші сүйектік 
нүктеден дамып, толык қалыптасуы 3-5 жас 
аралыгында өтеді.
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-  Сына тэрізді сүйектердің жеке сүйек- 
тері, дара 1-ші сүйектен дамып, 3-4 жаста 
толық калыптасады.

-  Табан сүйектердің жеке сүйектері дара
2-ші сүйектік нүктеден дамып, өзара бірігіп 
толық калыптасуы, ер балаларда -17 жаста, 
қыздарда 20 жаста байқалады.

-  Башпай бақайшыктар 2-ші сүйектік 
нүктеден дамып, толық қалыптасуы 1 9 - 2 0  
жас аралығында өтеді.

Қол және аяқ сүйектердің даму 
кезіндегі анамалді өзгерістері

Адам каңкасының қол мен аяқ сүйек- 
тердің аралыгында калыптан тыс ауытқулар 
көптеп кездеседі. Оларға тоқталар болсақ:

1. Жауырынның акромиалді өсіндісінің 
сүйеістік нүкгелері, жауырынның қылқа- 
нынан, spina scapulae, бірікпеуіне байланыс
ты, түрақты шеміршектік тін арқылы бай- 
ланысады.

2. Бүғана сүйегінің сыртқы пішіні өзгер- 
мелі келіп қоймай, конус тэрізді өсіндісі 
мен трапеция сызықшасы байқалмауы жиі 
кездеседі.

3. Токпан жіліктің медиалді айдаршығы- 
ның үстінде, қосымша айдаршық үстілік 
өсінді, processus supra condylaris, пайда 
болып, өсе келе иіліп, айдаршықпен бірігіп, 
тесікті құрауы байқалады.

4. Шынтақ жіліктің, шынтақтық өсіндісі, 
оіесгопоп, денесімен бірікпей дербес ор- 
наласуы мен кэріжіліктің дара сүйек түрінде 
болмауы кездеседі.

5. Қол басының сүйектерінде, эсіресе 
білезік сүйектердің аралығында косымша 
сүйектер, os centrale, жэне қосымша сау- 
сақтардың пайда болуы, polidactilia, кез- 
деседі (№74-сурет).

6. Жамбас сүйектердің денесінің озара 
бітіспеуіне байланысты, жамбас ойысында 
тесікшелер болуы байқалады.

7. Ортан жіліктің бөкселік бүдырмағы, 
tuberiositas glutea, үлғая келе, ортан жіліктің 
үшінші үршығына, trochanter tertius, айналуы 
кездеседі.

8. Асыкты жіліктің денесі үш қырлы 
емес, жалпақ түрде кездесуі байкалады.

9. Аяқ басының башпайларында косым
ша башпайлардың болуы кездеседі (№84, а, 
ә-сурет).

№ 84, а-сурет. Б а ш п а й л а р д м н  п о л и д а к т и л и я  
ж а т д а й д а ғ ы  көр ін істер і .

№ 84,  ә-сурет. Б а ш п а й л а р д ы н  бір ігу 
( с и н д а к т и л и я )  ж а ғ д а й д а ғ ы  корін істері .
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Н-ТАРАУ

Сүйек аралык косылыстар

(ARTROLOGIA)



ІІ-тарау. СҮЙЕК АРАЛЫҚ КОСЫЛЫСТАР (ARTROLOGIA)

Сүйек аралық қосылыстардың 
ерекшеліктері

Жалпы түсінік.
Сүйек аралық косылыстардың қалып- 

тасу зандылығын зерттейтін ғылым саласы 
артрология, artroligia деп аталады.

Сүйек аралық қосылыстар сүйектерді 
бір-бірімен өзара біріктіріп, адам қаңқасын 
қүрап қоймай, адамның кеңістіктегі қоз- 
ғалысына, беріктілігіне жэне серпімелі ка- 
сиетіне қолайлы жағдай жасау, сүйек ара- 
лық қосылыстар арқылы атқарылатындығы 
белгілі.

Сүйек аралык косылыстар, оқырмандар- 
ға түсінікті болу үшін, салыстырмалы фи- 
логенездік дамуына тоқталар болсак:

-  Біріншіден, төменгі сатыдағы, суда 
өмір сүруші омыртқалы тіршілік етушілерде, 
қаңқалары алғашқы кезде дәнекер тіндер 
арқылы, кейіннен шеміршек тінді косы
лыстар арқылы өмір сүрген. Мұндай түрде, 
сүйектердің косылыстары, олардың өзін- 
дік өмірде тіршілік етуіне көптеген қиын- 
шылыктар туғызса.

-  Екіншіден, тіршілік иелерінің суда жэне 
жер бетіндегі тіршілік иелерінің тіршілік 
етуіне байланысты, сүйек каңқаларының 
аралығындағы косылыстар, филогенездік да
му кезінде, көлемді жэне сүйектік рычаг- 
тык қозғалыстардың калыптасуына байла
нысты, біркелкі дәнекер тінді қосылыстар, 
еркін қозғалыска кедергі болуына немесе 
шыдас бермеуіне байланысты, байырғы дэ- 
некер тінді байланыстар, динамикалык коз- 
ғалыстардың нәтижесінде, күрделі өзге- 
рістерге үшырап, дәнекер тінді байланыс- 
тардың аралыгында үздікті қосылыстар, 
саңылаулар мен қуыстықтар түрінде калып- 
таса бастады.

-  Үшіншіден, сүйек аралык қосылыстар- 
дың, өмірдің филогенездік дамуына бай
ланысты, бастапқы кезде сүйек аралық 
шектеулі біркелкі дэнекер тінді қосылыстар 
қозғалысы көлемді үздікті қосылыстарға 
үласа бастайды.

Осындай филогенездік бейнелер, даму 
кезеңіне байланыстар, жер бетінде тірші-

лік етушілер мен адамдарда, эмбрионалдық 
даму кезінде, жоғарыда айтылған бейнелер 
қайталануына себепші болды.

Сол себепті, жалпы сүйек аралык ко
сылыстар қүрсақтық дамуына жэне қызме- 
тіне байланысты, үлкен екі топқа:

1. Қүрсақтық дамуына байланысты ерте- 
ректе дамып, қызметі жағынан қимылсыз 
үздіксіз косылыстар, синартрозмен;

(№84, а , э , б-сурет)
2. Даму сатысынан қарайтын болсак, ке- 

шеуілдеп дамып, тым қозғалмалы, үздікті 
қосылыстардан, диартроз түрады (№84, а- 
сурет).

Сонымен қатар, үздіксіз косылыстар мен, 
sinartros, үздікті қосылыстардың, diartro- 
sis, аралыгында кеш дамып, шағын өтпелі 
формалы, қызмегі жагынан қозғалмалы, жар- 
тылай косылыстар, gemiartrosisseu sy- mpysis, 
кездеседі (№84, в-сурет).

I Z 1

№84-сурет. Сүйек аралық косылыстардыц түрлері, 
олардын қүрылысы.

A -  буындар. Ә -  дәнекер тінді қосылыстар.
Б -  шеміршекті қосылыстар.

В -  жартылай үздікті косылыстар.
1- сүйекгік қабықша. 2- сүйек. 3- ірі дәнекер тінді
талшықтар. 4- шеміршек. 5- синавеалді кабықша.
6- фиброзды жарғақ. 7- буын бетінің шеміршегі.
8- буын қуыстығы. 9- шат сүйегінін касагасының 

саңылауы. 10-шат сүйегі касагасының 
диск шеміршегі.

Бүл қосылыстардың басқа қосылыстар- 
дан айырмашылығы:

-  Біріншіден, жартылай үздікті қосылыс- 
тардың аралығындағы қуыстығы, ұқсасты- 
ғы жоқ шеміршектердің аралыгында, саңы- 
лау түрінде орналасса;

-  Екіншіден, жартылай үздікті қосылыс- 
тардың саңылау түрінде орналасқан қуыс- 
тыгының буын қапшығы жок, ол сүйектік 
қабықшамен, periosteum, толықтырылған.
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Осындай түрінде кездесетін сүйек ара- 
лық қосылыстарды, қызметі өте күрделі, 
практикалық мэні өте зор, жартылай үздікті 
қосылыстарды, gemiartros, деп атайды.

Сүйек аралык қосылыстарға тоқталар 
болсақ, олардың аралығындағы жалпы заң- 
дьшықты окырман кауымға түсінікті болу 
үшін, олардың аралығындағы заңдылыкка 
тоқталуды жөн көрдік.

Сүйек аралық қосылыстардын жіктелуі
(artrologis seu syndesmoloia)

(№85 сурет-жоба)

а) фиброзды; э) шеміршекті; б) сүйектік 
қосылыстарға бөлінеді (№85-сурет).

Фиброзды қосылыстар, atriculationes 
fibrosa, деп, өте берік, ірі дэнекер тінді сүйек 
аралық қосылыстарды айтамыз.

Фиброзды қосылыстардың кұрылысы 
мен аткаратын қызметі жағынан өзгеше үш 
түрлі туындыларға: а) дэнекер тінді, syn- 
desmos\ ә) жіктер, sutura', б) тіс-альвеоларлы 
косылыстарға, dentoalbeolaris seu gomphosis, 
бөлінеді.

I. Дэнекер тінді қосылыстар, немесе

Сүйек аралык қосылыстардың 
_________ жіктелуі___________

Синартроздар

Синтесиоэдяр

4-
симфиз дпартроздар (буындар)

V
спихопдроздар

Ч-
Скностоздар

Бір осьті 
буындар

һкі осьті 
буындар

ЖаргМггао Жігтері Уакытша Тұраюы 

Байламдар КаӨыршакты
I

Тісшеденген
Тегіс

Цнлнндр
тэрізлі

буранда
тәрізді

Көп осьті 
буындар

Шыгыр
тэрізді

эллипс
тәрізді

ер тэрізді шар
гэрізді

тегіс

табақ- 
ша та- 

ріэді

Жоғарыда айтып өткендей, сүйек аралық 
қосылыстар, күрылысы мен атқаратын қыз- 
метіне карай:

1. Үздіксіз немесе козғалмайтын косы- 
лыстарға, синартроздарға, sinartrosis.

2. Үздікті немесе козғалмалы қосы- 
лыстарға, диартоздарға, diartrosis.

3. Жартылай үздікті, шамалы қозғалатын 
қосылыстарға немесе гемиартозға, gemiar- 
trosis, бөлінеді.

Олардың кұрылысы мен қызметіне ток- 
талуды жөн көрдік.

Сүйек аралық үздіксіз қосылыстары
(synartrosis)

Сүйек аралык үздіксіз косылыстар даму 
сатысында, 3 даму кезеңінен: дэнекер тінді, 
шеміршектік жэне сүйектік даму кезеңнен 
өтетіндігі белгілі.

Бүл қосылыстардың, бір даму кезеңінің 
екінші даму кезеңіне өтуі, сүйек аралық 
қосылыстарды түзуші тіндерінің түр ерек- 
шеліктеріне байланысты 3 топка:

синдесмоз, syndesmosis, дэнекер тіндердің 
созылмалығына байланысты:

а) созылмалы дэнекер тіндерден; 
э) созылмайтын дэнекер тінді косылыс- 

тарға бөлінеді.
1. Созылмайтын дэнекер тінді косылыс- 

тар: байламдар мен, ligamentum, сүйек ара
лык жарғактардан, membrana, түрады. 

Оларға токталар болса:
а) байламдар, ligamenta, ірі берік дэнекер 

тінді кұрылым. Ол буынның буын беттері 
мен буын қапшығын, қозғалыс кезінде бір 
деңгейде ұстап түру кызметін немесе тор- 
моздық қызмет атқарса;

ә) сүйек аралық жарғақка, membranae 
interossa, келсек, ол жалпақ, берік, ірі дэне
кер талшықты қүрылым.

Ерекиіеліктері:
-  Біріншіден, сүйек аралық қашықтык 

пен сүйек аралық буындарды бір деңгейде 
үстап түру қызметін аткарса;
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-Екіншіден, бұлшыкеттердің басталатын 
жері болып саналады.

2. Созылмалы дәнекер тінді косылыстар. 
сары түсгі болып келгендіктен сары байлам, 
ligamentum fiava, деп аталады. Созылмалы 
дэнекер тінді қосылыстарға, омыртқа до- 
ғаларының аралық сары түсті байламы, 
ligamentum flava, мысалға келтіруге болады.

II. Жіктер, sutura, ол да фиброзды дэне
кер тінді қосылыстардың туындысы болып 
саналады. Мұндай сүйек аралық қосылыстар 
тек бас қаңқасының аралығында кездеседі 
(№86-сурет).

Ерекшел іктері:
-  Біріншіден, бас сүйек қаңқасын өзара 

байланыстырып қоймай, серпімділік қызмет 
атқарса;

-  Екіншіден, ғалым Ч.Нэзчиннің (1975) 
ғылыми еңбегіне сүйенсек, жіктердің терең 
қабатындағы түзілетін қан тамырлардың 
ошағы болып қоймай, зат алмасу процесін 
реттейтіндігін атап өткен.

-  Үшіншіден, қүрсақтык даму кезінде, 
дэнекер тіндерден дамып, ана босанар кез
де, нәрестенің өмірге келуіне ықпал етсе;

-  Төртіншіден, нэресте өмірге келгеннен 
кейін даму кезінде, сүйек аралық жіктердің 
сүйектенуіне байланысты: а) сагиталді жік -  
35 жаста; э) тэждік жік -  38^41 жаста;
б) лэмбіде атты жік -  42^47 жаста сүйекке 
айналып, ми сауыты сүйегінің қақпағын, саі- 
varia ossis cranium, түзеді.

1

№86-сурет. Бас сүйек какпағынын жіктері.
1- тэждік жік. 2- сагитальды жік. 3- лэмбіде тэрізді жік. 

4- шүйде сүйегі. 5- төбе сүйегі. 6- мандай сүйек.

Топографиясы:
Сүйек аралық жіктер, ми сауыты сүйегі 

қақпағының маңында:
1. Орналасуына қарай: а) сагиталді, sutura 

sagitalis', э) тәждік жік, sutura coronoidea\
б) қабыршақтық; в) гректің «ү» эрпіне ұқ- 
сап орналасқан, лэмбіде тэрізді жікке, sutura 
lamidea, бөлінсе;

-  Қосылыстарды түзуші жиектердің 
түр ерекшеліктеріне жэне сыртқы пішініне 
қарай:

а) тісшеленген жіктер, sutura dentata;
э) қабыршақты жік, sutura sguamosa\
б) тегіс жік, stura plana, ажыратылады.
III. Тіс-альвеоларлы қосылыстар, articula-

tiones dentoalveolares seu gomphosis, деп тіс 
пен альвеоларлы үяшықтың, тістік дэнекер 
тіндік перидонг қосылыстарды айтамыз.

Ә. Шеміршек тінді қосылыстар, немесе, 
synchondros, деп сүйектердің өзара шемір- 
шектік тін аркылы қосылыстарды айтамыз 
(№87, 3-сурет).

1 2 3

№87-сурет .  Ш е м ір ш е к т і  к о с м л ы с т а р .
1- сүйектік  кабыктпа, 2- сүйек.

3- сүйек аралы к ш ем ірш ек.

Мүндай қосылыстар: мықты, қозғалысы 
шектелген, серпінді, созьшмалы шеміршек- 
ті қүрылым.

Сүйектердің шеміршек тін арқылы қо- 
сылыстардың салыстырмалы ауытқуы ше- 
міршектердің қалындығы мен тығыздығына 
тәуелді.

Сонымен қатар, сүйек аралық шеміршек- 
тік қосылыстар, күрсақтық даму ерекшелік- 
теріне байланысты, түрақты жэне түрақсыз 
болып екі топқа бөлінеді:

а) түрақты, сүйек аралық шеміршек тін 
арқылы байланыстар, түрақты өмір бойы
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сақталып келсе, мұндай сүйек аралық қо- 
сылыстарды, тұрақты сүйек аральщ шемір- 
шекті қосылыстар деп аталынады.

Мысалға: І-қабырға мен төс сүйегі түт- 
қасының аралық шеміршекті қосылысты т.б. 
қосылыстарды айтуға болады.

э) керісінше, сүйек аралық шеміршек тін 
аркылы косылыстар түрақсыз белгілі жаска 
дейін сакталып, сүйекке айналуы байқалады, 
мүндай сүйек аралык косылыстарды, тұрақ- 
сыз шеміршекті косылыстар деп аталынады. 
Мысалға: жамбас сүйегін мысалға келтіруге 
болады.

Б. Сүйек аралық, сүйектік тін арқылы 
косылыстар, synostos, жиі сүйек аралық 
шеміршектердің сүйектік тінге айналуына 
байланысты байкалады. Бүл сүйек аралық 
қосылыстарға, сегізкөз омырткалардың өза- 
ра қосылысын мысалға келтіруге болады.

Сүйек аралық үздікті немесе синовиалді 
қосылыстарға тоқталар болсак.

II. Сүйек аралық үздікті 
қосылыстары.

(diartrosis seuarticulatio).

88-сурег. Үздікті сүйек аралык косылыстар.
1-сүйектің қабықшасы. 2-сүйек. 3-буын қапшығының 

синавиалді кабыкшасы. 4-буын капшығы.
5-буын аралык қуыстық. 6-буын бетінің шеміршегі.

Сүйек аралық үздікті косылыстар неме
се буындар, өмірдің талабына сай, дененің 
кеңістіктегі, ерікті жэне еріксіз қозғалыс- 
тардың нәтижесінде калыптасып, олардың 
қызметін дэлелдеуші кұрылым.

Эмбрионалдык, дамуы:
Бүл қүрылым, эмбрионалдық немесе күр- 

сақтьщ дамудың 4—6 апталығында, мезенхи
ма тіндердің қапшығында орналасқан, түтік 
тәрізді сүйектерге бағыт алған шеміршектік 
тіндерден дамиды.

Даму кезеңінде:
а) шеміршектік тіннің аралығында саңы- 

лаулар мен буын беттері қалыптасса;
э) шеміршектердің буын бетгерінің бүйір 

қапталындағы дэнекер тіндер бір-бірімен 
ұштасып, болашақ буын қапшығын түзсе;

б) кейбір жағдайда, буын аралық мезен- 
химаның қалдығы шеміршекке үласып, сырт
кы пішіні өзгермелі келген: шеңбер бағытга 
орналаскан дискілер мен, discus, жарты ай 
тэрізді менискіні, meniscus, түзеді.

Соңғы кезеңдегі ғылымның жаңалык- 
тарына сүйенсек, буындардың үйлесімді түр- 
де қалыптасуы, ферментативтік процесс 
(жағдай) деген пікірлер бар.

Әрине, сүйек аралык үздікті қосылыс 
күрделі қүрылым. Бүл кұрылымның үй- 
лесімді түрде қалыптасуында, жалпы тірек- 
қимыл жүйесінің қүрылысы мен қызметін 
білу шарт.

Үздікті сүйек аралык косылыстардың 
кұрылысы мен қызметіне токталар болсак, 
үш кұрылымнан:

1. Буын бетінен, /ас/е5 articularis.
2. Буын қапшыгынан, capsula articularis.
3. Саңылау түрінде орналасқан буын 

аральщ куыстықтан, cavumseu cavitas articu
laris, тұрады. Бүл кұрылымның бір элементі 
болмаса, буын болмайды (№88-сурет).

Оларға зер салсақ:
1. Буындардың буын бетгері, facies arti- 

culares, қозғалыс кезінде үйкеліс пен салмақ- 
ты жеңу үшін, салмақтың мөлшеріне байла
нысты:

а) көпшілік жағдайда көгілдір түсті гиа
лин шеміршекпен көмкерілсе;

э) шықшыт буыны, articulatio temporo- 
mandibularis, келеек, ол аз мелшерде түсетін 
салмаққа байланысты, буын беттері салмак- 
ты жеңу үшін, тек ірі талшықты дэнекер 
тінді шеміршектермен көмкерілген.
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Құрылысы:
Буын беттерінің шеміршектері үйкеліс- 

терді жеңілдетумен қатар, қозғалыс кезінде, 
буын беттерінің шеңберден тыс ауытқуына 
қарсы тұру үшін, хондрон жасушаларымен 
көмкерілген. Қалындығы 0,2-0,5 мм-дей. 
Буынды құраушы сүйектердің буын беттері 
эр уақытта бір-біріне сэйкес болуы керек. 
Буын беттері сэйкес келмеген жағдайда, 
қосымша буын элементтерімен толыктыры- 
луы ш арт.

Қызмепгі:
Созылғыштык касиетіне байланысты, 

қозғалыс кезінде, үйкелісті жеңілдетуімен 
қатар буферлік немесе буынға түсетін кы- 
сымға қарсы тұру.

Жас ерекшеліктері:
Қарт адамдарда буын беттерінің тозып 

жүкару нэтижесінде, қозғалыс кезінде, буын- 
ның қозғалысы ауырлап, эртүрлі қыртыл- 
даған дыбыстар байқалады.

2. Буын капшығы, capsula articularis, 
буынды қүраушы сүйектердің, буын бет- 
тер жиегінің аралығында, өзара тартылып 
герметикалық жағдайда орналасқан (№88,
4-сурет).

Құрылысы:
Буын қапшығының, capsula articularis'.
а) сыртқы кабаты фиброзды жарғақты, 

membrana fibrosa, қабаттан;
э) ішкі жарғақты синовиалді қабаттан, 

membrana sinobialis, түрады.
Оларға тоқталар болсақ:
Сыртқы дэнекер тінді фиброзды немесе 

жарғақты қабаты, қорғаныштық қызмет ат- 
қаратын, бойлай жэне шеңбер бағытта орна
ласкан дэнекер тіндерден түрса;

Ішкі жарғақты синовиалді қабатының 
қуыстыққа қараған беті, эндотелий жасу- • 
шалармен көмкерілген, ылғалданған, жыл- 
тыр түсті, қүрамы мен қызметі күрделі, жа- 
бысқақ синовий, synovia, сүйықтығын бөліп 
шығару.

Сонымен катар, синовиалді жарғак буын 
капшығының ішкі бетін көмкеріп коймай, 
буын бетінің түсында, синовиалді катпарлар 
мен түкшелерді түзеді.

Синовий сұйъщтыгының өзіндік 
ерекшеліктері:

-  Біріншіден, сұйыктықтың қалыпты 
жағдайдағы мөлшері, 0,1- 4 мл-дей, жабыс- 
қақтығы 1,10э — 5,103 кг сек/м2 тең.

Эксперименттік жағдайда, синовий сұ- 
йықтың мөлшері, жылдам қозғалатын не
месе спортпен шүғылданған адамдарда, мөл- 
шерден тыс екі есе көп орналасса, баяу 
қозғалатын адамдарда, бүл сүйықтықтың 
мөлшері керісінше аз байқалады.

-  Екіншіден, сүйықтықтың, қозғалыс 
кезіндегі серпімділік қасиеті, сүйықтың жа- 
бысқақтық эсері, синовий сұйықтығының 
күрамына тікелей байланысты. Сұйықтың 
кұрамы: судан, белоктардан, майдан, бей- 
органикалык түздардан жэне шеміршек- 
тердің зат алмасу кезіндегі жарамсыз кал- 
дықтардан түрады.

-  Үшіншіден, буын аралық синовий сұ- 
йықтығы, буын беттерін коректі заттармен 
нэрлендіріп қоймай, қозғалыс кезінде, бу
ын бетін ылғалдап, «авто көлік» майындай, 
козғалыс кезінде, буын аралық үйкелістерді 
немесе соқтығысуларды жеңілдету қызметін 
атқарса;

-  Төртіншіден, В.Н. Павлованың ғылыми 
еңбектеріне сүйенсек, буынның синовий 
сүйыктығы: а) қоректік, э) локомоторлык 
немесе буындағы қозғалысты жеңілдету 
қызметін атқарып қоймай, синовий сұйык- 
тығының кұрамындағы бөгде жасушалар- 
ға қарсы түрушы, «синовин» ферментін 
бөліп шығаратындығы ғылыми түғырда 
дәлелденілген.

Сонымен катар, буын қапшығының се- 
зімталдылығы бойынша, буындар үш топқа:
а) өте сезімтал, э) орташа сезімтал жэне
б) сезгіштігі томен буындарға бөлінеді. 
Оларға:

1. Жоғары сезімтал, буындарға: иык, кэ- 
рі жілік білезік жэне алакан саусақ буын
дары жатса;

2. Орташа сезімтал буындарға: шынтак, 
жамбас, тізе буындары жатады.

3. Сезгіштігі томен буындарга: сирақ-ас- 
ық жэне саусақ пен башпайдың бақайшық 
аралык буындары жатады.
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4. Буын аралық қуыстык, cavitas arti
cularis, деп жабық герметикалық жағдайда 
жэне саңылау түрінде, буын беттер мен 
буын қапшығының аралығында орналасқан 
куыстықты айтамыз (№88, 5-сурет).

Қалыпты жағдайда, бұл қуыстықтың ара- 
лығында, буынның буын беттерін ылғал- 
дап, козғалысын жеңілдетуші синовиалді 
сұйыктық орналасқан. Синовиалді сүйық- 
тың ерекшеліктерін жоғарыда айтып efr- 
кенбіз.

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, буын аралықтағы қысым, 

атмосфералық қысымға қарағанда, теріс 
жағдайында орналасқан.

-  Екіншіден, буын аралық кысымның 
өзгеруіне байланысты, адамның буынының 
сезімділігі артып, адамның ауаның өзгеруін 
болжауы сол себепті болса;

-  Үшіншіден, буын капшығы жарақаттан- 
ған жағдайда, ауа буын қуыстығына өтуіне 
байланысты, буынның аралық теріс қы- 
сымның әсерінен, буын беттері бір-бірінен 
алшактай бастайды.

Сол себепті, буын беттерін тұракты түр- 
де ұстап түрушы қосымша буынның эле- 
менттеріне: байламдар мен дискілер, менис- 
кілер, буын еріндері жэне май катпарлары 
жатады.

Буын қосалқалары.
Буынның буын бетгері, эр уақытга бір- 

біріне сэйкес үйлесімді келіп, беттесіп ор- 
наласу керек, буын беттері бір-біріне сэйкес 
келмеген жағдайда, қосымша элементтері 
мен толыктырылу заңды қүбылыс. Сол се- 
бепті, буынның қосымша элементгердің 
немесе қосалқалардың ерекшеліктеріне тоқ- 
талар болсақ, оларға:

1. Буын аралық іиеміршектер, құрылы- 
сы ірі талшықты, дэнекер тінді шеміршек- 
тен кұралған (№88-сурет).

Сыртқы көрінісі, біркелкі жалпақ пішін- 
ді, буын аралық дискі, discus articulares, 
мен жарты ай пішінді менискі, neniscus arti
culares, түрінде орналасқан.

Қызметі: буынның буын беттерін үйле- 
сімді жағдайға келтіріп коймай, буынға

түсетін салмақты жеңумен қатар, алуан түрлі 
қозғалыстарға үйлесімді жағдай жасау.

2. Буын еріндері, labrum glenoidale, шең- 
бер бағытта орналаскан, дэнекер тіндерден 
қүралып, буын капшығын ауласкан (№88- 
сурет)

Қызметі:
-  Біріншіден, буын ойысын толықтырып 

коймай, қозғалыс кезінде буын басы бу
ын ойысынан тайып кетіп, буын капшыгы 
жыртылмас үшін толықтырылса;

-  Екіншіден, буындардың буын беттерін 
үйлесімді жағдайға келтіріп, буынның күр- 
делі, динамикалық козғалыстарды жеңіл- 
дету міндетін атқару.

3. Буынның байламдары, ligamentum arti
cularis, калың жэне мықты дэнекер тінді 
кұрылым (№88-сурет).

Орналасуына жэне аткаратын қызметіне 
байланысты, буын капшығының сыртында 
жэне ішінде орналасқан байламдарға бөлі- 
ніп қоймай, қозғалыстарды сүйемелдеп ба- 
ғыттаушы байламдарға бөлінеді.

Буынның ішкі топ байламдарына: жам
бас буыны мен, art. coxae, тізе буынында, 
art.genus, жэне т.б. буындардың ішкі бай- 
ламдарын мысалға келтіруге болады.

Байламдарының орналасу зандылығына:
-  Біріншіден, буында өтетін қозғалыстар- 

дың бағытына сэйкес орналасса;
-  Екіншіден, байламдар қозғалыстың ба- 

ғытына, тік жағдайда түруына байланысты 
буындардың соңында орналасады.

Мысалы:
а) қол басының бакайшық аралык буы- 

нының жанама байламы, lig.collateralia, көл- 
денең білікке тік немесе вертикалді бағытта 
орналасса;

э) екі білікті, шынтақ буынында да жа
нама байламы, lig. collateralia, тік бағытта 
байқалады.

б) көп білікті буында, эртүрлі бағытта 
орын тепкен.

Қызметі:
-  Біріншіден, козғалыс кезінде буын қап- 

шығының мықтылығын қамтамасыз етсе;
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-  Екіншіден, қозғалыс кезінде буын бет- 
терінің қалыптан тыс қозғалыстарды тежеу.

Сүйек аралық жартылай 
үздікті косылыстар

(gemiartrosis)
Сүйек аралык жартылай косылыстар, 

gemiartrosis, немесе жартылай буын, sym
phisis, ол сүйек аралык үздіксіз косылыстар 
мен үздікті сүйек аралык қосылыстардың, 
өтпелі түрі болып саналады.

Мүндай жартылай косылыстарға, шат 
сүйегінің қасағасын, symphisis ossis pubis, 
мысалға келтіруге болады (№89-сурет).

1 2 3

4
№ 89-сурет .  С ү н е к  а р а л ы к  ж а р т ы л а й  к о с ы л ы с т а р .

1-сүйектік кабықша. 2-сүйек 3-шат сүйегі 
касағасынын диск шеміршегі 4-шат сүйегінін 

касағасынкін саңылауы.

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, шеміршектік диск арқылы 

қосылыс түзілсе;
-  Екіншіден, өмірдің талабына сай, әсіре- 

се әйел баласында, босанар кезінде коз- 
ғалыстарды реттеуші, шеміршектік тіндердің 
аралыгында саңылау немесе сызат түрінде, 
тік багытта орналасса;

-  Үшіншіден, буын қапшығы сүйектік 
қабықшамен толыктырылған.

Үздікті немесе буындардың 
жіктелуі.

Үздікті косылыстар немесе буындар, arti
culatio, деп екі немесе бірнеше сүйектердің 
косылыстарын айтамыз.

Қызметі:
Адам каңқасын үйлесімді түрде бір-бі- 

рімен біріктіріп коймай, тіректік, қорға- 
ныштык жэне денені кеңістікте нерв жүйесі 
арқылы, еріксіз жэне ерікті козғалыска кел- 
тіруші күрделі қүрылым.

1. Буындарды қүраушы, буын беттерінің 
санына қарай:

а) жай буындарга, articulatio simplex.
Мысалға: қол басының бақайшық аралық 

буын, art.interphalangea manus, (№85-су- 
рет).

э) күрделі буындарга, art.composita, екі 
буын беттерінен немесе бірнеше буын 
беттерінен қүралған құрылым. Мысалға: 
шынтақ буынын, art. cubiti, (№108-сурет).

2. Буын беттерінің үйлесімсіз жағдайда, 
диск немесе менгиск арқылы толыктыры- 
луға жэне екі камераға бөлінуіне байла
нысты, комплексті буын, art.complexa, деп 
атайды.

Мысалға: шыкшыт буыны мен, art. tem
poromandibulars, тізе буынын, art.genus, т.б. бу
ындарды мысалға келтіруге болады (№102- 
сурет).

3. Бірнеше буындар, анатомиялык кұры- 
лымы бөлек, қьізметі бір буындарды, ком- 
бинциялық немесе қисынды буындар, art. 
combinata, деп атайды. Мысалы, самай- 
теменгі жак буыны жэне т.б. буындарды 
мысалға келтіруге болады.

4. Буындардың биомеханикасы.
Биомеханика ілімі, ескілікті биология гы-

лымының бір саласы болып саналады.
Бұл ғылымның негізін калаушы Арис

тотель мен Галан жэне Леонарда да Винчи 
болган.

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, тірі адамдарда буын кеңіс- 

тікте денені қалыпты жағдайда, бір дең- 
гейде үстап түру қызметін атқарса.

-  Екіншіден, алуан түрлі қозғалыстарды 
қозғалыска келтіруші бүлшыкеттер арқылы 
кеңістікте жүру немесе локомация қызметін 
аткаратындығы белгілі.

Сол себепті, буындарда болатын алуан 
түрлі қозғалыстар, буын беттерінің сырт-
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қы пішініне тікелей байланысты болатын- 
дықтан буындар:

а) бір бағытта қозғалатын немесе бір бі- 
лікті;

э) екі бағытга қозғалатын немесе екі бі- 
лікті және;

б) үш бағытта қозғалатын үш немесе көп 
білікті буындарга бөлінеді.

Оларға тоқталар болсақ: •

Бір білікті буындарга:
Бір білікті буындардың буын беттері, ци

линдр немесе шығыр, немесе бүранда бағыт- 
та орналасуы шарт.

Мысалға:
1. Буын беттері цилиндр тәрізді буын

дарга, art.cylindrica:
а) орталық ауыз омыртқа-біліктік буыны, 

art.atlantoaxialis mediana, (№85-сурет-жо- 
ба);

э) проксималды жэне дисталді, кәрі жілік- 
шынтақ жілік буыны, art. radioulnaris dis
talis et proximalis, т.б. буындарды мысалға 
келтіруге болады (№85 сурет-жоба).

Қызметі: бүл буындарда, тік білік бо
йынша, ішке жэне сыртқа бүру.

2. Буын беттері, бұранда тәрізді буын
дарга, art. ginglymus:

а) қол басының, бақайшық аралык буын- 
дармен art.interphalangea manus;

э) аяқ басының немесе башпайдың ба
кайшык аралык буындар мысал бола алады 
(№85-сурет-жоба).

Қызметі: көлденең білік бойынша:
а) алға қарай бүгу, flexio, немесе; э) жазу, 

extensio.
3. Буын беттері, бұранда тәрізді буын

дар бір білікті шығыр тэрізді буындардың 
туындысы болып саналады.

Бүл буынның буын беттері шығыр тәріз- 
ді болып келгенмен, қозғалысы тек бүранда 
бағытта қозғалысқа келгендіктен бұранда 
тэрізді буын деп аталуы сол себепті.

Қызметі: шынтақ буынын art. cubiti, 
көлденең білік бойынша, бүранда бағытта 
бүгу.

II. Екі білікті буындардың буын бет- 
тері:

а) эллипс немесе э) айдаршык тэрізді;
б) ер тэрізді болып келуі шарт (№85-су- 

рет).
А. Буын беттері эллипс тәрізді буын

дарга, art.ellipsoidea. Мысалы:
1. Шүйде-ауыз омыртқа буынының, art. 

atlantoocipitalis, буын бетімен;,
2. Білезік-кәріжілік буынының, art.ra- 

dioarpea, буын беті мен т.б. буындарды 
мысалға келтіруге болады (№85 сурет-жо
ба).

Қьізметі:
1. Көлденең білік бойынша: а) бүгу, fle- 

xio\ э) жазу, extensio.
Ә. Буын беттері, айдаршьщ тәрізді 

буындарга, art.condylar is:
3. Айдаршық тэрізді буынның буын бет- 

тері дөңес, шығыр тэрізді буындардың бу
ын беті мен эллипс тэрізді буындардың 
буын бетгерінің өтпелі түрі болып санала
ды. Буын беттері айдаршықтармен бетте- 
сіп буын қүрағандыктан, айдаршық тәріз- 
ді буындар деп аталуы сол себепті. Бүл 
буындарга:

а) тізе буынынымен art. genus, (№85-cy- 
рет-жоба);

э) шықшыт буынын, art. temporomandibu- 
laris, жэне;

б) шүйде-ауыз омыртка буынын, art. at- 
lanto occipitalis, мысалға келтіруге болады 
(№85-сурет-жоба).

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, эллипс тэрізді буындардан 

айырмашылыгы, буын бетінің санына;
- Екіншіден, айдаршык тэрізді буындар- 

дың буын беттері, сагитал жазықтың бо- 
йында орналасып:

а) буын беттері бір буын қапшығында 
орналаскан, айдаршықтан (тізе буында) жэне 
шықшыт буынында және;

э) буын беттері, бөлек оң жэне сол жак- 
тық буын қапшығында орналасқан айдар- 
шықтардан. Мысалы: ауыз омыртқа-шүйде 
буынын, art.atlantoocipitalis, мысалға келті- 
руге болады.
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Қызмеші:
— Біріншіден, егер айдаршықтар тэрізді 

буындардың буын беттері дербес бөлек 
буын капшығының ішінде орналасса, мұн- 
дай буындардың қызметі, эллипс тэрізді 
буындардың қызметіне ұксас келеді.

Мысалға, ауыз омыртқа-шүйде буынын, 
art.atlantoocipitalis, келтіруге болады.

Мұндай буындарда қозғалыстардың ба- 
ғыты:

а) көлденең білік бойынша: бүгіледі, fle- 
хіо, жазылады, extension

э) сагиталді білік бойынша: әкелу, adduc- 
tio; экету, abductio;

б) көлденең жэне сагиталді біліктің бо
йында айналма бағытта қозғалу, circumductio.

-  Екіншіден, екіжактыкайдаршықтардың 
буын беттері бір буын қапшығында орна
ласса, айдаршықтардың буын беттері ара
лык ойық арқылы бөлініп, шығырға, troch
lea ұқсас келгендіктен, мұндай буында:

а) көлденең буын бойынша бүгіледі, fiex- 
tio; э) жазылады, extensio.

б) Буын беттері ер тәрізді буындар, art. 
cellaris. (№85-сурет-жоба)

Ерекшел іктері:
Буын беттері ер тәрізді болып келген- 

дікген, екі білікті ер тэрізді буындарга жа
тады. Бүл буындарга бас бармақ-алақан 
буынын, art.carpometacarpea pollicis, т.б. 
буындарды мысалға келтіруге болады.

Қызметі:
а) көлденең буын бойынша: бүгіледі, fieх- 

tio, жазьшады, extensio;
э) сагиталді білік бойынша: экеледі, aduc- 

tio, әкетеді, abductio;
б) көлденең жэне сагиталді білік бойын

ша, айналма бағытта қозғалыстар, circum
ductio, болады.

Көп немесе үш білікті буындар.
Көп немесе үш білікті буындар, өмірдің 

талабына сай динамикалық козғалыстардың 
нәтижесінде пайда болған түзілістер.

Бүл қүрылымдар, буын беттерінің түр 
ерекшеліктеріне жэне қозғалыстардың кө- 
леміне байланысты: а) шар тэрізді; э) жэне 
буын беттері бір-біріне сэйкес жалпак бу
ындарга бөлінеді.

Оларға тоқталар болсақ:
Буын беттері иіар тәрізді буындар, art. 

spheroidea (№85-сурет).
Шар тэрізді буындардың бір беті, дөңес, 

шар тәрізді болып келсе, екінші буын беті 
буын ойысын қүрайды.

Мысалы, иык буыны, art. humeri.

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, шар тэрізді буындар, буын 

бетінің көлемі мен буында болатын коз- 
ғалыстың өте көлемді болу себебі буын 
ойысының көлемі, буын басының көлеміне 
Караганда шағын келуіне байланысты.

-  Екіншіден, буын қапшығын бекемдеуші 
қосымша байламының санының аздығына 
байланысты.

Қызметі:
Мүндай буындардың қызметін, теория- 

лык түрғыда қарайтын болсак, буын бетінің 
радиуысының көлеміне байланысты, коз- 
ғалыстар бір-біріне тік бағытта, буын ба- 
сында қиылысып өтетін, үш біліктің: көл- 
денең, сагиталді жэне тік біліктің бойында 
өтеді. Мысалы:

1. Көлденең біліктің бойында: а) бүгіледі, 
flechio; э) жазылады, extensio.

2. Сагиталді біліктің бойында: а) әкеледі, 
adductio; э) әкетеді, abductio.

3. Тік біліктің бойында: а) ішке карай, 
pronatio; жэне э) сыртқа қарай, supinatio, 
бүрылады.

-  Күрделі қозгалыс кезінде, үш біліктің 
бойында, айналмалы қозғалыстар, circum
ductio, мен шеңбер бағытга, rotatio, қозга- 
лыстар айқын байқалады.

Сонымен қатар, үш білікті шар тэрізді 
буындардың екінші түрі, жаңғак тәрізді бу
ындар, art. cotylica, ажыратылады.

-  Жаңгақ тэрізді буындарга, мысалы: 
жамбас буыны, art.coxae. Бүл буындардың 
өзгешеліктеріне тоқталар болсақ.

Ерекшел іктері:
-  Біріншіден, шар тэрізді буындардың 

екінші түрі болып саналады.
-  Екіншіден, негізгі шар тэрізді буын- 

дардан айырмашылығы, буын ойысы терең

105



ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

шұңғылдау келіп, буын басының 3/2 бөлігін 
көмкеріп орналасқан.

-  Үшіншіден, буынның ойысының түр 
ерекшеліктеріне байланысты қозғалыстық 
көлемі шамалы келсе, жаттығуға байла
нысты қозғалыстың көлемі шектелмеген. 
Әсіресе гимнаст шеберлерде.

Буын беттері, жалпақ буындар,
(articlatio plana. №85-сурет-жоба).

Өзгешеліктері:
-  Біріншіден, жалпақ буыннан көп неме

се үш білікті буындардың туындысы болып 
саналады.

-  Екіншіден, буын беттері үлкен шардың 
шағын кесіндісі ретінде қарастылады.

Қызметі:
Буын беттерінің шағын келуіне байла

нысты, қозғалыстың көлемі үш біліьсгің бо
йында шамалы жылжымалы бағытта қоз- 
ғалады. Мысалға, омыртка аралык буынды 
мысалға келтіруге болады (№85-сурет).

Катан буындар.
(ampiartrosis).

Ерекшеліктері:
-  Қатаң буындар деп, буын беттері әр- 

түрлі, буын капшығы қысқалау келіп, тарты- 
лып орналаскан жэне буын қапшығы мықты 
байламдар аркылы толыктырылған, қосы- 
лыстарды немесе буындарды айтамыз.

Мысалға, мыкын-сегізкөз буыны, art. sa- 
croiliaca.

Қызметі:
а) Біріншіден, бүл қосылыстардың буын 

беттері өте тығыз беттесіп орналасуына 
байланысты, қозғалыстар шамалы.

ә) Екіншіден, бүл қосылыстар: тіректік, 
корғаныштык қызмет атқарып қоймай, де
нете түсетін салмақты жеңу.

Жеке топ сүйектердің аралық 
қосылыстардың ерекшеліктері.

Түлға сүйектері деп симметриялық жаг-

дайда, үздіксіз жэне үздікті косылыстар 
арқылы тізбектеліп орналасқан үш топ сү- 
йектердің:

а) омыртқа бағанасы, columna vertebralis, 
мен; э) 12 жұп қабырғалардың, os costae-, 
жэне б) төс сүйегінен, os sternum, түратын 
сүйектердің жалпы жиынтығын айтамыз.

Олардың аралығындағы қосылыстарға 
токталар болсақ: '

I. Омыртқа бағанасы, columna vertebralis: 
-  Біріншіден, тізбектеліп, үздікті жэне үз- 

діксіз қосылыстар арқылы тізбектелініп, тік 
багытта орналаскан 33-34 омыртқалардың 
тізбегінен жайғасқанын;

№ 90-сурет. О м ы р тқал ар д ы ц  ар а л ы к  
қ о сы л ы стар ы н ы н  көріністері.

1- сары түсті байлам. 2- омырткалардың арткы бойлық 
байламы. 3- омыртқалық дискі. 4- омыртка аралык 

тесік. 5- омырткалардьщ алдыңғы бойлық байламы.
6- омыртка аралык буын.7-омырткалардың кылкан 
аралык байламы. 8- омыртқалардың кылкан үстілік 

байламы.
-  Екіншіден, сырткы пішініне қарай ти- 

пикалық немесе шын омыртқалардан жэне 
атипикалық немесе жалған омыртқалардан 
түратындығын;

-  Үшіншіден, тіректік, корғаныштық қыз- 
мет атқаратын кұрылымға жататындығын;

-  Шын омыртқалар, үш бөліктен:
а) денесінен; э) омыртка тесігін құраушы
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доғасын; б) эртүрлі бағытта орналасып 
қоймай, атқаратын қызметі күрделі 3 жүп, 
1 тақ 7 өсіндіден түратындығын жоғарыда 
айтып өткенбіз.

Олардың аралығындағы қосылыстарға 
тоқталар болсақ:

I. Омырткалардың денесі, corpus verte 
brae, сыртқы пішініне қарай қысқа сүйек- 
терге, атқаратын қызметі жағынан тірек тік 
қызмет атқаратындықтан омыртка денесіне 
түсетін салмақтың деңгейіне байланысты, 
барлық омырткалардың көлемі бірдей емес- 
тігі белгілі.

Сол себепті, III—VII мойын омыртқалар- 
дың барлық кеуде, бел омыртқалардың де- 
нелерінің жоғарғы жэне төменгі беттері, 
омыртка бағанасына түсетін ауыртпалықты 
жеңу үшін:

а) омыртқа аралык дискімен, discus inter- 
ver-vertebralis;

ә) омыртқа бағанасын тік үстап, бекем- 
деуші, бойлық алдыңғы байламдары, lig. lon- 
gitudinale anterior et posterior, бекемделген 
(№90-сурет).

Бүл анатомиялык құрылымдардың ерек- 
шеліктеріне тоқталар болсақ:

Омыртқа аралық дискі.
Омыртқа аралыц дискі, discus interver- 

tebralis, шеміршекті: дэнекер тінді-фиб-
розды кұрылым (№91, 3, 5-сурет).

4

№ 91-сурет. О м ы р тк а  ар а л ы к  дискінін  көріністері.

1 - омырткалардың буын өсіндісінің аралык буыны. 
2- омыртқалардың артқы бойлык байламы. 3- дискінің

сілікпе тэрізді ядросы. 4- омыртқалардың алдыңғы 
бойлык байламы. 5- омыртка аралык дискінің шенбер 

бағытта фиброзды тіні. 6 -  сары байлам.
7- омырткалардың төменгі буын өсіндісі.

8- омыртқаның жоғарғы буын өсіндісі.
9- кылқан ұстілік байлам.

Бүл кұрылымның қалындығы омыртка 
бағанасына түсетін салмақгың деңгейіне бай
ланысты, қалыңдығы бірдей емес, бел омырт- 
каларда калыңдау келсе, сегізкөз сүйегінде, 
қимылсыз болғандыктан сүйекке айналып, 
сегізкөз сүйегінің көлденең сызықшасын, 
lineae transversae, кұрайды (№91-сурет).

Құрылысы:
Жалпы омыртқа аралық дискі денеге 

түсетін салмақты жеңу үшін, серіппе ке- 
месе «пружиналық» қызмет атқаратындьщ- 
тан:

а) сыртқы бөлігі шеңбер бағытта орна
ласкан, ірі талшықты, қалың фиброзды сақи- 
надан, anulus fibrosus, түрса;

э) орталық бөлігі, салмакты жеңіп, қар- 
сы түрушы, сілікпе аморфты дискінің ядро- 
сынан, nucleus pulposus, түрады (№91, 3-су- 
рет).

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, омыртқа аралык дискінің 

көлемі, омыртқа денелерінің жогаргы жэ
не төменгі беттерінің көлеміне карағанда 
үлкендеу келуіне байланысты, омыртқаның 
жиегінен көлденең бағытта шығыңқы түрде 
орналасуы сол себепті.

-  Екіншіден, дискілердің биіктігі немесе 
қалындығы, омыртқа бағанаскна түсетін сал- 
мақтың ауыртпалығына байланысты, барлык 
омыртқаларда бірдей емес.

Мысалы: мойын омыртқаларда -  5-6 мм 
болса, кеуде омыртқаларда -  3—4 мм; бел 
омыртқаларда -  10-12 мм-дей.

-  Үшіншіден, дискінің калыңдығы, қыз- 
метіне байланысты алдынан артқа карай өз- 
гермелі келеді. Мысалы:

а) кеудС омыртқалардың, омыртқа аралық 
дискілердің алдыңғы бөлігі жүкалау келсе,

э) мойын омыртқалар мен бел омыртқа- 
лардың аралық дискілердің артқы бөлігі жұ- 
қалау келген.
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-  Төртіншіден, ғылыми зерттеушілер, 
Паншиннің, (1973), Чепнойдың, (1978), Каз- 
миннің (1981) жж. еңбектеріне сүйенсек, 
омыртқа аралық дискі арқылы қосылыстар 
үздікті қосылыстардың ерекше түрі ретінде 
қарастырылады.

Мысалы:
а) омыртка аралық дискінің, пульпоздык 

сілікпе ядроны, nucleus pulposus, буынның 
ішінде орналасқан ядросы ретінде қарас- 
тырылса;

э) дискінің сыртқы шеңбер бағытта ор
наласкан фиброзды сақинаны, anuluspi- 
brosus, буынның капшығы ретінде қарасты- 
рылып коймай, негізгі тіректік кызметін, 
буын капшығы немесе фиброзды сақинаның 
қорғаныштық қызмет аткаратындығы ғы- 
лыми түрғыда дәлелденген.

Авторлардың ғылыми еңбектерінің жетіс- 
тіктеріне сүйенсек:

а) омыртқа аралық дискілер: ер адамда, 
2200 кг салмақка, эйел адамдарда 1400 кг 
салмаққа шьвдас берсе;

э) беріктілігі: ерлерде 310 кг, эйелдерде 
210 кг.

Омыртқа дискінің салмақка карсы түру 
төзімділігі бірдей емес. Мысалы, берікті- 
лігі:

-  Бірінші орында, жоғарғы IV-V бел 
омыртқаның аралығындағы дискі болса;

-  Екінші орында V-бел омыртка мен I- 
сегізкөз омыртқаның аралығындағы дискі 
болса;

-  Үшінші орында: a) III—IV -бел омыртқа- 
лардың; э) I—II, ІІ-ІІІ-бел омыртқалардың 
аралығындағы дискілер.

Ауытқулары:
Омыртқа аралық дискілерге түсетін сал- 

мақтың ауыртпалығына байланысты, әсіре- 
се карт адамдарда, дискілердің сыртқы фиб
розды шеңберлі сақинаның жүқаруына бай
ланысты практикалык мэні өте зор, дискілер 
сілікпесінің: омыртка өзекшесінің ішіне не
месе сыртқа өтуі немесе «жарығы» жиі 
байқалады.

Сонымен катар, омыртқа аралық дискі- 
лерді қозғалыс кезінде буынды бекемдеуші:

а) алдыңғы жэне э) артқы бойлық байлам- 
дар арқылы бекемделген. Оларға тоқталар 
болсақ:

1. Омыртца баганасының алдыңгы бой- 
лық байламы, lig. longitudinales anterior, ол 
шүйде сүйегінің негізінің төменгі бетінен 
басталып, томен бағыт алып, омыртқа дене- 
сінің алдыңғы беттерін бекемдеп, алдыңғы 
сегізкөз-құйымшақ байламына, lig. sacroco- 
cygea anterior, үласады (№90, 3-сурет).

Қызметі:
Омыртқа аралық дискіні бекемдеумен ка

тар, омыртка бағанасын тым артка қарай 
шалкаюына тосқауыл жасау.

2. Омыртқа бағанасының артқы бай
ламы, lig.longitudinaes posterior, ол, шүйде 
сүйегінің ылдиынан, clivus, басталып, шүй- 
де ауыз омыртка буыны, art.atlantoocipitalis, 
мен ауыз омыртка-білік буынынын, art. 
atlantoaxialis, буындардың артқы бетін 
көмкеріп, томен бағытта омыртқа аралық 
дискілерді бекемдеп, терең сегізкөз-қүйым- 
шақ байламына, lig.sacrococ cygium profun
dus, үласады (№90, 2-сурет).

Қызметі:
Омыртқа аралық дискінің артқы бетін 

бекемдеп қоймай, омыртка бағанасының 
қалыптан тыс ауытқуына карсы түру.

Омыртқаныц доғаларының аралық 
қосылыстары.

Омыртқалардың доғалары бір-бірімен 
созылмалы дәнекер тіндер мен өзара байла- 
нысып орналасқандыктан сары түсті байлам, 
lig.flava, деп аталынады.

Қызметі:
Омыртқа өзекшесінің артқы қабырғасын 

кұрап, жүлында тітіркеністерден қорғау.

Омыртқалар өсінділерінін аралық 
қосылыстары.

Шын немесе негізгі омыртқалар 7 жүп 
жэне тақ өсінділерден түратынын білеміз.

Олардың өзіндік қосылыстарының ерек- 
шеліктеріне тоқталар болсақ:
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1. Омыртқалардың қылқанды немесе ар- 
қалық өсінділері, processus spinalis:

-  Үздіксіз қылқан аралық байламдар, lig. 
interspinalia, арқылы байланысып қоймай;

-  Қылқанды өсінділердің ұштары, қыл- 
қан үстілік байламдар, lig. supraspinalis, ар
кылы байланысқан.

Бұл байлам, өрлеме бағытта мойын ай- 
мағына қарай өтіп, шүйде-ауыз омыртқа буы
нын бекемдеуші желке байламына, lig nuc- 
һае, үласады (№90, 8-сурет)

Қызметі:
Омыртқа бағанасын қалыпты жағдайда 

бекемдеп ұстап тұру.
2. Омыртқалардың көлденец өсінділері, 

processus transversus, бір-бірімен омыртқа 
аралык байламдар, lig. intertransversae, ар
кылы байланысқан.

Қызметі:
Омыртқа бағананы тік үстап, бүйір қап- 

талына қарай ауытқуына қарсы түру.
3. Омыртцалардың буын өсінділері.
Омырткалардың буын өсінділеріне, рго-

cesus articularis, келеек, ол үздікті омыртқа 
аралық буын, art.intervertebralis, арқылы 
байланысқан (№91, 1-сурет).

Ерекиіеліктері:
а) буын бетгері, facies articularis, іргелес 

омыртқалардың буын өсінділерінің буын 
беттері арқылы бір-біріне сәйкес беттесіп 
орналасса;

э) буын бетгері, гиалин шеміршегімен 
көмкеріліп: мойын, кеуде омыртқаларда жал- 
пақ тегіс орналасса, бел омыртқаларда ци
линдр багытта орналасқан.

б) буын қапшығы, сapsula articularis, 
буын беттерінің жиегінің бойында тартылып 
орналаскан.

’ в) буын капшығының бекемдеуші өзіндік 
байламдары жоқ, жанама: көлденең өсінді 
аралык, қылқан аралық байламдары арқылы 
бекемделген.

Қызметі:
Буын бетгерінің түр ерекшеліктеріне бай

ланысты, үш білікті жалпак буынның қата- 
рына жататындықтан:

а) мойын, кеуде омырткаларда жылжыма 
бағытта, үш біліктің бойында шамалы қоз- 
ғалыстар байқалса;

э) бел омыртқаларда, буын беггері ци
линдр тэрізді болып келгендіктен, тік бі- 
ліктің бойында ішке жэне сыртка бүрылу 
кызметін атқару.

Омыртқа баганасы мен бас сүйектіц 
аралығындағы косылыстар.

Бас сүйек пен омыртқа бағанасының ара- 
лығындағы күрделі қозғалыстар өз алдына 
дербес, бірнеше үздікті немесе буындар 
арқылы атқарылады. Оларга тоқгалар болсак:

1. Ауыз омыртца -  шүйде буыны, art. at- 
lantoocipitalis, (№92, 9-сурет).

Ерекшеліктері:
а) буын беттерінің түр ерекшеліктеріне 

байланысты айдаршық тәрізді II білікті, ана
томиялык құрылымы бөлек, қызметі бір 
комбинациялық буындарға жатады.

э) буын басы, шүйде сүйегінің айдаршы- 
ғынан, condylus occipitalis, буын ойысы, ауыз 
омыртканың айдаршықтық ойысынан, fossa 
condylaris, түрады. Буын беттері үйлесімді, 
гиалин шеміршегімен көмкерілген.

б) бұл буынның буын қапшығы, буын 
беттерінің аралыгында орналасқан.

в) буын капшыгының өзіндік байламы 
жоқ, іргелес буындардың байламдары ар
кылы бекемделген.

Қызметі:
1. Көлденең білік бойынша бүгіледі, flex- 

іо\ э) жазылады, extension,
2. Сагиталді білік бойынша: а) әкеледі, 

adductio', э) әкетеді, abductio.
3. Екі біліктің бойында, айналма бағытта, 

circumductio, қозғалады.
2. Ауыз омыртңа-білікті омыртқа буы

ны, art.atlantoaxialis, (№92, 8-сурет).
Ауыз омыртқа мен білікті омырткалар- 

дың аралығындағы косылыстар, топогра- 
фиялық орналасуы мен күрылымы бөлек 
қызметі бір:

а) орталық ауыз омыртқа-білік буыны, art 
atlantoaxialis mediana, мен;
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№ 92-сурет. М ойы н ом ы р ткал ар ы  мен шүйде 
сүйегінің а р а л ы к  буы ндары  мен байлам дары .

1- шұйде сүйегі. 2- тістік жоғарғы байлам. 3- ылди.
4- канат тэрізді байлам. 5- ауыз омыртқаның тісі.

6- ауыз омыртқа. 7- II- мойын немесе біліктік омыртка. 
8- ауыз-білікті буын. 9- шүйде ауыз омыртка буыны.

№ 93-сурет. Ауыз ом ы ртка мен б іл іктік  ом ы рткан ы н  
тіс а р а л ы к  косы лы стары .

1- біліктік омыргканың тісі. 2- ауыз омыртка біліктік 
ортаңғы буын. 3- ауыз омыртқаның көлденең байламы.

4- омыртканын арткы бойлык байламы. 5- тектория 
жарғағы. 6- буын аралык куыстык.

Ерекшеліктері:
а) буын беттерінің түр ерекшеліктеріне 

байланысты, жай цилиндр тәрізді I білікті 
буындардың катарына жатады.

э) буын басы, білікті омыртқаның тіс тэ- 
різді өсіндінің буын беттерінен тұрса;

б) буын ойысы, ауыз омыртқаның тістік 
шункыршасынан, fovea dentis atlantis, құрал- 
ған.

в) буын беттері үйлесімді, гиалин ше- 
міршегімен көмкерілген.

г) буын капшығы буын беттерінің ара- 
лығында, тартылып бойлай орналасып пой
май, тіс тэрізді өсінді мен көлденең өсіндінің 
аралығында орналаскандыісган, бір білікті, 
цилиндр тэрізді буындардың қатарына жа- 
туы сол себепті.

Бул буынның байламдары, латералді ауыз 
омыртқа-білік омыртқа буынына да ортақ 
болғандықтан, төменде баяндалынады.

2.Латералді ауыз омыртқа-білік омыртқа 
буыны, atlantoaxialis lateralis, (№92, 8-су- 
рет).

Құрылысы:
а) буын беттері, ауыз омыртқаның тө- 

менгі буын өсіндісінің буын беттері мен 
білікті омыртқаның жогаргы буын өсінді- 
сінің буын беттерінің беттесу нәтижесінде 
қуралған.

э) буын беттері үйлесімді жалпак, үш 
білікті буындардың қатарына жатады.

б) буын капшыгы буын беттерінің ара- 
лығында тартылып орналаскан.

в) буын қапшығының байламдарын, жо- 
ғарыда айтып өткенбіз, ол орталық жэне 
латералді, ауыз омыртка -  білік омыртқа 
буынына ортак. Оларға тоқталар болсақ.

Байламдары:
Бүл екі буынның буын қапшығы мына 

төменде аталған байламдар арқылы бе
кемделген:

а) жоғарғы үштық байлам, lig. apitis su
perior, ол тістік өсіндіден басталып, нгүйде 
сүйегінің ылдиына барып бекісе;

э) төменгі үштық байлам, lig. apitis in
ferior, ол тіс тэрізді өсіндіден ІІІ-мойын 
омырткаға бағыт алган.

б) қанат тэрізді байламдар, lig. alaria, 
ол тіс тэрізді өсіндінің бүйір капталынан 
басталып, латералді бағытта өтіп, ауыз 
омыртканың латералді бөлігіне бекіген.

в) келесі бүл буынның көлденең байла
мы, ол ауыз омыртканың бүйір бөлігінің,

ә) латералді ауыз омыртқа-білік омырт
ка буындардан, art.atlantoaxialis lateralis, 
түрады.

Оларға жеке тоқталар болсак:
1. Орталық ауыз омыртқа-білік омыртка 

буыны, art.atlantoaxialis media, (№93-сурет).
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massa lateralis, аралығында, тіс тэрізді 
өсіндінің артқы бетін жауып, көлденең ба- 
ғыгга орналасып коймай, бұл буынның басқа 
да байламдарымен бірлесіп, ауыз омыртқа- 
білік буынның айкаскан «крест» тәрізді 
байламын, lig .cruciforme atlantis, кұрайды 
(№94-сурет).

№ 94-сурет. Ш үйде сүйегі мен м ойы н 
ом ы р тк ал ар ы н ы н  ар ал ы гы н д агы  буы ндар мен 

байлам дарды н  іш кі көрінісі.

1 - біліктік омыртқаньщ тісінің қанат тэрізді байламы.
2- біліктік омыртқаның тістік жогарғы байламы.
3- буын қапшыты. 4- тектория жарғағы. 5- ауыз
омыртқаның крест тэрізді байламы. 6- шұйде

ауыз омыртқа буынынын буын капшығы. 7- ауыз 
омыргқанын көлденең байламы.

г) бүл байламның сыртқы немесе омырт- 
қаға караған беті, жамылғы жарғақ, mem- 
brana tectoria, аркылы жауып орналасқан.

Ол омыртка бағанасының артқы бойлык 
байламының, lig.longitudinale posterius, жал- 
ғасы болып саналады.

Қызметі:
Бұл екі буындарда, буын беттерінің түр 

ерекшеліктеріне қарамастан вертикалді білік 
бойынша, басты оң жэне сол жаққа бұру.

Сайып келғенде айтарымыз, тұлға сүйек- 
терді кұраушы, 33-34 омырткалар, үздікті 
жэне үздіксіз қосылыстар арқылы қызметі 
өте күрделі омыртка бағанасын түзеді.

Бүл қүрылымның ерекшеліктеріне жеке 
токталар болсақ.

Омыртқа бағанасы.
(№95-сурет)
Омыртқа бағанасы, columna vertebralis, 

тіректік, қорганыштық жэне динамикалык 
күрделі кұрылым.

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, омыртқа бағанасы, бүкіл 

денеге түсетін салмақтың тірегі болып кой
май, кеуде қуысы мен іштің, жамбас куы- 
сының жэне омыртка өзекшесін кұрап 
қоймай, қызметі күрделі ағза.

-  Екіншіден, омыртқа бағанасының ұзын- 
дығы ересек ер адамдарда шамамен 170 см- 
дей. Бүл жағдайда: мойын омырткаларда -  
13 см, кеуде омырткаларда -  30 см, бел 
омырткаларда -  18 см, сегізкөз-қүйымшак 
омыртқаларда 12 см шамасындай. Бүл өл- 
шем, эйелдерде 3 см томен. Карт адамдар
да кеми бастайды. Омыртқа бағанасының 
үзындығы, жалпы адам денесінің ұзынды- 
ғының 2/5 ара катынасына тең.

-  Үшіншіден, омыртка бағанасына түсе- 
тін салмактың көлеміне байланысты жо- 
ғарыдан томен бағыты үлкендеу келсе, 
сегізкөз сүйегінде, төменде сүйірлеу келген.

-  Тортіншіден, омыртқа бағанасының бү- 
йір капталында, омыртка аралық нервтер мен 
қан тамырлар өтетін 23 жүп, омыртка аралык 
тесіктер foramen intervertebralis, орналаскан.

А Ә

№ 95-сурет. О м ы р тк а  б аган асы н ы ц  иіндері.

А — жас нәрестенің омыртца баеанасы.
Ә — ересек адамдардың омыртца баганасы.

I- мойын лордозы. II- кеуде кифозы. III- бел лордозы. 
IV- сегізкөз кифозы.

1- мойын омырткалар. 2- кеуде омырткалар.
3- бел омырткалар. 4- сегізкөз жэне кұйымшак 

омырткалар. 5- I-кеуде омыртка.
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Омыртқа бағанасы, кұрсактың дамуына 
жэне өмірге келгеннен кейінгі өмірдің тал- 
қысына жэне тік бағытта жүруіне байла
нысты, сагиталді жазықтың бойында орна
ласкан тұрақты физиологиялық иіндердің 
екі түрі:

а) дөңес жағы алға карап орналаскан, 
мойын, бел лордоздары мен, lordosis',

э) ойыс жағы, алға қарап орналасқан: 
кеуде, сегізкөз иіндері немесе кифозы, ky
phosis, ажыратылады (№95-сурет).

Жастьщ ерекіиепіктері:
а) 2-3 айлык нэрестелерде басын котере 

бастаған кезде, мойын лордозы пайда болса,
э) 5-6 айлық даму кезінде отыра баста- 

уына байланысты, кеуде иіні немесе кеуде 
кифозы қалыптаса бастайды.

б) 9-12 айлык даму кезінде тік тұрып 
тэй-тэй жүруіне байланысты, бел лордозы 
қалыптасады.

в) бүл иіндер, 1 жаста да барлық иіндер 
толык калыптасады.

г) бел иіндердің бекемділігі, 12-14 жаста 
толык калыптасады.

д) эйелдерде, кеуде кифозы мен бел лор
дозы ерлерге қарағанда айқын байқалады.

е) омыртқа бағанасының жалпы берікті- 
лігі мен серпімділігіне келеек, ол жуан темір- 
бетоннан 18 есе мықты.

Қызметі:
Омыртка бағанасын козғалысқа келтіру- 

ші тұлга бұлшықеттерінің эсерінен мына 
төмендегі козғалыстар байкалады:

I. Фронталді білік бойынша алға, артқа 
170-245° бойында қозғалады.

1. Бүгілген жағдайда:
а) кылқанды немесе арқалық өсіндінің 

аралығы алшақтап, омыртқа бағанасының 
алдыңғы бойлық байламы босаса;

э) керісінше, бүл қозғалысты омыртқа 
бағанасының саты түсті байламы мен артқы 
байлам тежейді.

2. Омыртка бағанасы артка қарай шал- 
қайган жағдайда, омыртка бағанасының 
алдыңғы бойлық байламы керіледі, басқа 
барлық байламдары босайды.

II. Сагиталді білік бойынша әкелу, әкету 
козғалыстар 165 ° аралыгында өтеді;

III. Тік немесе вертикалді білік бойынша

оң жэне сол жаққа бүрылу, бел омыртқа- 
лардың аралык буындарында 120° аралы
гында байқалады.

Өмірде, омыртқа бағанасында байқала- 
тын негізгі физиологиялық козғалыстар:

-  Біріншіден, омыртқа аралық дискінің 
биіктігіне байланысты мойын бел айма- 
ғында өтсе;

-  Екіншіден, кеуде маңындағы қозғалыс- 
тың шектелуі:

а) кеуде омыртқалардың кылқанды өсін- 
ділердің шүғыл томен карап, бір-біріне жа- 
қын орналасуына;

э) буын өсінділер беттерінің көлденең 
жазьщтың бойында орналасуына байланыс
ты немесе тәуелді.

Практикалыц мэні:
Омыртқа бағанасы, қүрсактық даму ке- 

зіндегі нэрестелерде, нэзік серпімділігі мен 
беріктілігі томен болғандыктан, акушерлік 
клиникада эйелдер босанар кезде, омыртқа 
бағанасының жарақаттануы жиі байқалады. 
Сол себепті, бүл жағдайларды ескеру керек 
деп білеміз.

Ауытқулар:
Омыртқа бағанасы түзды минералді зат 

алмасу процесінің өзгеріске үшырауына 
байланысты, жүлын невтер мен қан тамыр- 
ларды жарақаттаушы ауытқулар немесе 
сколиоздар жиі кездеседі (№95-сурет).

Омыртқа баганасының 
рентген анатомиясы

№ 9 6 - с у р е т .  О м ы р т қ а н ы ң  р е н т г е н о г р а м м а с ы .
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II-тарау. СҮЙЕК АРАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР (ARTROLOGIA)
Омыртка бағанасының алуан түрлі па- 

тологиялық өзгерістерін анықтап, оларды 
дәйекті түрде анықтап, дұрыс емдеуде, 
рентгенологияльщ сараптау тәсілінің маңызы 
зор деп білеміз. Сол себепті, омыртқа баға- 
насының негізгі рентгено-анатомиялык көрі- 
ністеріне сипаттама түрінде тоқталуды жөн 
көрдік.

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, омыртқалардың, әсіресе бел 

омыртқалардың денелері, R-грамада, қым- 
шалау келіп қоймай, омыртқа денелерінің 
биіктігі, төмен бағытта үлкейе келсе;

-  Екіншіден, омыртка доғасының аяқша- 
сы, pediculus arcus vertebrae, көлденең ке- 
сіндісінде, рентген көлеңкесі дөңгелек не
месе сопақша пішінді келіп, омыртқа де- 
несінің көлеңкесімен қабаттасып жакын ор- 
наласады.

-  Үшіншіден, омыртқалардың арка неме
се қылқанды өсіндісі, procesus spinosus, көл- 
денең кесіндісінде, сопақша немесе овал 
тэрізді болып көрінсе.

-  Тертіншіден, омырткалардың буын өсін- 
ділері мен, procesus articularis, буын аралық 
рентгенологиялық саңылаулары көрініс тап- 
пайды.

Қабыргалар мен омыргкалардын
және төс сүйегінін аралығындағы

қосылыстар.
' 2

№97-сурет. Омыртка мен каб ы р ғал ар д ы н  ж эне төс 
сүйегінін ар ал ы ғы н д ағы  косы лы стар .

1 -  омыртқаның көлденең өсіндісі. 2- қабырға көлденең 
буын. 3- кабырғаның бүрышы. 4- кабырғаның денесі. 
5- омыртқа буынының буын капшығы. 6- төсқабырға 

байламы. 7- төс сүйегі. 8- төс сүйегінің жарғағы.
9- кабырғаның шеміршекті үшы. 10- қабырға басының 

сәуле бағытта орналаскан байламы.

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, қабырғалар, oscostae, то- 

пографияльщ орналасуына карай, түлға сү- 
йектерге жатса;

-  Екіншіден, қүрылысы.сүйектік жэне 
шеміршектік беліктен түратындығын; сү- 
йектік бөлігі, денесінен жэне тестік омырт- 
қалық ұшынан түратындығын;

-  Үшіншіден, кеуде торын кұрап, корға- 
ныштык міндетін атқаратындығын жоғарыда 
айтып откенбіз.

Олардың аралығындағы қосылыстарға 
тоқталар болсак:

Қабырғалар денелерінің аралық 
косылыстары

Қабырғалардың денелері, corpus costae, 
үздіксіз, кабырға аралық ішкі жэне сырткы 
жаргақтар, membrana intercostalis externa et 
interna, аркылы байланыскан.

Қызметі:
а) қабырғалардың аралығын, бір деңгей- 

де үстап түрумен қатар;
э) кабырға-омыртқа буындар мен кабыр- 

ғатос буындарды бекемдеумен қатар, қор- 
ғаныштык кызмет аткару.

Қабырғалардың омыртқалық 
үштарының косылыстары.

№ 98-сурет. О м ы р тк ал ар  мен кабы рғаларды н  
арасы н д ағы  к о сы л ы с іар :

I - кабырға басының сәуле багыгга орналаскан 
байламы. 2- кеуде омырткасы. 3- қабырға басының 

буыны. 4- кабырғаның мойыны. 5- кабырға көлденең 
байлам. 6- кабырга колденең буын. 7-кеуде омырг- 
каның көлденең өсіндісі. 8- омыртка тесігі. 9- кеуде 

омыргканың кылқаны. 10- омыртқаның доғасы.
11- кеуде омыртканың жоғарғы осіндісі.

12- латералді көлденең қабырға байламы.

-  Қабырғалардың омыртқалық үштары, 
extremitas vertebralis, омыртқа торын қүрау 
үшін, екі үздікті:
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а) қабырға басының буынымен, art.capitis 
costae’,

э) қабырға-көлденең өсінді буыны, art. 
costotransversae, арқылы косылыстар түзіл- 
ген. Оларға тоқталар болсақ:

1. Қабырға басының буындары, art. сарі- 
tiscostae (№98-сурет).

Қүрылысы: ,
а) буын басы, ІІ-Х-қабырғалардың конус 

тэрізді буын бетгері мен I, XI, ХІІ-қабыр- 
ғалардың басының жалпак буын беттерінен 
түрса;

э) буын ойысы кеуде омыртқалардың қа- 
бырғалық толық жэне жартылай жоғарғы 
төменгі қабырғалық шұңқыршалардан, jovea  
costalis, кұралған;

б) буын беттері үйлесімді, ірі талшыкты 
шеміршекпен көмкерілген;

в) буын қапшығы жүқалау келіп, буын 
беттерінің жиегіне барып, тартылып бе- 
кемделген.

г) байламдары буын капшығының ішін- 
дегі жэне сыртындағы байламдардан тұ- 
рады. Оларға:

а) буын цапшыгының сыртцы байлам- 
дарына кабырға басының сэуле бағытта 
орналасқан байламы, lig. capitis costa ra- 
diatum, ол қабырғаның мойын түсынан 
басталып, кеуде омыртқа денесінің бүйір 
қапталына барып бекіп, буын қапшығының 
алдыңғы қапталын бекемдеу.

ә) буын цапіиыгының ішкі байламдары- 
на, қабырға басының, буын аралық ішкі 
байламы, lig. costae interfmiculare, ол II- 
Х-қабырғалардың басының қырқасы мен 
омыртқа аралық дискінің аралығында кол- 
денең бағытга орналасқан.

Қызметі: буын аралық бетгерін бірдей 
кашықтыкта ұстау.

2. Қабырға-колденең осінді буыны, art. 
costatransversae, (№98, 5-сурет).

Құрылысы:
а) буын басы кабырғалардың томпеше- 

гінің буын бетінен,/ас/е? articularis tuberculi 
costae\

э) буын ойысы, кеуде омыртқалардың 
көлденең осіндісінің, қабырғалық шүңкыр- 
шасынан, fovea costalis processus transversus;

б) буын қапшығы буын беттерінің жиегі- 
нің бойында тартылып орналаскан.

в) буын қапшығы, латералді жэне аралық 
қабырға-көлденең осінді байламдар, lig. cos- 
totransversarium et lateralis, арқылы бекем- 
делген (№98-сурет).

Қабырғалардың төстік үштарының 
қосылыстары.

Қабырғалардың тостік ұштарының із- 
вест түздары мен сіңірілген шеміршектері, 
cartilago costalis, тес сүйегімен үздіксіз, 
үздікті қосылыстар арқылы үштасып, қа- 
бырға торларын, compages thoracis, қүрауға 
қатысады (№99-сурет).

Бүл қосылыстарға тоқталар болсақ:
1. І-қабырға, тес сүйегі түтқасының қа- 

бырғалық тілігі мен үздіксіз шеміршек тін 
арқылы бірігіп, кеуде торының жоғарғы 
апертурасын, apertura thoracissuperior, құ- 
раса;

2. II-VII-қабырғалардың шеміршектік 
ұштары, тос сүйегі мен үздікті косылыстар 
арқылы үштасып, тесқабырға буынын, art. 
ternocostalis, кұрайды.

№ 99-суреі. Қ аб ы ргалар  мен гөс сүйегінін 
а р а л ы қ  қ осы лы стары .

1- алдыңғы буғана-тес байламы. 2- булана аралык бай
лам. 3- төс-қабырға буынының аральщ байламы.

4- төс-қабырға буынынын аралык байламы. 5- қабырга- 
төс буыны. 6- кабырғалардын шеміршек аралык 

буыны. 7- тес сүйегінің семсерлік ұшы. 8- төс-кабырға 
буынының сэуле бағытта орналаскан байламы.

9- төс сұйегінің жарғагы. 10- сырткы кабьфға аралык 
бұлшыкет. 11- кабырға- бутана байламы.
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ІІ-тарау. СҮЙЕК АРАЛЫК КОСЫЛЫСТАР (ARTROLOGIA)

Ерекшеліктері:
а) буын басы, қабырғалардың шеміршек- 

тік ұштарынан тұрса;
э) буын ойысы, төс сүйегінің қабырғалық 

тілігінен;
б) буын капшығы, сүйектік кабықшамен, 

periosteum, алмастырылған.
в) буын капшыктары, сыртында, қабырға 

басының сәуле бағытта орналаскан бай
ламы, lig.capitis costae radiatum, арқылы бе- 
кемделсе, ІІ-төс-қабырға буынының аралы
гында, буын аралық байлам, lig.stemocostale 
intraarticulare, аркылы бекемделген (№99- 
сурет).

3.VIII, IX, X -  қабырғалардың шеміршек- 
тік үштары төс сүйегіне жетпей, бір-бірі- 
мен бірігіп, кабырға доғасымен, arcus costae, 
қабырғалардың шеміршек аралық буын
дарды, articulationes interchondrales, түзеді 
(№99-сурет).

Қызметі:
Сайып келгенде айтарымыз, 12 кеуде 

омыртқалар мен 12 жүп қабырғалар жэне 
төс сүйегі бір-бірімен үздікті жэне үздіксіз 
косылыстар аркылы бірігіп, қүрылысы мен 
қызметі күрделі қуысын немесе кеуде торын 
қүрайды.

Кеуде торы
і

з
№ 1 0 0 - с у р е т .  К еу де  т о р ы н ы н  а л д ы н ғ ы  б е т ін ін  

квріністері.
1- кеуде торы ны ң кіретін н ем есе ж оғарғы  тесігі.

2- кеуде торынын төс астылык бұрышы. 3- кеуде то- 
рының іпығатын немесе төменгі тесігі.

Кеуде торы, сompagesthoracis, немесе 
кеуде куысы, cavitas thoracis, деп қабырға- 
лардың: а) алдында, тәс сүйегімен;

э) артында, кеуде омырткалар мен қабыр- 
ғалардың аралығындагы қосылыстардың 
жалпы жиынтығын айтамыз (№100-сурет).

Сыртқы көрінісі:
Сыртқы пішіні, калыпты жағдайда, ке- 

сілген конус тэрізді келіп коймай, кеуде куы- 
сын кұраушы: алдыңғы, артқы, бүйір қабыр- 
ғалары жэне жоғарғы, төменгі тесігі немесе 
апертурасы ажыратылады.

Оларға тоқталар болсақ.
I. Қабыргстары.
1. Алдыңгы кабырғасы, paries anterior, 

төс сүйегі мен кабырғалардың шеміршектік 
бөлігінен жэне тәменгі бәлігі жоғарғы бөлігі 
төменгі бәлігіне карағандай, алга қарай ең- 
кіштеу немесе шығыңқы орналасқан (№100- 
сурет).

2. Артқы қабырғасы, paries posterior.
а) 12 кеуде омырткалардан;
э) қабырғалардың омыргкалық ұшынан 

немесе тік багытта орналаскан қабырғалар- 
дың бүрышынан басына дейінгі бәлігінен 
және;

б) қабырға басының буыны, art.capitis 
costae, мен кабырға көлденең буындардан, 
art.costotransversae, түрады (№100-сурет).

3. Бүйір кабырғасы, paries lateralis, ол 
омыртқалардың арқалык немесе кылқандык 
өсінділері мен кабырғалардың бұрышына 
дейінгі аралыкта орналасқан (№100-сурет).

Кеуде торының ішкі бетінің
, топографиясы:
а) артқы немесе омыртқа бағанасының 

бүйір қапталында, омыртқаның денесі мен 
кабырғалардың бұрышына дейінгі аралык
та, тік бағыгга, өкпенің батыңкысы немесе 
жүлгесі, sulci pulmanales, орналасса;

э) кеуде торының ішкі бүйір беті, әкпе- 
нің қабырғалық бетімен тікелей беттесіп 
орналасқандықтан, алдыңғы жэне артқы 
қабырғасына қарағанда, кең жэне ойыстау 
келген.
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б) алдыңғы қабырғасына келсек, тес сү- 
йегі мен қосылыстар аркылы түзіліп, кеуде 
торының алдыңғы қабырғасын құрайды.

Кеуде торының тесіктері немесе 
апертуралары.

Кеуде торының ағзалар мен қан тамыр
лар нервтер кіретін, шығатын жоғарғы жэ
не төменгі тесіктері немесе апертуралары , 
ажыратылады (№100, 1, 3-сурет).

Топографиясы:
1. Кеуде торының жоғарғы тесігі немесе 

апертурасы, apertura thoracis superior.
а) алдыңғы қабырғасы, төс сүйегінің тұт- 

қасымен, manibrium sterni, жэне мойынды- 
рық тілігімен;

э) артқы қабырғасы, І-кеуде омыртқамен;
б) бүйір қабырғасы, І-қабырғаның ішкі 

қырымен шектелген (№100-сурет).
Кеуде торының алдыңғы жиегі еңкіштеу 

келіп, алга жэне төмен бағытта орналасуына 
байланысты, ІІ-ІІІ-кеуде омыртқалардың 
аральщ дискілеріне сэйкес түспалас орна
ласкан.

Кеуде торының жогаргы апертурасы- 
ның пішіні, төменгі апертурасына қараганда 
тарлау жэне овал тэрізді болып келген. 
Сол себепті: а) көлденең ені 10-12 см; 
э) алдыңғы-арткы өлшемі, көлденең өлшем- 
ге қарағанда 2 есе кем немесе 5-6 см.

2. Кеуде торының төменгі тесігі немесе 
апертурасы, apertura thoracis inferior, (№100,
3-сурет)

Топографиясы:
а) артқы кабыргасы, ХІІ-кеуде омырт- 

қамен шектелсе;
э) алдьщгы кабыргасы, тес сүйектің сем- 

серлік ұшымен, processus xipoidus, sterni;
б) бүйір кабыргасы, 7-10 қабырғалардың 

шеміршектік доғасымен, arcus costalis, жэне 
XI, ХІІ-қабырғалардың үштарымен шектел
ген (№100-сурет).

Кеуде торының төменгі апертурасының 
ерекшелікгері.

-  Біріншіден, кеуде торының төменгі 
апертурасының оң жэне сол жақтық доға- 
лары, arcus costalis, төс сүйегінің семсер-

лік үшында, бүрышы төмен бағыт алып 
орналасқан, тес астылық бүрышты, anglus 
supcostalis, кұраса;

-  Екіншіден, төменгі апертурасы жогар
гы апертурасына Караганда, кеңдеу орна
ласкан. Олардьщ: а) алдыңғы-артқы қа- 
шықтығы 13-15 см тең болса; э) көлденең 
өлшемі 25-28 см-ге тең болса.

-  Үшіншіден, төс астылық бүрыштың, 
aqngluscostalis, үшы, артында ХІІ-кеуде 
омыртқасына тұспалас орналаскан.

Кеуде торының сыртңы пішіні.
Кеуде торының калыпты жағдайдағы 

сырткы пішіні немесе көріністері дене бі- 
тіміне тікелей байланысты болғандыктан 
үш түрі: жалпақ, цилиндр жэне конус тэрізді 
түрлері ажыратылады.

Олардың ерекшеліктеріне тоқталар бол- 
сак:

1. Дене бітімі тәпелтек немесе брахио- 
морфты адамдарда:

а) кеуде торының сыртқы көрінісі конус 
тэрізді келсе;

э) төменгі апертурасы, жогаргы аперту- 
раға қарағанда көлемді орналаскан;

б) төс астылық бұрыш доғалдау келіп, 
шамалы төмен қарап орналасқан.

2. Дене бітімі бойшаң долихоморфты 
адамдардың кеуде торының сырткы пішіні:

а) кеуде торының сыртқы пішіні, көзге 
түсерлік, жалпақтау келіп алдан артка ка
рай бағыт алса;

э) кеуде торының тес астылық бүрышы 
еткір, төмен бағыт алып орналаскан.

3. Қалыпты жағдайдағы немесе дене бі- 
тімі мезоморфты адамдардың:

а) кеуде торы цилиндр пішінді болып 
келген;

э) кеуде торының сыртқы пішіні, орташа 
жалпақ, конус пішіндердің аралығында орын 
тепкен.

Кеуде торының жастық, жыныстыц 
ерекшеліктері:

а) жас нәрестелерде алдыңғы-арткы өл- 
шемдері көлденең өлшемдерге қарағанда 
көлемді;
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э) қарт адамдарда кеуде бұлшыкеттердін 
босаңсуына жэне қабырғалардың төстік бө- 
лігінің төмен бағытта түсуіне байланысты, 
кеуде торының сыртқы пішіні жалпақ, ұзын- 
дау келсе;

б) әйелдердің кеуде торы ерлерге Кара
ганда дөңгелек пішінді келген.

Кеуде торының цалыптан тыс 
ауытқулары:

Қалыптан тыс өкпе мен өкпе қаптың 
патологиялық өзгерістерге ұшырауына бай
ланысты, кеуде торының өзгерістерге ұшы- 
рауы жиі байқалады. Олардың негізгі бел- 
гілеріне токталар болсақ:

1. Өкпенің эмфизема ауруына шалдыққан 
жағдайда, кеуде торының көлемі қалыпты 
жағдайға қарағанда, көлемді келіп қоймай:

а) кеуде торының алдыңғы-артқы өлше- 
мі көлденең өлшемге Караганда үлкен;

э) бұғана үстілік шүңқырша айқын бай- 
қалады, қабырғалар горизонталді жағдайда 
орналасады.

б) кеуде торының мүндай жағдайда орна- 
ласуы, көпке созылған өкпе ауруына шал- 
дыққан ауруларда жиі байқалады.

в) созылмалы аурудың үдеуіне байла
нысты, қатты жөтел кезінде, ауаның өкпенің 
жоғарғы бөлігіне өтуіне байланысты, кеуде 
торының сыртқы көрінісі «бөшке» пішінді 
болып келуі жиі байкалады.

2. Кеуде торының «Паралич пішінді» түрі, 
созылмалы өкпе, өкпе қап ауруымен жэне 
өкпе тіндердің фиброзды өзгерістерге ұшы- 
раған ауруларда жиі байқалады. Мүндай 
жағдайда:

-  Біріншіден, кеуде торы ассиметриялық 
жағдайда орналасса;

-  Екіншіден, қабырга аралық қабысып 
орналасуы байкалады;

-  Үшіншіден, екі жақтылық бұғана үсті- 
лік. астылық шүңқыршалар біркелкі жағ- 
дайда орналаспаған.

-  Төртіншіден, демалу кезінде, жауырын 
асимметриялық жағдайда козғалады.

3. Рахит ауруына шалдыққан жағдайда, 
кеуде торының сыртқы көріністері көпші- 
лік жағдайда, жас кезінде кальций тұздар-

дың жетіспеуіне байланысты, кеуде торы
нын көрінісі «тауык пішінді» болып келуі 
жиі байқалады.

Белгілері:
а) кеуде торының, алдыңғы-артқы өлше- 

мі, ұзындау келіп қоймай, төс сүйегі алға 
карап «шығыңқы» орналасса;

э) кеуде торының алдыңгы бүйір қабыр- 
ғасы, ішіне қарай батыңқы орналасып 
қоймай, қабырғалар төс сүйегі мен өткір 
бұрыш қүрап орналаскан.

4. Воронка немесе құйғыш пішінді кеу
де торы, қалыпты жағдайда етікшілерде 
кездеседі. Себебі белгісіз.

5. Кеуде торының қайықша тэрізді пішін- 
дері, жүлынның сиренгигомели ауруына шал- 
дыгуына байланысты кездеседі.

6. Кифоз сколитикалық пішінді, кеуде то
рынын пішіндері, омыртқа бағанасының ту
беркулез немесе ревматоид ауруына үшы- 
рауына байланысты кездеседі.

Сайып келгенде айтарымыз, кеуде торы 
тек қана түлга сүйектердің қосылыстары 
емес, бүкіл кеуде қуысындағы ағзалардың 
қорғанышы болып қоймай, қүрылысы мен 
қызметі өте күрделі, сезімтал, нэзік қү- 
рылым екендігі баршаға аян.

Бас сүйектердіц қосылыстары.
Бас сүйек, os cranium, эмбрионалдық да

му тегі, түлға сүйектері мен қол жэне аяқ 
сүйектері сиякты жарғақтық дэнекер тін- 
дерден дамитындығын білеміз.

Mu сауыты сүйектердің ерекшеліктері:
I. Бүл кұрылымның негізіне, basis ossis 

crani, келеек, кейінгі даму кезінде шемір- 
шектік, одан эрі сүйектік тінді даму саты- 
сынан өтіп, сүйектердің бөліктерін бір- 
біріяен біріктіріп, жеке сүйектерді құрап 
қоймай, сүйектердің бастапкы сүйектік нүк- 
тесін немесе дөңестерін, tueer, жэне сүйек 
аралық шеміршекті, сүйек аралық қосылыс- 
тарды құраса;

II. Ми сауыты сүйектің қақпағы, calvaria 
ossis crani, даму сатысында, шеміршек тінді 
қосылыстардан өтпей, жарғақтық, сүйектік 
даму сатысынан өтіп, эсіресе:
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1. Жаңа туған нәрестелер мен емшек жас- 
тағы балаларда, дэнекер тінді жарғақтық қо- 
сылыстардың қалдығы немесе еңбектерді, 
fonticuli, түзеді.

а) 2 айға дейін, маңдай еңбек пен шүйде 
еңбегін, fonticuli frontali set occipitalis',

э) 2-3 ай аралығында, сына сүйектің ең- 
бегімен, fonticulis sphenoidalis, самай сүйек- 
тің еміздік өсіндісінің еңбегін, fonticuli mas- 
toideus, құрайды (№101, 2-сурет).

2. Бас сүйектің қақпағы одан кейінгі да
му кезінде, мидың қарқынды түрде дамуына 
байланысты, 3-5 жас аралығынан басталып, 
25-30 жас аралығында, түр ерекшеліктері 
мен орналасуы өзгеше жіктер: тісшеленген, 
қабыршақтык арқылы бірігіп, бас сүйектің 
қақпағын, calvaria ossis crani, түзеді (№101- 
сурет).

№ 101-сурет. Ж ас нәрестенің еңбектері.
A -  еңбектердің бүйір жагындагы көрінісі:

Ә -  еңбектердіц жогарыдан царагандагы көріністері: 
1- маңдай еңбек. 2- сына тэріздІ сүйектің еңбегі.
3- сына тәрізді сүйектің үлкен қанаты. 4- маңдай 

дөңесі. 5- мүрын сүйегі. 6- көзжас сүйегі. 7- бет сүйек. 
8- жоғарғы жақ сүйек. 9- төменгі жак сүйек. 10- сыртқы 

есту тесігі. 11- самай сүйектің кабыршакгық бөлігі. 
12- шүйде сүйегінің латералді бөлігі. 13 - еміздіктік 

еңбек. 14- шүйде сүйегінің қабыршактық бөлігі.
15- шүйде еңбегі. 16- тебе дөңесі.

17- маңдай саңылауы.

Бет сүйектердің ерекшеліктері 
Оларға токталар болсақ:
Бет сүйектері эмбрионалдық даму саты- 

сында, тыныс алу, ас қорыту жүйесінің кар- 
кынды түрде дамуына байланысты, адам қаң- 
қасының дәстүрлі: жарғақты, шеміршекті, 
сүйекті түзіліс арқылы бірігіп, бет сү- 
йектің қаңқасын қүрап қоймай, шайнау ап- 
паратының қалыптасуына байланысты, 
шықшыт буынының емірде қалыптасуы сол 
себепті.

Шықшыт буыны
Шъщшыт немесе самай-төменгі жақ 

буыны, art.temporomandibularis, жүп ком
плексы немесе үйлесімді, екі білікті эллипс 
тэрізді буын (№102-сурет).

№ 1 0 2 - с у р е т .  Ш ы қ ш ы т  б у ы н ы н ы н  
с а г и т а л д і  к е с ін д і с і .

1- буындыктөмпешік. 2- жоғарғы синовиалді жарғақ. 
3- латералді канат тәріздІ бүлшыкет. 4-медиалді канат 
тәрізді бұлшыкет. 5-ұрт бұлшықет. 6-біз-төменгі жак 
байламы. 7- төменгі жақтың буын басы. 8- төменгі 

синовиалді жарғак 9- шықшыт буынынын буын 
капшығы. 10-самай сүйектің қабыршағы, 11- шыкшыт 

буынының буын аралык дискісі.

Қүрылысы:
1. Буын басы, томенгі жақ сүйектің ай- 

даршық осіндісінен, processus condylaris, не
месе томенгі жақ сүйектің басынан, caput 
mandibulae',

2. Буын ойысы самай сүйектің томенгі
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жақтық ойысымен, fossa mandibular is, бу
ын аралык төмпешікген, tuberculumintera- 
rticulare, түрады (№102-сурет).

3. Шыкшыт буыныньщ буын беттері, 
facies articularis, буынға түсетін салмақ- 
тың деңгейіне байланысты, ірі талшыкты, 
дэнекер тінді шеміршекпен көмкерілген.

Буынның буын беттері бір-біріне сэйкес 
келмегендіктен, буын беттерін беттестіру 
үшін, жогарғы жэне төменгі беті ойыс жұ- 
қалау, жиегі қалыңдау келген, буын ара
лык дискімен, discus inter articularis, то- 
лықтырылған (№102-сурет).

4. Буын қапшығы, capsula articularis, 
сыртқы пішіні конус тэрізді жэне көлемді 
келіп, кеңістеу келген бөлігі, буын ойысына 
карай бағыт алып орналасып қоймай, буын 
қапшығының бекемделген жері:

Буын ойысында, буын ойысының буын- 
дық бетінің жиегінен және:

а) алдыңда, буындық төмпешікпен, tube- 
culum articulare',

э) артында, тас-дабыл сацылаудың, fissu
ra pertotympanica, бойынан басталып, то
мен бағытта етіп, буын басына карай бағыт 
алады.

Буын басында буын капшығы: 
а) алдында, қанатты бүлшыкегтің шұн- 

кыршасынан, foveapterygoidea, жоғары буын 
бетінің жиегіне барып бекемделсе;

ә) артында, буын капшығы калыңдау 
келіп, 0,5 см томен, буын бетінің жиегіне 
барып бекемделген (№102, 7-сурет).

Сонымен қатар, буын капшығы, буын 
аралық куыстыктың буын беттерін көм- 
керіп, герметикалық жагдайда орналасып 
коймай, буын беттерінің кұрылысы мен 
қызметі бір-біріне үйлесімді жогаргы жэне 
төменгі кабатқа немесе этажға бөлінген.

6. Шыкшыт буыныньщ байламдары. 
Шықшыт буыныньщ байламдары топо- 

графиялык орналасуына жэне атқаратын 
кызметіне байланысты: а) буынның ішін- 
дегі жэне сыртында орналаскан байлам- 
дарға бөлінеді (№103-сурет).

Оларға тоқталар болсак:
-  Буынның іиліндегі байламдарга:
а) алдыңғы, артқы дискі-самайлык бай

ламдар, lig. discotemporalis anterior et 
posterior, ол дискінің жоғарғы жиегінен бас
талып, самай сүйектің бет сүйектік өсінді- 
сінің негізіне барып бекиді.

Қызметі: буын аралық дискіні қозғалыс 
кезінде, бір деңгейде үстап түру.

э) медиалді жэне латералді дискі, төменгі 
жактық баламдар, lig. discomandibularis 
medialis et lateralis, олар дискінің төменгі 
жиегінен басталып, төменгі жақ сүйегі 
мойын түсындағы буын капшығына барып 
бекиді.

Қызметі: қозғалыс кезінде дискіні қа- 
лыпты жагдайда бекемдеу.

Шықшыт буыныньщ негізгі байламдары 
Шыкшыт буыныньщ сыртқы байламы ірі 

дэнекер тінді, орналасуына жэне атқаратын 
қызметіне байланысты негізгі жэне жанама 
байламдарга бөлінеді (№103-сурет).

I

№ 103-сурет. Ш ы қ ш ы т буы н ы н ы ң  сы р тқ ы  немесе 
негізгі байлам дары .

1- бет сүйектік доға. 2- латералді байлам.
3- самай сүйектің біз тэрізді өсіндісі.

4-біз төменгі жак байламы.
А. Негізгі байламдарга:
Шықшыт буыныньщ латералді байламы, 

ligamentum laterale, шықшыт буыныньщ өз- 
індік дара жеке байламы болып саналады. 
Ол самай сүйектің бет сүйектік өсіндісінің 
негізінен басталып, бағытта желпеуіш тә- 
різді келіп, томен бағыт алып, төменгі жақ
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сүйеНнің айдаршығы мойынның артқы ла- 
тералді бетіне бекемделген.

Қызметі:
Шықшыт буынының қапшығын бекем- 

деумен қатар қозғалыс кезінде қалыптан тыс 
козғалысты тежеу.

Шықшыт буынының жанама 
байламдарына:

Шыкшыт буынына тікелей катынасы 
жоқ, қызметі жағынан үндес бірнеше жа
нама байламдардан түрады (№104-сурет).

буынды бекемдеп коймай, қалыптан тыс 
қозғалыстарды тежеу.

Ерекиіеліктері:
-  Біріншіден, шықшыт немесе самай-тө- 

менгі жақ буыны, буын бетінің анатомия
лык түр ерекшеліктеріне байланысты, екі 
білікті айдаршық тэрізді, articulatio Ьі соп- 
dylaris, буындарға жатса;

-  Екіншіден, топографиялық орналасуы 
бөлек, қызметі бір болғандықтан, «қисын- 
ды» немесе комплексті буындарға жатады.

-  Үшіншіден, бүл буынның қызметі өте 
күрделі болғанымен, негізгі қозғалыстар, 
көлденең біліктің бойында аткарылады:

1. Көлденең біліктің бойында:
а) төменгі жакты томен түсіріп, ауызды 

ашу немесе керісінше, жоғары котеріп, ау
ызды жабу, шыкшыт буынының томенгі 
қабатында, буын аралық дискі мен тәменгі 
жақ сүйектің айдаршығының аралыгында 
атқарылса;

б) томенгі жакты, алға жэне артқа қарай 
жылжыту, шықшыт буынының жоғарғы 
қабатында немесе буын аралық дискі мен 
буын ойысының аралыгында отеді.

Сонымен қатар, шықшыт буындағы коз- 
ғалыстың күрделі болуына байланысты.

2. Тік немесе вертикалді білік бойынша, 
оң жэне сол жағына бағыт алып козғалады.

№ 104-сурет. Ш ы к ш ы т бүы ны ны н іш кі ж анам а 
байлам дары .

1- канат тэрізді өсіқдінің латералді табакшасы. 2- сына- 
канатгы байлам. 3-сына тэрізді сүйектің кылканы.

4-шыкшыт буынының капсуласы. 5- біз тэрізді өсінді.
6-сына-төменгі жак байламы.7-біз төменгі жак бай
ламы. 8-қанат тэрізді өсіндінің ілмегі. 9-біз тіл асты 

байламы.
Олардың негізгі байламдарына токталар 

болсақ:
1. Біз томенгі жак байламы, lig.styloman 

dibularis, ол самай сүйектің біз тэрізді ос- 
індінің фиброзды дәнекер тінді созылма- 
сынан басталып, томенгі жақ сүйектің бү- 
рышына, бүрышының ішкі бетіне бекісе;

2. Сына томенгі жак байламына, lig.sphe- 
nomandibulare, келеек, ол сына сүйектің 
қылқанынан басталып, томенгі жақ сүйек- 
тің тілшігіне, lingulae mandibulae, бекем
делген.

Шықшыт буынның жанама байламдар- 
дын негізгі қызметі, бүл буынның негізгі 
байламдарымен бірлесе отырып, шыкшыт

Жастық ерекигеліктері:
а) буын томпешігі нашар дамыған мен 

буын аралык дискінің сырткы пішіні 
қалыпты жағдайдагы сиякты айқын бай- 
қалады.

Қол сүйектердің қосылыстары.
Қол сүйектердің қосылыстары топогра- 

фиялық орналасуына және атқаратын қыз- 
метіне байланысты, иык белдеу жэне қол- 
дың еркін орналасқан сүйектердің косы- 
лыстарына болінеді.

Иык белдеу сүйектері, түлға жэне қолдың 
еркін орналаскан сүйектерімен үздікті жэне 
үздіксіз косылыстар арқылы байланысып, 
дененің қалыпты жағдайда орналасуын, 
тірегін қүрап қоймай, күрделі козғалыстарды 
реттеуші күрылым.

120



ІІ-тарау, СҮЙЕК АРАЛЫҚ КОСЫЛЫСТАР (ARTROLOGIA)

Бұл құрылым, тұлға сүйектер мен қол- 
дың еркін орналасқан сүйектерімен ко
сылыстар арқылы, төмендегі қосылыстарды 
түзеді.

I. Төс-бұғана буыны, art.stemoclavicu- 
laris, тұлға сүйектер мен косылыстар арқылы 
байланыстырып тұрушы, жай жэне кұрама 
немесе комплекстік буындарға жатады 
(№105-сурет).

JVilOS-сурет. Төс -  бу(ана буы ны ны н алды н ан  
карағандагы көрінісі.

1- буын аралык дискі. 2- бұгана аралык байлам.
3- алдыңгы төс-бұғана байламы. 4- бұғана сүйегі.

5-1 - қабырға. 6- кабырға-бүгана байламы.
7- төс сүйегінің түткасы.

А. Құрылысы:

а) буын басы, бұғана сүйектің төстік 
ұшынан, extremitas stemalis;

э) буын ойысы, төс сүйегінің бүғаналық 
тілігінен, incisura clavicularis кұралған;

б) буын беттерінің сырткы пішіні, жал- 
пак немесе ер тэрізді келіп, гиалин шемір- 
шегімен көмкерілген;

в) буынның буын беттері бір-біріне 
сэйкес келмегендіктен жэне буын аралық 
қозғалыстың көлемін үлғайту үшін, буын 
аралык,дискімен, discus interarticularis, то- 
лықтырылған (№ 105,1-сурет);

г) буын капшығы, capsula articularis, бу
ын беттерінің жиегінен басталып, буынды 
құраушы екінші сүйектің буын бетіне ба
рып, бекемделіп коймай, буын қуыстығы, 
буын аралық дискі аркылы бір-бірімен өзара 
катыспайтын екі куыстыкка бөлінген.

Ә. Байлсшдары:
Төс-бұғана буынында өтетін қозғалыс- 

тарды жеңілдетіп, буын қапшығын бекем- 
деу үшін, негізгі жэне жанама байламдар 
аркылы бекемделген.

Негізгі байламдарга:
Алдыңғы жэне арткы төс-бұғана бай- 

ламдары, lig.costoclavicularia anterius etpos- 
terius, олар бүғана сүйектің төстік ұшы- 
ның алдыңғы жэне артқы бетінен басталып, 
қиғаш бағытта томен медиалді бағытта өтіп, 
төс сүйегінің түтқасының алдыңғы жэне 
артқы бетіне бекемделген.

Қызметі: буын қапшығын бекемдеумен 
қатар, буындағы қалыптан тыс ауытқулар- 
ды тежеу.

Қосымша немесе жанама байламдарга: 
а) қабырға-төс байламы, lig.costoclavi- 

cula ris, ол І-қабырғаның шеміршектік бө- 
лігінен басталып, бүғана сүйектің төстік 
үшының төменгі бетіндегі бүғанальщ ба- 
тыңкыға бекемделсе;

э) бүғана аралык байлам, lig.interclavi- 
culare, ол жоғарыда, екі жактык төс-бұғана 
буынының аралығында, көлденең бағытта 
орналаскан (№105, 2-сурет).

Қызметі: анатомиялык күрылымы жа- 
ғынан бұл буынға қатынасы жоқ, жанама 
түрде буын капшығын калыптан тыс қоз- 
ғалыстарды тежеу.

Б. Төс-бұгана буынының қызметі:
Буын беттерінің түр ерекшеліктеріне 

байланысты, ІІ-білікті шығыр тәрізді бу- 
ындарға жатса, буын аралык дискі аркы
лы, жалпак III білікті буындарға сәйкес 
келгенімен, негізгі жэне қосымша байлам- 
дары аркылы қозғалыстың көлемі шек- 
телген. Тек мүнда:

а) сагиталді білік бойынша көтеріледі, 
түсіріледі;

э) тік білік бойынша алға, артқа қарай 
жэне айналма бағытта козғалады .

Акромион -  бүғана буыны.
Акромион -  бүғана буыны, art.acromiocla- 

vicularis, иық белдеу сүйектерді өзара ко
сылыстар арқылы байланыстырып түрушы 
жай буын (№106-сурет).

121



ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

Құрылысы:
Буын беттері: а) бұғана сүйектің акро- 

миалді ұшының, extremitas acromialis, бу
ын бетімен; э) жауырынның акромиалді 
ұшының, extremitas clavicularis, буын бетгер- 
інің беггесу нәтижесінде құралған (№ 106- 
сур ет).

Буын беттері тегіс, шамалы иіліп, гиалин 
шеміршегімен көмкерілген.

Буын беттері, */3 жағдайда, бір-біріне 
сэйкес келмегендіктен, буын аралык дискі, 
discus inter articular is, толықтырылған.

Буын қапшығы тартылып, буын бетте- 
рінің жиегіне бекемделіп қоймай, буын ара
лык дискімен бірігіп, буын аралық куыс- 
тығы бір-бірімен өзара катыспайтын ме- 
диалді жэне латералді куыстыкка бөлінген.

№ 106-сурет. А кромион -б ұ г а н а  буы нны н көрінісі.
1- бұгана сүйегі. 2- қүстұмсык-бүғана байламы.

3- жауырынның күстүмсык өсіндісі. 4-кұсгұмсьік- 
акромиалді байлам. 5-акромион. 6-буын қапшығы.

Байламдары:
Акромион -  бутана буынының буын қап- 

шығының козғалыс кезінде бекемдеп, қоз- 
ғалыстарды жеңілдету үшін, бірнеше бай- 
ламдар арқылы толықтырылған.

Бүл буындардың байламдары, топогра- 
фиялык орналасуына, қызметіне карай, 
негізгі жэне жанама байламдарға бөлінеді 
(№106-сурет).

Негізгі байламдарға:
Акромион -  бұғаналық байлам, lig.acro-

moclavicularis, ол буын қапшығының жо- 
ғарғы бетінде, көлденең бағытта орналас
кан. Қызметі: қозғалыс кезінде буын бет- 
терінің жоғары карай ауыткуын тежеу 
(№106, 6-сурет).

Жанама байламдарына:
Қүстүмсык-бүғаналык байлам, lig.cora- 

coacromialis, ол бүл буыннан тыс, жауы- 
рынның құстүмсык өсіндісінің негізінен 
басталып, бүғана сүйектің акромиалді ушы- 
ның төменгі бетіне бекіген.

Бүл байлам сырткы пішініне қарай екі 
байламнан: а) трапеция тэрізді байламмен, 
lig.trapezoideum\ э) конус тәрізді байламнан, 
lig.conoideum, түрады. Қызметі: акромион- 
бутана буынды бекемдеу (№106, 2-сурет).

Акромион-бүгана буынның қьізметі.
Акромион-бүғана буынында, буын беті- 

нің түр ерекшеліктеріне байланысты үш бі- 
лікті жалпак буындарга жатады.

Буында болатын козғалыстың көлемі, үш 
біліктің бойындагы козғалыстарды тежеуші 
байламдарға байланысты мардымсыз жэне 
шамалы.

III. Жауырынның меншікті байламдары
Жауырын сүйегі, акромион-бүгана буы

нын, art.acromoclavicularis, кұрауға каты- 
сып қоймай, буындарга қатынасы жок, жау- 
ырынның жоғарғы тілігі мен төменгі тілігінің 
маңыңда көлденең бағытта ор-наласып, 
қан тамырлар өтетін тесікшелер мен иық 
буынының күмбезін қүраушы меншікті бай- 
ламдардан түрады. Оларға:

Бірінші, жауырынның жоғарғы жэне 
төменгі көлденең байламдары, lig. trans- 
versum scapulae superior et inferior;

Қызметі: иык белдеу бүлшықеттер мен 
иык буынын қандандырушы, қан тамыр- 
лардың өтуші тесікшелерін күрау.

-  Екінші, жауырынның меншікті байлам
дарына, жауырынның құстұмсык өсіндісі 
мен акромиалді өсіндісінің аралығында 
көлденең бағытта орналасып, иык буыны- 
ның күмбезін қүраушы, кұслұмсық акро- 
миалді байламнан, lig.corocoacromiale, тұ-
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рады. Қызметі: иық буынының тірегін құрау 
(№106, 4-сурет).

Қолдың еркін орналасқан 
сүйектердің қосылыстары
(articulationes membri superiores) 

Қолдың сүйектері, тек кол сүйектердің 
сүйек аралық қосылыстарын кұрап кой- 
май, иық белдеу сүйектері жауырынмен 
өзара косылыстар түзіп, тіректік жэне ди- 
намикалық қызмет атқарушы күрделі қү- 
рылым. Олардың ерекшеліктеріне тоқталар 
болсақ:

.V? 107-сурет. И ы к  буы ны ны н көлденен кесіндісі.
1- иық буынының буын капшыі ы. 2- акромион.

3- жауырынның жоғарғы көлденең байламы.
4- жауырын суйегі. 5- иык буынының куыстыгы.

6- буын капшығы. 7- иықгың II басты бұлшыкетінің 
узын сідірі. 8- токпан жіліктін басы.

Құрылысы:
1.Буын басы, тоқпан жілік басының шар 

тэрізді жүмыр буын беттерінен түрса;
2. Буын ойысы, жауырын сүйегінің лате- 

ралді бүрышының қомақты бүрышының 
буындык ойысынан, cavitas glenoidalis, тү- 
рады. Буын ойысының буын беттері:

а) қозғалыс кезінде салмақты жеңумен 
қатар, үйкелісті жеңілдету үшін гиалин 
шеміршегімен кемкеріп қоймай;

э) буын басы, буын ойысына қарағанда 
үш есе көлемді келуіне байланысты, буын 
ойысы, буын басына сэйкес келу үшін, 
жэне қозғалыс кезінде, буында болатын 
қозғалыстың көлемін артгыру үшін, буын 
еріндерімен, labrum glenoidale, толықты- 
рылған (№107-сурет).

3. Буын қапшығының, capsula articularis, 
сыртқы пішіні конус тэрізді бос келіп:

а) жоғарғы тарлау келген белігі, буын 
ойысының буындық ернінің, labrum gle
noidale сыртқы бетінен басталып; э) буын 
капшығының кендеу келген төменгі бөлігі, 
томен бағытта тоқпан жіліктің анатомиялык 
мойнына барып бекиді.

Ерекшеліктері:
Иык буынының буын қапшығы жүка 

жэне бос орналасып қоймай, буын қапшы- 
ғының синовиалді қабаты, тоқпан жіліктің 
төмпешік аралық жүлгені, sulcus intertu- 
bercularis, жауып етіп, иықтың екі басты 
бүлшықетінің үзын басының сіңіршесі өтіп, 
қызметін жеңілдететін, синовиалді кынапты, 
vagina synobialis intertubercularis, қүрауға 
қатысады (№107-сурет).

4. Байламдарына келеек, иык буыны жа- 
уырынның қүс түмсық өсіндісінен баста
лып, иык буынының сыртқы бетін көмкеріп, 
токпан жіліктің тек проксималды белігіне 
бекіген, дара қүс түмсықиық байламы, lig. 
corocohumerale, аркылы бекемделген.

Иық буындагы ңозгалыстардың 
багыттары:

1. Көлденең немесе фронталді білік 
бойынша: а) бүгіледі, flexio\ э) жазылады, 
extensio .

2. Сагиталді білік бойынша: а) горизон- 
талді жазьщтыққа дейін әкелеледі, adductio\ 
э) жэне әкетеді, abductio.

3. Тік білік бойынша: а) ішке бұрылады, 
pronatio; э) сыртқа бүрылады, supinatio.

4. Иык буыны, жоғарыда айтылған үш 
біліктің бойындағы қозғалыс кезінде, ай- 
налма, circumductio, және шеңбер бағытта- 
ғы, rotatio козғалыстар өтеді.

Иық буыныныц ерекшеліктері:
-  Біріншіден, буын бетінің түр ерекшелік- 

теріне байланысты, буын ернімен толық- 
тырылған кеп немесе үш білікті буынның 
қатарына жатса;

Иық буыны
Иық буыны, art.humeri, қол сүйектер 

қосылыстардың ішіндегі көлемі ірі, қызметі 
өте күрделі жэне иық белдеу сүйектермен 
қосылыс түзуші дара, үш білікті буын (№ 107- 
сур ет).
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-  Екіншіден, екі басты бұлшықеттің ұзын 
басының сіңірі, иық буыны, одан эрі екі 
басты бұлшыкет сіңірінің қынабы, vagina 
synovialis intertubercularis, арқылы өтсе.

-  Үшіншіден:
а) иық буынының буын қапшығы, бос 

жэне жука көлемді келіп, тек дара кұс 
тұмсык-иык байламы, lig.corocohumerale, 
арқылы бекемделуіне байланысты жэне;

э) иық буыны капшығының, төменгі ме- 
диалді бөлігінің жанасып, тіректік кызмет 
аткарушы бұлшыкеттердің жоқтығына бай
ланысты, көпшілік жағдайда, қалыптан 
тыс козғалыс кезінде, иык буынының буын 
бетінен тайып, буын капшығы жыртылып, 
иык буынының шығып кетуі сол себепті. 

Иық буынының жастық ерекшеліктері: 
Жаңа туған нәрестелерде: 
а) иык буынының буын ойысының, vitas 

glenoidalis сыртқы пішіні, овал тэрізді, буын 
ерні, labrum glenoidale, аласа келген.

э) буын қапшығы калың келуіне жэне 
кұстұмсык-токпан жілік байламының, lig. 
coracohumerale, кысқалау келуіне байла
нысты, қозгалысы шектелген.

Иық буыны, 4-7 жастан бастап, буын 
ойысы терендеп, буын ерні биіктеп, буын 
қапшығы босаңсуына байланысты қозға- 
лыстың көлемі арта бастайды.

Шынтақ буыны
(articulatio cubiti)

№ 108-сурет. О н ж ак  ш ы н так  буы ны ны н 
ішкі көрінісі.

1 - тоқпан жілік. 2- шынтак буын капшығы. 3- токпан 
жіліктің шыгыры. 4- жанама шынтактык байлам.

5- тоқпан жілік шынтак жілік буыны. 6- тэждік өсінді.
7- кэрі жілік шынтак жілік буыны. 8- шынтак жілік.

9- кэрі жілік. 10-кәрі жіліктің айналма байламы.
11- кэрі жілікгін айналма буын беті. 12- тоқпан жілік 

кэрі жілік буыны. 13- жанама кәрі жілік байламы.
14- токпан жіліктің кіші басы.

Шынтак буыны, articulatio cubiti, буын 
қапшығы ортақ, үш сүйектердін: тоқпан 
жілік, кэрі жілік, шынтак жілік сүйектердің 
буын беттерінің беттесіп, қосылыс түзілу 
нәтижесінде:

а) токпан жілік-шынтак жілік; э) токпан 
жілік кэріжілік; б) проксималды немесе 
жогарғы кэріжілік-шынтақ жілік қосылыс- 
тардан түзілген, кұрылысы мен қызметі 
күрделі буын (№108-сурет).

Қүрылысы:
Бүл құрылым үш қосылыстардан түра- 

ды, оларға жеке тоқталар болсак:
1. Тоқпан жілік шынтақ жілік буыны, art. 

humeroulnaris, ол тоқпан жіліктің шығыры, 
trochlea humeri, шынтақ жіліктің шығыр- 
лы тілігімен, insisura trochlearis, беттесу 
нәтижесінде кұралған (№108, 5-сурет).

Бүл қүрылым буын беттерінің түр ерек- 
шеліктеріне токталар болсақ, бір білікті 
шығыр тэрізді буындарға, қозғалған кезінде 
бүранда бағытта козғалатын болғандыктан 
бүранда тэрізді буындарға жатуы сол себепті.

2. Тоқпан жілік кэріжілік буыны, art. 
humeroradialis, ол токпан жіліктің кіші ба
сы, сapitulum humeri, кэріжілік басының 
буындьщ шүңқыршасымен, fovea articularis, 
беттесіп, буын бетгері шар тэрізді үш білікті 
қосылыстарды түзеді (№108, 12-сурет).

3. Жоғарғы немесе проксималды кәрі- 
жілік шынтақ жілік буыны, art.radioulnar is 
proximalis, буын беттерінің түр ерекшелік- 
теріне байланысты бір білікті цилиндр тә- 
різді буындардың қатарына жатады.

Бүл косылыс: а) кэріжілік басының ай
налма буын беті, circumferentia articularis 
radii; э) шынтак жіліктің, кэріжіліктік ті- 
лігімен, incisura radialis ulnae, беттесу нә- 
тижесінде түзілген (№108, 12-сурет).

Буын қапшыгы:
Шынтак буынының, жоғарыда айтылып 

өткен үш қосылыстардың буын капшығы
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ортақ буын қапшығы мен көм-керілген 
(№108, 2-сурет).

1. Буын қапшығының басталатын жері, 
ол тоқпан жіліктің дисталді ұшыныц: ай- 
даршық үстілігі, epicondylus, мен тэждік 
шүнкыршадан, fossa coronoidea, жэне буын 
бетінен жоғары 2 см деңгейден басталып, 
төмен бағыт алады.

2. Буын капшығының бекитін жері:
Ол екі бағытта:
а) бүйір қапталы қалындау келіп, шын

так жіліктің шығыры мен кэріжіліктің буын 
бетінің жиегіне барып бекісе;

э) төменгі немесе дисталді бөлігінің ал- 
дыңғы, артқы қапталы жүқалау, бүйір кап
талы қалындау келіп, кәріжіліктің мойны 
мен шынтақ жіліктің буын бетінің жиегіне 
бекемделген.

Сонымен қатар, буын қапшығы шынтақ 
буынының, ортак буын қапшығын қүрап 
қоймай, кэрі жілік басының шеңбер бағытта 
орналаскан буын бетінің түсында, шынтақ 
кэріжілік буын бекемдеуші, шеңберлі бай- 
ламды, lig.anulare radii, күрайды.

3. Шынтақ буынының байламдары:
Шынтак буыны, қозғалыс кезінде буын

капшығын бекемдеуші, үш байламдардан 
түрады (№109-сурет).

№109-сурет. Ш ынтак буынынын байламдары.
1 - токпан жіліктің дисталді ұшы. 2- шынтак буын 

капшығы. 3- жанама шынтак жілік байламы. 4- қиғаш

хорда. 5- шынтак жілік. 6- кәрі жілік. 7- ІІ-басты 
бұлшыкетгің сіңірі. 8- шартпы байлам. 9- кэрі жіліктің 
айналма байламы 10- кэрі жіліктің жанама байламы.

Оларға, буын капшығын бекемдеуші:
1. Жанама шынтақ жілік байламы, lig. 

collaterale ulnare, (№109, 3-сурет).
Ол тоқпан жіліктің медиалді айдаршык 

үстілік өсіндіден басталып, шашыранды 
желпіш тэрізді тарамданып, төмен бағыт 
алып, шынтақ жілік шығырының жиегіне 
барып бекиді.

2. Шынтак буынның бекемдеуші, калың 
берік, жанама кэрі жілік байламы, lig. col
laterale radiale, ол да тоқпан жіліктің ла- 
тералді айдаршық үстілігінен, epicondylus 
lateralis, басталып, томен бағыт алады.

Ол кәріжіліктің мойнының түсында, 
ілмек тэрізді келіп, алдыңғы жэне арткы 
аяқшаға айырылып: а) алдыңғы аяқшасы, 
шынтақ жіліктің шығырына барып бекісе; 
э) артқы аяқшасы кэріжіліктің сакина тэрізді 
байламына, lig.anullare, үласады (№109, 10- 
сурет).

3. Шынтак буынының шаршы немесе 
сақина тэрізді байламы, lig. quadratus seu 
anulare radii, ол шынтақ буынының жанама 
кэріжіліктік байламының тікелей жалғасы 
болып саналады (№109, 8-сурет).

Қызметі:
Шынтақ буынының күрылысы күрделі 

болғанымен, тек екі біліктің бойында қоз- 
ғалыстар өтеді:

1. Көлденең немесе фронталді білік бо
йында: а) бүгіледі, flexio\ э) жазылады, ех- 
tensio.

2. Тік білік бойынша: а) ішке қарай, рго- 
natio; э) сыртқа қарай, supenatio, бүрылады.

Жастыц ерекшеліктері:
Шынтақ буынының байламдары, нашар 

дамыған; э) буын капшығы тартылып ор
наласкан; б) шынтақ буынының қарқынды 
түрде дамуы 13-14 жасқа дейін байқалады.

Білек сүйектердің 
қосылыстары

Білек сүйектері бір-бірімен жарғақтар 
аркылы қосылыс түзіп қоймай, кұрылысы

125



ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

жағынан дербес, қызметі жағынан үндес 
кұрастырылған буындарға, art.combinata, 
жатады (№110-сурет).

Білек сүйектердің үздікті 
қосылыстары

Білек сүйектердің үздікті қосылыстары, 
өз алдына дербес, қызметі жағынан үндес екі 
буыннан түрады:

1. Проксималды кэрі шынтақ жілік буы
ны, art. radioulnar is proximalis, кұрылыс 
жағынан, бір білікті цилиндр тэрізді жай 
буындарга жатады (№108, 7-сурет).

Бүл буын, шынтақ буынды қүрауға қа- 
тысатындығын жоғарыда айтып өткенбіз.

2. Дисталді немесе төменгі, кэрі шын- 
тақ жілік буыны, art.radioulnaris distalis, 
қүрылысы мен қызметі жағынан прокси
малды кэрі шынтақ жілік буыны, art.radio
ulnaris distalis, сияқты үндес (№110-сурет).

Құрылысы:
а) буын басы, шынтақ жіліктің басының 

айналма буын бетінен, circumferentia arti- 
cularis, түрса;

э) буын ойысы, кэрі жіліктің шынтақтық 
тілігінен, incisura ulnarlis radii, тұрады.

б) буын беттері, шынтақ жіліктің біз тә- 
різді өсіндісі мен кэрі жіліктің шынтақтық 
тіліктің аралығындағы үш бүрышты ше- 
міршектік диск, discus articularis, аркылы 
толықтырылған.

в) буын қапшығы буын бетгерінің жие- 
гіне бекемделіп қоймай, бостау келіп, қоз- 
ғалысты жеңілдетуші қапшық тэрізді қуыс- 
тықты кұрайды (№110, 16-сурет).

Байламдары:
а) білек сүйектердің аралық жарғағымен, 

membrana interossa antebrahii',
э) шынтақ жіліктік жанама байлам, lig. 

collaterale ulnare арқылы бекемделген (№ 110- 
сурет).

Қызметі:
Білек сүйектердің, проксималды буын

дары мен дисталді буындары, құрылысы 
бөлек, қызметі бір, бір білікті қүрымды 
буындарга, art. combinata, жатады. Тік бі- 
лік бойынша: а) ішке бүрылады, pronatio', 
э) сыртқа бүрылады, supinatio.

Қол басы сүйектерінің 
қосылыстары

Қол басы сүйектері, тіректік жэне дина- 
микалық қызмет атқаруына байланысты, 
білек жэне қол басының өзіндік сүйектер- 
мен бірлесе отырып, құрылысы мен қыз- 
меті күрделі қосылыстары түзеді.

Бүл қосылыстарға:
А. Кэрі жілік-білезік буыны, art.radio- 

сагреа, сыртқы пішіні эллипс тэрізді, кур- 
дел! буындардың қатарына жатады.

15 ы

1
№ 1І0-суреі. Қ олбасы ны ц буы ндары  мен 

бай лам дары н ы н  ж алп ы  көрінісі.
I- қолбасының алақан сұйектері. 2- алақан сүйек- 

терінің аралык байламдары. 3- қолбасының білезік- 
алақан буындары. 4- бас бармактың білезік алакан

буыны. 5- трапеция сүйегі. 6- трапеция тэрізді сүйек.
7- білезік сүйектерінің аралык буындары. 8- басты 

сүйек. 9- қайық тэрізді сүйек. 10-білезік аралык буын.
II- кәріжілік білезік буыны. 12- жарты ай тэрізді 

сүйек. 13- кэріжілік сүйегі. 14- білезік сүйектің аралык
жарғағы. 15- іпынтак жілік. 16- дисталді кэріжілік- 

дисталді буыны. 17- буын аралык диск.
18- білезік аралык байлам. 19- үшқырлы сүйек.

20- ілмек тэрізді сүйек.

Құрылысы:
1. Буын басы, білезік сүйектердің прокси

малды катарының жогаргы немесе эллипс 
тэрізді буын беттерінен түрады .

2. Буын ойысы:
а) кэріжілік сүйектің дисталді үшының
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ойыс келген, білезіктік буын бетімен, facies 
articularis carpea;

ә) буын ойысы, буын басына сэйкес кел- 
мегендіктен, шынтақ жіліктің, біз тэрізді 
өсіндісі мен кэрі жіліктің шынтактық ті- 
лігінің аралығындағы, буындық шеміршек- 
пен, discus articularis толықтырылған (№110, 
11 -сурет).

3. Буын қапшығы, capsula articularis, 
буын беттерінің аралығында, бүйір капталы 
тартылып, алдыңғы жэне артқы қапталы 
бостау орналаскан (№110-сурет).

Байламдары:
Бұл буын, тіректік жэне динамикалық 

қызметіне байланысты, буын қапшығы бір- 
неше байламдар арқылы бекемделген (№111- 
сурет).

№111-сурет. Қ олбасы  буы ндары ны ң байлам дары .
1 - кәріжілік сүйегі. 2- білек сүйек аралык байлам.

3- шынтақ жілік сүйегі. 4-дисталді кэрі жілік шынтақ 
жілік буыны. 5- жанама шынтак жілік байламы.

6- бұршак ілмек байлам. 7- бұршак алақандық байлам. 
8- ілмек сүйектің ілмегі. 9- білезік алақандық байлам. 
10-алакан сүйектердің алакандык байламы. 11- алақан 

сүйектің көлденең байламы. 12- алақан башпай 
буындары. 14- бақайшық аралык буын. 15- саусақгы 
бүгуші бұлшыкеттердің сіңірі. 17-жанама байлам. 

18- білезік алақан буыны. 19- басты сүйек.
20- білезік сүйектердің сәулелік байламы.

21- жанама кэріжілік байламы. 22-алақанның кәріжілік 
білезік байламы. 23-жарты тәрізді сүйек.

Оларга тоқталар болсақ:
1. Жанама, кэріжілік білезік байламы, 

lig.collateralecarpi radiale, ол кәріжілік-

тің біз тэрізді өсіндісінен басталып, біле- 
зік сүйектердің қайықша тэрізді сүйегіне 
бекіген. Қызметі: буын қапшығының ла- 
тералді қапталын нығайту (№ 111,21 -сурет)

2. Жанама, шынтақ жілік білезік байла
мы, lig.collaterale carpi ulnare, ол шынтак 
жіліктің біз тэрізді осіндісінен басталып, 
томен бағыт алып, білезік сүйек пен бұр- 
шак тэрізді сүйектердің сыртқы бетіне бе- 
киді. Қызметі: буын қапшығының медиалді 
қапталын бекемдеу (№111, 5-сурет).

3. Кэрі жілік білезік буынның алақандық 
байламы, lig. radiocarpeum palmare,or бұл 
буынның алақандық бетінен басталып, 
білезік сүйектердің проксималды қатарының 
алакандык бетіне бекемделген.

Қызметі: кэріжілік білезік буынының 
калыптан тыс жазылуын тежеу.

4. Кэріжілік білезік буынның дорсалді 
байламы, lig.radiocarpeum dors ale, ол да кә- 
ріжілік білезік буынының дорсалді беті- 
нен басталып, киғаш бағытта отіп, білезік 
сүйектердің дорсалді бетіне бекіген.

Қызметі: бүл буынның қалыптан тыс бү- 
гілуіне карсы түру.

Қызметі:
Буын беттерінің түр ерекшеліктеріне бай

ланысты:
1. Көлденең немесе фронталді білік бо- 

йынша: а) бүгіледі, flexio\ э) жазылады, ex- 
tens іо.

2. Сагиталді білік бойынша: а) әкеледі, 
adductio\ э) әкетеді, abductio.

3. Айналма бағытта қозғалыс, circumduc- 
tio, ол колденең жэне сагиталді біліктердің 
маңындағы жалпы қозғалыс.

Жастық ерекиіеліктері:
а) күрсақтык даму кезінде буынның дам- 

уь», білезік сүйектердің дамуымен бірге 
параллель бағытга отсе;

э) бүл кезеңде, білезік сүйектер, шемір- 
шектің даму деңгейінде орналасқандықтан, 
кәрі жілік буыны қозғалысының шектелуі 
сол себепті.

б) бүл буын функционалды түрғыда, бі- 
лезік аралық буынмен іргелес орналасқан- 
дықтан кимылдары бірге қарастырылады.
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Білезік аралық буын.
Білезік аралық буын, art. intercarpea, коз- 

ғалысы шағын, күрделі буын (№110, 10-су- 
рет).

Құрылысы:
а) буын беттері жалпақтау келіп, прок

сималды бізезік сүйектердің дисталді беті 
мен дисталді катарлы білезік сүйектердің, 
проксималды беггерінің беттесу нэтижесін- • 
де түзілген.

э) буын капшығы кысқалау келіп, тарты- 
лып, буын беттерінің жиегіне бекемделген.

б) буын қуыстығы, «S» эрпіне үксас кел- 
ген.

Байламдары:
Білезік аралық буын тіректік қызмет ат- 

қаратындықтан:
а) сыртқы білезік аралық; э) алақандық 

білезік аралык жэне; б) ішкі білезік аралық 
байламдар арқылы бекемделген.

Оларға токталар болсақ:
1. Сыртқы білезік аралық байлам, lig. 

in tercarpalia dorsalia, ол білезік аралық бу- 
ынның сыртқы бетінде беткей орналасып, 
білезік аралык буынды бекемдеу.

2. Алақандық білезік аралық байлам, 
lig. intercarpea palmaria, бұл байламның дә- 
некер тінді талшықтары, басты сүйектен 
шашыранды түрде басталып, шашыранды 
байлам атты байламды, lig. carpi radiatum, 
қүрап, сәуле бағытта бүкіл білезік сүйек- 
терге бағыт алады. Қызметі: білезік аралық 
буынды күшейту.

3. Білезік аралық байлам, lig. intercarpea, 
Interossea, ол буынның ішінде, бекемдеуші 
бірнеше байламдардан түрады. Қызметі: 
білезік аралық буынды нығайту.

Ерекшеліктері:
Буын беттерінің түр ерекшеліктеріне 

байланысты, үш білікті шар тәрізді буын- 
дарға жатқанымен атқаратын қызметі жа- 
ғынан қатаң немесе шамалы қозғалатын 
буындарға жатады.

Қызметі: буынға түсетін салмақты жеңу.

Білезік алақан буыны.
Білезік алақан буыны, art.carpometa- 

сагреа, (№110, 3-сурет).
Топографиялық орналасуына қарай, жэ

не анатомиялык құрылысы мен қызметі 
жағынан дербес екі буыннан:

1. Жай басбармак, білезік алақан буыны- 
мен, art.carpometacarpea ргіта\

2. Күрделі білезік алақан буындарынан, 
art. carpometacarpea, түрады (№ 110,21 -сурет).

Олардың ерекшеліктеріне тоқталар бол- 
сак:

Білезік алакан бас бармақ буыны, art. 
carpometacarpea t policis 

(№ 110, 4-сурет)

Құрылысы:
Буын беттері, II білікті ер тэрізді:
а) І-алақан сүйегі негізінің, буын беті- 

мен, facies articularis',
э) трапеция сүйектің дисталді буын бе- 

тінен түрады.
б) буын қапшығы қыскалау келіп, 

буын бетінің аралығында тартылып, орна- 
ласқан.

Байламдары:
Жанама, кэріжілік білезік байламдармен, 

ligcollaterale radiocarpeae, жэне; э) ала- 
қандық, дорсалді дәнекер галшыктар ар
кылы бекемделген (№110-сурет).

Қозгалыстыц багыты:
1. Фронталді білік бойынша: а) бүгіледі, 

flexio; э) жазылады, extensio;
2.Сагиталді білік бойынша: а) әкеледі, 

adductio; э) әкетеді, abductio.
3. Айналма бағытта козғалады, сігсит- 

ductio.

Білезік II-V-алақан буыны.
(art. carpometcarpea)

Білезік II-IV-алақан буыны, күрделі, 
жалпақ, қатаң буын (№110-сурет).

Құрылысы:
а) буын беттері, білезік сүйектердің дис- 

талді қатарының жалпақ буын беттерімен;
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э) II-IV-алақан сүйектердің негізінің бу
ын беттерінің беттесу нэтижесінде түзілген.

б) буын қапшығы қысқа тартылып орна- 
ласқан, буын аралық қуыстығы ортақ.

в) бұл қосылыстар, алақандық жэне дор- 
салді сүйек аралық байламдар арқылы бе
кемделген (№110-сурет).

Қызметі:
Бүл буын қатаң немесе аз козғалатын 

буындардың қатарына жатады. Тіректік қыз- 
мет атқару.

Алақан бақайшықтар буындары.
Алақан бақайшықтар буындары, articula 

stiones metacarpeae palangeae, олар:
a) алақан сүйектердің басымен; э) прок

сималды бақайшыктардың негізінің буын 
беттерінің беттесу нэтижесінде түзілген 
(№110-сурет).

Қүрылысы:
а) буын басының буын беттері шар тә- 

різді бүйір беттері қысыңкы келген;
э) буын ойысы немесе проксималды ба- 

қайшықтардың буын беті, эллипс тэрізді 
шағын келген.

б) буын қапшығы, жұқа жэне бостау кел
ген.

Байламдары:
Буынның бүйір, ішкі және сыртқы 

капталы, жанама байламдарымен, ligg. 
collateralia, жэне II-V-алақан сүйектердің 
бастарының алакан беттерінде, буын басын 
бір деңгейде үстап түрушы көлденең терең 
байламдар, ligg. metacarpea transversae pro
funda, арқылы бекемделген.

Қызметі:
1. Көлденең білік бойынша: а) бүгіледі, 

flexio\ э) жазылады, extensio.
2. Сагитал жазыктык бойынша: а) әке- 

леді, adductio; э) әкетеді, abductio.
3. Айналма бағытта, circumductio, қозға- 

лыс байқалады.

Бақайшық аралык буындар.
Қол басының бақайшық аралық буын

дары, art.interphalangea.

Құрылысы:
а) буын, ол іргелес орналаскан бақай- 

шыктардың басы мен негізінің буын бет- 
терінің беттесу нәтижесінде түзілген;

ә) буын қапшығы жүкалау келген;
б) буын қапшығы, жанама байламдар ар

кылы бекемделген.

Қызметі:
Буын беттерінің сыртқы пішіні шығыр 

тэрізді болып келгендіктен, бүл буында, 
фронталді білік бойынша: бүгіледі жэне 
жазылады, баска козғалыстар болмайды.

Аяқ сүйектердің қосылыстары.
(articulationes cinguli membri inferiores)
Аяқ сүйектердің қосылыстары топогра- 

фиялык орналасуына жэне атқаратын қыз- 
метіне байланысты: а) жамбас белдеу сү- 
йектермен; э) аяк сүйектердің косылыста- 
рына бөлінеді.

Жамбас белдеу сүйектердің 
қосылыстары

(iarticulationes cinguli membri inferiores).

f №112-сурет. Ж амбас белдеу сүйектерінін  
ко сы л ы стар ы  жэне байлам дары .

1- алдыңғы бойлык байлам. 2- белмықын байлам.
3- алдыңғы сегізкөз мықын байламы. 4- мықын сү- 

йегінің алдыңғы жоғарғы кылканы. 5-алдыңгы жоғарғы 
байламы. 6- мықын ортан жілік байламы. 7- шат 

ортан жілік байламы. 8- шат касагасының байламы.
9- жапқыш тесіктің жарғағы. 10-ортан жіліктің басы.

11 - сегізкөз төмпешік байламы.
12- сегіз көз кылқандык байлам. 13- ұлкен шонданай 
тесігі. 14- мыкын сұйегінің артқы төменгі қылканы.
5- мықын сұйегінің кырқасы. 16- V- бел омыртқасы- 

ның көлденең өсіндісі.

129



ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

Жамбас белдеу сүйектері, сегізкөз жэне 
кұйымшак сүйектері: а) сегізкөз мықын.

э) шат сүйегі касағасы арқылы жэне бұл 
қосылыстарды бекемдеуші байламдар ар- 
қылы бірігіп, тіректік жэне корғаныштық 
қызмет атқарушы, жамбас қуысын, cavum 
pelvis, құрау.

Оларға тоқталар болсақ:

Сегізкөз мықын буыны, art.sacroiliaca 
(№112-сурет).

Ерекшеліктері:
а) бүл буын, сегізкөз сүйегі мен мыкын 

сүйегінің, кұлак калқаны тэрізді буын 
беттерінің, facies auricularis, беттесу нэ- 
тижесінде түзілсе;

э) буын беттері тегіс дәнекер тінді ше- 
міршекпен көмкерілген;

б) буын қапшығы берік келіп, буын бет- 
терінің аралығында тарылып орналасқан.

№ 113-суреі. Ж амбас белдеу сүйектерінін  
к о сы лы стары  жэне байлам дары .

1- мыкын бел байламы. 2- дорсалді сегізкөз байламы. 
3- сегізкөз қылкандык байлам. 4- кіші шонданай тесігі. 

5- шонданай дөңесі. 6- дорсалді сегізкөз байламы.
7- сегізкөз дөңесі байламы. 8- сегізкөз ортан жілік 

байламы. 9- үлкен шонданай тесігі.
10- мықын сүйегінің арткы жоғарғы кылқаны.

11 - кылкан үстілік байлам.

Байламдары.
Сегізкөз мықын буынын бекемдеуші 

байламдары, негізгі және косымша бай- 
ламдардан тұрады (№113-сурет).

А. Негізгі байламдарга:
1. Буын қапшығының алдыңғы беті, көл-

денең бағытта орналасқан, алдыңғы сегіз- 
көз мықын байламы, ligg.sacroiliaca ventralis, 
арқылы бекемделсе;

2. Буын қапшығының артқы беті:
а) қысқалау келіп, сегізкөз сүйегі мен 

мықын сүйегі бұдырмағының. аралығында 
қысқа жэне мықтылау келіп орналасқан, 
сүйек аралық, сегізкөз мықын байламымен, 
lig.sacroiliaca interosseum;

ә) үзын жэне беткей орыналасып, мықын 
сүйегінің артқы, төменгі қылқанынан бас
талып, сегізкөз сүйегінің бұдырмағына бе- 
кіген, дорсалді сегізкөз мықын байламы 
арқылы, lig.sacroiliaca dorsalis, буын қап- 
шығы нығайтылған (№113, 2-сурет).

Жанама байламдарына:
-  Біріншіден, бүл буын жанама түрде, 

мықын сүйегінің қыркасы мен V-бел омырт- 
қаның көлденең өсіндісінің аралығында 
орналасқан, мықын бел омыртқа байламы 
арқылы, lig iliolumbalis, бекемделсе;

-  Екіншіден, сегізкөз сүйегінің дорсалді 
бетінен басталып, шонданай сүйегінің дө- 
ңесіне, tuber ishiadica, бекіген, сегізкөз дөңес 
байламы, lig.sacrotuberale, арқылы, және се- 
гізкөз қылқанды байламы, lig.sacro spinale, 
арқылы жанама түрде, бүл буынды бекемдеп 
қоймай, жамбас қуысының қабырғаларын 
қүрауға катысады.

б) жапқыш тесіктің жарғағы, membrana 
obturatoria, ол сегізкөз мықын буынына 
қатысы жоқ. Негізгі қызметі жамбас қуы- 
сының қабырғаларын қүрап қоймай, жап- 
қыш тесік арқылы өтетін қан тамырлар мен 
нервтердің өзекшесін кұрауға қатысады.

Қызметі:
Қозғалысы, қалыпты жағдайда жылжуы

4-7° аралыгында өтсе, жүкті әйелдерде, 
бүл қозғалыс 8°дейінгі аралыкта өтуі бай- 
кал ады.

Шат сүйегінің касағасы.
Шат сүйегінің қасағасы, symphisis pubica, 

қүрылысы мен қызметі күрделі қүрылым 
(№112, 8-сурет).
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Ерекшепіктері:
а) бұл түзіліс екі жақтық, шат сүйегі бұ- 

рышының, anglus pubica, буын беттерінің, 
facies symphsialis, беттесу нәтижесінде тү- 
зілген жартылай косылыс;

э) шат сүйегі касағасының беггері, гиа- 
лин шеміршегімен көмкеріліп қоймай, ка- 
саға аралық дискімен, discus interpubicus, 
толықтырылған.

б) көпшілік жағдайда, шеміршектік дис- 
кінің аралығында, саңылаулар кездеседі.

Байламдары:
Шат сүйегінің касағасы козғалыс кезін- 

дегі жамбас қуысындагы кысымға карсы 
тұрушы: а) екі жактык шат сүйекті өзара, 
байланыстырып түрушы, жоғарғы шат сүй- 
ектік байламмен, ligamentum pubicum su
perior; э) жэне шат сүйегі касағасының 
төменгі бүрышы немесе беті, доға тэрізді 
байлам, ligamentum arcuatum pubis, арқылы 
бекемделген (№112, 8-сурет).

Сонымен қатар, шат сүйегінің төменгі 
бүтағының аралығында, бүрышы жоғары 
карап орналасқан, шат сүйегінің бүрышы 
anglus subpubicus, орналасқан.

Жыныстық ерекгиеліктері:
1. Қасаға астылық бұрыш, anglus sub pub- 

icus: a) әйелдерде ол доға тэрізді орналасса; 
э) ерлерде бұрыш тәрізді келген.

2. Ерлерде, қасаға аралық диск, биіктеу 
келсе, эйелдерде керісінше, биіктеу жэне 
қалыңдау.

3. Шат сүйегінің аралык қозғалысы, тек 
эйелдерде босанган жагдайда байкалады.

Сайып келгенде айтарымыз, жамбас бел
деу сүйектері, олардың аралық үздікті жэ
не үздіксіз қосылыстары бірігіп, тек тірек- 
тік, динамикалық қызмет атқарып қоймай, 
жамбас куысы аркылы қорғаныштық қыз- 
метін_ атқаратын ірі күрделі қүрылым деп 
білеміз.

Жамбас қуысы
(cavum et pelvis)

Жамбас куысы топографиялық орналас- 
уына карай: а) үлкен; э) жэне кіші жамбас 
қуысына бөлінеді (№112-сурет).

Аралық шекарасы, шекаралык сызыкша, 
linae terminalis, аркылы анықталынады.

Ол, сегізкөз сүйегінің мүйісінен, promon 
torium, басталып, одан эрі дога тэрізді сы
зыкша, linae arcuata арқылы алга карай ба- 
ғыт алып, одан эрі, шат сүйектің жоғарғы 
бүтагының қырқасы, pecten ossis pubis, ар
кылы өтіп, шат сүйегі касағасының, symphysis 
ossis pubica, дейінгі аралықта орналасқан 
(№114-сурет).

Олардың ерекшеліктеріне тоқталар бол- 
сак:

1. Үлкен жамбас қуысы, cavum pelvis 
таіог, немесе үлкен жамбас, pelvis maior.

Ол іш куысының, cavum abdominalis, 
тікелей жалғасы болып саналады (№114, 
1-сурет).

№114-сурет. Ж амбас қу ы сы н ы ң  іш кі көрінісі.
1 - ұлкен жамбас қуысы. 2-мықын сүйегінің канаты.
3- мықын сүйегінің кыркасы. 4- мықын сүйегінің 
апдыңгы жоғарғы кылканы. 5- мықын сүйегінің 

алдьщғы төменгі қылканы. 6- кіші жамбас қуысы.
7- жамбас ойысы. 8- мыкын сүйегінің кыркасы.

9- мықын сүйегінін төмпешігі. 10- шонданай сүйегі.
11- шонданай сүйегінің дөңесі.

12- шат сүйегінің төменгі бұтагы. 13- шат сүйегі 
касагасының доғасы. 14- жапкыш тесік.

15- оң жақ мықын сегізкөз буыны. 16- сегізкөз сүйегі.

Қабыргалары:
Үлкен жамбас қуысының бүйір жэне 

артқы кабырғалары ажыратылады:
а) бүйір қабырғасы мықын сүйегінің, 

тік жэне сыртқа қарай жазылып орналасқан 
канатынан, ala ossis іііі, түрса;

э) артқы кабырғасы, төменгі бел омыртқа 
мен сегізкөз сүйегінің негізінен, basis ossis 
sacrii, түрады.
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Қызметі: жалпы дененің тірегін жэне іш 
куысындағы ағзалардың қорабын құрау.

Ол төмен бағытта өтіп, кіші жамбас қу- 
ысына үласады.

2. Кіші жамбас куысы, cavum pelvis mi
nor, немесе кіші жамбас, pelvis minor, 
(№114, 6-сурет).

Ол үлкен жамбас куысының тікеяей жал- 
ғасы болып саналады. Кіші жамбас қуьісы, 
үлкен жамбас қуысынан шекаралық сы- 
зықшасы немесе жоғарғы апертурасы, арег- 
tura pelvis superior, аркылы шектелген.

Сонымен қатар, кіші жамбас куысының 
жоғарғы, төменгі апертурасы жэне төрт қа- 
бырғалары ажыратылады.

Қабыргалары:
а) алдыңғы қабырғасы, шат сүйегінің ка- 

сағасы мен, symphisis pubica, шат сүйегінің 
жоғарғы жэне төменгі бүтақтарынан;

э) артқы кабырғасы, сегізкөз сүйектің 
ойыс келіп, жамбас куысына қараған бе- 
тімен, facies pelvica, кұйымшақ сүйегінен, os 
cjccygius, түрса;

б) бүйір оң жэне сол жактық кабырғала- 
ры, шонданай сүйек пен шат сүйектердің 
жоғарғы жэне төменгі бүтақтарынан жэне 
сегізкөз шонданай байламынан, lig.sacrotu- 
berale, түрады (№114-сурет).

Кіші жамбас куысының: алдыңғы, арткы 
жэне бүйір кабырғалары ажыратылады.

1. Алдыңгы цабыргасында:
Шат сүйегінің қасағасы мен кіші жамбас 

куысының жапқыш жарғағы, membrana ob- 
turatoria, жэне қан тамырлар мен нервтер 
өтетін жапқыш жарғақтың өзекшесі, canalis 
obturarorius, орналасса.

2. Артцы цабыргасында:
Кіші жамбас қуысының артқы кабырға- 

сында сегізкөз, қүйымшақ өрімдерді кұ- 
райтын жүлын нервтердің тармактары жай- 
ғасқан.

3. Бүйір цабыргасында:
Қан тамырлар мен нервтер өтетін, алмүрт 

тэрізді бүлшықеттің жоғарғы жэне төменгі 
тесігі, for.supra et infrapiriform is, айқын бай- 
калады (№114-сурет).

Сонымен қатар, жамбас куысының аку- 
шерлік клиникада праістикалык мэні зор:

а) үлкен жамбас қуысы мен кіші жамбас 
қуысының аралық шекарасы немесе жо- 
ғарғы апертурасымен, apertura pelvis su
perior,

э) кіші жамбас куысының. шекаралық 
төменгі апертурасы, apertura pelvis inferior, 
ажыратылады.

Оларға токталар болсак:
1. Жамбас қуысының жоғарғы апертура

сы немесе үлкен жамбас қуысы мен кіші 
жамбас қуысының аралык шекарасы, ол:

а) сегізкөз сүйегінің мүйізінен, promon- 
torium, басталып, э) одан әрі алға қарай, ше- 
каралық сызықшаның, linaeterminalis, бо- 
йымен өтіп; б) одан эрі, шат сүйегінің қыр- 
касы, pecten ossis pubis, аркылы өтіп;

в) шат сүйегі касағасының тұсыңца, тұ- 
йықталынады (№114-сурет).

2. Кіші жамбас қуысының төменгі апер- 
турасының сыртқы пішіні ромба тэрізді бо
лып коймай, бірнеше қабырғалары ажы
ратылады: а) алдында, шат сүйегінің қа- 
сағасымен жэне шат сүйегінің төменгі бұ- 
тағымен; э) артында, қүйымшак сүйегімен;
б) бүйір қабырғасы, шонданай сүйектің 
дөңесімен, tuberishiadicum, шектелген.

Жамбас цуысының жыныстыц 
ерекшеліктері:

Жамбас қуысының ерекшеліктері 10-12 
жастан бастап біліне бастаса, карт адамдар- 
да жыныстык өлшемдердің ерекшеліктері 
аса байкалмайды.

Негізгі ерекшеліктеріне токталар болсак:
1. Мықын сүйегінің қанаты көпшілік 

жагдайда: ерлерде тік жэне ішке карай 
еңкіш орналасса, әйелдерде жалпақтау жэне 
жүқалау келіп орналасқан.

2. Әйелдердің жамбас қуысы кең, аласа 
келсе, ерлерде керісінше тар, куыстығы биік 
келген.

3. Шат сүйегінің қасағасы әйелдерде, 
жалпақ, биіктігі кысқалау келсе, ерлерде ені 
жіңішке, биік орналасқан.

4. Жамбас куысының жоғарғы апертура-
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сының еңкіштігі бірдей емес, ерлерде 50-55°, 
әйелдерде 55-60° аралығында орналасқан.

Жамбас қуысынын өлшемдері.
Сонымен қатар, жамбас куысы ас коры

ту жэне несеп-жыныстык ағзалардың сы- 
йымдылығын, қорабын кұрауға қатысатын- 
дығы барша оқырмандарға аян.

Әсіресе, жамбас қуысының өлшемдерін 
клиникалық жағдайда білу, тек акушерлер 
мен гинеколог дәрігерлер үшін маңызының 
зор екендігі баршаға мэлім.

Сол себепті, акушерлік клиникада, жүкті 
эйелдердің босанар кезінде, ананың нэрес- 
тені физиологиялық жағдайда босанатын- 
дығын түжырымдау, анатомо-акушерлік өл- 
шемдер арқылы анықталынады.

Клиникалык жағдайда, жамбас куысын- 
дағы несеп-жыныстық ағзалардың орнала
суына байланысты бүл анатомо-акушерлік 
өлшемдерді анықтау өте киын да, күрделі 
эрекет.

Акушерлік өлшемдер қолданылатын өл- 
шемдердің түр ерекшеліктеріне байланыс
ты, жамбас куысының үлкен жэне кіші өл- 
шемдеріне бөлінеді.

Үлкен жамбас қуысының 
өлшемдері.

№115, 1,2, 3-сурет.
Үлкен жамбас қуысындағы ағзалардың 

орналасуына байланысты, анатомо-акушер- 
лік олшемдерді анықтаудың қиын болуы- 
на байланысты, тек адам денесінде анық бай- 
калатын шығыңкылардың аралық олшем- 
дері арқылы анықталынады.

Бүл олшемдерге:
1. Мықын сүйегінің қырқа аралық өлшемі, 

distatia cristarum, әйелдерде, 25-27 см тең.
2. Мықын сүйегінің қылқан аральщ 

елшемі немесе қашықтығы, distantia spi- 
narum, әйелдерде 23-25 см, ерлерде 21-25 
см тең.

3. Ортан жіліктің үршық аралык өлшемі, 
distantia, trochanterica, ол эйелдерде 28-29 см.

№П5~сурет. Жамбас кумсмнмң өлшемдері.
1- м ы қы н сүйегін ің  кы рка аралы қ өлш ем і. 2- мы қы н 
сүйегін ің  қы лкан аралы қ өлш ем і. 3- ортан  ж іліктің  

ұрш ы к аралы қ өлш ем і.

Кіші жамбас қуысының 
өлшемдері.

Жүкті әйелдер перзентханада босанар 
кезде, іштегі нәрестенің кіші жамбас қуы- 
сының жоғаргы жэне төменгі апертурасы- 
нан қалыпты жағдайда өтуін анықтау үшін, 
кіші жамбас қуысының анатомо-акушерлік 
өлшемдерді анықтаудың маңызы зор деп бі- 
леміз.

Сол себепті, кіші жамбас қуысының ол- 
шемдері орналасуына қарай:

а) кіші жамбасына кіретін немесе жоғарғы 
апертурасының өлшемдерімен;

э) кіші жамбас қуысынан шығатын 
немесе төменгі апертурасының өлшемдеріне 
болінеді.

Кіші жамбас куысының жогаргы 
апертурасыньщ өлшемдері.

(apertura pelvis superior)
Кіші жамбас қуысының төменгі тесігінің 

немесе апертурасыньщ өлшемдері.
Бүл олшемдерге:
1. Тік немесе анатомиялық конюгата, соп 

jugata anatomica seu diameter recta, ол сегіз- 
коз сүйегінің мүйізі мен шат сүйегінің қаса- 
ғасының жоғарғы жиегіне дейінгі аральщта 
орналасқан. Бүл олшем эйелдерде 11,5 см, 
ерлерде 10,8 см.

2. Шынайы немесе гинекологияльщ ол
шем, conjugata vera, ол сегізкоз сүйегінің
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мүйізі мен шат сүйегі қасағасының арасына 
дейінгі аралықта орналасқан. Бүл қашық- 
тық эйелдерде 10,5-11 см (№116-сурет).

№116-сурет. Жамбас куысының сагиталді 
кесіндісіндегі оліпемдерінің көріністері.

1- омыртқа аралықтесік. 2- омыртқаньщ сары тұсті 
байламы. 3- омыртқаның қылқан аралык байламы.

4- омыртқаның қылқан ұстілік байламы. 5- омыртка 
өзекшесі. 6-үлкен шонданай тесігі. 7- сегізкөз кыл- 
кандық байлам. 8- кіші шонданай тесігі. 9- сегізкөз 
дөңес байламы. 10-кіші жамбас қуысыньщ кіретін 

тесігінің тік диаметрі. 11-орак тэрізді өсінді. 12-жап- 
кыш тесіктід жарғағы. 13-шат сүйегі қасағасының 
дискісі. 14-жапкыш тесіктін өзекшесі. 15-жамбас 
куысыньщ тік өлшемі. 16-диагонапдік конъюгата.

17-шынайы конъюгата. 18-алдыңғы сегізкөз мықын 
байламы. 19-анатомиялык конъюгата. 20- мұйіз.

3. Диагоналді өлшем, conjugata diago- 
nalis, ол сегізкөз сүйегінің мүйізі мен шат 
сүйегінің қасағасының төменгі қырына 
дейінгі аралықта орналасқан. Ол эйелдерде 
12,5-13 см тең.

4. Көлденең өлшем, diameter recta, ол ше- 
каралық сызықшаның аралығындағы ең ка- 
шық өлшем. Ол эйелдерде 13,5 см, ерлерде, 
12,8 см тең.

5. Қиғаш өлшем, diameter oblgua, сегіз- 
көз мықын буынымен, articulatio sacroiliaca, 
мықыншат сүйегі, көтеріңкінің, eminetio іііо- 
pubica, аралығындағы қашықтық.

Бүл өлшем қалыпты жағдайда, ерлерде
12-12,6 см тең (№116, 10-сурет).

Практикалық мэні зор, негізі төмендегі 
өлшемдерден түрады:

1. Шат сүйегі қасағасының төменгі жиегі 
мен кұйымшақ сүйекгің үшының аралығы, 
немесе тік өлшем, diametr recta, эйелдерде 
9,5 см, ерлерде 7,5 см.

2. Шонданай сүйектің дөңесі, tuber ishia- 
dicum, аралык өлшемі, distantia inter troch- 
anterica, эйелдерде 10,8 см, ерлерде 8,1см.

Патологияльщ өзгерістер.
Жамбас куысы жарақат алған жағдайда 

немесе жамбас буыны шыққан жағдайда, 
жамбас қуысындағы ағзалардың зақымда- 
луына байланысты қалыптасуы өте ауыр, 
баяу жағдайда өтеді.

Аяқтың еркін орналасқан 
сүйектердің аралық қосылыстары.

Аяқ сүйектердің еркін орналасқан сүйек- 
тердің қосылыстары тіректік жэне кеңістік- 
те тепе-тендікті сақтап, еркін козғалу кыз- 
метін атқарушы, бірнеше ірі, үздікті жэне 
үздіксіз қосылыстардан түрады.

Оларға:

№117-сурет. Жамбас буыны.
1- ортан жіліктің басының эпифиздік сызыкшасы.

2- ортан жілік буынының гиалин шеміршегі. 3- жамбас 
сүйек. 4- жамбас буынынын куыстығы. 5- ортан 

жіліктің басының шүңқыршасы. 6- ортан жілікгің 
басы. 7- ортан жіліктің басының байламы. 8- жамбас

Жамбас буыны
Жамбас буыны, art. coxae, тіректік жэне 

динамикалық қызмет атқаратын үш білікгі, 
құрылысы мен кызметі күрделі жай буын.
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ойысының көлденең байламы. 9- жамбас буынының 

буын капшығы.10- шонданай сұйектің дөңесі. 11- ортан
жілік. 12- жамбас буынынын айналма немесе аспа 

байламы. 13-жамбас буынынын шеміршектік ернеуі.

Құрылысы:
а) буын басы, ортан жіліктің шар тэрізді 

басынан, caput ossis femoris',
э) буын ойысы, жамбас сүйектің ойысы- 

нш , fossa acetabuli, тұрады.
б) буын беттері біріне сэйкес келгенімен, 

косымша буын ойысының жиегі буын ерін- 
дерімен, labrum glenoidale, жэне буын ойы- 
сының төменгі қапталы, майлы тіндермен, 
толықгырылған (№117, 12-сурет).

в) буын қапшығы мықты келіп, жамбас 
ойысының буын ернінің сыртқы бетінен 
басталып, төмен бағытга өтіп, алдында ортан 
жіліктің ұршық аралық сызыкша мен, linea 
inter trochanterica, артында урпгык аралык 
қырқаның, crista inter trochanterica, бойында 
бекемделген.

Байламдары:
Жамбас буынының бекемдеуші бай

ламдар орналасуына жэне атқаратын қыз- 
метіне байланысты, ішкі жэне сыртқы топ 
байламдарға бөлінеді:

I. Ішкі топ байламдары орналасуы мен 
қызметі өзгеше екі байламнан:

1. Ортан жілік басының жұмыр байламы, 
lig.capitis femoris, ұзындығы 2-2,5 см, ортан 
жіліктің басын қандандырушы қан тамыр- 
ларға бай, синовиалді кабатпен көмкеріл- 
ген. Ол жамбас ойысының шұңқыршасы- 
мен, fossa acetabuli, бұл ойыстың көлденең 
байламынан басталып, өрлеме бағытта өтіп, 
ортан жілік басының шұнкыршасына, fovea 
capitis ossis femoris, бекемделсе;

2. Жамбас буынының, айналма аспа бай
ламы немесе зонасы, zona orbicularis, ол . 
мыкын сүйектің алдыңғы-төменгі қылқаны- 
нан, spina iliaca anterior inferior, басталып, 
төмен бағытта ортан жіліктің мойнын ілмек 
тэрізді орай өтіп, мықын сүйектің алдыңғы- 
томенгі кылқанына барып бекиді (№117,
12-сурет).

Қызметі, бүл екі байлам жамбас буын- 
ның буын беттерін бірдей қашықтықта ұс- 
тап, козғалыстың бағытын ретгеп, салмақты 
жеңу.

II. Жамбас буынының сыртқы байлам
дары (№ 118-сурет).

Жамбас буынының сыртқы байламдарына 
тоқталар болсақ, жамбас сүйегінің дербес 
үш сүйегінен басталып, ортан жіліктің прок
сималды үшына барып бекіген үш байлам
нан түрады (№118-сурет).

№118-сурет. Жамбас буынынын сыртқы 
байламдары.

1- буын капшығы. 2- шат сүйегі. 3- жапкыш тесіктің 
өзекшесі. 4- жапкыш тесіктің жарғағы. 5- мыкын ортан 

жілік байламы. 6- шонданай сүйегі. 7- ортан жілік.
8- мыкын ортан жілік байламы. 9- мыкын сүйектін 

алдыңғы төменгі кылканы.

№ 119-сурет. Жамбас буынынын 
байламдарынын схемасы.

1- мыкын ортан жілік байламы. 2- шонданай ортан 
жілік байламы. 3-шат ортан жілік байламы. 4-жамбас 

буынының айналма байламы немесе зонасы.
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Оларға тоқталар болсақ:
1. Мыкын ортан жілік немесе Bertini бай

ламы, lig.iliofemorale, өте бекем, қалынды- 
ғы 1 см, ол мықын сүйектің алдыңғы-тө- 
менгі қылқанынан басталып, жамбас буын 
қапшығының сыртқы бетін жауып, ортан 
жіліктің ұршык аралық сызықшаның бо- 
йына барып бекіген (№ 118, 8-сурет).

Қызметі, жамбас буынның, буын қап- 
шығын бекемдеп қоймай, санның қалыптан 
тыс жазылуын тежеп, ішке қарай айналуына 
қарсы тұру.

2. Шат-ортан жілік байламы, lig.pubo- 
femorale, ол мықын-шат көтеріңкісінен бас
талып, ортан жіліктің ұршық аралық 
сызыкшасына барып бекиді.

Қызметі, санның сыртқа бұру мен сырт
ка карай айналуын тежеу.

3. Шонданай ортан жілік байламы, lig. 
ichiofemorale, ол шонданай сүйек денесі- 
нің артқы қапталынан басталып, алға және 
латералді бағыт алып, ортан жіліктің үршык 
аралық қырқасына барып бекиді.

Қызметі, санның қалыптан тыс, ішке 
қарай келтіру мен сыртка қарай айналуын 
тежеу.

Жамбас буындагы қозгалыстың багыты:
Жамбас буыны, буын беттерінің түр ер- 

екшеліктеріне байланысты, үш білікті жаң- 
ғак тэрізді буындарға, art. cotilica, жататын- 
дыктан, бүл буында:

1. Фронталді немесе көлденең білік бо- 
йынша: 180° бойынша бүгіледі, flexio жэне 
жазылады, extensio.

2. Сагиталді білік бойынша, 130° жамбас 
буыны әкелінеді, adductio, жэне әкетілінеді, 
abductio.

3. Тік немесе вертикалді білік бойынша, 
40-50° ішке жэне сыртқа бұрылады.

4. Үш біліктің бойында айналма бағытта, 
circumductio, козғалса, жаттығуға байла
нысты шеңбер бағытта, rotatio, қозғалыстар 
байқалады.

Жамбас буынның жастық ерекшеліктері:
а) жамбас ойысы, fossa acetabulum, жас 

нәрестелерде, ортан жілік басының жоға- 
ры деңгейде орналасуына байланысты жал
пак ray.

э) буын қапшығы тартылып орналаскан, 
байламдары нашар дамытан.

б) ортан жіліктің басы жамбас ойысына 
4-7 жас аралығында тұрақталынады.

в) жамбас буынның косалқаларының 
толык қалыптасуы 13-14 жас аралытында 
өтеді.

II. Тізе буыны
(art.genus)

Тізе буыны, art.genus, адам денесіндегі 
ең ірі, күрделі екі білікті комплексті қүрама 
буын. Бүл буынның күрделі болуы үш сү- 
йектің: ортан жілік пен асыкты жілік жэне 
тізе тобығы мен беттесу нәтижесінде тү- 
зілгендіктен, тізе буынының күрделі буын- 
дардың қатарына жатуы сол себепті.

№120-сурет. Тізе буынынын сагиталді кесіндісі.
1-тобык үстілік куыстық. 2-тізе тобығының буындық 

беті. 3-тізе тобыгыньщ тері астылык куыстығы. 4-ортан 
жіліктің медиалді аидаршығының буын беті. 6-тобык 

астылык синовиалді катпар. 7-канат тэрізді майлы 
қатпар. 8-тобық астылык куыстық.

9-тізе тобығының байламы. 10-асықты жілік.
11-крест тэрізді артқы байлам. 12-крест тэрізді 

алдыңғы байлам. 13-тізе буынының буын қапшығы.

Тізе буынының ңұрылысы:
1. Буын басы, ортан жіліктің айдаршык- 

тарының, condylus, буын беттерінен;
2. Буын ойысы: а) асыкты жіліктің ай- 

даршықтарының эллипс тэрізді буын бет- 
терінен жэне; э) тізе тобығының буын бет- 
терінен қүралған.

3. Буын беттері қозғалыс кезінде үйке- 
лістер мен салмакты жеңу үшін, көгілдір 
түсті гиалин шеміршекпен көмкерілген.
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4. Беттесуші буын беттеріне келеек, буын 
беттері бір-біріне үйлесімді болып, буынга 
түсетін салмаққа қарсы тұрып, салмақты же
ну үшін:

а) екі жактык, оң жэне сол жақтык, буын 
аралык менискілермен, meniscus medialis et 
lateralis',

э) жэне тобық астылык, канат тәрізді 
май қатпар мен, plica alares, толықтырылған 
(№120, 7,8-сурет).

Менискілердің ерекшеліктері:
Тізе буынына түсетін салмақ пен қысым- 

ның мөлшеріне байланысты, менискілердің 
сыртқы пішіні біркелкі келмеген.

1 2  3 4

7
№121-сурет. Тізе буынының менискілерінін 

жогарі ы бетініц көрінісі.
1-тізе юбыкіын байламы. 2-тізелік тобықтың тері 
астылық куыстығы. 3-тізенің көлденең байламы. 

4-тізе буынының буын капшығы. 5-тізе буынының 
латералді менискісі. 6-жанама байламы. 7- артқы крест 

тэрізді байлам. 8-медиалді менискі.
9-асықты жіліктің жанама байламы. 10-крест тэрізді 

алдыңғы байлам.
Сол себепті, а) сол жақ менискінің, men 

iscus lateralis, сырткы пішіні жарты ай тэ- 
різді келсе, э) керісінше, оң жактық бөлі- 
гінің, meniscus medialis, сыртқы пішіні, 
буынға түсетін салмақтың деңгейіне бай
ланысты жалпақтау келген.

Менискілердің сыртцы көріністері:
Тізе буынының буын беттері менискі ар

кылы толықтырылуына байланысты, комп
лекса буындардың қатарына жатуы сол

себепті. Менискілердің коріністеріне тоқ- 
талар болсақ:

1. Сыртқы жиегі қалыңдау келіп, буын 
капшығымен бітіссе;

2. Буын қуыстығына қарай бағыт алған, 
қос жиегі жүқалау келген;

3. Ойыстау келіп, ортан жіліктің айдар- 
шығымен беттесетін жоғарғы беті;

4.Тегістеу келіп, асьщты жіліктің айдар- 
шығымен беттесетін томенгі беті ажыра- 
тылады.

Менискілердің байламдары: 
Қозғалыс кезінде, үйкелістерді жеңіл- 

детіп, тізе буынына түсетін салмақты жеңу 
үшін, менискілер мына томендегі байлам- 
дар арқылы бекемделген:

а) менискілердің үштары, асықты жілік 
айдаршығының айдаршық аралык коте- 
ріңкілеріне, eminentia intercondylar is, ал- 
дыңғы жэне арткы менискі ортан жілік 
байламдары, lig.meniscofemoralis anterior et 
posterior, аркылы бекемделсе;

э) менискілердің алдыңгы қапталдары 
бір-бірімен тізе буынның көлденең атты 
байламы, lig.genustransversus, бекемделген.

Сонымен катар, менискілер тізе буыны- 
ның буын беттерін, үйлесімді жағдайда 
орналастырып, күрделі қозғалыстарды рет- 
теп қоймай, буын куьістығын түйық емес, 
бір-бірімен жалгасатын:

а) жогарғы менискі мен ортан жіліктің 
айдаршығының аралығындагы төменгі қа- 
батқа;

э) менискі мен асықтык жіліктің айдар- 
шыгының аралығындағы төменгі қабатқа бо- 
лінген.

Қызметі:
Тізе буынында фронталді білік бойынша, 

жоғарғы қабатта вертикалді білік бойынша, 
томенгі қабатта қозғалады.

Тізе буынының эрбір қозғалысында қыз- 
метіне байланысты, менискілердің сыртқы 
пішіні мен орналасуы өзгермелі келеді.

Тізе буынының буын қапшыгы
(№120, 13-сурет)

Тізе буынының буын қапшығы, capsula 
articularis, жүқалау жэне кеңдеу келген.
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Ол ортан жілікте, буын бетінің жиегінен 
1 см алшағырақ деңгейден басталып, тө- 
мен бағытта өтіп, асықты жілік пен тізе 
тобығының буын бетінің жиегіне барып 
бекемделген (№120, 1-сурет).

Қызмеші:
Буын капшығының синовиалді қабаты:
-  Біріншіден, буын қапшығының. ішкі 

беттерін көмкеріп, ылғалдап, үйкелістерді 
жеңілдету кызметі мен қоректендіру кыз- 
метін атқарса;

-  Екіншіден, буын беттерін бір-біріне үй- 
лесімді жағдайда орналасуы үшін, аралы- 
ғындағы майлы қатпармен, plica alares, 
толықтырылған түзеді (№120, 7-сурет).

-  Үшіншіден, тізе буынының синовиалді 
кабаты, хирургиялық практикалық мэні өте 
зор:

а) тізе буыны мен тікелей өзара жалғаса- 
тын;

ә) түйык, аралығында синовиалді сүйық 
орналасқан ірі жэне ұсақ қалталарды, burso 
synobialis, түзеді.

The буынымен тікелей жалгасатын 
қалталардың орналасуы.

Практикалық мэні зор, екі синовиалді 
қалтадан түрады:

1. Тізе тобығының жоғарғы қалтасы, bur
so suprapattellaris, ол:

а) тізе тобығынан 3 см, кейбір жагдайда, 
7-8 см жоғары;

э) алдыңғы беті, санның төрт басты бұл- 
шық еттің сіңірімен;

б) артқы қабырғасы ортан жіліктің дис- 
талді бөлігінің алдыңғы бетінің аралығында 
орналасқан (№120, 1-сурет).

2. Тізе тобығының төменгі терең калтасы, 
bursa infrapatellaris profunda, ол тізе тобы- 
ғының байламымен, lig.patella, асықты жі- 
ліктің айдаршығының аралығында орна- 
ласкан (№120, 8-сурет).

Тізе буынының, дербес орналасқан 
синовиалді ңалталары:

Эмбрионалдық дамуы, тізе буынымен 
еабақгас, өз алдына дербес орналасып, бүл- 
шықетгер сіңірінің қозғалысын жеңіл-

дету қызметін атқарушы, синовиалді қал- 
талардан түрады.

Оларға:
1. Жартылай сіңірлі бүлшықеттің езіндік 

синовиалді қалтасы, bursa tendinae m.semi- 
memranosi propria, ол жартылай жарғақты 
бүлшыкет сіңірінің астында орналасқан.

2. Жартылай сіңірлі бүлшықет сіңірінің 
синовиалді қалтасының, bursa subtendinea 
т. semimembronosus, жоғарыда айтылып өт- 
кен синовиалді қапшықтан айырмашы- 
лығы, ол бүл бүлшықет сіңірі мен балтыр 
бұлшықеттің медиалді басының аралыгы- 
нда орналасқан.

Бүл синовиалді қалтаның дербес сино- 
виалді қалталардан айырмашылығы, 1/3 жаг
дайда тізе буыны мен жалғасуы байқалады.

3. Тақым бүлшықеттің синовиалді калта
сы, bursa tendinae m.poplitea, ол тақым бүл- 
шықет пен такым буынының буын қап- 
шығының аралыгында дербес орналаскан.

The буынының байламдары.
Тізе буыны қозғалыс кезінде буын бет- 

тері үйлесімді жагдайда орналасып, буын 
капшығын бекемдеп, қалыпты жағдайда- 
ғы қозғалыстарды реттеу үшін байламдар 
арқылы бекемделген.

№122-сурет. Тізе буынынын сырткы байламдары.
1 - санның тік булшыкетінін сіңірі. 2- санның жалпак 
медиалді бүлшыксті. 3-тізе тобығы. 4-тізе буынының 

сүймелдеуші медиалді байламы. 5-жанама асыкты 
жілік байламы. 6-асықты жілік байламы.
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7-асыкгы жілікгің бұдырмағы. 8-сирақгың аралык 

жарғағы. 9-асыкты жілік шыбығының басы. 10-асықты 
жілік шыбығы басының алдыңғы байламы. 11-асықты 

жілік шыбығының жанама байламы.
12-тізе буын тобығының сұймелдеуші латералді 

байламы.
Байламдары топографиялык орналасуы

на жэне атқаратын қызметіне байланысты, 
ішкі жэне сырткы топ байламдарға бөлінеді 
(№122-сурет).

The буынының ішкі топ байламдары.

№123-сурет. Тізе буынынын ішкі жэне бүйір топ 
байламдары.

1 - ортан жіліктің айдаршығынын тобыктык буын беті.
2- арткы крест тэрізді байлам. 3- алдыңғы крест тэрізді 

байлам. 4- алдыңғы менискі ортан жілік байламы. 
5-тізе буынының көлденең байламы. 6- медиалді 
менискі. 7- жанама асықгы жілік байлам. 8- тізе 

тобығынын байламы. 9-тізе тобығының буын беті.
11- асыкты жілік шыбыгынын басы. 12- асықты жілік 
шыбығының алдыңғы байламы. 13- санньщ II басты 

бұлшыкеттін байламы. 14- латералді менискі.
15- асыкгы жіліктің жанама байламы.

Тізе буынының ішкі төп байламдарына, , 
бір-бірімен өзара, X тэрізді айқасып, сино- 
виалді қабықшамен көмкерілген крест тә- 
різді байламнан, lig.cruciatum genus, тұрады 
(№123, 2,3-сурет).

Бүл байламның:
а) алдыңғы крест тэрізді байламы, lig. 

cruciatum anterior, асыкты жіліктің алдың- 
ғы айдаршық аралық алаңынан, area inter- 
condylaris anterior, басталып, ортан жіліктің 
латералді айдаршығының ішкі бетіне бекіген 
(№123-сурет).

э) арткы крест тэрізді байлам, lig.cru

ciatum anterior, ол да керісінше, асықты 
жіліктің айдаршық аралық арткы алаңынан, 
area intercondylarisposterior, басталып, өрлеу 
бағытта алдыңғы крест тэрізді байламды 
жанай өтіп, ортан жіліктің медиалді айдар- 
шығының ішкі бетіне бекиді.

Қызметі:
Тізе буынының, буын беттерін бір-біріне 

үйлесімді жағдайда орналастырып, күрделі 
козғалыстарды реттеу.

The буынының бекемдеуші сыртқы топ 
байламдары.

Тізе буынының буын капшығы мен тізе 
тобығының қозғалыс кезінде, бекемдеуші 
байламдары орналасуына қарай: алдыңғы, 
артқы жэне латералді топ байламдардан 
тұрады (№123, 7, 15-сурет).

The буынының, алдыңгы топ 
байламдары.

Тізе буынының алдыңғы топ байламдары, 
тізе тобығына бекіп, буын капшығын бе- 
кемдеуші санньщ торт басты бұлшыкеттер, 
сіңірінің тікелей жалғасы болып саналатын, 
екі байламдардан тұрады:

-  Бірінші, тізе тобығының байламы, lig. 
patellae, санның торт басты бұлшыкетінін тік 
бұлшықет сіңірінің тікелей жалғасы болып 
саналады. Ол тізе тобығының ұшы мен, 
apex patella, асықты жіліктің бұдырының, 
tuberiositas tibia, аралығында орналасса;

-  Екінші, тізе буын қапшығының бүйір 
қапталын бекемдеуші, тізе тобығының жал
пак екі жақтық байламы, retinaculum patella 
medialis et lateralis, ол санньщ торт басты 
бүлшықетгің, медиалді жэне латералді 
жалпақ бүлшықетгер сіңірінің тікелей жал- 
ғасы болып саналады (№123-сурет).

Қызметі:
Тізе буынының қалыптан тыс қозғалыста- 

рына қарсы түру.

Тізе буынынын бүйір топ байламдары.
Асықты жілік пен асыкты жілік шыбы- 

гыньщ жанама немесе латералді байлам- 
дарынан тұрады (№123, 7,15-сурет).
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Олардың ерекшеліктеріне токталар бол- 
сак:

Асыкты жілік шыбығының жанама бай
ламы, lig. collaterale fibulare, қалыңдығы 
5 мм-дей фиброзды құрылым. Ол ортан 
жіліктің латералді айдаршық үстілік өсін- 
дісінен басталып, асықты жілік шыбығы- 
ның басына барып бекіген.

Асықты жіліктің жанама байламы, lig.t 
collatrale tibiale, тізе буынының медиалді 
капталында жалпақтау келіп орналасқан 
жалпак байлам. Ол ортан жіліктің медиалді 
айдаршық үстілік өсіндісінен басталып, 
асықты жіліктің медиалді айдаршығына 
бекіген (№123, 7-сурет).

Қызметі: бүл байламдардың негізгі қыз- 
меті, тізе буынының қалыпты жағдайдағы 
қозғалысын реттеумен қатар, буын кап- 
шығын бекемдеу.

3. Тізе буынының артқы топ байламдары.
Тізе буынының артқы қапталы, санның 

жартылай жарғақты бұлшыкетгің, m.semi- 
membronosus, сіңірі немесе такымдык бай
лам, lig.popliteum obliguum, аркылы бекем
делген.

Бүл байлам, тізе буынының буын капшы- 
ғымен тығыз байланыста болып коймай, 
қаздың аяқшасына үқсас терең, үш будаға, 
pes anserina profunda, немесе байламдарға:

а) асыкты жіліктің медиалді айдаршы- 
ғына киғаш бағытта орналаскан, такымның 
қиғаш байламына, lig.popliteum obligum;

ә) тақым ойысының артқы капталында, 
доға тэрізді иіліп, тақым бүлшыкеттің шан- 
дырлы кабыкшасын көмкеріп, доға тэрізді 
иіліп орналасқан, такымдык доға тэрізді 
байламға, lig.popliteum arcuatum\

б) Төмен бағыт алган байламдарға бө- 
лінеді.

Қызметі: тізе буынының буын капшығын 
бекемдеп коймай, тізе буынындағы қозға- 
лыстарды реттеу.

Тізе буынындагы қозгалыстардың багыты.
Тізе буынының буын беттері сыртқы пі- 

шініне карай, екі білікті айдаршықты буын- 
дардың қатарына жатуына байланысты 
козғалыстар, екі біліктің:

а) көлденең немесе фронталді білік бо
йынша, бүгілу жэне жазылу, тізе буынының 
жоғарғы қабатында, қозғалу амплитудасы 
40° аралығында өтсе;

э) вертикалді немесе тік білік бойынша, 
тізе буынының әсіресе жанама асықты жілік 
шыбығы байламының, lig. collaterale fibulare, 
козғалыс кезінде босаңсуына байланысты, 
тізе буынының төменгі кабатында айналмалы 
қозғалыстар байқалады.

Тізе буынының жастық ерекшеліктері:
1. Жас нәрестелерде: а) буын қапшығы 

тартылып орналасқан; э) менискілер толык 
жетілмеген; б) крест тэрізді байламдары 
қыскалау келген.

Тізе буынының толык жетілуі 17-18 жас 
аралығында толык қалыптасады.

Сирақ сүйектердің аралық 
қосылыстары

№ 124-сурет. С и рак  сүйектердің ар ал ы к  
қосы лы стары .

1-асықты жілік шыбығының алдыңғы байламы.
2- сирақ сүйектің аралық жарғағы. 3- асықты жіліктің 

шыбығы. 4-асықты жілік. 5-асықты жілік асыкты жілік 
шыбыгының алдыңғы байламы.

Сирақ сүйектері тіректік қызмет атқар- 
уына байланысты:

-  Біріншіден, проксималды үшы бір-бірі- 
мен үздікті шамалы қозғалатын, сирақтық 
буындар, art. tibiofibular is, арқылы байла- 
нысса;
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-  Екіншіден, сирақ сүйектердің денелері 
мен дисталді ұштары бір-бірімен өте мықты:

а) денелері, сүйек аралык жарғактармен, 
membrana interosea cruris;

э) төменгі немесе дисталді үштары, сирақ 
аралық дэнекер тіндер, sindesmosis cruris, 
арқылы байланысқан.

Олардың ерекшеліктеріне токталар бол- 
сак:

А. Сирақ сүйектердің аралық буыны, art. 
tibiofibularis (№124-сурет).

Қүрылысы:
Бүл буын:
а) асықты жілік шыбығы басының буын 

бетімен, facies articularis capitis fibulae;
э) асықты жіліктің шыбыктық буын бе- 

тінің, facies articularis fibularis, өзара бет
тесу нәтижесінде түзілген.

б) буын беттері тегіс гиалин шеміршегі- 
мен көмкерілген.

в) буын қапшығы, буын беттерінің жие- 
гінің аралығында өзара тартылып орна- 
ласқан.

г) буын аралық куыстағы кейбір жағ- 
дайларда, тізе буынының қуыстығымен өза- 
ра жалғасуы байқалады.

Байламдары:
Буын қапшығы, асыкты жілік шыбығы 

басының: а) алдыңғы, артқы байламдары- 
мен, lig.capitis fibulae anterior et posterior бе
кемделген (№124, 1-сурет).

Қызметі:
Бүл буын тіректік қызмет атқаратын- 

дьщтан, қатаң немесе аз қозғалатын буын- 
дардың қатарына жатады. Қозғалысы шек
телген.

Сирақ аралык, үздіксіз қосылыстар.
Сирақ сүйектердің денелері мен дистал- 

ді үштары бір-бірімен, қысқа өте берік 
дәнекер тінді қосылыстар аркылы бекем
делген. Оларға:

а) сирак сүйектердің аралық жарғактар, 
membrana interossea cruris, сирақ сүйек 
аралық кырканың аралығында, көлденең 
және қиғаш бағытта орналасып, сүйек ара
лык косылыстарды бекемдеу.

Сонымен қатар, бүл кұрылым, сирактың 
алдыңғы жэне артқы топ бүлшықеттерді бір- 
бірінен бөліп қоймай, олардың бекитін тірегі 
болып саналады.

э) сирақ сүйектердің дисталді үштары, 
бір-бірімен кысқа фиброзды дэнекер тіндер, 
syndesmosis tibiofibularis, аркылы бекемделіп 
коймай, аяк басының сирак-асыкты буынын 
қүрау (№124, 2-сурет).

Аяқбасы сүйектердің 
қосылыстары.

Аяқ басының сүйектері, тіректік жэне 
динамикалык қызмет атқаруына байла
нысты, олардың аралыгындағы қосылыс- 
тардың да, сыртқы пішіні мен құрылысы, 
қызметі де күрделі 4 топ қосылыстардан:

1. Сирақ асықты буынынан, art.alocruralis.
2. Тілерсек сүйектердің аралық буында- 

рынан, art.intertarsea.
3. Тілерсек табан буындардан, art.tarso- 

metatarsea.
4. Табан башпай жэне башпай аралық 

буындардан, art. metatarseaphalangea et inter- 
phalangea, тұрады (№125-сурет).

№125-сурет. Аяк басынын косылысгары.
1- сирақ асык буыны. 2- медиалді байлам. 3- асык 
сүйегі. 4- асык өкше-қайыкша буыны. 5- кайықша 

тәрізді сүйек. 6- сына кайыкша буыны. 7- медиалді 
сына тэрізді сүйек. 8- аралык сына тэрізді сүйек. 

9- тілерсек-табан буыны. 10- табан башпай буыны.
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11- латералді сына тэрізді сүйек. 12- текше сүйек.
13- айыр байлам. 14- өкше тілерсек аралық буыны.

15- асык астылык буын.

І-гоп. Сирак-асыкты буын.
Сирақ асықты немесе асық үстілік буын, 

articulationes talocruralis, аяк басы сүйек- 
терінің сирак сүйек пен буын арқылы бай- 
ланысып, тіректік жэне динамикалык қыз- 
мет атқаратын, дара ІІ-білікті шығыр тэрізді 
буын (№125, 1-сурет).

Құрылысы:
1. Буын басы: а) асықты сүйектің шығы- 

рымен, trochlea tali; э) асық сүйектің қа- 
йыкшалық оң жэне сол жақтық буын беті- 
нен, facies malleolaris medialis et lateralis;

2. Буын ойысы сирақ сүйектердің дис- 
талді үштарының айыр тэрізді келген буын 
ойысынан түрады.

3. Буын бетгері гиалин шеміршегімен көм- 
керілген, үйлесімді.

4. Буын қапшығы сирақ сүйектердің бу
ын беттерінің жиегінен басталып, асыкты 
сүйектің алдыңғы бетінде, буын бетінен ал- 
шак, 4 мм деңгейде бекіген.

Сонымен қатар, тілерсек асықты буында 
болатын қозғалыстың көлеміне байланысты, 
буын қапшығының бүйір қапталы, қалыңдау 
жэне тартылып орналасса, алдыңғы жэне 
артқы қапталы жұқа жэне бос орналасқан.

№126-сурет. Аяқ басыныц байламдары мен 
буындарынын жогаргы бетінін кәрінісі.

1- асыкты жілік. 2- медиалді байлам. 3- өкше-қа- 
йықша байлам. 4- өкше-текшелік байлам. 5- сырткы 

сына-кайыкша байламы.б-табан сүйек аралык байлам.

7- сырткы тілерсек табандык байлам. 8-сырткы сына- 
текшелік байлам. 9- өкше-текшелік байлам.

10- латералді асық-өкшелік байлам. 11- өкше асык 
байлам. 12- латералді каііыкша. 13-алдыңғы асьщты 

жілік шыбығынын байламы. 14- алдынғы сирак аралык 
байлам. 15- сирақ сүйектер аралық жарғак.

16- медиалді кайықша. ,

Байламдары:
Сирақ-асыкты буынының, байламдары, 

буында болатын козғалыстың бағытына 
байланысты, медиалді жэне латералді топ 
байламдардан түрады (№125, 2-сурет).

I. Медиалді топ байламдарға:
I. Медиалді немесе дельта тэрізді бай

лам, lig.mediale seu deltoideum, ол асыкты 
жіліктің медиалді қайықшасынан, malleo- 
lous medialis, басталып, бекемделетін сү- 
йекке байланысты, төрт бөлікке (126,2-сурет):

а) асықты жілік қайықша бөлікке, pars 
tibiofibularis; э) асыкты жілік өкшелік бө- 
лікке, pars tibiocalcanae; б) асықты жілік 
асықты, алдыңғы жэне арткы бөлікке, partes 
tibiotallaris anterior et posterior, бөлінеді 
(№125-сурет).

II. Латералді топ байламдарға, сирақ ас
ыкты буынының бүйір қапталын бекемдеу- 
ші, өз алдына дербес үш байламнан түрады 
(№125-сурет). Оларға:

1. Алдыңгы асықты жілік шыбығы 
байламы, lig. talofibilaris anterius, кысқалау 
байлам. Ол латералді қайықшаның, malleus 
lateralis, сыртқы бетінен басталып, алға 
қарай багыт алып, асықты сүйектің мойнына 
бекемделген (№126, 13-сурет).

2. Артқы, асыкты жілік шыбығы байламы, 
ол да асықты жілік шыбығының латералді 
кайықшасынан басталып, артка карай бағыт 
алып, асықты сүйектің өсіндісіне барып 
бекиді (№126-сурет).

3. Асықты жілік шыбығы өкше атты бай
ламы, lig.calcanofibulare, ол да асықты жі- 
лік шыбығының латералді қайықшасынан 
басталып, томен бағыгга өтіп, өкше сүйе- 
гінің латералді бетіне бекемделген (№126,
11-сурет).

Сирақ асықты буынындағы 
козгалыстардын багыты.

Буын бетінің түр ерекшеліктеріне байла
нысты, бір білікті шығыр тәрізді буындар- 
дың қатарына жатқанмен:
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а) фронталді немесе көлденең білік бо
йынша, 60-70° табанға карай бүгіледі жэне 
жазылса;

э) бүгілген жағдайда, асыкты сүйектің 
шығырының жіңішкелеу келген бөлігі, ке- 
ңістеу келген сирақ сүйектің ойысымен бет- 
тесу нәтижесінде, сагиталді білік бойынша, 
ішке жэне сыртқа қарай қозғалады.

ІІ-топ. Тілерсек сүйектердің 
аралық қосылыстары.

I. Асық астылық буын, art. suptalaris, 
(№126, 6, 9, 16, 18-сурет).

Қүрылысы:
а) асықты сүйектің, артқы өкшелік буын 

бетімен^асге.? articularis calcanea posterior,
э) өкше сүйектің, арткы асықтык буын 

бетінің,facies articularis tallarisposterior, бет- 
тесу, нэтижесінде түзілген.

б) буын беттері жалпак, бір-біріне үйле- 
сімді, гиалин шеміршегімен беттелген.

в) буын қапшығы буын беттер жиегінің 
аралығында тартылып орналасқан.

Байламдары:
Бүл буын асык-өкше, сүйек аралық бай

лам, lig.interosseum, бекемделген (№126,
11-сурет).

Қызметі:
Буын беттерінің түр ерекшеліктеріне 

байланысты, аз козғалатын буындардың ка- 
тарына жатады. Қозғалыс кезінде сагиталді 
біліктің бойында козғалуы мүмкін.

II. Асық-өкше-қайықша буыны, art. 
talocalcano navicularis, күрделі үш сүйектер- 
дің буын беттерінің беттесу нэтижесінде 
қүралган күрделі буын (№125,4-сурет).

Қүрылысы:
1. Буын басы шар пішінді, асықты сүйек- 

тің басынан, caput tali',
2. Буын ойысы, фиброзды шеміршекпен 

өзара байланысқан;
а) өкше сүйегінің, асықтық: алдыңғы, 

аралық буын беттерімен, facies articularis 
talanterior et media',

ә) қайықша тэрізді сүйектің ойыс келген 
артқы, асықтық буын бетінің, facies articu
laris talaris, беттесу нәтижесінде түзілген.

3. Буын қапшығы қысқалау келіп, буын 
беттерінің жиегінде бекемделген.

4. Буын қуыстығы, асық астылық буын- 
мен, art.suptalaris жалғасатын болғандық- 
тан, асық өкше қайықша буыны, күрделі 
кисынды буындарға жатады.

Байламдары:
Буын қапшығының байламдары табан- 

дық, дорсалді жэне сүйек аралық байлам- 
дар аркылы ныгайтылған.

1. Сүйек аралық байламға, асык өкше 
байламы, lig.talocalcaneum plantare inter- 
osseum, тілерсекгік қойнаудың, sinus tarsi, 
аралығында орналасып, асық астылық буын 
мен, art.suptalaris асық-өкше-кайыкша бу
ынды, art. talocalcano navicularis, нығайту 
(№125, 4-сурет).

2. Сыртқы байламдары табандық жэне 
дорсалді байламдардан түрады.

Табандық байламдарга өкше қайықша 
байламы, lig.calcano navicularis plantare, ол 
өкше сүйегінің төменгі бетінен басталып, 
қайықша сүйегінің төменгі бетіне бекіген, 
қызметі өте күрделі байлам. Бүл байламның 
босаңсуынан аяқ басының күмбезі жал- 
пайып, «жалпақ табанға» әкелуі сол себепті.

Дорсалді байламға, асық қайьщша бай
ламы, lig. talonavicularis, қатысады. Ол ас
ыкты сүйектің дорсалді бетінен басталып, 
қайықша сүйекке бекіген.

Қызметі:
Асықты өкше қайықша буыны, құрылы- 

сы мен қызметі жағынан үш білікті шар 
тэрізді, күрделі қисынды буындарға жат- 

.канымен буын қапшығын бекемдеуші қысқа 
байламдарга байланысты қозғалыстар, бүл 
буында шектелген, тек:

1. Сагиталді білік бойынша, асык сүйек- 
тің басы қозғалмай, бүкіл аяк басымен 
бірлесіп: а) ішке қарай қозғалады немесе 
әкелінеді, adductio, жэне э) сыртқа қарай 
қозғалады немесе әкетіледі, abductio.

Бүл буын, әкелген жағдайда, adductio, 
аяқ басының медиалді капталы көтеріліп,
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ауытқып сыртқа қарай супинациялық ба- 
ғытта қозғалса, керісінше, латералді кап
талы ішке қарай, проноциялык бағытта қоз- 
ғалады.

Жастыц ерекшеліктері:
Бір жасқа толмаған нәрестелерде аяқ 

басының медиалді кыры, сыртқа карай су-, 
пинациялық жағдайда орналасса, кейіннен 
буынға түсетін салмақтың деңгейіне бай
ланысты, аяқ басының медиалді қапталының 
проноциялык жагдайда орналасуы сол се- 
бепті.

III. Өкше текше буыны, art. calcanocu- 
boideum (№125-сурет).

Құрылысы:
а) өкше сүйегінің текшелік буын бетімен, 

facies articularis cuboidea;
э) текше сүйегінің, өкшелік буын бетте- 

рінің, facies articularis, бір-бірімен беттесу 
нәтижесінде түзілген (№125-сурет).

б) буын беттері, ІІ-білікті, ершік тэрізді 
жэне үйлесімді келіп, гиалин шеміршегі- 
мен көмкерілген.

в) буын қапшығы кысқа берік келіп, буын 
беттерінің бойында бекемделген.

Байламдары:
Буын қапшығы, дорсалді жэне табандык 

үзын жэне қысқа байламдар аркылы ны- 
ғайтылған.

Дорсалді байламдарға, өкше текше 
буынын бекемдеуші, қысқа 2-3 дорсалді 
өкше текше байламнан, lig.calcano cuboide- 
ит, немесе екі буынға ортақ, екі аякшалы 
байламнан, lig.bifurcatum, түрса (№126-су- 
рет).

Бүл буынның табандық, бекемдеуші, та
бандык өкше текшелік, кысқа жэне үзын 
байламнан, lig.calcano cuboideum longus et 
brevis plantar is тұрады.

Қызметі:
Буын бетінің түр ерекшеліктеріне байла

нысты, ІІ-білікті ер тэрізді буынының ката- 
рына жатқанмен, шамалы айналмалы ро- 
тациялык қозғалыстар байкалады.

Ерекшеліктері:
Бүл буын практикалық түрғыда, асык- 

кайыкша буын мен, art. talonovicularis, бір- 
ге хирургиялық түрғыда, көлденең немесе 
Шопар атты буын, art. Сһорагі, ретінде қа- 
растырылады. Себебі, бүл екі буын:'

-  Біріншіден, анатомиялык түрғыда бе
лек, дербес буындар;

-  Екіншіден, екі буынды бір-бірімен бір 
деңгейде үстап түрушы, «V» эрпіне үқсаған 
бифуркация атты байламнан, lig.bifurcatum 
түрады.

- Үшіншіден, хирургиялык жагдайда, 
екі буыныныц аралығында ампутация жасау 
үшін, екі буынды үстап түрушы, бифурка
ция байламды кеспей, буындар ашылмайды. 
Сол себепті, бүл екі буынды, байламды, екі 
буынның кілті деп, буынды көлденең неме
се хирургтың есіміне байланысты «Шопар» 
атты буын деп аталынады.

Сына қайықша буыны.
Сына-кайықша буыны, art.cuneonavicu- 

laris, буын беті жалпақ, күрделі буындарга 
жатады (№126-сурет).

Құрылысы:
а) қайықша сүйектің сыналық буын бет- 

тері мен, І-ІІІ-сына сүйектердің, қайық- 
шалык буын беттерінің беттесу нэтижесінде 
түзілген.

э) буын беттері, тегіс гиалин шеміршегі- 
мен көмкерілген.

б) буын капшығы буын беттерінің жие- 
гіңде бекемделген.

Байламдары:
Буын дорсалді жэне табандық, сына қа- 

йықшалық жэне сына сүйек аралық бай
ламдар аркылы бекемделген.

Қызметі:
Буын капшығының қысқа дорсалді жэ

не табандық бекемдеуші байламдардың 
қызметіне байланысты, тым аз козгалатын 
амфиартрозды буындарга жатады.

ІІІ-топ. Тілерсек табан буындары.
Тілерсек табан буындары, art. tarsometa-
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tarsea, немесе Лисфранков атгы буыны, 
анатомиялык кұрылысы мен атқаратын 
қызметіне байланысты, 3 дербес косылыс- 
тардан немесе буындардан (125, 9-сурет):

-  Бірінші, медиалді сына тэрізді сүйек пен
І-табан сүйектердің аралығындағы буыннан;

-  Екінші, аралық, латералді сына тэрізді 
сүйекпен ІІ-ІІІ-табан сүйектердің аралы- 
ғындағы буыннан;

-  Үшінші, текше сүйек пен IV-V-табан 
сүйектердің аралығындағы буындардан тұ- 
рады.

-  Төртінші, табан сүйек аралык буындар
дан, art. intertarsea, түрады.

Құрылысы:
1. Буын беттері:
а) 1-табан сүйек пен медиалді сына сү- 

йектің аралығындағы косылыстардың буын 
беттері элсіз, ершік тэрізді болып, гиалин 
шеміршегімен көмкерілсе;

э) қалған II, ІІІ-косылыстардың буын 
беттері тегіс келіп, гиалин шеміршегімен 
беттелген.

2. Буын капшығы буын беттерінің жие- 
гінің бойында бекемделген.

Байламдары:
Буын қапшыктары сырткы, табандық 

жэне сүйек аралык байламдар аркылы ны- 
ғайтылған. Оларға:

а) тілерсек-табан буынның сырткы бай
ламы, ligg.tarsometatarsea dorsalia\

э) тілерсек-табан буынның, табандык 
байламынан, ligg. tarsometatarsea plantaria;

б) табан сүйек аралық байламдардан, lig. 
metatarsea interossea

в) сына-табан, сүйек аралық байламнан, 
ligg. cuneopietatarsea interosseum, ол: медиал- 
ді жэне латералді сына сүйек пен II, IV-табан 
сүйектің негізінің аралығында орналаскан 
екі байламнан түрады.

Бүл екі байламды, хирургиялык, ампу
тация жасағанда, кесуге оңай болғандық- 
тан «тілерсек-табан буынның кілті» деп, 
тілерсек-табан буынды, «Лисфранков» буы
ны деп аталынады.

Қызметі:
Қозғалыс көлемі, қатаң мардымсыз.

IV- топ. Табан башпай буындары.
Табан башпай буындары, art.metatarso- 

phalangea, (№125, 10-сурет).

Қүрылысы:
а) буын басы шар тәрізді, көлденең ба- 

ғытта жапырайған, табан сүйектердің басы- 
нан;

э) буын ойысы, проксималды бақайшық 
сүйектердің, негізінің буын бетінен тұрады;

б) буын беттері, үйлесімді гиалин шемір- 
шегімен көмкерілген;

в) капшығы жүқалау жэне бостау келіп, 
буын беттерінің жиектерінде бекемделген.

Байламдары;
Буында болатын қозғалыстың көлеміне 

байланысты:
а) жанама медиалді жэне латералді бай

ламдар, ligg. collateralia;
э) табандык байламдар, ligg.plantaria\
б) тереңде жэне көлденең багытта орна- 

ласып, буындарды қалыпты жагдайда бекем- 
деуші, табандык байламнан, ligg.metatarseum 
profundum transversum байламдардан түрады 
(№126, 6-сурет).

Қызметі:
Буын беттері шар тэрізді, III білікті бу- 

ындардың қатарында жатканмен, тек II 
біліктің бойында:

а) колденең біліктің бойында: бүгіледі, 
жазылады; э) сагиталді білік бойында: 
әкелінді, әкетілінеді.

. V-топ. Бақайшық аралық буындар.
Башпайдың бақайшык аралык буында

ры, articulationes interphalangeae pedis, бір 
білікті шығыр тэрізді буындардың қатарына 
жатады (№126-сурет).

Құрылысы:
а) буын басы, аралық жэне дисталді қа- 

тарлы, бақайшыктардың шығыр тэрізді буын 
беттерінен;

э) буын ойысы, аралық жэне дисталді
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қатардағы бақайшықтардың негізінің буын 
беттерінен тұрады.

б) буын қапшығының, алдыңғы жэне 
артқы қапталы жұкалау келіп, буын бетінің 
жиегінде бекемделген.

Байламдары:
Буын қапшығының медиалді жэне лате- 

ралді беті жанама байламдар арқылы ңы- 
ғайтылған.

Қызметі:
Буын, бір білікті шығыр тэрізді буын- 

дардың қатарында жатқандьщтан, фронталді 
білік бойынша: бүгіледі жэне жазылады.

Аяқ басы қосылыстарының 
ерекшеліктері.

Адамның аяқ басының тіректік, аморти- 
зациялық жэне кеңістікте тік тұрып, жүру 
қызметін атқаратындығы аян.

Сол күрделі кұбылыстарды аткару, аяк 
басы сүйектерге, олардың аралық қосы- 
лыстар мен қосылыстарды қозғалысқа кел- 
тіруші бүлшыкеттердің ерекшеліктеріне ті- 
келей тэуелді.

Сол себепті, аяқ басына түсетін салмақ- 
қа қарсы түрып, амортизациялық қызмет 
аткаратын, тілерсек сүйектердің, өкше сү- 
йегінен басқа: қайықша, текше, медиалді 
латералді жэне аралық сына тэрізді сүйек- 
тер жэне I-V табан сүйектері, қатаң буын- 
дар арқылы қосылыс түзіп, салмакка қар- 
сы түрушы, аяқ басының тірегін қүрауға 
катысады.

Аяқ басының тірегін кұраушы сүйектер, 
аяқ басына түсетін салмақты жеңу үшін, 
бір-бірімен қатаң буындар арқылы қосы- 
лыстарды қүрап қоймай, дөңес жағы сырт
ка, ойыс жағы иіліп, табанға караған күмбез 
тэрізді косылыстарды қүрайтындыктан, бүл 
қүрылымды аяқ басының күмбезі, forme, деп 
аталынады.

Аяк басына түзетін салмақты жеңу үшін, 
аяқ басы күбезінің, алдыңғы жэне артқы 
тіректік нүктелері арқылы атқарылады.

Тіректік нүктелердің:
а) артқы тіректік нүктелері немесе тая- 

нышы, өкше сүйегінің бүдырында, tuber 
саісапае, орналасса;

э) алдыңғы тіректік нүктелер, немесе тая- 
нышы, I-V-табан сүйектердің негізінде ор
наласкан.

Сонымен катар, аяқ басына түсетін сал
макка қарсы түру үшін, аяқ басының күм- 
безі орналасуына қарай: 1 көлденең, 5 бой- 
льщ доғаларға бөлінеді.

Бойлык күмбездің 5 доғалары, өкше сү- 
йегінің бүдырынан басталып, жеке табан 
сүйегін бойлай, биіктігі бірдей орналасқан.

Қызметі: кеңістіктегі қозғалыстарды рет- 
теу.

2. Көлденең күмбез, жалпы күмбездің жо- 
ғарғы биіктігінде, көлденең бағытга орна- 
ласкандықтан көлденең күмбез деп аталы
нады.

Қызметі: тік тұрған кезде, аяқ басына 
түсетін қысымға карсы түру.

Аяқ басы күмбездерін бекемдеуші 
қүрылымдары.

Аяқ басының күмбездерінің қалыпты 
жағдайдағы қозғалысы, бекемдеуші бай
ламдары мен табан бұлшықеттеріне тікелей 
байланысты.

Бүл қүрылымдар, атқаратын кызметіне 
байланысты 2 топка: а) активті-белсенді 
бүлшықеттерге; э) пассивті-енжар байлам- 
дарға бөлінеді.

1. Аяқ басы күмбезінің акивті-белсенді 
топтарға, башпайдың бакайшыктарына бе- 
китін бұлшыкеттер, олардың сіңіршелері 
жатады.

Қызметі, бойлық күмбездің аралығын 
жақындату.

2. Пассивті-енжар қүрылымдарға бой
лык күмбез бен көлденең күмбездің бай
ламдары жатады.

Бойлык күмбез: а) табанның үзын байла
мы, lig. plantarium longutrr, ә) өкше-кайық- 
ша байламы, lig.calcanonavicularis', б) жэне 
табанның апоневрозы арқылы бекемделген.
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«Өсімдікті өсімдік еткен жапыраң, 
адамды адам еткен, бүлшъщет»

К.А. Тимирязев.

Бүлшықеттер жүйесі.
Бұлшыкеттер, тірек-қимыл жүйесінің іш- 

індегі құрылысы мен қызметі күрделі жүйе. 
Бүл жүйе, бүкіл денелер мен ішкі ағзалардың 
скелетін немесе негізін қүрап коймай,'нерв 
жүйесінің басшылығы арқасында, ерікті, 
еріксіз козғалыстарды реттеуші ірі түлға деп 
білеміз.

Бүл түлғаның ерекшеліктеріне гоктала 
келе, орыс халқының атақты физиологы, 
И.М. Сеченов, «мидың рефлексі» атты ең- 
бегінде, «адамның әлемдегі іс-эрекетгері, 
жэне сүйспеншілік туралы сезімдер т.б. 
іс эрекеттер, нерв жүйесінің басшылығы 
мен бұлшыкеттердің жиырылуы арқылы 
атқарылады» десе;

К.А.Тимирязев, бүкіл өсімдіктердің та- 
биғи сырын зерттей келе, қуаныштық се- 
зіммен былай деген «Жапырак дегеніміз -  
өсімдік, бүлшықет -  жануар деген үғымды 
береді. Бүлшықеттер, жануарларды мал етсе, 
адамды адам еткен бұлшықеттер» деген.

Сол себепті, бүлшықеттердің алуан түрлі 
тітіркеністерге қозу немесе жиырылуы, тек 
жануар әлеміне тэн касиет емес, ол шыбын- 
шіркейді үстап алушы, «мимоза» атты 
өсімдік әлемінде де жэне бір жасушалы, 
жугитикті микроорганизмдерге тэн қасиет.

Сонымен қатар, жоғарғы сатыдағы 
омыртқалы жануарлардың бүлшықеттері, 
элемдегі алуан түрлі қозғалыстарды, бүл- 
шык еттердің тіндер арқылы қозғалысқа 
келтіріп қоймай, бүлшықеттердің тіндер- 
дің аралығындағы қозғалысқа келтіруші, 
химиялық күштердің АТФ аркасында ат- 
қаруына қатысатындығы белгілі.

Сол себепті, бүлшықеттерді жай ағза 
деп қарауымызға болмайды, күрылысы мен 
қызметі күрделі кұрылым.

Адамда, бүлшықетгердің салмағы, ере
сек адамдардың денесінің жалпы салма- 
ғының 40% қүраса, бүл өлшем нэрестелерде 
25-30% қүрайды.

Адам денесінің бұлшыкеттерінің жалпы 
саны 400 шамасындай.

Сол себепті, адамды адам етуде бұл- 
шықеттердің үлесінде ешкімнің таласы жок 
деп білеміз.

Жалпы бұлшыкеттер кұрылысы мен 
атқаратын қызметіне байланысты, ерікті 
көлденең жолақты немесе адам қаңқасы- 
ның жэне ішкі ағзалар мен қан тамырлардың 
қызметін реттеуші еріксіз бірыңғай салалы 
бұлшыкеттерден түрады.

Бұлшыкеттердің эмбрионалдык дамуы
на токталар болсақ:

Бүлшықеттердін дамуы.
Өмірде қандай қүрылым, жүйе немесе 

ағза болмасын, олардың жүмбак сырына 
үңіле қарап, жүмбақ сырын ашу үшін 
олардың тегіне, дамуына қарау шарт.

Сол себепті, бүлшықеттердің дамуына 
тоқталудың мэні осында деп білеміз.

Адамдар мен жануарлардың қаңқасы- 
ның немесе көлденең жолакты бүлшықет- 
тері мезодермадан дамитындығы белгілі 
болғанымен, бас пен түлғаның жэне қол мен 
аяқ бүлшықеттерінің даму ерекшеліктері 
өзгеше. Оларға тоқталар болсак:

и

№127-сурет. Бүліныксттердін 
эмбрионалдық дамуы.

(Бастың, түлганыц миотомдары)
I- көздің бүлшыксгтерінің миотомының дамуы.
II- шүйде бұлитыкеттердің миотомының дамуы.

III- тұлгаиың мойын бөлігінің миотомы. 
IV-кеуде бұлшыкеттерінің миотомы.
V- бел бұлшықеттерінің миотомы.

VI- сегізкөз бұлшыкеттерінің миотомы.
VII- кұйымшак бұлитыкеттерінің миотомы.
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1. Тұлғаның бұлшықеттері, мезодерма- 
ның дорсалді жағынан дамып, дененің сег- 
ментгік жағдайда, нерв түтікшесінің бүйір 
капталында орналасқан сомиттерді түзеді. 
Сомиттер эмбрионалдык дамудың 3^-ап- 
талығына, 40-ка жуық жұп сомнтгерден: 3-5 
шүйде, 8 мойын, 12 кеуде, 5 бел, 5 сегізкөз, 
4-5 қүйыміпак сомиттерден тұрады.

Сомиттер, одан эрі эмбрионалдык даму- 
дың қарқынды одан эрі даму кезінде, эр- 
бір сомиттері 3 бөлікке: склеротом мен 
дерматомға жэне миотомға бөлінеді. Одан 
кейінгі кезде:

а) миотомдардан түлға бұлшыкеттері да- 
мыса;

э) склертомнан, тірек кимыл жүйесінің 
негізгі жүйелері: адамның қаңқасы мен бұл- 
шықеттері, буындар өріс алса;

б) эрбір сомиггердің қүрамындағы бо- 
лашақ бұлшықеттің тінін қүраушы мио- 
томдар одан кейінгі даму кезінде, ағза- 
лардың аралығына қарай өтіп, сол түстағы 
бұлшықеттерді түзеді (№127-сурет).

Бірыңгай салалы, 
еріксіз бұлшмқеттердің ерекшеліктері.

Олардың ерекшеліктеріне тоқталар бол- 
сак:

-  Бірыңғай салалы, қызметі еріксіз бұл- 
шыкеттерге келеек, олар ішкі ағзалар мен 
қан тамырлардың, лимфа кызметін реттеуші 
күрылысы мен қызметі күрделі қүрылым 
(№128-сурет).

і і

Б біры ңғай салалы  бұлш ы қеттердің  ж иы ры лған  
кездегі көрінісі.

1- ядросы. 2 - цитоплазм аға бекітілген  ты ғы з денеш ік.
3- аралык филоменттер,

Бұл құрылым, ішкі ағзалар мен кан та- 
мырлар лимфа тамырлардың бірыңғай салалы 
бүлшыкеттік кабатын кұрау миоциттерден 
тұрады (№128-сурет).

Құрьілысы:
Әрбір бірыңғай салалы бұлшықеттерді 

қүраушы миоциттердің сыртқы беті, сар- 
колема атты дәнекер тіндермен көмкерілген. 
Негізгі үш қүрылымнан:

а) ортасында орналасқан миоциттердің 
ядроларынан; э) цитолемаға жабысып, нерв 
импулстерін өткізуші тығыз келген дене- 
шіктен; б) жэне аралык филоменттерден 
түрады (№128-сурет).

Қызметі:
Алуан түрлі қозуға біркелкі үндес, ұзақ 

еріксіз қозғалыстар арқылы жауап беру.

Көлденең жолақты ерікті бұлшық- 
еттердің ерекшеліктерй

Ерікті немесе көлденең жолақты бұл- 
шық еттердің миоциттері көлденең жолак- 
ты бүлшықеттік тіндерден түрғандыктан 
көлденең жолақты бұлшықеттер деп атал
уы сол себепті. Бұл бүлшықеттердің жал
пы саны 400-дей, ересек адамның жалпы 
салмағының 30-35% қүраса, нәрестелерде 
20-22%, қарттарда, 25-30% қүрайды.

і

№І28-сурет. Бірынгай салалы булшыкеттердін
курылысы -  жойа. №129-сурет. Көлденеи жолакты булшыкепердін

(А. Хэма жэне Д. Кормака енбектерінен) микроскопиялык курылысы.
А -  бірынғай салалы бұлшыкеітердін босаған j_ КӨЛденең бұлшыксттсрдің талшыкгары.

кездеп керінісі. 2_ микрофибрилдері. 3- ядросы. 4- сарколеммасы.
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Құрылысы:
Көлденең бұлшықеттердің талшықтары 

немесе миоциттері, цилиндр тэрізді келіп, 
сыртқы беті, тіректік, қорғаныштық жэне 
қан тамырлар мен нервтер орналаскан, ко- 
легендік жэне эластикалық дэнекер тінді 
эндомизиум кабыкшамен, одан эрі бірне- 
ше топ бұлшыкеттер талшықтарының сырт
кы бетін көмкерген қабыкшасына немесе 
перимизиумына, perimysium, ұласып, бұл- 
шықеттердің сіңірімен жалғасады (№ 129- 
сур ет).

Бұлшыкеттің талшықтары немесе мио- 
циттердің ішкі құрылысы, қүрамындағы 
миоглобуллиннің мөлшеріне байланысты, 
қызметі үйлесімді миоглобулиндерге бай 
қызыл миоциттермен жэне миоглобулин- 
нің мөлшері аз ақ түсті миоциттер ажыра- 
тылады.

Ақ түсті миоцитгер қозған кезде, бұл- 
шық еттер жылдам жэне қысқа уакытқа 
қозса, кызыл түсті ұзақ баяу қозғалады.

Оларга, мысал ретінде, ұзак уақытта ұша- 
тын кұстардың бүлшықеттері кызыл түсті 
болып келсе, үй қүстардың, тауықтардың 
бүлшыкеттерінің ақ түсті болып келуі сол 
себепті.

Сонымен қатар, ерікті бүлшыкеттердің 
талшыктырының немесе миоцитгерінің 
ішкі құрылысы көлденен жолақты болып 
келуі, күңгірт түсті жолақтар мен ақшыл 
түсті жолақтардың немесе дискілердің 
орналасуына байланысты, көлденең жолакты 
бүлшықеттер деп аталуы сол себепті.

Көлденен жолақты бүлшықеттердің 
жіктелуі

Көлденең жолақты бұлшықетгер топо- 
графиялык орналасуына, сырткы пішініне, 
ерекшеліктеріне жэне атқаратын қызметіне 
байланысты, бірнеше топ бұлшықеттерге 
бөлінеді.

Оларға тоқталар болсақ:
I. Бұлшыңеттердің сыртқы пішіні.
Бұлшықеттердің сыртқы пішіні, құры- 

лысына, орналасуына жэне қызметіне бай
ланысты эртүрлі келген (№130-сурет).

№130-сурет. Булшыкетіердін сырткы пішіндері.
1 - карыншалы бұлшықет. 2- бір кауырсынды бұлшыкет.
3- үш кауырсынды бұлшыкет. 4- екі басты булшыкет.
5- жалпак бүлшыкет. 6- көп кауырсынды бүлшыкет.

7- екі карыншалы бұлшықет.
8- лента (таспа) тэрізді бұлшықет.

Бүлшықеттер сыртқы пішініне жэне 
қызметіне байланысты: а) үзын, динами- 
калық; э) кысқа, тіректік; б) жалпақ, қор- 
ғаныштық кызмет атқаратын бұлшықет- 
терге бөлінеді.

1. ¥зын бүлиіыкетгер кол мен аяқ ма- 
ңында көптеп орналаскан. Сырткы пішіні, 
үршыкқа, musculi fisiformis, үқсас келген- 
діктен ертеректегі анатомдар, бүл ағзаны 
бүлшыкеттер, musculus, деп:

а) бүлшықеттің, ортацғы бөлігін карын- 
ша, venter, деп;

б) сүйектен басталатын жерін, origo, не
месе басы, caput деп;

в) сүйекке дэнекер тіндер арқылы беки- 
тін жерін, inserito, сіңірі немесе қүйрығы, 
cauda, деп аталуы сол себепті.

Сонымен катар, ұзын бүлшықеттер:
1. Атқаратын кызметіне жэне сүйектен 

басталатын нүктелердің санына байланыс
ты: а) екі басты, т. biceps', э) үш бас
ты, т. triceps; б) торт басты, quadriceps;
в) сіңір аркылы жалғасқан екі карыншалы 
бүлшыкеттерге, m.digastricus жэне г) аралык 
сіңірлі тінді бүлшыкеттерге, т. intersecsiones 
бөлінеді (№130, 9-сурет).

2. Бұлшықет талшықтарының орналас
уына қарай, ұзын бүлшықеттер: а) тік 
параллель бағытта орналасқан; э) қиғаш 
бүлшыкет сіңіріне, бір жакты бағыт алған, 
бір кауырсынды, m.unipennatus; б) бұл- 
шык ет сіңіріне, екі жағына бекіген екі ка
уырсынды, m.bipennatus бұлшықеттер бө- 
лінеді (№130, 3-сурет).

3. Тіректік жэне динамикалық қызмет 
атқарушы қысқа бүлшықеттерге келсек,
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олардың көпшілігі арқаның терең қабаты 
мен қабырғалардың аралығында орналасқан.

4. Қызметі өте күрделі, жалпак бұл- 
шықеттерге келсек, олардың көпшілігі кеу- 
де мен құрсақтың жэне арка маңында ор- 
наласқан. Жалпақ бұлшықеттердің шан- 
дырын апоневроз, aponobrosis, деп атайды.

Қызметі: өте күрделі: қорғаныштық, 
тыныс алу, іш қуысындағы қысымды рет- 
теуге қатысып қоймай, қан тамырлар мен 
ағзалардың өзекшесін кұраған қатысушы 
ағза деп білеміз.

Сонымен қатар, адамдарда бұлшықет- 
тер, сыртқы пішініне жэне қызметіне ка
рай: шаршы, үш бүрышты, ромба тэрізді, 
тісшеленген т.б. түрлерге бөлінсе, аткара- 
тын қызметіне байланысты: а) бүгуші, fle
xor. э) жазушы, extensor, б) әкелуші, ad
ductor, в) әкетуші, abductor, г) ішке карай 
бүрғыш, pronator, д) сыртқа қарай бұрғыш, 
supinator, бүлшықеттерге болінеді.

Бұлшыкеттердің қосымша 
анатомиялық күрылымдары
Бүлшықеттер өмірдің талабына сай, жи- 

ырылу кезіндегі алуан түрлі қозғалыстар, 
тек бұлшықеттердің көмекші немесе қос- 
алкалары арқьшы белгілі.

Бұл қүрылымдарға, бұлшықеттердің дэ
некер тінді: а) шандырлы немесе фас
циялдык қабықшасы; э) қозғалыс кезінде 
бұлшыкеттер сіңірінің қызметін жеңіл- 
детуші, сіңірлердің қынаптары; б) синовиалді 
жастыкшалар немесе капшықтар; жэне
б) козғалыс кезінде бүлшыкеттердің сіңірін 
жеңілдетуші сүйектік сесема сүйектері не
месе шығырлары жатады.

Оларға токталар болсақ:
1. Бүлшықеттердің фасциялдық қабык- 

шасы.
Бұлшыкеттердің қозғалыс кезінде жү- 

мысын жеңілдетуші, тіректік жэне корға- 
ныштық қызмет атқарушы күрылымдарға, 
бүлшыкеттердің шандырлы фасциялды, fas
cia, қабықшасы арқылы аткарылады.

Олар бүлшықетгердің дэнекер тінді 
перимизиум, perimysium, қабықшасының ті- 
келей жалғасы болып саналады.

Бүл қабықша, топографиялық орналас-

уына жэне атқаратын қызметіне байланыс
ты беткей жэне тереңде немесе меншікті 
орналасқан фасциялдық табакшаға бөлінеді.

-  Бұлшықеттердің беткей фасциялдык, 
қабықшасы, fascia superflcialis seu supcut- 
anea, ол бүкіл дене бүлшықетгердің, бет
кей фасциялдык кабыкшасының тікелей 
жалгасы болып саналады.

Ол, сол мандаты ағзалардың терісі- 
нің астында орналасып, бүкіл дене бүл- 
шыкеттердің сыртқы бетін жауып, бүл- 
шықеттерді майлы қатпарынан бөліп қоймай, 
кан тамырлар мен нервтердің кынабын, 
тірегін қүрауға қатысады.

-  Бүлшықеттердің шандырлы тереңде 
немесе меншікті фасциялдық кабықшаға, 
fascia frofunda seu propria, келсек. Ол жо- 
ғарыда айтып еткен бүлшыкеттердің бет
кей немесе тері астылық фасциялдык қа- 
бықшасының астында орналаскан.

Бүл шандырлы қабықшада, бүкіл дене 
бұлшықеттердің терең немесе меншікті 
фасциялдык қабыкшаның тікелей жалғасы 
болып саналады.

Ерекиіеліктері:
-  Біріншіден, бүлшыкеттердің кызметін 

жеңілдетуші корабын, тірегін, қан тамырлар 
мен нервтердің кынабын қүраса;

-  Екіншіден, дене бұлшыкеттердің беткей 
фасциялдык қабықшамен бірлесе отырып, 
дэнекер тінді қабықшалары түрақсыз түрде 
бағыт алып, қүрылысы мен қызметі күрделі 
бірнеше анатомиялық кұрылымдарды:

-  Үшіншіден, беткей фасциялдык кабық- 
шамен бірлесе отырып, жеке, бірнеше бұл- 
шықеттердің кынабын, vagina muscularis, 
қүрап қоймай, қызметіне байланысты бүл- 
шықеттерді беліп түрушы, бүлшықеттердің 
аралық табақшасын, septum intermuscularis, 
құраса;

-  Тертіншіден, қалыңдау келген жерінде, 
қан тамырлар мен нервтерге қарай бағыт 
алып, олардың дәлірек айтсақ қынапта- 
рының сіңірлі доғаларын, arcus tendineus, 
құрайды.

-  Бесіншіден, бұлшықеттердің терең 
фасциялдық табакшаның дэнекер тінді та-
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бақшалары, сүйектердің шығыңқыларына 
көлденең бағытта өтіп, бекемделініп, қоз- 
ғалыс кезінде бұлшыкеттердің сіңірлерін 
үстап түрушыларды, retinaculum, кұрайды. 
Мысалға, кэрі жілік білезік буынының ма- 
ңындағы бүгуші, жазушы білезікшелерді, reti
naculum flexsorum et extensorum, келтіруге 
болады.

-  Алтыншыдан, бүлшықеттер білезікше- 
лердің, retinaculum, сүйекке бекитін жер- 
лерінде, бүлшықеттердің сіңірлерінің қоз- 
ғалысын жеңілдетуші синовиалді кабык- 
шамен көмкерілген. Сіңіршелердің қынап- 
тарът,vaginatendineus, қүраса.

-  Жетіншіден, меншікті фасциялдық 
қабықшалар, бүлшыкеттердің қозғалыс ке- 
зінде, буындардың маңында, сіңірлердің 
үйкелістерін жеңілдету үшін, бұлшыкеттер 
сіңірінің сүйекке бекитін жерінде, жастықша 
тэрізді синовиалді калталарды, bursa sino- 
vialis, қүрайды.

Сонымен катар, бұлшыкеттердің қо- 
сымша анатомиялық кұрылымдарына, қыз- 
меті бүлшыкеттер мен буындарға ортақ, 
бүлшыкет сіңірінің аралығында орналас
кан шығырлар мен сесама сүйектері жа
тады. Оларға тізе тобығы мен бұлшыкет 
сіңірінің аралығында орналасқан, бұршақ 
тэрізді сүйектер мен майда сесама сүйектері 
жатады.

Қызметі: бүлшыкет сіңірі мен буындар- 
дың қозғалыстарын жеңілдету.

Сайып келгенде айтарымыз, бүлшықет, 
академик, К.А.Тимирязев айткандай, «өсім- 
дікті өсімдік еткен жапырақ десе, адам- 
ды адам еткен бүлшықет» дегендей, бұл- 
шықеттердің қүрылысы мен кызметі кур- 
дел! құрылым деп білеміз.

Бүлшыцеттердің жастыц 
ерекшеліктері:

Бүлшыкеттерде зат алмасу жэне дина- 
микалық жағдайлардың жэне басқа да про- 
цестердің төмендеуіне байланысты, атро
фия процесіне әкеліп келуі жиі байқалады.

Бұлиіьщеттердің эмбрионалдъщ дамуы: 
Адам қаңқасы мен жануарлар дүниесінің 

барлык дерлік бүлшықеттері, құрсақтык 
даму кезіндегі, ұрыктың 3 жапыракшаның 
ортаңғы жапырақшасы мезодермадан да- 
миды.

Түлганың бүлшықеттері: 
Түлғаның бұлшыкеттерінің дамуына тоқ- 

талар болсақ, ол құрсақтык даму кезіндегі 
ұрықтық бағананың арқалық жағындағы, 
мезодерманың алғашқы сегменттік сомит- 
терінен дамиды.

Алғашкы сомиттер үрықтық дамудың 
бастапқы 4 апталығында, 40 жүп сомит- 
терден: 3-4 шүйделік, 8 мойындық, 12 кеу- 
делік, 5 бел, 5 сегізкөз, 3-4 кұйымшақтық 
түрады (№127-сурет).

Сомиттердің, сол мандағы эрбір бөлік- 
тері одан эрі даму кезінде, үш бөлікке:

а) склеротоммен; э) дерматомға; жэне
б) миотомға бөлініп, миотомдарынан түлға- 
ның бұлшықеттері дамиды.

Бастапқы миотомдардың сомиттері, да
му кезінде артқа жэне алға қарай өріс ала
ды. Даму кезеңінде: а) аркальщ бөлігінен 
арканың терең бүлшықеттері дамыса; 
э) алдыңғы бөлігінен, аутотоқтенді неме
се кеуденің терең бүлшыкеттері мен іштің 
алдыңғы жэне латералді бұлшыкеттері өріс 
алады.

Бастың бүлшықеттері:
Бастың бұлшықеттері мен мойынның 

біршама бүлшықеттері, ұрыктың бас жа- 
ғындағы висцералді желбезек доғаның 
маңындағы, мезодерманың сегменттел- 
меген бөлігінен дамиды. Сол себепті, бас- 
тың бүлшықетгері мен мойынның бұл- 
шык еттері, висцералді топқа жатуы сол 
себепті.

Адам қаңқасының жеке топ 
бүлшықеттері.

Адам қаңқасының бүлшыкеттері орна
ласуына жэне атқаратын кызметіне бай
ланысты бірнеше топ бүлшықеттерге бө- 
лінеді (№ 131 -сурет).
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№131-сурет. Адам денесінін жалпы 
бүлшыкеттерінін көріністері.

Бастын және мойынның 
бұлшықеттері.

Бастың бұлшықетгері, mm.cranialis, то- 
пографиялық орналасуы мен атқаратын 
қызметіне байланысты, ымдау немесе ми- 
микалы жэне шайнау бұлшыкеттерге бөлі- 
неді (№132-сурет).

№132-сурет. Бастын, мойыннын бүлшықеттері.
1- апоневрозды қабықша. 2-шүйде-маңдайлык бүл- 
шық етгің мандай бөлігі. 3- кез шарасының шеңбер

бағытга орналаскан бұлшыкет. 4-жоғарды ерінді 
көтеретін бұлшыкет. 5- бет сүйектік кіші бұлшыкет.

6- ауыздың дөңгелек бүлшықеті. 7- бетсүйектік үлкен 
бүлшықет. 8-ерінді төмен түсіретін бүлшыкет. 9- езуді 

төмен түсіретін бүлшыкет. 10- күлкі бүлшыкет. 11- пля- 
тизма аггы бүлшықет. 12- төс-бұғана-еміздік бұлшықет. 

13- трапеция тэрізді бүлшықет. 14-күлактың арткы 
бүлшыкеті. 15- шүйде маңдайлык бүлшыкеггін шүйде 

бөлігі. 16-жоғарғы күлак бүлшыкеті.

Ымдау немесе мимикалық 
бүлшықеттері. (№132-сурет)

Ымдау немесе мимикалык бұлшыкеттері 
деп, бас сүйектің сүйектік нүктесінен бас
талып, бас каңкасының, көз шарасының, 
ауыз куысының, мүрын танауының, қүлак 
калқанының манындағы беттің терісіне бе- 
кіп, козғалыс кезінде адамның көңіл күйін 
білдіретін бұлшыкеттердің жалпы жиын- 
тығын айтамыз.

Ерекшепіктері:
-  Біріншіден, нэзік келіп, қозғалыстың 

багытына карай орналасса;
-  Екіншіден, қызметінің элсіз болуына 

байланысты фасциялдык қабықшасы әл- 
сіз, тек перимезум атты дэнекер тіндермен 
көмкерілген.

Топографиялық орналасуына жэне кыз- 
метіне байланысты:

а) бас какпағының; э) көз шарасының;
б) кұлақ калқанының; в) ауыздың маңында- 
ғы бүлшыкеттерге бөлінеді.

Оларға тоқталар болсак:

Бастын кақпагынын бүлшықеттері.
Бас сүйек какпағының, бүлшыкеті, тт. 

epicranius немесе шүйде-маңцай бүлшык- 
еті, m.occipito frontalis. Бүл бүлшықет маң- 
дайлық, шүйделік қарыншадан түрады 
(№132, 2, 15-сурет).

-  Шүйделік қарыншасы, venter occipi
talis, (№132, 13-сурет). Ол шүйде сүйегінің 
жоғарғы желкелік сызьщшасынан, linae пис- 
һе superior, басталса.

-  Маңдайльщ ңарыншасы, venter fron
talis, ол мандай сүйектің кас үстілік доға- 
сынан, arcus supracillaris, басталады.

Бүл бұлшыкеттің екі карыншасының жал- 
пак сіңірі бір-бірімен қосылып, бастың
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қакпағының шлемін, galea aponobrotia, кұ- 
рап қоймай, бастың терісімен бітіскен.

Қызмеші:
а) маңцай қарыншасы жиырылған кезде, 

апоневрозбен бірлесе отырып, бастың те- 
рісін артқа тартса, керісінше;

э) маңдай қарыншасы жиырылған кезде, 
бастың терісін алға тартып, көлденең қатпар 
түзіп, ауырлық көңіл күйін білдіру сезімді 
атқарады.

Сонымен катар, бас сүйегі кақпағының 
бүлшықеттеріне: а) самай-төбе; э) тэкаппар 
бұлшықетін жатқызуға болады.

1. Самай-төбе бұлшыкеті, m.temporo- 
parietalis, самайдың бүйір қапталында орна- 
ласып, нашар дамыған бүлшықеттердің қа- 
тарына жатады.

Ол, қүлақ калканының сыртқы бетінен 
басталып, шашыранды немесе желпуіш 
бағытта өтіп, шлемнің апоневрозына үла- 
сады.

Қызметі:
а) шүйделік бөлігінің, бұлшықеттер тал- 

шыктары жиырылған кезде, бастың терісін 
артқа тартса;

э) маңдайлық талшықтары, жиырылған 
кезде, бастың апоневрозы мен терісін артқа 
тартып, көздің қабағының саңылауын тар- 
ылтып, беттің терісін таңғалу кейпіне 
келтіреді.

Қүлақ қалқаныныц манындагы 
бүлшықеттері

Қүлақ қалқанның маңындағы бұл- 
шықеттер ерікті қозғалысқа жауап бермейтін, 
элсіз, қүлақ калканының маңыңда орна- 
ласқан 3 бүлшыкеттен түрады (№132, 13, 14, 
15-сурет).

1. Құлақ қалцаныныц алдыңгы бүл- 
шыцеті, m.auricularis anterior, (№132,
12-сурет). Ол самай бүлшықетінің фас- 
циясынан басталып, қүлақ калканының 
терісіне бекиді. Қызметі, қүлақ қалқанын 
алға тарту.

2. Құлақ қалңанының артқы бұлшықеті, 
m.auricularis posterior, (№132, 12-сурет). Ол 
самай сүйектің еміздік тэрізді өсіндісінен,

processus mastoideus, басталып, құлак қал- 
қанының артқы бетіне бекиді.

Қызметі, қүлақ калканын артқа тарту.
3. Құлақ цалцанының жогаргы бұлшық- 

еті, m.auricularis superior, (№132,16-сурет). 
Қүлақ қалқанының маңындағы, бастың шле- 
мінен басталып, құлақ қалқанының жоғарғы 
қапталына бекиді.

Қызметі, қүлак калқанын жоғары көтеру.

Көз шарасының маңыңдағы 
бүлшықеттері.

Бұл бүлшықеттерге:
1. Көз шарасының шеңбер багытта 

орналасқан бүлшыңеті, m.orbicularis oculi, 
жалпақтау келіп, көз шарасының кіретін 
тесіктің, aditus orbitae, маңыңда, шеңбер 
бағытта орналасқан (№132, 3-сурет).

Бүл бұлшықет топографиялық орнала- 
суына жэне атқаратын қызметіне байла
нысты үш бөліктен:

а) көздің қабағының бөлігінен; э) көз ша- 
расының; жэне б) көз жас бөлігінің бөлік- 
теріне бөлінеді. Оларға жеке тоқталсақ:

1. Көздік бөлігі, pars orbitalis (№ 132- 
су рет).

Ол: а) жоғарғы жақ сүйегінің маңдай 
өсіндісімен; э) көз кабағының медиалді 
байламынан, lig.palpebrale mediale\ бас
талып, көз шарасының жоғарғы жэне 
төменгі жиегіне қарай өтіп, көз қабағының 
латералді байламымен, lig.palpebra laterale, 
теріге бекиді.

2. Көз қабагының бөлігі, parspalpebralis, 
(№132, 3-сурет).

Ол, көздің қабағының медиалді байламы 
мен көз шарасының медиалді бүрышынан 
басталып, көз қабағының жоғарғы, төменгі 
шеміршегінің сыртқы бетін көмкеріп, карсы 
жағындағы, көз қабағының бүлшықеггер 
талшықтарымен айқасып, көз кабагының 
латералді байламына жэне теріге бекиді.

Қызметі: көздің саңылауын жүму.
3. Көзжас бөлігі, pars lacrimalis.
Ол көзжас сүйегінің, арткы көзжастық 

қырқасынан, crista lacrimalis posterior, бас-
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талып, көзжас қапшығына, sacculus lacri- 
malis, бекиді.

Қызметі:
Көз қапшығының қабырғасын тартып, көз 

қапшығында жинакталған көздің жасын, көз- 
жас мұрын өзекшесі, canalis nasolacrimalis 
арқылы мұрын қуысына өткізу.

3. Қасты түю бұлшықеті, m.corruga- 
torsupercili, (№132-сурет).

Ол жоғарғы жақ сүйектің мандай өсін- 
дісінен басталып, жоғары жэне латералді 
бағытта өтіп, кастың аралығындағы теріге 
бекиді.

Қьізметі: кастың аралығын жакындатып, 
касты түю.

4. Тэкаппар бүлиіықеті, m.procerus.
Ол мүрын сүйегінен жэне мүрын бұл- 

шықетінің апоневрозынан басталып, жоғары 
бағытга өтіп, мүрын үстілік аландағы, gla
bella, теріге бекиді.

Қызметі:
Мандай маңындағы теріні төмен түсіріп, 

көлденең сызықшаны түзу.

Мүрын маңындағы бүлшықеттер.
Мүрын маңындағы бұлшыкеттер:
Мұрын жэне мүрын аралығын төмен тар- 

тушы бүлшықеттерден түрады.
1. Мүрын бұлшықеті, m.nasalis, жоғарғы 

жак сүйек денесінің, латералді күрек тіс 
маңындағы альвеоларлы доғасынан, arcus 
alveolaris басталып, жоғары жэне латералді 
бағытта өтіп, екі а) көлденең бөлік пен 
э) танаулық бөлікке бөлінеді.

Келденең бөлігі, pars transversa, жоға- 
ры қарай өтіп, мүрынның латералді ше- 
міршегін, cartilago lateralis, асып өтіп, қар- 
сы жағында бөлікпен үштасып, мүрынның 
апоневрозына үласады.

Қызметі: мүрын аралық қуыстықты та- 
рылтып, терең демалу қызметін атқарады.

Танаулық бөлігі, pars alaris, жоғары жэне 
латералді бағытта өтіп, мүрынның танауына 
бекиді.

Қызметі:
Мүрынның танауын төмен түсіріп, танау

тесігін кеңейтіп, терең демалу кызметін 
атқару.

2. Мүрын аралыгын төмен тартушы 
бүлшықеті, m.depressor septi nasi, ол да 
жоғарғы жақ сүйектің, медиалді күрек тіс 
маңындағы альвеоларлы өсіндісінен баста
лып, мүрын куысының аралык шеміршегі- 
не бекиді.

Қызметі, мүрын аралықты төмен тарту.

Ауыз саңылауы манындагы 
бүлшықеттер.

Ауыз саңылау маңыңдағы бүлшықеттер 
топографиялық орналасуына карай жоғарғы, 
төменгі жэне латералді топтарға, аткаратын 
қызметі жағынан:

а) ауыз саңылауын тарылтушы; э) ауыз 
қуысын ашушы бұлшықеттерге бөлінеді.

Ауыз саңылауын тарылтушы бүлшық- 
еттерге (№132-сурет):

Ауыздың шеңбер бағытта орналаскан 
бүлшықеті, m.orbicularis oris, (№132,5-сурет).

Ол ауыздың саңылауының терең қаба- 
тында орналасып, еріннің егізін құраушы 
бүлшықет.

Топографиялық орналасуына қарай: 
а) еріннің жиектік бөлігімен; э) терең бө- 
лігіне бөлінеді.

-  Жиектік бөлігі, pars marginalis, ол ерін- 
нің жиегінде, доға тэрізді иіліп, еріннің 
шырышты қабыкшасы мен теріге бекіп 
орналасқан, бүлшықет талшықтарынан тұр- 
са.

Бүл бұлшықеттің терең бөлігі, pars 
profunda, көлденең бағытта орналасқан үрт 
бүлшықеттің тікелей жалғасы болып са- 
налады (№132-сурет).

Қызметі:
-  Біріншіден, ауыз саңылауын ашушы 

бұлшықеттердің антогонисі болып саналса.
-  Екіншіден, ауыз куысын жұмып қой- 

май:
а) шеткі бөлігінің, бүлшыкеттік талшык- 

тары жиырылған кезде, ерінді алға қарай 
тартса;

э) жиектік немесе еріннің қызыл бөлігі 
жиырылса, ерінді қатты қысады.
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Ауыз санылауының бүлшыкетіері
Ауыз саңылауын ашушы бұлшықеттер, 

орналасуына карай: жоғарғы-төменгі жэне 
төменгі бөліктерден. Атқаратын қызметі 
жағынан 4 топ бұлшыкеттерге:

1. Жоғарғы ерін мен ауыздың езуін көте- 
рунгі. 2. Төменгі ерін мен езуці төмен түсіруші.
3. Ауыздың езуін ішке тартушы. 4. Ауыздың 
езуін сыртқа тартушы бұлшыкеттер тобына 
бөлінеді.

Оларға тоқталар болсақ:

Ерін мен езуді көтеруші 
бүлшықеттер.

1. Жогаргы ерінді көтеруші бүлшықеті, 
т. levator lavii superior, (№132,7-сурет).

Сыртқы пішіні төрт бурыіпты келіп, 
жоғарғы жактың, төменгі көз шарасы жие- 
гінен, margo infraorbitalis, басталып, томен 
бағытта өтіп, жоғарғы ерін мен мурын ерін 
бұрышының терісіне бекиді.

Қызметі:

Ерінді көтеріп қөймай, мұрын танауын 
көтеріп, мұрын-ерін шұңқыршаны терең- 
дету.

2. Kiuii бет сүйектік бүлшьщет, m.zygo- 
maticus minor, (№132, 5-сурет)

Ол меншікті бет сүйектен, m.zygomati- 
сит, басталып, томен жэне латералді ба- 
ғытта өтіп, ауыздың езуінің терісіне бекиді. 
Қызметі, ауыздың езуін көтеру.

3. Үлкен бет сүйектік бүлшыцет, т. zygo- 
maticus maior, ( №132, 7-сурет).

Ол да бет сүйектен басталып, ауыздың 
езуінің терісіне бекиді.

Қызметі: ауыздың езуін көтеріп, лате- 
ралді бағытта тарту.

4. Ауыздың езуін көтеруші бүлшықет, 
m.levator anglus oris, (№132-сурет).

Ол бет сүйектен басталып, томен мед- 
иалді бағытта өтіп, ауыздың езуінің терісіне 
бекиді.

Қызметі: ауыздың езуін көтеріп, артқа 
тарту.

Ерін мен езуді төмен түсіруші 
бұлшыкеттерге:

1. Езуді томен тартушы бүлшықеті, 
т.depressor anglus oris, (№132, 8,9-сурет)

Ол төменгі жак сүйегінің негізінен, basis 
mandibulae, басталып, жоғары ауыздың езуі- 
не карай өтіп, бүлшықеттер талшыктары 
жинакталып, ауыздың езуінің терісіне бе- 
киді.

Қызметі: ауыздың езуін томен және ла- 
тералді бағытта тарту.

2. Ерінді томен тартушы, бүлшықеті, 
m.depressor lavii inferior, (№132, 8-сурет).

Ол да, төменгі жақ сүйегінің денесінен 
басталып, жоғары карай өтіп, төменгі ерін- 
нің терісі мен шырышты қабатына бекиді. 
Қызметі, өте күрделі:

-  Біріншіден, төменгі ерінді томен түсі- 
ріп, латералді бағытта тартса;

-  Екіншіден, ерінді сыртқа карай түріп, 
келеке, сайқы-мазақ жағдайдағы сезімдерді 
келтіру.

3. Иектік бүлшъщеті, m.mentalis.
Ол төменгі жақ сүйектің, күрек тіс ма- 

ңындағы альвеоларлы өсіндісінен басталып, 
томен бағытта өтіп, иектің терісіне бекиді.

Қызметі: төменгі ерін мен иектің терісін 
көтеріп, иек маңындағы шүңқыршаны түзу.

Езудің латералді топ бүлшықеттері.
Ауыз езуінің латералді топ бүлшыкет- 

тері екі бүлшыкеттерден түрады.
1. ¥рт бүлшықеті, т. buccinator, жүка 

және жалпақгау келіп, еріндердің негізгі қа- 
быргасын кұрап коймай, ауыз куысының кіре- 
беріс бөлігінің бүйір қабырғасын қүраушы 
кұрылым (№133, 6-сурет).

Ол төменгі жак сүйек бүтағының үрттық 
кыркасы мен, crista bucinatoria linae, киғаш 
сызықшасынан, linae obligua, алға карай өтіп, 
қарсы жағындағы өзі аттас бүлшықеттердің 
талшыктары мен карсы жағында айқасып, 
езудің терісі мен шырышты қабыкшасына 
бекиді.

Қызметі: ауыздың езуін сыртка қарай 
тартып қоймай, екі жақтық бөлігі бірдей 
жиырылған кезде, ұртты тіске карай кы- 
сады.
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№ 133-сурет. М и м и к ал ы к  булш ы кеттер  мен мойын 
бүлш ы кеттерінін  ж алпы  кнрінісі.

1- шайнау бүлшыкеті. 2- бет сүйек. 3- шыкшыт бсздін 
түтігі 4- ауыз куысыныц дөңгелек бұлшыкеті.

5- ерінді төмен тартатын бүлшыкет. 6- ұрт бүлшыкет.
7- төменгі жактын бұрышы. 8- шыкшыт безі.

9- бет сүйектік доға. 10- самай бүлшыкет.
11- самай бу.ішыкепін фасциялдык кабыкпіасы.

2. Күлкі бұлшьщеші, m.risorius, гұраксыч 
(№132, 10-сурет).

Ол шыкшыт безінің, фасциялдык табак- 
шасынан басталып, ауыздың езуінің тері- 
сіне бекиді.

Қызметі: ауыздың езуін сыртқа тартып, 
күлген кезде, ұрттың маңыңда, шұнкыр- 
шаның пайда болуы сол себепті.

Фасциялдык қабықшасы
' Мимикалық бұлшыкеттерге түсетін сал- 

мактардың әлсіз болуына байланысты, фас
циялдык қабыкшалары элсіз нашар дамыған.

Шайнау бұлшықеттері
Шайнау бұлшыкеттері, бас сүйектің сү- 

йектік нүктелерінен басталып, төменгі жақ 
сүйекке бекемделініп, шықшыт буыны 
арқылы, алуан түрлі қозғалыска келтіруші 
түлғалы қүрылым.

Топографиялык орналасуына жэне ат- 
каратын қызметіне байланысты, 4 жүп бұл- 
шыкеттерден түрады.

1. Шайнау бүлшықеті, m.masseter, 
(№134, 6-сурет).

JV« 134-еурет. Бет бүлш ы кет гердін сы р тк ы  көрінісі.
1 - бет сүйектік үлкен бүлшықет. 2- езуді төмен 

түсіретін бүлшықет. 3- үрт бүлшықет. 4- плятизма 
атты бұлшыкет. 5- шыкшыт бездің түтігі. 6- шайнау 

бүлшықет. 7- шыкшыт безі.
Ол меншікті бет сүйектен, zygomaticumm, 

жэне бет сүйектік доғадан, arcus zygoma-ticus, 
басталып, беткей жэне теренде орналасқан 
бөліктерге бөлініп, төменгі жақ сүйектің 
бүдырмағына, tuberiositas massaterica, бекиді.

Қызметі:
Төменгі жақ сүйекті көтеріп қоймай, 

беткей бөлігі, шыкшыт буынды, art. temporo- 
mandibularis, алға карай тарту.

2. Самай бұлшыкеті, m.temporalis, (№135, 
1 -сурет)

№  135-суре г. Ш айнау бүлш ы ке п е р ін ін  көріністері.
1- самай бұлшықет. 2- ерінді көтеретін бұлшықет.
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3- еріннін дөңгелек бұлшыкеті. 4- ерінді төмен 

түсіретін бұлшыкет. 5- езуді төмен түсіретін булшыкст.
6- ұрт бұлшыкет. 7- шықшыт безінің тұтігі.

8- латералді қанатты бұлшыкст.
Сыртқы пішіні, желпуіш тэрізді келіп, 

самай ойысында, fossa temporalis, орналас
кан жалпак бұлшықет.

Ол бүкіл самай ойысынан жэне жоғарғы 
самайлық сызықшадан, linae tempoalis su
perior, басталады. Одан эрі, бұлшыкеттер

« *.талшықтары жинактала келе, тығыз сіңір- 
ге ұласып, бет сүйектік доғаның ішкі қап- 
талынан өтіп, төменгі жак сүйектің тэждік 
өсіндісіне бекиді.

Қызметі: төменгі жақты көтеріп коймай, 
арткы бүлшықеттер талшыкгары төменгі жак
ты артқа қарай тарту.

3. Медиалді, қанат тэрізді бұлшыкет, 
m.ptrerigoideus medialis, (№136, 3-сурет)

Сыртқы пішіні төрт бүрышты келіп, сына 
сүйектің канат тэрізді өсіндісінің ойысынан, 
fossa ptrerigoidea, басталып, томен жэне 
латералді бағытта өтіп, төменгі жак сүйектің 
қанатгы бүдырмағы бекиді.

Қызметі, төменгі жакты кетеріп, алға 
тарту.

№136-сурет. Медиалді жэне латералді қанат тэрізді 
бүлшыкеттерінін ішкі бетінін көрінісі.

1 - латералді канат тэрізді бүлшыкет. 2- төменгі жақтың 
бұтағы. 3- медиалді қанат тэрізді бұлшыкет.

4- төменгі жақ тіл асты бұлшыкеті. 5- төменгі жак 
сұйегі. 6- жоғарғы жақ сүйегі. 7- самай сүйегі.

8- төменгі жақ сүйектің басы.
4. Латералді, канат тэрізді бұлшыкет, т. 

ptrerigoideuslateralis, (№136, 1-сурет).
Бүл бұлшықеттің екі басы ажыратылады: 
а) жоғарғы басы, сына тэрізді сүйектің үл- 

кен канатының төменгі бетінен басталады.

э) теменгі басы, латералді кана тэрізді та- 
бакшасының латералді бетінен басталып, екі 
басының сіңірі бірігіп, төменгі жак сүйектің 
айдаршығының ойысына, fove apterigoidea, 
жэне буын қапшығына бекиді.

Қызметі: өте күрделі: а) бір жакты жиы- 
рылған кезде, шықшыт буынды бір жағы- 
на қарай бүрса; екі жақтағы бүлшықеті бір 
мезгілде жиырылса, төменгі алға карай тарту 
қызметін аткарады.

Шайнау бүлшықеттердің фасциялдық қа- 
бықшалары мен аралық кеңістіктер

Сонымен қатар, шайнау бүлшықеттердің 
шандырлы қабықшасы фасциялдық қабық- 
шасын қүрап қоймай, практикалык мэні зор, 
қан тамырлар өрімдері мен лимфа түйіндері 
жэне май катпарлары орналаскан тінді 
кеңістіктерді құрауға қатысады.

Кеңістіктер:
1. Самай бүлшықеттің беткей фасциял- 

дық табакшасы мен терең табақшасының 
аралығындағы май катпары орналасқан фас- 
циялдық аралық кеңістік.

2. Самай-самай астылық ойыстың, fossa 
temporalis et infrotemporalis, маңында:

a) майлы үрт катпары орналаскан дэне- 
кер тінді кеңістік. Ол алдында, самай сүйек 
пен меншікті шайнау бұлшықетпен беттесіп, 
фасциялдьщ табақшаның аралығында ор- 
наласып коймай меншікті фасциялдық та- 
бакшамен көмкерілген.

Сонымен қатар, бүл майлы қатпарлы ке- 
ңістіктердің: а) бір қапталы қанатты бұл- 
шық еттермен; э) екінші қапталы самай 
бұлшықетімен; б) ішкі қапталы, төменгі жақ 
сүйегінің бұтағы мен шектелген дэнекер 
тінді қуыстыкпен шектеседі.

э) Самай жэне самай астылык ойыста, 
үрттың майлы қатпарымен, қан тамырлар 
мен нервтердің жэне бұлшыкеттердің те
рец кабатына бойлай орналасқан фасциял- 
дық қабыкшасы жок іркілдек дэнекер тінді 
кеңістікті:

3. Латералді канатты бүлшыкет пен са
май бүлшықеттің аралығындағы іркілдеген 
дэнекер тінді кеңістік.

Бүл кұрылым, латералді қанат тэрізді 
бүлшықет пен самай сүйектің аралығында
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орналасқан. Ол: а) жоғарыда, бас сүйектің 
қакпағы мен самай бұлшыкетінің аралы- 
ғымен өтіп, жоғары бағыт алса;

э) екінші бөлігі, латералді қанат тэрізді 
бұлшыкеттің ішкі капталымен өтіп, жұт- 
қыншақтың дэнекер тінді аралыққа қарай 
бағыт алып қоймай, шықшыт безі аралық 
қуыстықпен шектеседі.

Мойынның бұлшықеттері.
Мойын аумағы, regio cervicales: a) ар- 

тында арқаның трапеция тэрізді бұлшық- 
еті мен; э) жоғарыда, төменгі жақ сүйегі 
мен жэне самай сүйектің еміздік тэрізді 
өсіндісімен; б) төменде бүғана сүйегі мен 
жэне төс сүйегінің түтқасымен шектел- 
ген аумақты мойын аумағы деп аталынады. 
Мойын аумағында орналасқан бұлшықет- 
терді мойын бұлшықеттері деп аталынады 
(№137-сурет).

асты бұлшыкеті. 3- екі карыншалы бұлшықеттін 
алдыңғы қарыншасы. 4- тіл асты сүйегі. 5- төс тіл 
асты бұлшықеті. 6- жауырын тіл асты бұлшықеті.
7- алдыңғы сатылы бұлшықет. 8- трапеция тәрізді 
бұлшыкет. 9- екі қарыншалы бұлшықетгің артқы 

қарыншасы.

Мойынның беткей бүлшықеттері.
Топографиялық орналасуына қарай: мо- 

йынның тері астылық немесе платизма атты 
жэне төс бүғана еміздік бұлшықеттен түрады 
(№132, 11, 12-сурет).

Мойын бүлшықеттерінің 
ерекшеліктері.

Мойын бүлшыкеттері, m.cervicales, то- 
пографиялық орналасу мен эмбрионалдык 
дамуы жэне кызметі өте күрделі қүрылым. 
Сол себепті, мойын бүлшыкеттері топо- 
графиялық орналасуына жэне атқаратын 
қызметіне байланысты үш топ: а) беткей; 
э) аралық; б) терең мойын бүлшықетгерге 
бөлінеді.

№137-сурет. Мойын бүлшықеттерінің бүйір 
бетінін көрінісі.

1- біз еміздік булшыкеті. 2- төменгі жак тіл

№137, а-сурет. Мойынның беткей және аралық 
бүлшыкеттерініц корінісіері.

1-күлкі бүлшыкеті 2-төменгі жак тіл асты бүлшықеті. 
3-екі карыншалы бүлшықеггің: а) алдыңғы қарыншасы; 

б) арткы қарыншасы. 4-біз тіл асты бүлшықеті.
5-мойынның тері асты бүлшықеті (пла-тизма). 6-төс 

бүғана еміздік бүлшыкеті. 7-жауырын тіл асты 
бүлшыкеттің жоғарғы қарыншасы. 8-төс тіл асты 

бүлшықеті. 9-трапеция тэрізді бүлшыкет.

1. Тері астылық немесе платизма бүл- 
шъщеті, m.platysma, (№132, 11-сурет).

Ол жалпақтау келіп, ІІ-қабырғаның тү- 
сында, үлкен кеуде бүлшықет пен дельта 
тэрізді бүлшыкеттің фасциялдық қабықша- 
сынан басталып, орлеме баіытта өтіп, тө- 
менгі жақ сүйектің бүрышына бекіп, одан эрі, 
шықшыт бездің фиброзды кабықшасына 
үласады.

Қызметі:
-  Біріншіден, тері астылық кан тамырлар- 

ды жаншылудан қорғаса;
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-  Екіншіден, ауыздың езуін төмен тартып, 
мойынның терісін керу.

2. Төс -  бұғана, еміздік бұлшықеті, т. 
sternocleido mastoideus, (№132, 12-сурет).

Ол төс сүйегінің тұткасы мен бұғана 
сүйеістің төстік үшынан басталып, жоғары 
жэне латералді бағытта өтіп, самай сүйектің 
еміздік тэрізді өсіндісі мен, processus mas
toideus, шүйде сүйегінің жоғарғы желкелік 
сызыкшаға, linae nuchae superior, бекиді.

Қызметі:
а) бір жақты жиырылған кезде, басты 

бүлшықетгің, жиырылған жағына бүрылса;
э) бүлшыкеттің екі жағы бірдей жиырыл- 

са, басты шалқайту қызметін атқарады.

Мойынның ортаңғы немесе аралық 
бүлшықеттері.

№ 138-сурет .  М о й ы н  б ұ л ш ы к е т т е р ін ің  а л д ы н а н  
қ а р а ғ а н д а г ы  көрін іс і.

1- екі карыншалы бұлшықеттің алдыңғы карыншасы.
2- төменгі жақ тіл асты бұлшыкеті. 3- төс бұғана 

еміздік бұлшыкеті. 4- төс тіл асты бұлшыкеті. 5- төс 
калқанша бұлшықеті. 6- жауырын тіл асты бұлшыкеті. 
7- алдыңғы сатылы булшықет. 8- тіласты сүйегі. 9- екі 

қарыншалы бұлшыкеттің арткы карыншасы 10- біз тіл 
асты бұлшыкетІ.

Топографиялық орналасуына карай, тіл- 
асты сүйегінен төмен жэне жоғары орна- 
ласкан бұлшықеттерден түрады.

Мойынның тіласты сүйегінен төмен 
орналасқан бүлшыкеттері.

1. Төс -  тіласты бұлшықеті, m.sterno- 
chyoideus, (№138, 4-сурет).

Ол тес сүйектің тұтқасының арткы бе- 
тінен жэне төсбұғана буынның буын кап- 
шығынан басталып, ерлеме бағытга өтіп, тіл 
асты сүйегіне бекиді.

Қызметі, тіл асты сүйегін темен тарту.
2. Төс -  ңалцанша бұлшықеті, m.sterno- 

tyroideus, (№138, 5-сурет).
Ол төс сүйегінің түткасынан басталып, 

жоғары қарай өтіп, қалқанша шеміршектің 
киғаш сызықшасына, linae obligua, бекиді.

Қызметі, көмейді төмен тарту.
3. Қалңанша -  тіласты бұлшықеті, т. 

tyrochyoideus, (№138-сурет).
Ол калканша шеміршектің қиғаш сы- 

зықшасынан басталып, тіл асты сүйегіне бе- 
киді.

Қызметі, көмейді үстаған жағдайда кө- 
мейді көтеру қызметін аткару.

4. Жауырын -  тіласты бұлшықеті, т. 
omochioideus, (№138, 6-сурет).

Бүл бүлшыкет, сіңірше арқылы өзара бай- 
ланысқан төменгі және жоғарғы қарыншасы 
ажыратылады:

а) төменгі қарыншасы, жауырынның жо- 
ғарғы тілігінен басталып, алға жоғары ка
рай бағыт алып, төс бүгана еміздік бұл- 
шықетінің артқы капталында, алдыңғы қа- 
рыншасына үласса;

э) алдыңғы карыншасы одан эрі жоғары 
қарай өтіп, тіл асты сүйегіне бекиді.

Қызметі, тіл асты сүйегін томен тартып 
қоймай, жиырылған кезде, фасциялдык ка- 
быкшаның астында орналасқан мойынның 
ірі вена тамырларының өту жолын кеңейтеді.

Мойынның тіл асты сүйегінен жоғары 
орналасқан бүлшықеттері.

1. Төменгіжақ -  тіласты бұлшыцеті, 
m.mylochioideus, немесе ауыз куысының диа
фрагма атты бұлшыкеті (№138, 2-сурет).

Ол төменгіжақ сүйегінің, төменгіжақ тіл 
асты сызықшасынан, linae mylochioidea, 
басталып, карама-карсы бағытта өтіп, бір- 
бірімен сіңірлі тігіс, raphe mylohyoidea, 
арқылы бірігіп, тіласты сүйегіне бекиді.

160



Ill-тарау. БҮЛШЫҚЕТТЕР ТУРАЛЫ ІЛІМ (MYOLOGIA)

Қызметпі: а) ауызды жауып, жиырылған 
жагдайда тіл асты сүйек пен көмейді кө- 
терсе; ә) керісінше, тіласты сүйегін берік 
үстаған жағдайда, тіласты сүйегін темен 
жылжыту.

2. Біз-тіласты бүлшықеті, m.stylochi- 
oideus, (№137, 9-сурет).

Ол самай сүйектің біз тэрізді өсіндісінен 
басталып, тіл асты сүйегіне бекиді.

Қызметі, тіластысүйегі мен көмейді 
көтеріп, артка тарту.

3. Иек -  тіл асты бүлшықеті, m.genio- 
chyoideus, (№138-сурет).

Ол төменгіжақ сүйектің иектік кылка- 
нынан, spina mentalis, басталып, тіласты сү- 
йегіне бекиді.

Қызметі: өте күрделі:
-  Біріншіден, жайнау, жұтыну қызметіне 

қатысса;
-  Екіншіден, ауызды жауып, тісті тістес- 

кен жағдайда, тіласты сүйегін көтерсе;
Керісінше, тіласты сүйегін берік ұстаған 

жағдайда, төменгіжақты төмен тарту қыз- 
метін атқарады.

4. Екі царыншалы бүлиіықеті, m.digas- 
tricus, (№138,1-сурет).

Бүл бүлшықет, карынша аралык сіңір 
арқылы, өзара байланыскан алдыңғы жэне 
артқы қарыншадан тұрады:

а) алдыңғы қарыншасы, venter anterior, 
төменгіжақ сүйектің қарыншалы шұңқы- 
рынан, fossa digastrica, басталса;

э) артқы карыншасы, venter posterior, ол 
самайсүйектің еміздік тэрізді өсіндісінен 
басталады.

Бүл бүлшықеттің, карынша аралық сі- 
ңіршесі дэнекер тін арқылы тіласты сүйё- 
гіне бекемделген.

Қызметі: төменгіжакты берік ұстаған 
жағдайда:

а) алдыңғы қарыншасы, тіласты сүйекті 
алға қарай тартса;

э) артқы карыншасы, тіласты сүйекті 
артқа тарту.

б) екі карыншасы бірдей жиырылса, тіл- 
асты сүйекті көтереді.

№139-сурет. Мойынныц терен буліпықеттері.
1- көлденең өсінді аралык бұлшыкеітер. 2- мойынның

ұзын бұлшыкеті. 3- артқы сатылы бұлшыкет.
4- аралық сатылы бұлшыкет. 5- алдыңғы сатылы

бұлшыкет. 6- жауырынды көтеруші бұлшыкет.
7- бастың ұзын бұлшыксті. 8- бастың тік латерадці

бұлшыкеті. 9- бастын алдынғы тік бұлшықеті.

Мойынның терең бұлшықеттері орнала
суына қарай, латералді жэне медиалді топ 
бүлшықеттерден түрады.

А. Мойынның терең бүлшыкеттерінің 
латералді тобы (№139-сурет).

Мойынның латералді немесе бүйір топ 
бұлшықеттері, қабырғаларға бекіген қа- 
бырға аралық бүлшықеттердің өзгерген бір 
түрі болып саналады. Орналасуына қарай, 
сатыға үқсағандықтан сатылы бүлшыкетгер 
деп аталуы сол себепті.

Бүл бүлшықеггер тобы, орналасуына ка
рай: алдыңғы, ортаңғы және артқы бұлшық- 
етгерден түрады.

1. Алдыңгы сатылы бүлшыцет, т. sca
lenus anterior, (№139, 5-сурет).

Ол III-VI-мойын омыртқаның көлденең 
өсіндісінен басталып, І-кабырғаның сатьшы 
бүлшықеттің төмпешігіне, tuberculum т. sca- 
leni anterioris, бекінсе.

2. Ортаңгы сатылы бүлшъщет, m.sca- 
lenus medius, (№139, 4-сурет).

Ол мойынның барлық көлденең өсінді- 
сінің алдыңғы төмпешігінен басталып, то
мен латералді бағытта өтіп, І-қабырғаның 
бетіндегі бүғана астылык артерия жүлгесінің, 
sulcus a. subclavia, артқы капталына бекиді.

Мойынның герең бүлшыкеттері.
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3. Артқы сатылы бүлшықет, т.scalenus 
posterior, (№139, 3-сурет).

Ол төменгі үш мойын омыртқаның көл- 
денең өсіндісінен басталып, ІІ-кабырғаның 
сыртқы бетіне бекиді.

Қызметі:
-  Біріншіден, мойын омыртқаны тік уста- 

тан жағдайда, І-ІІ-қабырғаларды көтеріп, 
кеуде қуысын кеңейтіп, терең дем алу қыз- 
метін аткарса;

-  Екіншіден, қабырғаларды бекем ұсгаған 
жағдайда, омыртқа бағанасының мойын 
бөлігін:

а) екі жақты бөлігі бірдей жиырылса, 
мойын омыртқаны бүгеді;

э) бір жақты жиырылса, омыртқаны жиы- 
рылған жағына бурады.

Ә. Мойынның терең бұлшықеттерінің, 
медиалді тобы (№139-сурет).

Мойын терең бұлшыкеттерінің медиалді 
тобы, барлық мойын омыртқаның алдыңғы 
жэне бүйір қапталында орналасқан бұлшык- 
еттер тобынан тұрады.

Оларға:
1. Мойынныц үзын бұлшықеті, т. longus 

соіі (№139, 2-сурет).
Бұл бүлшықеттің сыртқы пішіні үш 

бүрышты келіп, ІІІ-кеуде омыртқа мен І-мо- 
йын омыртқаға дейінгі аралықта, омырт- 
қалардың, алдыңғы беті мен бүйір қап- 
талынан басталады.

Бүл бұлшыкеттің, медиалді жэне лате- 
ралді бөлігі ажыратылады:

а) медиалді, немесе І-ІІІ-кеуде омыртқа- 
дан басталған төменгі бөлігі, жоғары қарай 
өтіп, VII-мойын омыртқаның көлденең өсін- 
дісіне бекісе;

э) латералді немесе III-IV-мойын омырт- 
қадан басталатын жоғарғы бөлігі, ауыз омырт- 
қаның алдыңғы төмпешігіне бекиді.

Қызметі:
а) бір жақты жиырылса, мойын омырт- 

қаны жиырылған жағына бүрса;
э) екі жағы бірдей жиырылса, мойын 

омыртқаны алға қарай бүгу.
2. Бастың ұзын бүлшықеті, т. longus 

capitis (№139, 7-сурет).

Ол III-VI-мойын омыртқалардан бас
талып, шүйде сүйегінің негізіне, parsbas- 
ilaris, төменгі бетіне бекиді.

Қызметі: бір жақты жиырылса, басты бір 
жағына бүрса, екі жағының бүлшықеттері 
бірдей жиырылса, басты алға қарай иеді.

3. Бастың алдыңгы тік бүлиіықеті, 
mrectus capitisanterior, (№139, 9-сурет).

Ол І-мойын омырткадан басталып, шүйде 
сүйегінің негізіне, pars basilaris, бекиді.

Қызметі: басты иу.
4. Бастың тік латералді бүлшъщеті, 

m.rectus capitis latreralis, (№139,8-сурет)
Ол І-мойын омыртқаның көлденең өсін- 

дісінен басталып, шүйде сүйегінің бүйір қап- 
талына бекиді.

Қызметі: басты бүгіп, өз жағына бүру.

Мойын бүлшықеттердің 
фасциялдары.

Мойын аумағындағы орналасқан ағзалар 
мен бұлшықетгердің жэне т.б. қүрылым- 
дардың күрделі түрде орналасуына байла
нысты, фасциялдық қабықшалары күрделі 
түрде орналасуына байланысты түсінуге 
оңай, проф. В.Н. Шевкуненконың, мойын 
бұлшықеттердің 5 фасциялдық табақшасы 
атты жоба мен баяндауды жөн көрдік (№140- 
сурет).

№140-сурет. Мойын булшыкеттерінің фасциялдык 
кабықшалары.

I -  мойынның беткей фасциялдык табақшасы.
II -  мойынның меншікті фасциялдык табакшасы.

III -мойынның меншікгі қабықшасының терец табак
шасы. IV -  мойынның ішкі ағзалык фасциясы.
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V -  мойын омыртканын алдынғы фасциялдык табақшасы.

1 - трапеция тәрізді бұлшыкет. 2- мойынныц терец 
бұлшықетгері. 3- мойынныц кан тамырлары. 4- бұғана- 
тіл асты бұлшыкеті. 5- төс бұғана еміздік бұлшыкеті. 

6- төс-қалканша бұлшыкеті. 7- тәс тіл асты бұлшыкеті.
8-платизма бұлшыкеті. 9- кеңірдек. 10- калқанша без.

11- өңеш. 12- омыртканың колденең осіндісі.

Оларға тоқталар болсақ:
1. Мойынның беткей фасциялдык та- 

бакшасы, lamina superficialis fascia colli, 
мойын маңындағы дененің беткей фасци
ялдык табақшасының тікелей жалғасы бо
лып саналады. Ол мойынныц тері асты- 
лык немесе платизма бұлшықеттің, m.pla- 
tysma, перимезиум қабыкшасын немесе 
кынабын құрап қоймай, желке маңында, 
қарсы жагындағы табақшасымен ұштасып 
жалғасады (№ 140,1-сурет).

2. Мойынныц меншікті фасциялдық қа- 
бықшаның беткей табақшасы, lamina su
perficialis fascia соіі, болып саналады (№140,
ІІ-сурет).

Ол, мойынныц тіласты сүйегінен жоға- 
ры жэне томен орналасқан бұлшыкеттердің 
сыртқы бетін, шыкшыт безді, кан тамырлар 
мен нервтерді комкеріп қоймай:

а) бүйір капталы, латералді бағытта 
отіп, тос бұғана еміздік бұлшықеттің, т. 
sternocleido mastoideus, желке маңыңда, тра
пеция тэрізді бұлшықсттің, trapezeius кы
набын құрап, желке байламына, lig.nuchae, 
ұласып қоймай, желке маңындағы мойын 
аумағын боліп тұрушы аралық табақшаны 
кұраса;

э) бұл қабыкшаның алдыңғы қапталы, 
мойыннын алдыңғы бетінде, ені 2-3 мм кұ- 
райды;

б) бүл фасциялдық қабықшаның жо- 
ғарғы қапталы, шайнау бүлшықеттер мен 
шықшыт бездің фасциялдық қабыкшасына 
үласса, томенгі қапталы, кеуде бұлшықеттің 
фасциялдык қабықшасын кұрауға катысады.

3. Мойынныц меншікті фасциялдық 
кабықшаның терең табақшасы, lamina pro
funda fascia colli, немеее жауырын -  тіл 
асты бұлшьГкст, m.omochioideus пен бұғана 
сүйегінің аралығында, трапеция тэрізді 
келіп, мойын алдыңғы үш бүрышында 
орналасқандықтан, жауырын-бүғаналык фас
циялдык табақша, lamina seu fascia omoclavi
cularis, деп аталынады.

Қызметі: мойыннның тіл асты сүйегінен 
томен орналасқан бүлшықеттердің қынабын 
кұрау (№140, ІІІ-сурет).

4. Мойынныц ішкі ағзалық фасциялдық 
табақшасы, lamina endocervicalis fascia colli, 
немесе кеңірдектің алдыңғы фасциялдык 
табақшасы, fascia pretrachialis, деп аталын
ады.

Ол ішкі ағзаларды: кеңірдекті, комейді, 
оңешті, қалқанша безді жэне қан тамыр
лар мен нервтерді комкеріп орналасқан 
қабырғалық жэне ағзалық жапырақшадан 
түрады (№140, IV-сурет).

Қызметі: тек мойын аумағындағы ағза- 
лардың кынабын кұрау.

5. Омыртқаның алдыңғы, фасциялдық 
табақшасы, lamina prevertebralis fascia 
colli, ол бас сүйектің негізінен басталып, 
мойынныц терец бүлшықеттердің фасци
ялдык табақшасын кұрап, томен бағытта 
отіп, артқы кокірек аралықтың фасциялдық 
табақшасына, fascia endotoracica, үласқан 
қүрылым (№140, V-сурет).

Топографиясы:
Мойын аймағындағы, regio cervicale, ағза- 

лардың топографиялык орналасуын білу, 
практикалық дэрігер мен оқырман қауымдар 
үшін маңызы оте зор деп білеміз. Сол себепті, 
мойын аймағы, тос бүғана еміздік бүлшықеті 
арқылы:

а) мойынның латералді аймагы, regio 
cervicalis мен; э) мойынның медиалді айма- 
ғына болінеді (№141-сурет).

№141-сурет. М о й ы н  б ұ л ш ы қ е т т е р ін ің  ф а с ц и я л д ы к  
т а б а қ ш а с ы .
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1- жауырын бұгана үшбұрышы. 2- жауырын трапеция

үшбұрышы. 3- үйкы артериясының үшбұрышы.
4- жауырын кеңірдек үшбұрышы. 5- жак асты 

үшбүрышы. 6- жак арткы үшбүрышы. 7- төс бүгана-
еміздік бүлшыкет. 8- трапеция тэрізді бүлшыкет.
9- екі карынша бүлшыкеттін артқы карыншасы.

10-жауырын тіл асты бұлшықеті.

Мойынның медиалді аймағы мен латер- 
алді аймақтары, мойынның жауырын тіл 
асты бұлшыкеті, m. omochyoideus мен екі 
қарыншалы бүлшықеті, m.digastricus, арқы- 
лы, қызметі: пракгикалык мэні өте зор, бірне- 
ше үш бұрыштарға бөлінеді (№141-сурет). 
Оларға тоқталар болсақ:

I. Мойын бұлшықеттерінің латералді 
аймагы, regio lateralis, жауырын тіл асты 
бұлшықеттін төменгі карыншасы, т.ото- 
hyoideus (venter inferior), арқылы:

а) мойын өрімінің, plexus cervicalis, тері- 
лік нерві орналаскан, жауырын трапеция 
үш бұрышымен, trigonum omotrapezoideum, 
(№141, 2-сурет);

э) практикалық мэні зор, бүгана астылык 
вена мен артерия орналаскан, жауырын 
бұгана үш бүрышына, trigonum omocla- 
viculare, бөлінеді (№141-сурет).

II. Мойын бүлшықеттерінің медиалді 
аймағы, regio cervicalis, жауырын тіласты 
бүлшықеттің жоғарғы қарыншасы мен, 
m.omochyoideus (venter superior), екі карын- 
шалы бұлшықеттер аркылы:

1. Тынысы тарылып, өлу қаупі болған 
жағдайда, кеңірдекке траностомия опера- 
циясын жасауға қолайлы, жауырын кеңір- 
дек үшбұрышы мен, tigonum omotrachiale, 
(№141,4-сурет);

2. Практикалық мәні зор мойынның ірі 
қан тамырлары мен артериялары орналас
кан, үйқы артериясының үш бұрышына, tri
gonum caroticum, (№141, 3-сурет).

3. Мойынның екі қарыншалы бүлшыкет 
пен, m.digastricus, төменгі жақ тіл асты 
бүлшыкеттің аралығында, жақ асты сіле- 
кей безі, glandula supmandibularis, орналас
кан, жак асты ұшбұрышты, trigonum 
supmandibularis, (№141, 4-сурет).

4. Шықшыт безі, gl.parotis, мен мойын- 
ның ірі қан тамырлары мен нервтері жэне 
шықшыт буыны орналасқан, жақ арткы үш 
бүрышты, trigonum retromandibular is, (№141, 
6-сурет).

5. Тіл асты артерия мен тіл асты нервтер- 
дің орналаскан, Н.И. Пирогов атты үш бұ- 
рышты кұрауға қатысады.

Түлганыц бүлшықеттері 
мен фасциялды қабықшалары.

Түлғаның бүлшықеттері: а) арқа, э) кеу
де жэне іш бүлшықеттерден түрады. Ол- 
ардың ерекшеліктеріне тоқталар болсак.

Арқа бүлшықеттері.
Арқа аймағы, regio dorsum деп:
а) жоғарыда, шүйде сүйегінің сыртқы 

шодырымен, protuberantia occipitalis externs;
э) төменде, сегізкөз сүйегі мен жэне қү- 

йымшақ омыртқалармен;
б) бүйір қапталы, дененің жауырын сы- 

зықшамен шектелген аумақты, арқа айма
гы деп аталынады. Осы мандаты орналас
кан бұлшықеттерді арка бүлшықеттері деп 
атайды.

Арқа бұлшықеттері, тт. dorsi, эмбрио- 
налдық даму кезінде, кеуде маңындағы дор- 
салді миотомнан дамып, бас мацынан да- 
мыған висцералді жэне кол мацынан дамып, 
бірі екіншісін жауып орналаскан беткей жэне 
тереңде орналаскан бүлшықеттерден түрады 
(№142-сурет).

№142-сурет. Арканын бүлшықеттері.
1 - трапеция тэрізді бұлшыкет. 2- бұғана сүйегінің 
кылканы. 3- дельта тэрізді бұлшыкет. 4- кылкан 

астылык бүлшықет. 5- кіші жүмыр бүлшыкет. 6- үлкен 
жүмыр бүлшықет. 7- ромба тэрізді үлкен бұлшыкет. 
8- арканьщ аса жалпак бүлшыкет. 9- бел үшбүрышы. 
10- іштін сырткы қиғаш бүлшыкеті. 11- мықынныц
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ІІІ-тарау. БҰЛШЫҚЕТТЕР ТУРАЛЫ ІЛІМ (MYOLOGIA)
қыркасы. 12- бөксенін аралык бұлшыкеті. 13-бөксенін 
үлкен бұлшыкеті. 14- кеудебел фасциялық табақшасы.

15- қылқан өсінді. 16- иыктың 3 басты бұлшыкеті.
17- төс бұғана еміздік бұлшыкеті. 18- бастың белдік 

бұлшықеті.

Арқаның бұлшыкеттері топографиялық 
орналасуына қарай, беткей жэне теренде 
орналасқан бұлшыкеттерден түрады.

А. Арқаның беткей топ бұлшықетгері.
Арканың беткей бұлшыкеттері иык бел

деу сүйектері мен тоқпан жілікке бекитін 
бұлшықеттерден тұрады ( №142-сурет).

' 1?) Трапеция тәрізді бұлшыкет, m. trape
zius, (№142, 1-сурет).

Ол: а) шүйде сүйегінің сыртқы шодыры- 
нан, protuberantia occipitalis externa',

э) мойынның желкелік байламынан, lig. 
nuchae жэне VII-мойын омыртқаның ар- 
қалық өсіндісінен;

б) барлық кеуде омыртқаның арқалық 
өсіндісінен басталады.

Бұл бұлшықеттің, жоғарғы бүлшықет 
талшықтары, төмен бағытта, төменгі бөлі- 
гі өрлеме бағытта, ортаңғы бөлігінің тал- 
шыктары латералді бағыт алып:

а) бүғана сүйектің акромиалді ұшымен;
э) жауырынның кылканы мен акромион- 

ға бекиді.

Қызметі:
-  Жоғарғы бөлігі, жауырынды көтеру.
-  Төменгі бөлігі, томен тарту.
-  Бұлшықеттің екі жактык бөлігі, бірдей 

жиырылса, жауырынды жоғары көтеріп, бас
ты артка шалқайту.

(2.)Арканың аса жалпақ бүлшыкеті, т. 
latissimus dorsi, арқаның төменгі бетінде ор- 
наласқан (№142, 8-сурет).

Ол төменгі 4—6 кеуде омыртқа мен барлык 
бел омыртканың арқа өсіндісінен, processus . 
spinosus, және сегізкөз сүйегінің сыртқы беті 
мен төменгі 4 қабырғадан басталады.

Бүлшықеттер талшықтарының, жоғарғы 
бөлігі көлденең бағытта, төменгі бөлігі 
жоғары бағытта өтіп, жинақталып, иықтың 
ішкі қапталын жанай өтіп, тоқпан жіліктің 
кіші төмпешігінің қырқасына, crista tuberculi 
minor is, бекиді.

Қызметі: иықты томен түсіріп сыртка 
бүру.

/ЗГ) Ромба тәрізді бүлшықет, m.romboi- 
deltsC(№143, 2, 3-сурет).

Арқаның трапеция тәрізді бүлшықетгің 
астында орналасқан.

Ол VI-VII -мойын омыртқа мен жоғарғы 
торт кеуде омыртқаның арка өсіндісінен 
басталып, жауырынның медиалді қырына, 
margo medialis, бекиді.

Қызметі: жауырынды көтеріп, омыртқа- 
ға жақындату.

№І43-сурет. Аркапын ромба тәрізді бүлшыкет пен 
жауырынды көтеретін бүлшықеттің көрінісі.

1- жауырынды көтеруші бұлшыкет. 2- ромба тэрізді 
кіші булшыкст. 3- ромба тэрізді үлкен бүлшыкет.

4- алдынгы тісшеленген бүлшыкет.

№І44-сурет. Арканын беткей бүлніықеттерініц 
екінші кабаты.
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1- бастың жартылай қылқанды бұлшыкеті. Арканын терең бүлшыкеттердІҢ
2- бастың белдік тэрізді бүшшыкеті. 3- желке байламы. беткей тобы

4- тісшеленген артқы-жоғарғы бүлшыкст.
5- мойынның белдік тэрізді бұлшыксті. 6- мыкын 

қабырғалык бұлшыкет. 7- кеуденің тым үзын

ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ____________________________________

бұлшыкеті. 8- кеуденің қылқандык бұлшыксті.
9- арканын аса жалпақ бүлшыксгі 10- іштің сыртқы 
қиғаш бүлшыкеті. 11- кеуде бел шандыры. 12- іштің

сыртқы киғаш бұлшықсті. 13- іштің ішкі киғаш 
бұлшықеті. 14- арткы- төменгі тісшеленген бүлшықет.

( 4.J Жауырынды кетеруші бұлшыкет, 
m.Tevator scapulae, (№143, 1-сурет).

Ол жоғарғы 4 мойын омыртқаның көл- 
денең өсіндісінен басталып, төмен бағытта 
өтіп, жауырынның жоғарғы бұрыпіына бе- 
киді.

Кызметі: жауырынды көтеру.
@  Арқаның артқы-жоғарғы тісшелен- 

ген бұлшықеті, m.serratus posterior superior, 
(№144, 4-сурет).

Ол төменгі екі мойын омыртка мен жо- 
ғаргы екі кеуде омыртқаның арқа өсіндісінен 
басталып, томен жэне латералді бағытта 
етіп, бұлшыкеттің 4 тісшелері арқылы жо- 
ғарғы II-V қабырғаның бұрышына бекиді.

Қызметі: II-V-қабырғаларды кетеріп,
кеуде куысын кеңейтіп, терең демалу қыз- 
метш атқару.

Сб .) Арқаның артқы-төменгі тісшеленген 
бұлшыксті, m.serratus posterior inferior, 
(№144, 14-сурет).

Ол томенгі кеуде омыртқа мен жоғарғы 
бел омыртқаның арқалық есіндісінен жэне 
кеуде бел фасциясынан, fascia thoroco lum- 
balis басталып, орлеме бағытта отіп, томенгі 
4 кабырғаларға бекиді.

Қызметі: томенгі кабырғаларды томен 
тартып, кеуде куысын тарылтып, демді сырт- 
ка шығару кызметін атқару.

Арканын терең 
булшықеттер тобы.

Арқаның терең немесе меншікті (аутох- 
тонды) бұлшықеттері, омыртқа бағанасы- 
ның бойында, омыртканың аркалык осін- 
дісі мен колденең осіндісінің аралығында, 
бойлай орналасқан бұлшыкеттер топтары- 
нан тұрады.

Топографиялық орналасуына карай, бір- 
бірін жауып үш кабатга орналасқан: беткей, 
латералді, медиалді бұлшыкеітсрдеіг турады 
(№144-сурет).

Оларға тоқталар болсақ:
Велдік тэрізді бұлшықет, m.splenius, 

(№144-сурет).
Ол мойынның томенгі 5 мойын мен жо

гаргы 6 кеуде омыртқаның, арқалық немесе 
қылқандық осіндіден басталадьі. Бекитін 
сүйектік нүктелердің топографиялық орна
ласуына қарай, бастьщ жэне мойындык 
болікке болінеді:

9) бастық болігі, m.splenus capitis, шүйде 
сүЙегінің жогаргы желкелік сызыкшасына, 
linae nuche superior, бекісе;

э) мойындық болігі, m.splenius cervicis, II-
ІІІ-мойын омыртқаның колденең осіндісіне 
бекиді.

Қызметі: а) бір жақты жиырылса, мо
йын омыртқаны, оз жағына тартса; э) екі 
жағы бірдей жиырылса, мойын омыртқаны 
шалқайту.

Мойынның терен бүлшыкеттерінің 
латералді тобы.

і Арқаның терең бұлшықеттердің лате- 
ралді топ бүлшықеттері, медиалді топ бүл- 
шықеттерінің бүйір қапталында, бойлай 
орналасып, омыртка бағанасын жазушы бүл- 
шықеттерден, т. erector spinae, тұрады (№ 145- 
сурет).

№145-сурет. Арканын терен бүдіпыкеітерінін 
латералді тобы.
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т-тарау. БҰЛШЫҚЕТТЕР ТУР АЛЫ ІЛІМ (MYOLOGIA)
1- жартылай кылканды бүлшыксттін бас бөлігі. 2- тым 
үчын бүлшыкеттің бас бөлігі. 3-тым ұзын бұлшыкеттің 
мойын бөлігі. 4- тым үзын бүлшыкспің кеуде бөлігі.
5- мыкын кабырғалык бұлшықетгің арқалық бөлігі.
6- мықын қабырғалық бүлшыкет. 7- арканы жазу

шы бүлшыкет. 8- кылқанды бұлшыкет. 9- жартылай 
кылканды бүлшыкетгің кеуде бөлігі. 10- жартылай 

кылканды бүлшыксгпң мойын бөлігі. 11- тым үзын 
бұлшыкеттің мойын бөлігі.

Оларға тоқталар болсак:
А. Омыргка бағанасын жазушы бұлшык- 

еті, mm.erector spinae, (№145, 7-сурет).
Бұл бұлшықет, сегізкөз сүйегі мен шүй- 

де сүйегіне дейінгі аралыкта орналаскан, 
арқаның бүлшықеті.

Ол, сегізкөз сүйегінің артқы беті мен 
барлық бел омыртқаның аргкы бетінен 
жэне ХІ-ХІІ-кеуде омырткалардан бас
талып, өрлеме бағытта өтіп, жоғарғы бел 
омыртқаның түсында, бекемделетін сүйек- 
тердің түр ерекшеліктеріне қарай:

а) мъщын цабырга бүлшыцетіне, т.іііо- 
costalis, ә) тым үзын бүлшыцетке, т.іоп- 
gisimus; б) арцалыц немесе цылцанды бүл- 
шъщ етке, т.spinalis бөлінеді.

Оларға тоқталар болсақ:
1. Мъщын цабыргалыц бүлшыцеті, т. 

iliocostalis, (№145, 6-сурет).
Ол баска бүлшықеттердің латералді кап- 

талында орналаскан. Орналасуына карай 
3 бөліктен: бел, кеуде, мойын бөліктен тұ- 
рады:

а) мыцын-цабыргалыц бүлшыцеттің, бел 
бөлігі, (№145, 8-сурет).

Ол мықын сүйектің қыркасымен кеуде 
белдің фасциясының беткей табақшасынан 
басталып, төменгі 6 қабырғаның бүрышта- 
рына бекісе;

ә) мыцын цабыргалыц бүлшықеттің кеу- 
делік бөлігі (№145, 9-сурет).

Ол төменгі 6 қабырғадан басталып, жо- 
гарғЫ 6 қабырға мен VII-мойын омыртқа- 
ның көлденең өсіндісіне бекиді.

б) мықын цабыргалыц бүлшыцеттің мо
йын бөлігі (№145, 10-сурет).

Ол жоғарғы 6 қабырғаның бүрышынан 
басталып, VI-VII-қабырғаның көлденең өсі- 
ндісіне бекиді.

Қызметі:
-  Біріншіден, арқаның баска іргелес бүл-

шық еттермен бірлесе отырып, омыртқа ба- 
ғанасын, тіктеп жазса;

-  Екіншіден, төменгі бүлшықеттер тал- 
шьщтарды, қабырғаларды бекемдеу.

2. Арцаның тым үзын бүлшыцеті, т.іоп- 
gissimus, (№145, 8-сурет).

Арканы жазушы бүлшықеттің ішіндегі ең 
ірі бұлшыкет. Топографиялық орналасуына 
карай: кеуде, мойын, бас бөліктерден түрады:

а) арцаның тым үзын бүлшыцетініц 
кеуде бөлігі, (№145, 4-сурег). Ол сегізкөз сү- 
йегінің артқы бетінен, бел омыртқаның көл- 
денең өсіндісінен жэне төменгі бел омырт- 
қадан басталып, төменгі 6-шы қабырғаға 
бекиді.

ә) арцаныц тым ұзын бүлшыцеттің, 
мойын бөлігі (№145, 11-сурет). Ол жоғарғы 
5 кеуде омыртқаның, көлденең өсіндісінен 
басталып, II-VI-мойын омыртқаның көл- 
денең өсіндісіне бекиді.

б) арцаның тым үзын бүлшыцетінің, бас 
бөлігі (№145, 2-сурет). Ол жоғарғы, I—111 
кеуде омыртка мен төменгі III-VII-мойын 
омыртқаның көлденең өсіндісінен баста
лып, самай сүйектің еміздік тэрізді өсін- 
дісіне бекиді.

Қызметі: омыртқа бағанасын жазу.
3. Арцалыц немесе цылцанды бүлшыцет 

т.spinalis, ( №145, 8-сурет).
Ол мойын, кеуде омыргканың арқалық 

немесе қылқанды өсіндісінің маңында ор- 
наласқандықтан, топографиялық орналасуы
на қарай:

а) мойын маңындағы кылқанды бүлшық- 
еттермен, т.spinalis', э) кеуде маңындағы 
қылқанды бүлшықеттерге, m.spinalis thora
cis, бөлінеді. Оларға тоқталар болсак:

1. Кеуде маңындагы цылцанды бүлшыц- 
еті, m.spinalis thoracis, (№145, 9-сурет).

Ол I—II -бел жэне ХІ-ХІІ-кеуде омыртка- 
ның, кылканды немесе аркалық өсіндісінен 
басталып, жоғарғы 8-ші кеуде омыртқаның 
арқалық немесе қылқанды өсіндісіне бекиді.

2. Мойын маңындагы цылцанды бүлшыц- 
еті, m.spialis cervicis, (№145, 10-сурет).

Ол жоғарғы І-ІІ-кеуде омыртқа мен 
төменгі VII-мойын омыртканың арқалык 
немесе кылканды өсінділерден басталып, 
шүйде сүйегінің сырткы шодырына, рго- 
tuberantia occipitalis externa, бекиді.

167



ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

Қызметі: омыртқа бағанасын жазып кой
май, басты шалқайту.

Арқаның терең бүлшықеттерінің, 
медиалді тобы.

Арқаның терең бүлшықеттерінің меди- 
алді тобы қысқалау келіп, латералді тобының 
медиалді капталында, омыртқа бағанасының 
бойында, омыртқалардың көлденең өсіндісі 
мен арқалық немесе қылқанды өсіндісінің 
аралығында орналасқандықтан, көлденең-ар- 
қалық немесе қылқанды бұлшықеттер, піт. 
tramsversospinalis, деп аталуы сол себепті. 
(№146-сурет).

Бұлшықетгердің әрбір тобы қиғаш ба- 
ғытга, омыртқаның көлденең өсіндісінен 
басталып, шұғыл бұрыш құрап, аттап ба
рып бекитін омыртқалардың санына бай
ланысты:

1. 5-6 омыртқаны асып барып, омыртка- 
ның қылқан өсіндісіне бекитін беткей жар- 
тылай кылканды, m.semispinalis;

2. Беткей жартылай қылқанды бұлшык- 
еттің астында орналасып, 3—4 омыртқаны 
асып барып, омыртканың қылқанды өсін- 
дісіне бекитін, көп дараланған бұлшыкег- 
терге, т. multifidi, жэне;

3. Көп дараланған бұлшықеттің астында 
орналасып, 1 омыртқаны асып барып, мо
йын, кеуде бел омыртқалардың қылқанды 
өсінділеріне бекитін омырткаларды бұрушы 
бұлшықеттерге, т. rotatories cervicis, thoracis, 
lumborum, бөлінеді.

Л?146-сурет-жоба. Арканын терен 
бүлшыкеттерінін терен тобы.

1- бастың артқы кіші тік бұлшыкеті. 2- желке бай
ламы. 3- бастың артқы тік ұлкен бүлшықеті. 4-бас- 
тың қиғаш жоғарғы бұлшыкеті. 5- бастың киғаш 
төменгі бұлшыкеті. 6- көп дараланған бұлшықет.
7- арқаны жазушы бұлшыкет. 8- сегізкөз сүйегі 

маңындағы дараланган бұлшыкет. 9- омыртқаның 
көлденең өсіндісінің аралык бел бүлшыкеттері. 10- 
бел омыртқаның көлденең өсінді аралык латералді 

бүлшыкст. 11 - кеуде омыртқаны бұрушы бұлшыкетгер.
12- кеуде омыртканың қылқан аралық бұлшыкеті.
13- мойын омыртқаның көлденен өсіндісі аралык 

бұлшықетгер. 14- қылқан аралык мойын бүлшықетгері.
Сонымен қатар, арқаның терең бұлшық- 

еттердің медиалді тобы, омыртка бағана- 
сының өте қозғалмалы, мойын омыртқа мен 
шүйде сүйегінің аралығында, 4 жұп, шүйде 
астылық бүлшықеттерден, m.transversospi- 
nalis; а) бастың жоғарғы, төменгі киғаш 
бүлшықеттермен; э) бастың үлкен жэне кіші 
тік бүлшықеттерден түрады. (№146-сурет).

Шүйде асылық бүлшыкеттер.
(mm.supoccipitalis, №147-сурет)

№147-сурет. Шүйде асты лы қ бүлшыкеттер.
1- бастың киғаш жоғарғы бүлшыкеті (кесілген).
2- бастың артқы тік үлкен бүлшыкеті (кесілген).

3- бастың арткы тік кіші бүлшықеті. 4- бастың артқы
тік үлкен бүлшықеті. 5- бастың жоғарғы қиғаш 

бүлшыкеті. 6- ауыз омыртқаның көлденең өсіндісі.
7- бастың қиғаш төменгі бүлшыкеті. 8- мойын 

омыртқаның қылканы. 9- мойынның қылкан аралық 
бүлшыкеті. 10- мойынның көлденең аралык бүлшықеті. 

11- ауыз омыртқаның артқы төмпешігі. 12- омыртқа 
артериясы. 13- бастың тік латералді бұлшыкеті. 
Оларға токталар болсақ:
1. Бастың қиғаш бұлшықеттері: 
а) бастың жогаргы цигаш бүлиіъщеті, 

m.obliguus capitis superior, (№147, 5-сурет).
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Ол ауыз омыртқаның көлденең өсіндісі- 
нен басталып, жоғары қарай етіп, шүйде 
сүйегінің төменгі желкелік сызықшасына 
бекиді.

Қызметі: басты шалқайтып, сыртқа ка
рай тарту.

ә) бастың төменгі қигаиі бүлшықеті, 
m.obliguus capitis inferior, (№147, 7-сурет).

Ол ІІ-мойын омыртқаның арқалық неме
се кылканды өсіндісінен басталып, ауыз 
омыртқаның көлденең өсіндісіне бекиді.

Қызметі: а) екі жақтык бөлігі бірдей 
жиырылса, басты шалқайтса; э) бір жақты 
жиырылса, басты шалқайтып, айналдыру.

2. Бастың тік, артқы бұлшықетгері: 
а) Бастың артцы тік үлкен бүлшық- 

еті, m.rectus capitis pofterior maior, (№147, 
4-сурет). Ол ІІ-мойын омыртқаның ар- 
қалық немесе қьшқанды өсіндісінен бас
талып, пгүйде сүйегінің төменгі желкелік сы- 
зықшасына бекиді.

Қызметі: басты шалқайту. 
э) Бастың артқы тік кіші бүлшьщеті, 

(№147, 3-сурет). Ол ауыз омыртқаның ар- 
калық немесе қылқанды өсіндісінен бас
талып, ол да шүйде сүйегінің төменгі жел- 
келік сызықшасына бекиді.

Қызметі: басты шалкайту.
Арқа бүлшықеттердің фасциялдығы. 
Арқаның фасциялдык табакшасы, ол 

іргелес орналасқан аумақтың фасциялдық 
табақшасының тікелей жалғасы болып са
налады. Кеуде мен арканың артқы қапта- 
лында орналасқандықтан, кеуде-арқа атты 
фасциялдық т а б а к ш а , fascia thoracolumbalis, 
деп аталынады.

Арқаның фасциялдык табақшасы, топо- 
графиялық орналасуына қарай:

а) трапеция тэрізді бүлшықетпен, т. tra
peze ius, арқаның аса жалпақ бұлшықетгің, 
т. latissimus dorsi, қынабын қүраушы беткей 
фасциялдык табақшамен;

ә) арқаның беткей бүлшықеттерін те- 
рең бүлшықеттерін бөліп қоймай, терең 
бүлшықеттерінің кынабын құраушы терең 
фасциялдық табақшадан түрады.

Топографиясы:
1. Арқаның беткей фасциялдык қабьщша- 

сының: а) жоғарғы жэне төменгі бөлігі,

жамбас сүйегінен игүйде сүйегіне дейін, 
бойлай созылып орналасса; э) медиалді 
капталы омыртқа бағанасының арқалық 
өсіндісіне дейін; б) латералді қапталы қа- 
бырғаның бүрышына дейінгі аралықта ба- 
ғыт алып орналасқан.

Қызметі: арқаның беткей бұлшықетте- 
рінің қынабын қүрау.

2. Арканың терең бұлшықеттерінің фас
циялдык табакшасы, ол бел омырткалар- 
дың көлденең өсінділерінің аралығында XII- 
қабырга мен мықын сүйегінің кырқасының 
аралығында орналасқан.

Қызметі: арқаның терең бүлшықетгер- 
дің қынабын құрау.

Кеуде бүлшықеттері.
(№148-сурет)

Кеуде бүлшықеттері топографияльщ ор
наласуына жэне атқаратын қызметіне карай, 
екі топ бұлшыкеттерден:

1. Беткей орналасып, кеуде торынан 
басталып, иьщ белдеу сүйектер мен иық 
немесе тоқпан жіліктің проксималды ұшы- 
на бекіп, иық буынын, art.coxae қозғалысқа 
келтіруші бүлшықеттермен;

2. Кеуде торының қабыргаларынан бас
талып, тыныс алу жүйесі мен іш қуысының 
қысымын реттеуші, қызметі өте күрделі, мен- 
шікті немесе аутохтонды бүлшық еттерден 
және;

3. Көкірек қуьісын, іш қуысынан бөліп 
түрушы жэне тыныс алу алу қызметі мен 
іш қуысындағы қысымды реттеуші, қызметі 
күрделі, көкеттен, diaphragma, түрады.

Оларға тоқталар болсак:
I. Кеуденің кеуде торынан басталатын 

б ұлшықетгерге:
Бүл топ бұлшыкеттерге, эмбрионалдық 

даму кезінде, қол бүлшықетгер мен сабак- 
тас, иық буынын қозғалысқа келтіруші бет
кей орналаскан:

1. Кеуденің үлкен бүлшықетімен, т. 
pectoralis maior,

2. Кеуденің кіші бүлшықетінен, m.pector 
alis minor, жэне;

3. Бүгана астылық бүлшықеггерден, т. 
subclavius, жэне;
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4. Кеуденің алдыңғы тішеленген бүлшык- 
етінен, m. serratus anterior, тұрады (№148-су- 
рет).

№148-Кеуденіц үлкен бүлшықеті жэне кіші кеуде 
бүлиіыкетінін нүскасы.

I- кеуденін үлкен бүлшыкегі. 2- қолтык куысының 
кеуделік үшбұрышгың қабырғасын кұраушы кіші

кеуделік бұлшыкепің нүскасы. 
і-колтық қуысының бүғана кеуделік үшбүрышы.

II-кеуделік үшбұрыш. ІІІ-кеуде астылык үшбұрыш.

Оларға жеке токталар болсақ:
1. Кеуденің үлкен бұлшықеті, т. pecto

ralis maior, (№148, 1-сурет).

Басталуы:
Топографиялык орналасуына карай, үш 

бөліктен: бүганалық, төс қабырғалык жэне 
іштік бөліктен түрады.

а) бүғаналық бөлігі, pars clavicularis, ол 
бүғана сүйектің төстік ұшынан басталса;

э) кеуде қабырғалық бөлігі, pars sterno- 
costalis, ол төс сүйегі мен жоғарғы 5-6 ка- 
бырғалардың шеміршектерінен басталады.

б) іштік бөлігі, pars abdominalis, тік бұл- 
шық етінің қынабынан басталады.

Бекемделуі:
Бүл бүлшықеттердің талшықтары жинақ- 

тала келе, тоқпан жіліктің үлкен төмпе- 
шігінің қырқасына, crista tuberculum maioris 
бекиді.

Қызметі:
а) қолды бос ұстаған жағдайда, колды 

төмен түсіріп, иык буынын ішке қарай бүрса; 
э) керісінше, қолды қимылдатпай тік үстаған 
жағдайда, кеудені көтеріп, терең демалуға 
катысады.

№149-сурет. Кеуде мен иыкгын 
бүлшықеттерінін көрінісі.

1- кеуденін кіші бү.ііпыксіі 2-бүғана астылык бұл- шык 
ет. 3- иыктьщ екі басты бүлшықеті. 4- иықтың екі басты 
бүлшыкеттің кіші басы. 5- күстұмсык иык бұлшыкеті. 

6- арқаньщ аса жалпак бұлшықеті.
7- үлкен жүмыр бүлшыкет. 8- иык бүлшыкеті. 

9-алдыңғы тісшеленген бұлшыкет.
2. Кеуденің кіші бүлшықеті, m.pector- 

alis minor, ол кеуденің үлкен бүлшықетінің 
астында орналаскан үш бүрышты бүлшыкет 
(№149, 1-сурет).

Басталуы:
Ол жоғарғы, III-V-кабырғалардың төстік 

үшынан басталып, жоғары жэне латералді 
бағыт алады.

Бекемделуі:
Жауырын сүйегінің кұстұмсык өсіндісі- 

не сіңіршелер аркылы бекиді.

Қызметі:
а) жауырынды кеуде торына карай, алға 

қарай тартса; э) иык белдеу сүйектерді 
мықтап тік үстаған жағдайда, кеуде торын 
көтеріп, үлкен кеуде бұлшыкетімен бірлесе 
отырып, терең демалу қызметін атқарады.

3. Бүғана астылық бүлшықет, m.sub- 
clavius, ол жіңішкелеу келіп, бүғана сүйегін 
бойлай орналасқан (№148, 2-сурет).

Басталуы:
Ол І-қабырғаның шеміршектік үшынан 

басталады.
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Бекемделуі:
Бұғана сүйеғінің асты мен бойлай лате- 

ралді бағытта өтіп, бұғана сүйектің төстік 
ұшына барып бекиді.

Қьізметі:
Бүғана сүйегін бекемдеп ұстаған жағдай- 

да, кеуде торының жоғарғы апертурасын 
кеңейтіп, терең демалу қызметін атқару.

4. Кеуде торының алдыңғы тісшелен- 
ген бүлшыкеті, т. serratus anterior, сыртқы 
пішіні, төрт бүрышты, қолтық қуысының 
ішкі кабырғасын қүраушы жалпак бұлшыкет 
(№148, 9-сурет).

Басталуы:
Ол тісшеленіп, кеуде торының жоғарғы 

9-шы кабырғаларынан басталады.

Бекемделуі:
Бүл бұлшықет жоғары жэне латералді 

бағытта өтіп, жауырынның медиалді қыры- 
на барып бекиді.

Қьізметі:
-  Біріншіден, жауырынның төменгі бұ- 

рышын төмен тартып, жауырынды тік білік 
бойынша сыртқа бұрып, қолды жоғары кө- 
теруге ықпал етсе;

-  Екіншіден, иык белдеу сүйектерді жыл 
жымайтын жағдайда, үстаған кезде, кеуде 
торын көтеріп терең демалу қызметін аткару.

Кеуденің меншікті немесе 
аутотохтонды бүлшықеттері.

3

№150-сурет. Кеуденін терен немесе меншікті 
бүлшыкетгері.

1- қабырға аралык ішкі бұлшыкет. 2- кабырға аралық 
сырткы бұлшыкет. 3-кеуденің көлденең бұлшыкеті.

4-көкет диафрагма. 5-кабырға аралык ішкі бұлшықет.

Кеуденің меншікті немесе аутотохтонды 
бұлшықеттеріне тікелей кеуде торының сү- 
йеьстерінің аралығында орналасып, тікелей 
тыныс алу қызметіне катысушы:

а) қабырға аралық сыртқы жэне ішкі 
бүлшықеттер, mm. intercostalis externus et 
internus; э) қабырға астылық бүлшықет, 
т. supcostalis\ б) кеуденің көлденең бұл- 
шықеттері жатады.

1. Кабырға аралык сыртқы бұлшыкет, 
т. intercostalis externus, ол кабырғалардың 
төмпешігінен, шеміршектік бөлігіне дейінғі 
аралыкта, қалындау келіп, жоғарыдан алға 
карай қиғаш бағытта орналасқан (№150,
2-сурет).

Басталуы:
Ол қалыңдау келіп, жоғарғы кабырғалар- 

дың төменгі қырынан басталады.

Бекемделуі:
Томен жэне алға қарай қиғаш бағытта, 

алға жэне төмен бағытта өтіп, төменгі қа- 
бырғаның жоғарғы қырына барып бекиді.

Қызметі:
- Біріншіден, өзін өзі байсалы түрде 

ұстау кезінде кабырғаларды жоғары жэне 
алға карай көтеріп, демді ішке алу қызметін 
атқарса;

-  Екіншіден, қабырға омыртқа буынын 
қозғалыс кезінде бекемдеу.

2. Қабырға аралык ішкі бүлшықет, 
т.intercostales interni, ол кеуде куысының 
ішінде, қабырға аралық сыртқы бұлшық- 
еттің ішкі капталында, кабырғалардың бұ- 
рышынан төс сүйегіне дейінгі аралыкта 
орналасқан (№150, 1-сурет).

Басталуы:
Ол жұқалау келіп, төменгі қабырғаның 

жоғарғы қырынан басталады.

Бекемделуі:
Бүлшықеттер талшықтары қиғаш бағыт- 

та жоғары жэне медиалді бағытта өтіп, 
жоғарғы қабырғалардың төменгі кырына 
бекиді.
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Қызметі:

№151-сурет. Кеуде куысы мен іш қуысынын артқы 
бетіндегі бу шіыкеі іердің көріністері.

1- қабырға аралық ішкі бұлшыкет. 2- қабырға аралык
қан тамырлар. 3- қабырға астылык бұлшыкеттер.

4- көкетгің бұлшыкеттерінің сінірлері. 5- белдің шар- 
шы бұлшыкеті. 6-кабырға аралык ішкі бұлшыкеттер. 

7- қабырга аралык сырткы б^лшыкепер

Топографиясы.
Ол да, ішкі қабырға аралық бұлшықет 

сияқты, тек X, XII -қабырғаның бүрышынын 
тұсында, кабырғалардың жоғарғы қырынан 
басталып, өрлеме бағытта жоғары жэне 
латералді бағытта өтіп, 2-3 қабырға асып, 
жоғары қабырғаның төменгі кырына барып 
бекиді.

Қызметі:
Тыныс алу кезінде, қабырғаларды төмен 

тартып, демді сыртқа шығару.
4. Кеуденің көлденең бұлшыкеті, т. tran- 

sversus thoracis, қиғаш бағытга кеуде 
куысының ішінде, төс сүйегінің артқы қап- 
талында орналасқан, 4 жүп бұлшықеттерден 
тұрады (№152, 3-сурет).

№152-сурет. Кеуде қуысынын алдыцғы бетіндегі 
булшыкеі іердін коріністері.

1- төс-бұғана-еміздік булшыксті (кесілген).
2- кабырға аралык ішкі бұлшыкет. 3- кабырға астьшық 

бұлшыкет. 4- көкет. 5- кеуде бұлшыкстгердің ішкі 
фасциялық қабықшасы.

Топографиясы:
Бул бұлшыкеттер, төс сүйегінің семсер- 

лік ұшынан жэне төс сүйегінің төменгі бө- 
лігінен басталып, тісшеленіп, ерлеме бағыт 
алып, жоғарғы II-VI-қабырғалардың шемір- 
шегіне барып бекиді.

Қызметі:
Дем алу кезінде, қабырғалардың шемір- 

шектерін төмен тартып, демді сыртқа қарай 
шығару қызметін атқару.

Кеуде бүлшықеттердін фасциялдык 
табақшалары.

Кеуде бүлшықеттердің фасциялдык ка- 
бықшалары топографиялық орналасуына 
қарай: а) сырткы немесе беткей кеуделік 
жэне; э) меншікті кеуделік; б) ішкі кеуделік 
немесе кеуде қуысының ішкі бетін көмкеріп 
орналасқан фасциялдық кабыкшаға бөлінеді. 

Оларға тоқталар болсак:
1. Кеуце бүлшықетгердің беткей фасциял

дык табақшасы, жұкалау келіп, кеуде бүл- 
шықетгердің сыртқы бетін жауып орналасып 
қоймай: а) сүт безінің, glandula mamaria seu 
mama, грекше, mastos қабықшасын және: 
э) бездің аспа байламын;

Қабырғаларды көтеріп, қабырға аралык- 
ты жакындатып, өкпені қысып, демді сырт- 
қа қарай шығару қызметін атқару.

3. Қабырға астылық бүлшықет, m.sub- 
costalis, кеуде қуысының артқы қабырға- 
сында, қабырғалардың бұрышының тү- 
сында орналасқан (№151-сурет).
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б) бездің бөліктерінің аралык табақшасын 
қурауға қатысады.

2. Меншікті фасциялдық табақшаға, fa 
scia thoracica, келсек, кабырға аралық бұл- 
шық еттердің сыртқы беті мен қабырғаларды 
жауып орналасса.

3. Кеуденің ішкі фасциялдық қабықша- 
сына, facia endothoracica, кеуде куысы- 
ның бүкіл ішкі бетін көмкеріп қоймай, ішкі 
қабырға аралық бұлшыкеттер мен көкеттің 
кеуде қуысына қараған бетінің фасциялдық 
кабыкшасын кұрауға катысады.

Көкет.
Көкет, diaphragma seu phrenicus, іш 

куысын кеуде қуысынан бөліп тұрушы, құ- 
рылысы мен қызметі күрделі, қозғалмалы 
жэне сыртқы пішіні күмбез тэрізді, бұл- 
шықет -  шандырлы құрылым (№153-сурет).

№ 153-суре і. Көкеттін ішкі бетінің көріністері.
1- кекеттің орталык сіңірі. 2- төменгі қуысты венаның 

тесігі. 3- өңештің тесігі.4- медиалді доға тэрізді байлам.
5- қолқаның тесігі. 6- көкеттің сол жақ аяқшасы.

7- белдің шаршы бұлшыкегі. 8- белдің кіші бұ-ішыкегі.
9- белдің үлкен бұлшықеті. 10- кекеттің оң жак 

аякшасы. 11- көкетгің латералді доға тәрізді байламы.

Құрылысы:
, Көкет тыныс алу жүйесі мен іш қысы- 

мын реттеуші негізгі бүлшықеті болып са- 
налатындыктан, бүл ағзаның бұлшықетгер 
талшықтары:

а) кеуде торының, төменгі апертурасын 
кұраушы сүйектердің шеміршектерінен;

э) төс сүйегінің семсерлік үшынан жэне;
б) бел омырткалардан, дэнекер тінді сі-

ңіршелер мен бүлшықеттік талшыктардан 
басталып, өрлеме бағытта жоғары қарай ба- 
гыт алып, жалпақ сіңірге үласып, көкеттің 
орталық сіңірлі күмбезін, centrum tendineum, 
құрайды (№153, 1-сурет).

Ерекшеліктері:
Көкеттің бүлшықеттері, топографиялық 

орналасуына карай: белдік, қабырғалық жэ
не төстік бөліктерге бөлінеді.

Оларға тоқталар болсақ:

Көкеттің белдік бүлшықеттері.
Көкеттің белдік бөліктері, pars lumbalis, 

ол, бел омыртқалардан, оң жэне сол жақтық 
доға тэрізді байламнан басталатын:

а) оң жақтық аяқша мен, crus dextrum; 
ә) сол аяқшадан, crus sinistrum, түрады. 
Оларға тоқталар болсақ: 
а) оң жақтық аяқшасы, crus dextrum, ол 

I-lV-бел омыртқадан басталса;
э) сол жақтық аякшасы, crus sinistrum, ол

I—III бел омыртқадан басталады.
Бұл екі аякшадан басталған көкеттің бел 

бұлшыкеттері өрлеме бағытта өтіп, І-бел 
омыртканың түсында, оң жэне сол жақтық 
аяқшасы бір-бірімен айқасып:

а) ішкі жиегі, доға тэрізді сіңіршелермен 
көмкеріліп, колқа, aorta мен кеуде атты лим
фа түтігі, ductus thoracicus, өтетін қолқалық 
саңылауды, hiatus aorticus, қүрап қоймай;

э) одан эрі, бүлшықеттері өрлеме бағыт- 
та өтіп, көкеттің бел бөлігінің оң жэне сол 
жактық аяқшасы екінші рет тағы да айқа- 
сып, өңеш пен кезбе ми нерві, п. vagus, өте- 
тін өңештік саңылауды, hiatus esophagus 
қүрап, одан эрі өрлеме бағытта өтіп, көкетгің 
орталық шандырлы кабьщшасына уласады.

Сонымен қатар, кекеттің бел бөлігінің оң 
жэне сол жактық аякшасының аралығында, 
практикалық мэні ерекше:

1. Оң жэне сол жақтык аякшасының 
оң жақтық қапталынан: а) лимфа түтігі; 
э) симпатикалық үлкен жэне кіші іштік нерв- 
тер, nn.splanchnici maior et minor, б) сы- 
ңарлы вена, azygos өтсе;
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2. Екі жактык аяқшаның, сол жақтық 
қапталынан, жартылай сыңарлы вена, vena 
hemiasigos, өтетіндігін еске алу керек.

Көкеттің қабыргалық бөлігі.
Көкетгің қабырғалық бөлігі, pars costa- 

lis, ол төменгі 6-7 қабырғаның ішкі бел- 
иен басталып, өрлеме бағытта етіп, көкет- 
тің күмбезінің орталык шандырын кұрауға 
катысады (№153-сурет).

Практикалъщ мәні:
Көкеттің қабырғалык бөлігі, тек тыныс 

алу мен іш куысындағы кысымды реттеумен 
қатар, екі жақтық қөкет пен белдік бөлігінің 
аралығында, бүлшыкеттік талшықтары жок, 
жұқа. Іш куысындағы қысым артқанда, 
жарық байқалатын белкабырғалық үш 
бүрыш, trigonum lumbo costalis, орналасқан.

Көкеттің төстік бөлігі.
Көкеттің тестік бөлігіне келсек, pars 

sternalis, ол жіңішке және нәзіктеу келіп, 
төстің төменгі үшынан басталып, өрлеме 
бағытта өтіп, көкеттің орталық күмбезін 
кұрап қоймай, жоғарыда айтып өткендей, 
практикалық мәні айтарлыктай жарық бай- 
қалатын, төс қабырғалық үш бүрыш орна- 
ласқан (№153-сурет).

Көкеттің қозгалыс кезіндегі 
ерекшеліктері:

Көкет жиырылған кезде: 
а) кеуде қуысынан алшақтап, күмбезі 

жалпайып, көкірек куысы кеңейіп, қысы- 
мы төмендеп, терең демалуға ықпал етсе; 
керісінше, іш куысы тарылып, іш қуысы- 
ның қысымы артса;

э) іш бұлшыкеттері, жиырылған кезде, 
көкеттің бүлшықеттері, іш куысындағы қы- 
сымның артуына ықпал етеді.

Іш аймағы, олардың 
ерекшеліктері

Іш аймағы, regio abdomenalis, деп:
а) жоғарыда, кеуде торының төменгі 

апертурасынан; э төменде, мықын сүйегінің 
қырқасына дейін; б) бүйір қапталы, артқы

қолтық сызықшасына дейінгі аралыкты 
айтамыз (№154-сурет-жоба).

Бүл аймақта орналасқан ағзалардың то- 
пографиялық орналасуын жэне олардың 
проекциясын дәлірек анықтау үшін, екі 
горизонталді сызықша бойынша:

1. Жоғарыда, X -қабырғаның аралығында, 
көлденең бағытта орналасқан сызықша мен, 
linae bicostarium;

2. Төменде, мықын сүйегінің алдыңғы- 
төменгі қылқан аралық сызықша, linae bispi- 
narum, аркылы 3-ші кабатка немесе этажға:

а) құрсак үстілік қабатқа, epigastrium;
э) құрсактық қабатқа, mesogastrium\
б) құрсақ астылық қабатқа, hypogastrium 

бөлінеді (№154-сурет).

№І54-сурет. Іш аймагының коріністері.
1- кұрсак үстілік аймақ. 2- кіндік аймағы.

3- шат аймағы. 4- сол жак шеміршектік аймак.
5- іштің сол жактық латералді аймағы.

6- сол жактык шаптық аймақ.
Сонымен қатар, эрбір аймактар немесе 

этаждар, іштің тік бұлшықеттерінің бүйір 
қапталын жанай орналасқан екі жакты тік 
сызықша арқылы, эрбір аймақтар, шағын 
3 аймақтарға бөлінеді.

1. Жоғарғы этаж: а) оң жэне сол жактык 
қабырға астылық аймакка, regio hypochon- 
drica dextra et sinistra; ә) құрсақ үстілік ай
макка, regio epigastrium, бөлінеді (№154,
1-сурет).

2. Ортаңғы этаж: а) оң жэне сол жактык 
бүйір аймаққа, regiones lateralis dextra et
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sinistra', э) кіндік аймаққа, regio umblicalis 
бөлінсе, (№154, 5-сурет);

3. Төменгі этаж: а) оң жэне сол жақтық 
шап аймағына, regio inguinalis dextra et. si
nistra', ә) шат аймағына, regio pubica, бөлі- 
неді (№154, 6-сурет).

Іш аймағында орналаскан бұлшықеттер- 
ді, іш бұлшыкеітері деп аталынады.

Іштің бұлшықеттері
Іштің бұлшыкеттері, mm. abdominalis 

топографиялық орналасуына байланысты,
3-ші топ: алдыңғы, арткы жэне бүйір топ бұл- 
шық еттерге белінеді. Олардың ерекшелік- 
теріне тоқталар болсак.

А. Іштің алдыңғы топ бүлшықеттері

№155-сурет. Іштін алдынғы топ 
бүлшыкеттсріиін көріністері.

1- іштің сырткы қиғаш бұлшыкеті. 2- іштін тік 
бұлшыкетінщ апоневрозы. 3- іштін тік бұлшыкеті.

4- тік бұлшыкеттің аралық сінірлі қоспасы.
5- шап өзекшесінің сырткы тесігі. 6- ен (шэует) 

шылбыры. 7- заннын тері астылық үлкен венаның 
санылауы. 8- іштің пирамида тэрізді бұлшыкеті.

9-іш бұлшыкеттердің ак сызыкшасы.

Ерекшеліктері:
а) іштің алдыңғы бұлшықеттері сыртқы 

пішіні жалпақ, лента (таспа) тэрізді келіп, 
тік бағытта орналасып, бойында көлденең

жолақ аркылы бекемделген іштің тік бүл- 
шықетімен, т. rectus abdominis;

э) тік бүлшықеттең төменірек орнала
сып, іштің ақ сызықшасын козғалыс кезінде, 
ақ сызыкшаны, linea alva, керіп, іш қысымын 
реттеуші пирамида тэрізді бұлшықеттен, 
m.pyramidalis, тұрады.

1. Іштің тік бұлшыкеті, m.rectus abdomi
nis, сыртқы пішіні таспа тэрізді жалпақ ұзын 
бүлшыкет (№155, 3-сурет).

Басталуы:
Бұл бұлшықет, іштің алдыңғы кабырға- 

сында, тік бағытга:
а) шат сүйегінің кырқасынан, pecten ossis 

pubis, жэне; э) шат сүйегінің касагасынан, 
symphisis pubica, басталады.

Бекемделуі:
Бүлшыкет талшықтары өрлеме бағытта 

өтіп, жалпақтау келіп, жазылып, төс сүйе- 
гінің семсерік үшы мен V, VI, VII-қабыр- 
ғалардың сыртқы бетіне барып бекиді.

Ерекшел іктері:
Бүлшықеттің қарыншалары, көлденең 

бағытта орналаскан, 3^1 дэнекер тінді кос- 
па, intercectiones tendinea, арқылы бөлінген 
(№155,4-сурет).

Қызметі:
Омыртка бағанасын тік ұстаған жагдай

да кеуде торын томен тартып, кеуде қуысын 
кеңейтіп, жамбасты көтеріп, терең дем алу 
қызметін атқарып қоймай, іш қуысының қы- 
сымын реттеуге қатысу.

2. Іштің пирамида атты бүлшьщеті, т. 
pyramidalis, сырткы пішіні пирамида тэрізді 
келіп, тік бұлшықеттің төменгі бөлігінде 
орналасқан (№155, 8-сурет).

Топографиясы:
Шат сүйегінің кырқасынан, pecten ossis 

pubis, басталып, қиғаш бағытта, іштің ақ сы- 
зықшасына, linae alva, ұласады.

Қызметі:
Іштің ақ сызықшасын томен тартып, керу.
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Іштің бүйір топ 
бүлшықеттері.

Іштің бүйір топ бұлшықеттері іштің бүйір 
қапталында бұрыш қүрап, бір-бірін жауып 
орналасқан 3 жалпақ бұлшыкеттерден:

а) іштің сырткы бүлшықетімен, m.obligu- 
us externus abdominis;

э) іштің ішкі қиғаш бұлшықетінен, m.ob- 
liguus abdominis internus, жэне;

б) іштің көлденең бүлшықетінен, rn.tr- 
ansversus abdominis, түрады.

Олардың ерекшеліктеріне жеке тоқталар 
болсак:

Іштің сыртқы қиғаш бүлшықеті,
(m.obliguus abdominis externus)

(№155, 1-сурет)

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, кеуденің сыртқы қабырға 

аралық бүлшықеттің, m.intercostalis exter
nus, тікелей жалғасы болып саналады.

-  Екіншіден, бүл бүлшықеттің жалпақ 
сіңірінің немесе апоневрозының жоғарғы 
бөлігі, қарсы жағындағы апоневрозымен бі- 
тісіп, іштің ақ сызықшасын, linae alva, құ- 
раса.

-  Үшіншіден, бүлшықетгің апоневрозы- 
ның төменгі бөлігінің жиегі, ішке карай 
бүктеліп, шап өзекшесінің, canalis ingui- 
nalis, науашығын қүрайды.

Басталуы:
Ол тісшеленіп қиғаш төмен бағытта:
а) төменгі 8 кабырғалардан жэне;
э) алдыңғы тісшеленген бүлшықетгің, 

m.serattusanterior 5-ші тісшелерінің аралы- 
ғынан жэне;

б) арқаның аса жалпақ бүлшықетінің, 
m.latissimus dorsi, төменгі 3-ші тісшелерінің 
аралығынан басталады.

Бекемделуі:
Бүл бүлшыкеттің:
1. Жогаргы бөлігі, төменгі кабырғалар- 

дың шеміршектерінен басталып, горизон- 
талді бағытга өтіп, іштің тік бүлшықетінің 
сырткы бетін көмкеріп қоймай, карсы жа- 
гындагы өз аттас бүлшықеттің апоневро

зымен ұштасып, іштің ақ сызықшасын, linae 
alva қүраса.

2. Артңы бөлігі төмен бағытга өтіп, мы
кын сүйегінің, қырқасының сыртқы ерніне 
барып бекемделінеді.

3. Ортаңгы бөлігі, киғаш бағытта алға 
жэне томен бағытта өтіп, іштің тік бүл- 
шық етінің апоневрозын қүрап қоймай, 
төменгі бөлігінің калыңцау келген жиегі, 
науашык тэрізді ішке қарай бүкгеліп, мы
кын сүйегінің алдыңғы жоғарғы қылқаны 
мен, spina iliaca anterior superior, шат сү- 
йегінің төмпешігінің, tuberculum pubicum, 
аралығында созыла өтіп, бекемделіп, шап 
байламын, lig. ingunale, қүрайды.

Сонымен қатар, шап байламының, шат 
касағасының түсындағы бөлігі медиалді жэ
не латералді аяқшаға бөлініп:

а) латералді аякшасы, шат сүйегінің төм- 
пешігіне, tuberculum pubicum, бекісе.

э) медиалді аяқшасы, шат сүйегінің каса- 
ғасына, symphisis pubica, бекиді.

Қызметі:
а) жамбасты берік үстаған жағдайда, екі 

жактық белігі, бір кезде жиырылған кезде, 
омыртқа бағанасын алға тартса;

э) бір жакты жиырылган кезде омыртқа 
баганасын карсы жағына карай бұрады.

б) жамбасты бос ұстаған жағдайда, жам
басты көтереді.

Іштің ішкі кигаш бүлшықеті.
(т. obliuus abdominis internus)

\
і

JV° 156-сурст. Іштін ішкі киғаш бұ.ішыкеттін көрінісі.
1-іштің ішкі қиғаш бұлшыкет. 2- іштің тік бұлшыкеті.
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Ерекгиеліктері:
Іштің сырткы қиғаш бұлшыкеттің ішкі 

қаптапында орналасып, іштің қабыргаларын 
құраушы, жалпақ пішінді бұлшыкет.

Басталуы: 
а) мықын сүйегінің қырқасының аралық 

сызықшасынан, linae intermedia crista iliaca\ 
э) шап байламының, латералді қапталының 
жоғарғы бетінен; б) бел мықын байламынан, 
lig. iliolumbalis, басталады.

Бейімделуі:
Бұл бұлшыкеттік талшықтары, желпуіш 

тэрізді өрлеме бағытта өтіп:
а) артқы бөлігі, жоғары бағыт алып, XII, 

XI, Х-қабырғаның төменгі жиегіне барып 
бекісе;

э) алдыңгы бөлігінің жалпақтау келген 
дәнекер тінді апоневрозы, іштің тік бұл- 
шық етінің бүйір қапталында, алдыңғы жэ
не артқы жапырақшаға айырылып, тік бұл- 
шықеттің қынабын, vagina т. recti abdomi
nis, құрап, қарсы жағындағы, ішкі киғаш 
бұлшыкеттің апоневрозымен жалғасып, іш- 
тің ак түсті сызықшасын, linae alva, кұрауға 
катысады (№155, 9-сурет).

Қызметі:

-  Біріншіден, бұл бұлшықетгің екі 
жактык бөлігі бірдей жиырылса, омыртқа 
бағанасын томен тартып исе;

-  Екіншіден, бір жақты жиырылғанда, 
керісінше, іштің сырткы қиғаш бұлшықеті- 
мен бірлесе отырып, омыртка бағанасын өз 
жағына қарай бұрады.

-  Үшіншіден, кеуде торын мыктап уста- 
тан жағдайда жамбасты көтереді.

Сонымен катар, бұл бұлшықеттің негізгі 
қызметі, іш қысымын реттеумен қатар, 
тыныс алу кызметін аткаратындығын еске 
салу керек.

Іштің көлденен бұлшықеті.
(m.transverasus abdominis)

№157-сурет. Іштіц көлденен бұлшыкеттің көрінісі.
1 - іштің көлденең бұлшықеті. 2- тік бұлшықет 

апоневрозынын артқы табақшасы. 3- доға тэріэді 
сызыкша. 4- іштің тік бұлшықеті.

Іштің бүйір топ бұлшыкеттерінің терең 
қабатында орналасып, бұл топ бүлшықет- 
тердің үшінші қабатын қүраушы, жалпақ 
пішінді бүлшыкет (№157, 1-сурет).

Басталуы: 
а) төменгі 6-шы қабырғалардың шемір- 

шектік бөлігінен; э) кеудебел фасциядан, 
fascia thoracolumbalis; б) сегізкөз сүйегінің 
кырқасынан, crista іііаса; в) шап байламы- 
ның, lig.inguunale, басталады.

Бекемделуі:
Көлденең бағытга өтіп, тік бұлшықеттің 

қынабы мен іштің ақ сызықшасын қүрайды 
(№155, 9-сурет).

Қызметі:
Қабырғаларды алға тартып, іш қуысын 

тарылтып, іш куысының қысымын реттеу.

Іштің артқы 
топ бұлшыкеттері

Іштің артқы топ бүлшықеттеріне, тек 
сыртқы пішіні шаршы тэрізді келіп, бел 
омыртканың бүйір қапталында орналас- 
қан, қызметі күрделі, белдің шаршы бұл- 
шық етген, т. guadratus abdominalis, түрады 
(№153, 7-сурет).
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Басталуы:
а) бел омыртқаның көлденең өсіндісімен; 

э) белмыкын байламынан, lig.iliolumbale 
жэне; б) мықын сүйегінің қырқасынан, crista 
іііаса, басталады.

Бекемделуі:
Өрлеме бағыгга өтіп, жоғарғы 5 бел 

омыртқаның көлденең өсіндісімен XII қа- 
бырғаға барып бекиді.

Қызметі:
-  Біріншіден, екі жақтық бөлігі бірдей 

ықшамдалған кезде, омыртқа бағанасын тік 
ұстап тұруға ықпал етсе;

-  Екіншіден, іштің баска бұлшықеттері- 
мен қосарласып, іштің қысымын реттеуге 
қатысса;

-  Үшіншіден, белдің үлкен жэне кіші 
бұлшықеттер мен, mm. psoas maior et minor, 
бірлесіп, бүйректің орналасатын қалтасын 
құрау.

Іш бүлшықеттердін фасциялдык 
қабықшалары.

Іштің фасциялдық қабықшасы, fascia 
abdominalis, ол кеуде, бел аймағының дэ
некер тінді, фасциялдык кабыкшасының не
месе табақшасының тікелей жалғасы болып 
саналады.

Топографтсы:
Іштің меншікті фасциялдык кабыкша- 

сы, fascia propria, топографиялық орнала- 
суына карай: а) тері астылык жэне; э) іш- 
тің көлденең бұлшықеттің фасциялык ка- 
бықшасын бөлінеді.

Оларға жеке токталар болсақ:
1. Іштің беткей немесе тері астылық 

фасциялдык қабықшасы, fascia subcutanea 
abdominalis, ол іштің сырткы қиғаш 
бүлшықетінің қынабын жэне ак сызыкшасын, 
linea alva, қүрап қоймай, томенгі белігі:

а) шап өзекшесінің беткей сакинасының, 
anulusingunalis superficialis, аякшасының 
аралык дэнекер тінін,fibra intercruales, жэне;

э) аталык безді котеруші бүлшықеттің 
фасциялдык қабыкшасын, fascia cremas- 
terica, қүрауға қатысса;

б) томенгі бөлігі, үманың сырткы жы- 
ныстык фасциясын қүрауға қатысады.

2. Іштің көлденең бүлшыкеттің, фас
циялдык қабықшасы, fasciatrans versus 
abdominis, ол іштіц ішкі бетін көмкеріп 
орналасқан, іштің жалпы фасциялдық ка- 
быкшаның, fascia endoabdominalis, тікелей 
жалғасы болып саналады.

Бүл фасциялдык кабыкша, іштің қабыр- 
ғаларының ішкі кабатын қүрап коймай:

а) іштің ак сызықшасын, linae alva;
э) іштің тік бүлшыкеттің кынабын, vagia 

т. retus abdominis;
б) шап өзекшесінің, canalis inguunalis, 

кабырғаларын;
в) іштің алдыңғы қабырғасының, артқы 

бетіндегі катпарлар жэне катпарлардың 
аралығында жиі жарық байқалатын әлсіз 
шүңкыршаларды қүрауға қатысады.

Оларға тоқталар болсақ:

Іштіц ақ сызықшасы.
Іштің ац сызъщшасы, linae alva, ол 

төс сүйегінің семсерлі үшынан, processus 
xiphoideus шат сүйегінің қасағасына, sy
mphisis pubica, дейінгі аралыкта бойлай 
орналасып, іштің тік бүлшықеттің кына
бын кұраушы, іштің бұлшыкеттердің апо- 
невроздарының туынды табақшасы болып 
саналады (№155, 9-сурет).

Іштін тік бүлшыкеіінін кынабы
I г

з
і

3
4s

№158-сурет. Іштін тік бұлшыкетінін кынабы.
А- тік бұлшықст кынабының кіндіктен жоғары көрінісі. 

Ә — тік бүліпыксг қынабынының кіндіктен тәменгі 
көрінісі.

1-іштің бұлшыкет кынабының алдыңғы табакшасы. 
2-ак сызықша. 3-іштің сыртқы қиғаш бұлшықеті. 
4-іштің ішкі қиғаш бұлшыксті. 5-іштің кәлденең 

бұлшықеті. 6- іш астар. 7-іштін тік бултыкст 
кынабының артқы табақшасы. 8-іштің көлденен 

бұлшыкстінін фасция қабықшасы.
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Іштің бүйір топ бүлшыкеттің апоневрозы 
тік бұлшықеттің қынабын құрауға қатысады 
(№ 158-сурет-жоба).

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, іштің тік бұлшықеттің 

кынабын құрауға қатысса;
-  Екіншіден, қан тамырлар мен нервтерге 

кемістеу келуіне байланысты, іш қуысын- 
дағы ағзаларға кең көлемді түрде ота жасау 
үшін, қолайлы орын болып саналады.

Шап өзекшесі.

№159-сурет. Шап өзекінесінін көрінісі.
1 - шап өзекшесінің беткей сакинасы (тесігі).

2- шәует шыңғыры қабықшалары. 3- атабезді көтеруші 
бүлшыкет. 4- шэует шыңғыры. 5- латералді аякшасы. 6- 
медиалді аяқшасы. 7- аяқша аралык талшықтар. 8- шап 
байламы. 9- іштің сыртқы бұлшыкетінін апоневрозы. 

10- мықын сүйегінің алдыңғы жоғарғы кылканы.

Шап өзекіиесі, canalis ingunalis, жүп са- 
нылау түрінде, жоғарыдан шат сүйегінің қа- 
с ағасына қиғаш түрде бағыт алған, үзындығы 
■•-5 см өзекше. Бүл өзекше арқылы ерлерде, 
шәует шылбыры, funiculus spermaticus, өтсе, 
эйелдерде жатырдың жүмыр байламы, lig. 
teres uteri, өтеді.

Құрылысы:
Шап өзекшесінің, 4 қабырғасы жэне екі 

тесігі немесе сақинасы ажыратылады.

Қабыргалары:
1. Төменгі кабырғасы төменгі жиегі ішке 

карай, науашық тэрізді бүктеліп орналасқан, 
сырткы киғаш бүлшықеттің апоневрозынан 
вемесе шап байламынан, lig.mguunalis.

№160-сурет. Іштің а.щынгы кабырі асынын артқы 
бетініц көрінісі.

• 1 - орталық куық кіндік байламы. 2- кіндікті латералді 
қатпар. 3- тік бұлшықеттің қынабы. 4- іштің тік 
бүлшыкеті. 5- шап өзекшесінің терең сақинасы.

6- аяқша аралык байлам. 7- шәуетті сыртка шығарушы 
өзекше. 9- шаптык медиалді шүнкырша.

10- шаптық латералді шүикырша.

Оларға жеке тоқталар болсақ:
1. Шап өзекшесінің іижі тесігі немесе 

терең сақинасы, anulus inguinalis profun
dus. Ол іш қуысының бүйір қабарғасында 
шап байламынан жоғары, латералді шап 
шүңқыршаға, fossa ingunalis lateralis, тұс- 
палас, көлденең бүлшықеттің фасциялдық

2. Алдыңғы қабырғасы, сыртқы киғаш 
бүлшықеттің апоневрозынан.

3. Артқы қабырғасы: а) іштің көлденең 
бүлшықеттің фасциялдьщ қабықшасымен;

э) іш астардан түрса;
4. Жоғарғы кабырғасы, бүл өзекшенің 

жоғарғы қабырғасының бойымен, бойлай 
өтуші: іштің ішкі қиғаш бүлшықеті мен 
көлденең бүлшықеттің томенгі жиегінен 
түрады (№159-сурет).

Шап өзекшесінің тесікшелері немесе 
сақиналары.

Шап әзекшесі жатырдын, жүмыр бай- 
ламдарымен, lig. teres uteri, ен шылбыры, funi
culus spermaticus, отетін:

a) ішкі тесігі, немесе терең сақинасы- 
мен;

э) сыртқы тесігі, немесе беткей сакина- 
сынан тұрады.
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қабықшасы мен іш астардың астында орна- 
ласқан (№160, 10-сурет).

2. Шап өзекшесініц беткей тесігі не
месе беткей сацинасы, anulus ingunalis su- 
perficialis, шат сүйегі қасағасының тұсында 
орналасқан (№159, 1-сурет).

Бүл сакина, сыртқы қиғаш бүлшыкеттің 
апоневрозының: а) медиалді аяқшасымен, 
crus medialis', э) латералді аяқшасының, crus 
lateralis, жэне; б) аяқша аралық байлам, 
lig. intercruralis, арқылы шектелген (№160, 
6-сурет).

Ерекшеліктері:
Шап өзекшесі өмірге келуі, құрсақтық 

даму кезінде, аталық жыныстық бездің, testis, 
үмаға қарай өтуі мен жатырды бекемдеуші, 
жатырдың жұмыр байламның орналасуына 
тікелей байланысты.

Практикалыц мәні:
-  Біріншіден, шап өзекшесі; шэует шыл- 

быры мен жатырдың жұмыр байламының 
қынабын құраса;

-  Екіншіден, шап өзекшесінің ішкі сақи- 
насының тұсындағы қабырғаларының, жұ- 
қалау келуіне байланысты, көпшілік жағ- 
дайда, шап жарығының жиі байқалуына 
байланысты, шап өзекшенің маңызы осын- 
да деп білеміз.

Қолдың булшықеттері.
(mm.regiones membri superioris)
Жалпы қолдың күрделі динамикалық 

қызметіне жэне еңбек кұралы ретінде да- 
муына жэне іргелес тұлға сүйектерден бас
талып, иық белдеу жэне қол сүйектер- 
ге бекіп, қолдың буындарын қозғалысқа 
келтіруші бұлшықеттерден түрады. Топо- 
графиялық орналасуына қарай:

а) омыртқа бағағанасынан;
э) төс сүйегі мен қабырғалардан;
б) иық белдеу сүйектерден басталатын;
в) жэне колдың еркін орналасқан бүл- 

шық еттерге бөлінеді.
Оларға тоқталар болсақ:
1. Омыртқа бағанасынан басталып, иық- 

белдеу сүйектер мен қол сүйектерге бекитін 
бүлшықеттерге:

а) трапеция тэрізді бүлшықет, т. trape
zius;

э) арқаның аса жалпақ бүлшықеті, m.latis 
simus dorsi\ жэне;

б) арқаның үлкен жэне кіші ромба тәрізді 
бүлшыкеті, mm.romboideus maior et minor,

в) жауырынды көтеретін бүлшықет, m. le
vator scapulae жэне;

г) алдыңғы тікшеленген бұлшықет, rn.se- 
ratus anterior, жатса;

2. Төс сүйегінен басталып, иық буынын 
қозғалысқа келтіруші бүлшықеттерге:

а) кеуденің үлкен жэне кіші бүлшықеті, 
m.pectoralis maior et minor,

э) бүғана асты бұлшықетпен, m.supcla- 
vius;

б) алдыңғы тісшеленген бүлшықеті, т. 
seratus anterior, жатады.

Бұлшықеттерді, түлға бүлшықеттерді 
сипатгағанда айтып өткенбіз.

3. Иық белдеу жэне қолдың еркін орын 
тепкен бүлшықеттеріне тоқталар болсақ.

Иық белдеу булшықеттері.
(mm.cinguli membri superioris)

1

№161-сурет. Иық белдеу, иық булшыкеі іерініц 
арткы бе і і ерінін көріністері.

1- дельта тэрізді бұлшыкет. 2- иық бұлшықеті.
3- иыктың үшбасты бұлшыкетінін латералді басы.

4- ияықтың үшбасты бұлшықеттің ұзын басы.
5- терт жақгы тесік. 6- үш жакгы тесік. 7-арканың аса 

жалпақ бұлшықеті. 8- ұлкен жүмыр бұлшықеті.
9- кіші жұмыр бүлшыкет. 10- кылқан асты бүлшықет. 

11- қылқан үстілік бүлшыкет.

Иық белдеу бұлшықеттері түлға сүйек- 
термен, иық белдеу және иық сүйектермен 
өзара байланыстырып қоймай, иық белдеу
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сүйектердің буындары мен иық буынның, 
art.humeri, көлемді түрде, қозғалысқа кел- 
тіруші жүп бұлшыкеттердсн тұрады (№161, 
162-сурет).

» 7  • * I» II

№162-сурет. Иык белдеу, иык булшықеттерініц 
алдынғы көрінісіер.

1- жауырын астылық бұлшыкст. 2- арканын аса жалпақ
бұлшыкеті. 3- ұлкен жұмыр бұлшыкеіі. 4- иықгың 

үшбасты булшыкстінің үзын басы.
5- иыктың үшбасты бұлшықстінің медиалді басы.
6- иык бұлшыкеті. 7- иықгың екібасты бұлшыкеі і.

8- кустұмсык иык бұлшыкеті. 9-кеуденін үлкен
бұлшықеті (кесілген). 10-дельта тэрізді бұлшыкет.

11-кеуденің кіші бұлшыкеті (кесілген).

Иық белдеу бүлшықеттерге:
/. Дельта тәрізді бүлшъщеті, m.deltoidts, 

иық буынын жауып орналасқан, жалпақ үш 
бұрышты бұлшықет (№161, 1-сурет).

Басталады:
Ол: а) бұғана сүйегінің акромиалді ұшы- 

нан; э) жауырынның қылқанынан, spina 
scapulae, басталып, төмен бағытга өтіп;

Бекиді:

Төмен бағытта өтіп, жинақтала келе, 
тоютан жіліктің дельта атгы бұдырмаққа, 
atberiositas deltoidea, бекиді.

Қызметі:

а) бұлшықеттің алдыңғы бөлігі иық бу
ынды бүгеді; э) артқы бөлігі иық буынды 
90" дейін жазса; б) екі жақтық бөлігі мен 
жлдыңғы тісшеленген бұлшықеттермен бір- 
лесе отырып жиырылғанда, иық буынын 
сыртка бұрады.

2. Жауырынның қылқан үстілік бул- 
тык, еті, т. supraspinata, (№161, 11-сурет).

Басталады:

Ол жауырынның кылкан үстілік ойыс- 
тан, fossa supraspinata, басталады.

Бекиді:

Латералді бағытта, құстұмсық акромилді 
байламның астымен өтіп, тоқпан жіліктің, 
үлкен төмпешігіне, tuberculum maius, барып 
бекиді.

Қызметі:

Иык буынды горизонталді жазыктыққа 
дейін әкету.

3. Жауырынның қылқан астылың бұл- 
гиықеті, m.infraspinata, (№161, 10-сурет).

Басталады:

Ол жауырынның қылқан астылық ойыс- 
тын, fossa infraspinata, фиброздық қынабы- 
ның ішінен басталады.

Бекиді:

Тоқпан жіліктің үлкен төмпешігінің, tu
berculum maius, латералді бетіне бекиді.

Қызметі:

Иык буынын сыртқа қарай бұру.
4. Жауырынның кіиіі жумыр булшықеті, 

т. pronator teres, (№161, 9-сурет).
Ол жауырынның латералді қырынан, та- 

rgo lateralis, басталып, жоғары жэне лате- 
ралді бағытта өтіп, токпан жіліктің басының 
үлкен төмпешігіне барып бекиді.

Қызметі:

• Иық буынын сыртқа қарай бұру.
5. Жауырынның үлкен жүмыр бүл- 

шықеті, т. teres maior, (№161, 8-сурет).
Ол жауырынньщ төменгі бүрышының, 

angulus inferior арткы бетінен басталып, өр- 
леме жэне латералді бағытталып, иыктың 
үш басты бүлшықетінің, үзын басының, 
caput longumm tricepitis bachi, ішкі қапталын 
жанай өтіп, тоқпан жіліктің кіші төмпешігінің 
қырқасына, crista tuberculi minoris, бекиді.

181



ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

Қызметі:

Иык буынын ішке қарай бұру.
6. Жауырын астылъщ бұлшықет, т. 

supscapularis,(№ 162, 1-сурет).
Ол жауырын сүйегінің, жауырын асты- 

лық ойысынан, f&ssa supscapularis, жэне 
фасциялдык кабыкшадан басталып, лате- 
ралді бағытта өтіп, тоқпан жіліктің кіші 
төмпешігіне, tuberculum minoris, бекиді.

Иық белдеу бұлшықеттердің 
фасциялдык, цабыщиалары

Иық белдеу бұлшыкеттердің фасциял
дык кабықшасы, ол мойын мен арка бұл- 
шықеттердің беткей жэне меншікті фасциял
дык қабыкшаларының тікелей жалғасы бо
лып саналады.

Иық белдеу бұлшықеттердің:
1. Беткей немесе тері астылық фасциял

дык қабыкшасы, lamina superficial seu sub- 
cutanea, нашар дамыса;

2. Керісінше, меншікті фасциялдық ка- 
бықшасы едэуір жақсы дамып, дельта тә- 
різді бұлшықепердің қынабын кұрап қой- 
май, бұл фасциялдық кабықшаның:

а) арткы бөлігі, жауырынның қылқан 
үстілік, қылқан астылық бүлшыкеттердің 
жэне үлкен, кіші бұлшыкеттердің кынабын 
кұрауға қатысса;

э) алдыңғы бөлігі, кеуде бүлшықеттердің, 
сырткы жэне ішкі фасциялдык қабыкшасын 
жэне колтық қуысындағы ағзалардың кы
набын күрап қоймай, жүмыр бүлшықет- 
тердің фасциялдық қабықшасымен үласып, 
қолды көтергенде айкын байқалатын колтык 
ойысын, fossa axilaris, кұрауға катысады.

Иық белдеу бұлиіыңеттердің 
топографиясы

Иық белдеу бұлшыкеттері практикалық 
мэні зор, қан тамырлар мен нервтер өтетін 
бірнеше анатомиялық қүрылымдарды кұ- 
рауға катысады. Олардың ерекшеліктеріне 
тоқталар болсақ:

№163-сурет. Қолтық ойысыныц көріпістері.
1- кеуденің үлкен бұлшыкеті. 2- қолтык ойысыньщ 

фасциялык қабықшасы. 3- қолтық ойысы.
4- иыкгың үшбасты бүлшықеті. 5-екібасты 

бұлшыкеттің медиалді жүлгесі. 6- иыкгың екібасты 
бүлшықеті. 7- иықтың екібасты бүлшыкетгің 

фасциялдык кабьщшасы. 8- қолдың теріастьшык 
латералді венасы. 9- дельта тэрізді бұлшықет.

Бүл ойыстың:
а) алдында, терімен көмкерілген, кеуде- 

нің үлкен бүлшықеттің, m.pectoralis таіог 
төмені жиегінен түрса;

э) артында, терімен көмкерілген, жауы- 
рынның үлкен жүмыр бұлшықеті мен, т. 
teres таіог арқаның аса жалпақ бұлшық- 
етінің, m.latissimus dor si, төменгі жиегінен 
күрылған.

Ерекшеліктері:
Бүл ойыстың аралық ойысында, қолтық 

түкшелері мен терінің терең қабатында, прак- 
тикалык мэні айтарлықтай тері бездері орын 
тепкен.

2. Қолтық куысы, cavitas axillaris, кол
тык ойыстың, fossa axillaris, тікелей жалға- 
сы болып саналады.

Қолтық ойысыныц фасциялды қабыкша- 
сы мен терісін жэне бүл ойыстың терең 
қабатында орналасқан май қатпарлар мен 
лимфа түйіндерді жэне кан тамырлар мен 
нервтерді алып тастаған жағдайда, қолтық 
қуысы айқын байқалады.

1. Қолтық ойысы, fossa axillaris, қолды 
көтергенде айқын байқалатын ойыс.
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Қолтық куысының 4 кабырғасы жэне 
қан тамырлар мен нервтер өтетін, жоғарғы 
жэне төменгі тесігі немесе апертурасы 
ажыратылады. Оларға зер салсақ:

Қабыргалары
1. Аядыңгы қабыргасы, кеуденің үлкен 

жэне кіші бүлшыкеттерінен, mm.pectoralis 
maior et minor түрса;

2. Артцы цабыргасы жауырынның:
а) жауырын астылық бүлшықеттен, 

т. supscapularis; э) жауырынның жүмыр 
үлкен жэне кіші бүлшықетінен, mm.teres 
maior et minor, б) жэне арканың аса жалпақ 
бүлшықеттен, т. latissimus dorsi түрса;

3. Ішкі немесе медиалді цабыргасы, ал- 
дыңғы тісшеленген бұлшықеттен, m.sar- 
ratus anterior, түрады.

Апертуралары
Қолтық қуысының қан тамырлар мен 

нервтер өтетін жоғарғы жэне төменгі тесігі 
немесе апертурасы ажыратылады:

а) жогаргы апертурасы, бүғана сүйегі 
мен І-қабырғалардың аралытында орналасса;

э) төменгі апертурасы, үлкен кеуде бул- 
шықет пен арқаның аса жалпақ бүлшықеттің 
теменгі жиегі арқылы шектелген.

Сонымен қатар, колтық куысындағы 
кан тамырлар мен нервтердің дэлірек то- 
пографиялық орналасуын жэне олардың 
өту жолын анықтау үшін, практикалық мэні 
зор үш бұрыштар мен үш жэне төрт жақты 
тесіктер ажыратылады.

4. Қолтық қуысының үшбүрыштары 
Қолтық қуысының алдыңғы қабырғасы- 
ның тұсында, қолтық артериядан, a.axillaris, 
басталып, иық белдеу бұлшыкеттерді қандан- ’ 
дырушы артериялардың деңгейін аныіегау 
үшін 'үшбүрыштар ажыратылады:

а) бүғана-кеуделік үшбүрыш, trigonum 
claviopectoralis. Ол бүғана сүйегі мен кіші 
кеуде булшықеттің жоғарғы жиегінің ара- 
лыгында орналасса (№ 148,1-сурет).

э) кеуделік үшбұрыш, trigonum pector- 
alis, ол кеуденің кіші булшықетінің еніне 
сэйкес, жоғарғы жиегі мен төменгі жиегінің 
аралығында жайгаскан (№148, ІІ-сурет).

б) кеуде астылық үшбурыш, trigonum 
subpectorale, ол кіші жумыр бұлшыкетімен 
үлкен жумыр булшықеттің төменгі жиек- 
терінің аралығында орналасқан (№148 III- 
сурет).

5. Тесікшелері:
Сонымен қатар, қолтық қуысының арт

кы қабыртасында кан тамырлар мен нервтер 
өтетін, үш жэне төрт жақты тесікшелер орын 
тепкен.

-  Үш жацты тесіктіц, foramen trilate- 
гит, қабыргалары:

а) жогарғы жэне төменгі қабырғасы, 
үлкен жэне жумыр бұлшықеттен;

э) латералді қабырғасы, иықтың үш бас
ты булшықеттің узын басынан турады.

Төрт жацты тесіктіц, foramen quala- 
terum, қабыргалары:

а) жоғарғы, төменгі кабырғасы, үлкен 
жэне кіші жумыр бұлшықеттерден;

э) медиалді қабырғасы, иықтың үш басты 
булшықеттің узын басынан;

б) латералді басы, тоқпан жіліктің хи- 
рургиялық мойнынан, collum chirurgicum, ту
рады.

Қолдың еркін орналасқан 
булшықеттері.

(mm.partis libera membri superioris)
Қолдың еркін орналасқан булшықет тері 

орналасуына жэне аткаратын қызметіне 
байланысты: иық, білек жэне қол басының 
бұлшықеттерінен турады. Оларға жеке тоқ- 
талар болсак:

Иық булшықеттері.
Иықтың булшыкетгері, топографиялық 

орналасуына, атқаратын қызметіне қарай, 
иық буыны мен шынтақ буынды: а) бүгуші 
алдыңғы; э) жазушы артқы бұлшықеттерден 
турады (№161, 162-сурет).

А. Иыцтың иыц буыны мен иіынтац 
буынды бүккіш алдыңгы топ бұлиіыц ет- 
терге:

1. Иықтың екі басты бұлшықеті, т. biceps 
brachi, қысқа жэне узын басынан турады 
(№162, 7-сурет).
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-  Қысқа басы, capur breve, ол жауырын 
сүйегінің кұстұмсык өсіндісінен, processus 
corocoideus басталса;

-  ¥зын басы, caput longum, жауырынның 
буын басының жоғарғы төмпешігінен, tu- 
berculum supraglenoidale, басталады (№161,
4-сурет).

Бұл бұлшыкеттің қысқа жэне ұзын басы 
томен бағытта өтіп, иықтың ортаңғы бөлі- 
гінде қосылып, сыртқы пішіні ұршық тэрізді 
келген қарынша мен қарыншаның сіңіршеге 
ұласып, кэрі жіліктің бұдырмағына, tube- 
riositas radii, бекиді.

Қызметі:
Иық буыны мен шынтақ буынды бүгіп 

қоймай, бүгілген буынды сыртқа бұру немесе 
супенациялау.

2. Құстұмсықтық бұлшыкеті, т.согосо- 
brachialis, (№162, 2-сурет).

Ол жауырынның қустұмсык өсіндісінен, 
processus corocoideus, басталып, тоқпан жі- 
ліктің кіші төмпешігінің қырқасына, cristae 
tuberculi minoris, бекиді.

Қызметі:
Иық буынын бүгіп, қолды кеудеге тар

тып, сыртқа бұру.
3. Иық булшықеті, т. brachialis, (№162, 

6-сурет).
Ол тоқпан жіліктің төменгі 3/2 бөлігінің 

алдыңғы бетінен басталып, томен бағытта 
отіп, шынтақ жіліктің бүдырмағына бекиді.

Қызметі: шынтақ буынды бүгу.
Ә. Иықтың, иыц буын мен іиынтақ буын

ды жазушы, артцы топ бұлшықеттерге:
1. Иықтың үш басты бұлшыкеті, т. triceps 

brachii, (№162,4, 5-сурет).
Ол, иықтың артқы бетінде, бойлай орна- 

ласқан, ірі үш басты бұлшыкеттен түрады.
Бұл бұлшыкеттің үш басы: ұзын, меди- 

алді жэне латералді басы ажыратылады.
Оларға тоқталар болсак:
-  ¥зын басы, caput longum, ол жауырын 

сүйегінің, буын астылық томпешіктен, tu- 
berculum infraglenoidale басталса;

-  Медиалді басы, caput mediale, ол ток
пан жіліктің артқы бетінен жэне кәрі жі- 
ліктік озекшенің, canalis n.radialis, томенгі 
деңгейіндегі, аралық бүлшықеттік медиалді 
жэне латералді аралық табақшадан, septum 
inter muscularis medialis et lateralis',

-  Латералді басы, caput lateralis, токпан 
жіліктің сыртқы бетінен жэне кэрі жілік- 
тік озекшенің жоғары түсындағы, аралық 
бүлшықеттік медиалді жэне латералді та- 
бақшадан басталады.

Бүл бүлшықеттің үш басы томен бағыт- 
та отіп, жинакдала келе түзілген карынша
сы, venter, жалпақтау келген сіңіршеге ұла- 
сып, шынтақ жіліктің шынтақтык осін- 
дісіне, olecranon, бекемделінеді.

Қызметі:
Иық буыны мен шынтақ буынын жазып, 

иықты кеудеге қарай тарту.
2. Шынтақ бүлшықеті, m.anconeus, иык- 

тың үш басты бүлшықеттің, медиалді 
басының тікелей жалғасы болып сана
лады. Ол тоқпан жіліктің, айдаршык үстілік 
латералді осіндісінен, epicondylus medialis, 
басталып, шынтақ жіліктің шынтақтық осін- 
дісіне, оіесгопоп, бекиді.

Қызметі:
Шынтақ буынды жазып, буын қапшы- 

ғын керу.
Фасциялдык, қабықшасы
Иықтың фасциялдық қабықшасы fascia 

brachialis, ол иық белдеу бұлшықеттердің 
фасциялдық қабықшасының тікелей жал- 
ғасы болып саналады (№162-сурет).

№164-сурет. Иык булшықеттерінің фасциялық 
кабыкшасы (қынабы).

1- иық бұлшыкегінің фасциялық кабыкшасы.
2- иықтың латералді бұлшықет аралық табақшасы.
3- тоқпан жілік сүйегі. 4- иықгың бұлшықеттерінің 

бұлшыксі медиалді табақшасы. 5- бұлшыкепер
кынабы. 6- иыктың алдыңғы топ бұлшықеттерінің 

қынабы.
Иык бүлшықеттердің фасциялдык кабык

шасы, тек жеке бүлшықеттердің қына-
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бын кұрап қоймай, иықтың алдыңғы топ 
бұлшықеттерді, артқы бұлшықеттерден бе- 
ліп тұрушы, бұлшықеттер аралық: медиалді 
жэне латералді табақшаны, septum inter mus- 
cularis medialis et lateralis, құрауға қатысады 
(№164-сурет).

Топографиясы:
Иық бұлшыкеттердің бойында, практи- 

калық мэні зор, кан тамырлар мен нервтер- 
дің өтетін жүлгелер мен өзекшелер орна- 
ласқан. Оларға:

1. Иыктың алдыңғы топ бұлшықеттердің 
аралығында:

а) екі басты бұлшыкет пен, m. biceps 
brachi, иықбұлшыкеттің, m.brachialis, аралы- 
ғында екі басты бұлшыкеттің медиалді 
жүлгесімен, sulcus bicipitalis medialis',

ә) бұлшыкеттің латералді қапталында, екі 
басты бұлшықетгің латералді жүлгесі, sulcus 
bicipitalis lateralis, орналасса.

2. Иық бұлшыкеттің артқы топ бұл- 
шықетгің аралығында, тоқпан жілік пен 
иықтың үш басты бұлшықеттің аралығында, 
иықтың терең артериясы мен кэрі жілік нерві 
өтетін, кэріжілік нервінің немесе тоқпан 
жілік-бұлшықет өзекшесі, canalis n.radialis 
seu canalis chumeromuscularis, орналасқан.

Білектің булшықеттері.
Білектің бұлшықеттері қызметі өте кур- 

дел!, бір немесе бірнеше буындарды жи- 
ырылу кезінде, қозғалысқа келтіруші ди- 
намикалық булшықеттерден тұрады.

Ерекіиеліктері:
1. Білектің бұлшықетгері, топорафиялық 

орналасуына қарай:
а) алдыңғы топ 9; э) арткы топ 10-шы бұл- 

шықеттерден жэне орналасуына карай, 
беткей жэне теренде орналасқан бұлшық- 
етгерден тұрады.

2. Атқаратын қызметі жагынан:
а) алдыңғы топ бұлшықеттері, буындар- 

j u  бүккіш, flexor, бүлшықетгерден жэне 
■«ъіндарды ішке бұрғыш, pronator, бұлшық- 
«тгрден түрса;

91 артқы топ бүлшықеттері буындарды 
вз>ш ы , extensor жэне буындарды сыртқа 
Вцяыпі, supinator, бұлшықетгерден тұра-

3. Білек бүлшықеттері басталатын сүйек- 
тік нүктелері:

-  Алдыңғы топ бұлшықетгердің: 
а) беткей тобы, тоқпан жіліктің медиалді 

айдаршық үстілік өсіндісінен, epicondilus 
medialis, басталса;

ә) терең топтары, білек сүйектер мен 
сүйек аралық жарғақтың алдыңғы бетінен 
басталады.

Артқы топ бұлшықеттердің: 
а) беткей топтары тоқпан жіліктің, ла- 

тералді айдаршық үстілік өсіндісінен, ері- 
condylus lateralis',

э) білек сүйектер мен сүйек аралық жар- 
ғақтың артқы бетінен басталады.

Оларға тоқталар болсақ:

Білектің алдыңғы топ 
бүлшықеттері.

Білектің алдыңғы топ бұлшықеттері 
топографиялық орналасуына қарай, беткей 
жэне теренде орналасқан бұлшықетгерден 
түрады (№165-сурет).

А. Білектің алдыңгы бұлшықеттеріпің 
беткей тобы:

1. Иык кәріжілік бұлшықеті, m.bracio- 
radialis, атқаратын қызметі жағынан, бі- 
лектің алдыңғы топ бүлшықетгеріне жата- 
ды (№165, 3-сурет).

№165-сурет. Білектің алдыцгы топ буліпыкегі ер.
A -  білектің алдыңғы бұлшыкетгерінің беткей тобы.

1 - иык кэрі жілік бұлшыкеті. 2- ішке бұртыш бұлшыкет.
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3- бүккіш иык кэрі жілік бұлшыкеті.

4- алаканньщ ұзын бұлшыксті. 5- бүккіш білезік-
шынтак бұлшыкет. 6- саусақтарды бүккіш беткей
бұлшыкет. 7- екібасты бұлшыкепің апоневрозы.

Ә -  білектің алдыңғы булшыкеттерінің терең тобы.
1 - супинатор бұлшықеті. 2- басбармакты бүккіш ұзын 
бұлшыкеті. 3- саусақтарды бүккіш терең бү.ппыксг.

4- кұрт тэрізді бұлшыкет.

Ол, тоқпан жіліктің латералді айдаршық 
үстілік өсіндісінен жэне иық бұлшықет- 
тердің латералді аралыктан, septum inter- 
musculateris, басталып, кэрі жіліктің біз тә- 
різді өсіндісіне бекиді.

Қызметі:
а) шынтақ буынын бүгіп, кэрі жілікті 

сыртқа қарай бүрып қоймай; э) білекті, 
супинация мен пронация аралығында үстауға 
қатысады.

2. Ішке бүрғыш жүмыр немесе про- 
натор бүлшықеті, т.pronator teres, (№165, a,
2-сур ет).

Ол: а) тоқпан жіліктің медиалді айдар- 
шық үстілік өсіндісінен; э) кэрі жіліктің 
тэждік өсіндісінен жэне; б) білектің фас- 
циялдық табақшасынан басталып, кэрі жі- 
лік сүйектің проксималды бөлігінің артқы 
бетіне бекиді.

Қызметі:
Шынтақ жілікті бүгіп, кэрі жілікті ішке 

қарай бүру.
3. Бүккіш білезік кэрі жілік бұлшықеті, 

m.flexor cariradialis, (№165, а, 3-сурет).
Ол, тоқпан жіліктің, медиалді айдаршық 

үстілік өсіндісінен жэне білектің фасциялдық 
қабықшасынан басталып, үзындау келген 
сіңіршеге үласып, ІІ-алакан сүйегінің не- 
гізіне бекиді.

Қызметі: қол басын бүгу.
4. Алақанның үзын бұлшыкеті, т.раі- 

maris longus, (№165, a , 6-сурет).
Көпшілік жағдайда түрақсыз, беткей ор- 

наласып, тоқпан жіліктің латералді айдар- 
шық үстілік өсіндісінен басталып, алақан- 
ның апоневрозына, aponeurosis palmaris, 
үласады.

Қызметі:

Алақанның апоневрозын керіп, қол ба
сын бүгу.

5. Бүккіш білезік-шынтақ жілік, бұл- 
шык еті, m.flexor carpiulnaris, (№165, a,
5-сурет). Ол тоқпан жіліктің, айдаршық үс- 
тілік өсіндісінен жэне білектің фасциял- 
дық кабықшасынан басталып, крл басының 
бүршақ тэрізді сүйегіне V-алақан сүйегінің 
негізіне бекиді.

Қызметі:

Қол басын бүгіп, ішке қарай тарту.
Ә. Терең қабаты:
1. Саусактарды, бүккіш беткей бұл- 

шықеті, m.flexor digitorum superflcialis (№165, 
а, 6-сурет).

Ол: а) тоқпан жіліктің, латералді айдар- 
шық үстілік өсіндісімен; э) білек сүйек- 
тердің проксималды бөлігінің алдыңғы бе- 
тінен басталады.

Бүл бұлшықеттің төмен үштары, II-V 
саусақтық сіңіршелерге бөлініп, сіңірше- 
лері қол басының білезіктік өзекшесі, са- 
nalis carpalis, арқылы өтіп, одан эрі екі аяқ- 
шағаға бөлініп, II—V саусақтың ортаңғы 
бақайшықтар негізінің бүйір қапталына ба- 
рып бекиді.

Қызметі:
Қол басының, И—V саусақтарының ор- 

таңғы бақайшықтарын бүгу.
2. Бас бармақты бүккіш үзын бүлшық- 

ет, т. flexor pollicis longus, (№165, э, 2-су- 
рет). Ол, кэрі жілік сүйектің проксималды 
бөлуінің алдыңғы бетінен басталып, сіңір- 
шесі, білезіктік өзекше, canalis carpalis, ар- 
қылы өтіп, бас бармақтың, дисталді бакай- 
шығының негізіне барып бекиді.

Қызметі:
Бас бармақтың саусактарын бүгу.
3. Саусақтарды бүккіш терең бүлшықет, 

т. flexor digitorum frofundus (№165, э,
3-сурет).
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Ол, шынтак жілік пен білек сүйектердің 
аралык жарғағының, membrana interossa 
antibrachii, басталады.

Бұл бұлшықеттің төменгі ұштары, II—V 
саусақтық сіңіршелерге бөлініп, сіңірше- 
шелері білезіктік өзекше аркылы, одан эрі 
саусақтарды бүккіш беткей бұлшыкетгің 
сіңіршесінің, tendo m.flexoris superficialis, 
аралығынан өтіп, II-V-саусақтың бақай- 
шығының негізіне барып бекиді.

Қызметі:
Қол басының саусақтарын бүгу.
4. Ішке бүрғыш шаршы бүлшыкеті, т. 

pronator qadratus.
Ол, шынтак жіліктің төменгі бөлігінің 

алдыңғы бетінен басталып, көлденең ба- 
ғытта өтіп, кэрі жіліктің төменгі бөлігінін 
алдыңғы бетіне барып бекиді.

Қызметі:
Білек пен кол басын ішке карай бұру.

Білектің артқы топ 
бүлшықеттері.

Білектің арткы топ бұлшықеттері, топо- 
графиялық орналасуына карай беткей жэне 
тереңде орналасқан бұлшықеттерге бөлінеді.

№166-сурет. Білектін арткы 
булшыкеттерінін беткей тобы.

1 - иык кэрі жілік бұлшыкеті. 2- жазғыш ұзын білезік- 
кэрі жілік бұлшыкеті. 3-жазғыш кысқа білезік кэрі

жілік бұлшықеті. 4- бас бармакты экеттсіш ұзын 
бұлшыкет. 5-бас бармакты жазғыш қыска бұлшыкеі.

6-саусактарды жазғыш бұлшыкеттер.
7- бас бармакты жазғыш ұзын бұлшыкет.

8-білекгщ арткы булшыкетгерінщ апоневроз ұстағышы.
9- сіңір аралык коспа. 10- саусактарды жазғыш 

бұлшыкепердін сіңірлері. 11- жазгыш білезік-шынтак 
жілік бұлшыкеті. 12-шынашақты жазғыш бұлшыкет.

Беткей бүлшықеттері.

1. Жазғыш, білезік-кэріжілік ұзын бүл- 
шықеті, m.extensor carpi radialis longus, 
(№166, 2-сурет).

Ол, тоқпан жіліктің латералді айдаршық 
үстілік өсіндісі мен білектің фасциялдык 
кабыкшасынан басталып, төмен бағытта бүл- 
шықеттің сіңіршесіне үласып, кол басының
II-алақан сүйегі негізінің сыртқы бетіне 
бекиді.

Қызметі:

Білек пен кол басын жазып, әкету.
2. Жазғыш, білезік кэріжілік қысқа бүл- 

шықеті, т. extensor carpiradialis brevis, 
(№166, 3-сурет).

Ол да, тоқпан жіліктік латералді айдар- 
шық өсіндісімен сол маңдағы білектің фас- 
циялды кабыкшасынан басталып, сіңіршесі,
III-алақан сүйекке бекиді.

3. Қол басының саусақтарын жазушы 
бүлшықеті, m.extensor digitorum (№166, 6- 
сурет).

Ол да, тоқпан жіліктің латералді айдар- 
шык үстілік өсіндісінен жэне білектің фас
циялдык кабыкшасынан басталады.

Бүл бүлшықеттің сіңіршелері, білезік кэрі 
жілік буынының, art. radiocarpea түсында,
II-V-саусактардың 4-ші сіңіршелеріне бөлі- 
ніп, одан эрі білек бұлшыкеттердің үстағыш 
сіңіршенің, retinaculum musculorum exten- 
sorum, астымен өтіп, үш сіңіршелерге 
(ортаңғы жэне бүйір, оң жэне сол сіңіршеге) 
бөлінеді.

187



ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМ И ЯСЫ

Сіңіршенің: а) ортаңғы аяқшасы саусақ- 
тың дисталді бақайшығының негізіне бе- 
кісе; э) бүйір аяқшасы, саусақтың ортаңғы 
бақайшықтардың негізіне бекиді.

Қызметі:

Білек пен қол басының II—V саусақтарын 
жазу.

4. Шынашақты жазғыш бүлшыкеті* т 
extensor digiti minimi, (№166, 12-сурет).

Ол қол басының саусактарын жазғыш 
бұлшықеттерімен бірге басталып, одан эрі 
бұлшыкеттен дараланып, шынашақ саусак- 
тың дисталді бақайшығына бекиді.

Қызметі:

Шынашақ саусақгы жазу.
5. Шынтақтың жазғыш бұлшыкеті, т.ex

tensor carpi ulnaris, (№166-сурет).
Ол да, тоқпан жіліктің латералді айдар- 

шық үстілік өсіндісі мен шынтак жіліктің 
проксималды бөлігінен жэне білектің фас- 
циялдық қабықшасынан басталып, V-алақан 
сүйегінің негізіне барып бекиді.

Қызметі:

Білекті жазып, қол басын ішке тарту.

Білектің артқы бұлшык 
еттерінің терең қабаты.

Оларға:
1. Білектің сыртқа бұрғыш немесе су

пинатор бүлшықеті, т. supinator, (№150, 
1-сурет).

Ол да, токпан жіліктің, латералді айдар- 
шық үстілік өсіндісі мен шынтақ жіліктің 
басынан басталып, томен жэне латералді 
бағыгга өтіп, кэріжіліктің проксималды 
бөлігінің денесіне бекиді.

Қызметі:

Кэріжілікті сыртқа бұру немесе супе- 
нациялау.

Лі167-сурет. Білектін артқы 
булшыкеттерінін терец тобы.

1- супинатор бұлшыкет. 2- басбармақты экеткіш ұзын 
бұлшықст. 3- басмармакгы жазғыш қысқа бұлшыкст. 
4- басбармақты жазғыш ұзын бұлшыкет. 5- жазгыш 

білезік кэріжілік ұзын бұлшыксттің сіңірі. 6- жазғыш 
білезік кәріжілік қысқа бұлшықеттің сіңірі.

7- сұк саусақты жазғыш бұлшыкет.

2. Бас бармакты әкеткіш үзын бүлшық 
еті, m.addctor pollicis longus, (№167,2-сурет).

Ол: а) білек сүйектердің дисталді немесе 
төменгі бөлігінің артқы бетінен және;

э) сүйек аралық жарғақтың артқы беті- 
нен басталып, сіңіршесі латералді бағытга 
өтіп, І-алақан сүйектің негізіне бекиді.

Қызметі:
Бас бармақ пен қол басын әкету.
3. Бас бармакгы жазғыш қысқа бүл- 

шықеті, т. extensor pollicis brevis, (№167,
3-сур ет).

Ол, кәріжіліктің төменгі бөлігі мен сү- 
йек аралық жарғақтың артқы бетінен бас
талып, бас бармақтың проксималды бакай- 
шығының негізіне бекиді.

Қызметі:
Бас бармақты жазып, әкету.
4. Бас бармақты, жазғыш ұзын бұл- 

шық еті, т. extensor pollicis longus, (№167,
4-сур ет).
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Ол шынтақ жілік пен сүйек аральщ жар- 
ғақтың арткы бетінен басталып, бас бар- 
мактың дисталді бақайшығының негізіне 
бекиді.

Қызметі: бас бармақты жазу.
5. Сұқ саусақты жазғыш бұлшықеті, т. 

extensor indicis, (№167, 7-сурет).
Ол, шынтақ жілік пен сүйек аралық 

жарғақтың төменгі белігінің артқы бетінен 
басталып, саусақты жазушы бұлшықетгердің 
сіңіршесіне үласады.

Қызметі: ІІ-немесе сүқ саусақты жазу.

Білек булшықеттердің 
фасциялдық қабықшалары.

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, білектің фасциялдық қабық- 

шасы, иық бүлшыкеттердің фасциялдық 
кабықшасының тікелей жалғасы болып са- 
налады.

-  Екіншіден, білектің фасциялдық қабық- 
шасына қарағанда, әсіресе артқы бетінің 
фасциялдық қабықшасы едәуір жақсы да- 
мыған.

-  Үшіншіден, білек бұлшықетгердің ал- 
дыңғы жэне артқы топ бүлшықеттердің 
кынабын қүрап қоймай, бұлшықеттердің 
аралык табақшасы мен алакан маңында, 
алақанның фиброзды табақшасын қүрауға 
катысады (№168-сурет).

кынабы. 8- білек сүйектерінің аралык жарғагы. 9- кәрі- 
жілік. 10- білектің фасциялдык қабыкшасы.

-  Тертіншіден, білек бүлшықетгердің 
дисталді белігінің дорсалді фасциялдық қа- 
бықшалары, білезік маңында, қиғаш бағытта, 
кэрі жілік сүйегінен шынтак сүйектің біз 
тэрізді өсіндісіне карай өтіп:

а) білек бүлшықетгердің дорсалді ұста- 
ғышын, retinaculum extensorum жэне;

э) білезік өзекшесін, canalis carpalis, құ- 
рауға қатысады.

-  Бесіншіден, білезік езекшесінің ішінде, 
бүлшыкетгердің қозғалысын жеңідцеіу үпгіп, 
сыртқы беті, синовиалді қабықпен көм- 
керіліп, практикалық мэні зор, қол басының 
вентралді, дорсалді бұлшықеттер сіңірінің, 
синовиалді қынабын, vaginae synobialis 
tendinum кұрауға қатысады (№169-сурет).

Л?168-сурет. Білек бүлшықеттерінін фасцнялдык 
қабықшасы мен қынаптары.

1- жазгыш білезік кэріжілік бұлшықетгің фасция
лдык қынабы. 2- білектің беткей бұлшыкеттерінің 
фасциялдык қынабы. 3- бүккіш білезік кэріжілік 

бұлшықеттіц фасциялдық кынабы. 4- бүккіш білезік- 
шынтак жілік бүлшықетгің кынабы. 5- білектіц бүккіш 

бұлшықеттерінің терең фасциялык қабыкшасы.
6- шынтақ жілік. 7- білектің жазғыш бұлшыкетгерінің

№169-сурет. Білек пен қол басынын алдынгы 
бетінде орналасқан бүлшыкеітердін кмнабы.

1 - бүккіш бүлшықеггердің қынабы. 2- бас бармакты 
бүккіш үзын бүлшыкет сіңірінің кынабы. 3-бүккіш 

білезік кэрі жілік бүлшықет сіңірінің кынабы.

Оларға тоқгалар болсақ:
1. Білезік өзекшесінің ішінде: 
а) бас бармақты бүккіш ұзын бүлшықеттің 

синовиалді қынабы, vagina tendinis т. flex
or policis longi, бас бармақтың дисталді 
бақайшыққа қарай бағыт алса (№169, 2-су- 
рет);

э) саусақтарды бүккіш, беткей жэне те
рец бүлшықеттердің синовиалді қынабы-
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ның жоғарғы бөлігі, алдыңғы ұстағыштың, 
retinaculum flexorum тұсына дейін орналасса, 
синовиалді қынаптың төменгі бөлігі, алақан 
маңыңда тұйыкталып қоймай, шынашактың 
дисталді бақайшыгына дейін бағыт алады.

2. Қол басының дорсалді бетінде, қол 
басының саусақтарын жазғыш бұлшықеттер 
сіңірінің ұстағышының, retinaculum exten- 
sorum, астында, бас бармақтан шынашакқа 
карай санағанда, дербес 6 синовиалді өзек- 
шелер орналасқан:

№170-сурет. Білек пен қол басынын арткы 
бетінде орналаскан булшықеттер кынабы.
1- білектің артқы булшыкеттерінін ұстағышы.

2- бас бармакты экеткіш ү іын бүлпіыкег пен жазғыш 
қысқа бұлшықетгін сіңірінің қынабы. 3- жазғыш білезік 

кэріжілік бұлшыкеттін сіңірінің кынабы.
4- бас бармақты жазғыш ұзын бүлшыкеттін кынабы.
5- саусақтарды жазғыш булшықет пен сүк саусақты 

жазғыш бұлшыкет кынабы. 6- шынақай саусақты
жазғыш бұлшықет сіңірінің кынабы. 7- жазғыш 

білезік шынтак жілік бұлшыкст сіңірінің қынабы.

-  Бірінші өзекшенің ішінде:
а) бас бармақты экеткіш ұзын бұлшықет 

сіңірінің қынабы, vagina tendinis m.extensoris 
pollicis longi, (№170, 2-сурет).

ә) бас бармақты жазғыш, кысқа бұлшықет 
сіңірінің кынабы, vagina tendinis m.extensoris 
pollicis brevis, (№170, 2-сурет).

-  Екінші өзекшенің ішінде:
Жазғыш, ұзын жэне қыска білезік кэрі 

жілік булшықет сіңірінің қынабы, vagina 
tindinum, m m.extensorum carpi radialis lon- 
gus et brevis, орналасқан (№170-сурет).

-  Үшінші өзекшенің ішінде:
Бас бармақты жазғыш, ұзын бұлшықет 

сіңірінің қынабы, vagina tendinis m.extens
oris pollicis longi орналаскан (№170,4-сурет).

-  Тертінші өзекшенің ішінде:
а) саусақтарды жазғыш бұлшыкеттерді ң 

сіңірлі қынабы мен сұк саусақті,і жазғыш 
бұлшықет сіңірінің қынабы, vagina tendi
nis m. exensorisdigitorum et extensoris indicis, 
орналаскан (№170, 5-сурет).

-  Бесінші өзекшенің ішінде:
Шынашак саусакты жазғыш бұлшықет

сіңірінің қынабы, vag. tendinis m.extensoris 
digiti minimi, орналаскан (№170,6-сурет).

-  Алтыншы өзекшенің ішінде:
Жазғыш білезік шынтақ жілік бұлшықет

сіңірі, қынабы, vag.tendinis m.extensoris carpi 
ulnaris, жайғасқан (№170, 7-сурет).

Білек бұлшықеттердің 
топографиясы.

Білектің алдыңғы бұлшықеттердің ара- 
лығында практикалық мэні өте елеулі, 
қан тамырлар мен нервтердің өтуші, ана- 
томиялық құрылымдар:

а) шынтақ ойысымен,/о,ма cubiti; 
э) орталық нервтің жүлгесі, sulcus medi- 

anus, жэне; б) кәріжіліктік пен шынтақ 
жіліктік жүлгелерін, sulci radialis et ulnaris 
құрауға катысады.

Оларға жеке тоқталар болсақ:
1. Шынтак ойысы, fossa cubiti, сырткы пі- 

шіні үш бұрыш тэрізді ойыс.

Қабыргалары:
а) латералді капталы, иық кэрі жілік бұл- 

шық етпен, m.brachioradialis;
э) медиалді қапталы ішке бүрғыш жүмыр 

бүлшықет пен, т.pronator teres;
б) табаны, иык бүлшықетпен, m.brachialis 

шектелген.
Бүл ойыс, латералді жэне медиалді ба- 

ғытта ойыстау келіп, кан тамырлар мен 
нервтер өтетін:

а) латералді, кэріжіліктік жүлгемен, sul
cus lateralis radialis;

э) жэне медиалді шынтақ жіліктік жүл- 
гені, sulcus medialis ulnaris, қүрайды.
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Сонымен қатар, шынтақ аймақтың артқы 
бетінде: тоқпан жіліктің айдаршық үстілік 
медиалді өсінді мен латералді өсіндінің 
жэне шынтақ сүйектің шынтактық өсіндінің 
аралығында, артқы кэріжіліктік жүлге мен 
артқы шынтақтық жүлге орын тепкен.

Білек бүлшықеттерінің аралығында, кан 
тамырлар мен нервтер өтетін, кэріжілік- 
тік, шынтақ жіліктік жэне ортаңғы жүлге 
орналасқан. Оларға тоқталар болсақ:

1. Кэріжіліктік жүлге, sulcus radialis, ол 
иық кэріжілік бүлшықет пен, m.brachioradi- 
alis бүккіш білезік кэріжіліктік бүлшықеттің, 
m.flexcor carpi radialis, бойында орналас- 
қан.

2. Шынтақ жіліктік жүлге, sulcus ulnaris 
Ол саусақтарды бүккіш, беткей бүлшықет 
пен, m. flexor digitorum superflcialis бүккіш 
білезік шынтақ жілік бүлшықеттің, mflexor 
carpi ulnaris, орын тепкен.

3. Орталық жүлге, sulcus medianus, ол 
саусақтарды бүккіш беткей бүлшыкет пен, 
m. digitorum superflcialis бүккіш білезік кэрі 
жілік бүлшықеттің, mflexor carpi radialis, 
аралығында жайғасқан.

Қол басының бұлшықеттері.

№171-сурет. Қол басынын алдыцғы бетінін 
бу.ішыкетіері мен сінірлерінін жалпы көрінісі.
1 - бүккіш бүлшыкеттердің ұстағышы. 2- әкеткіш 

бұлшыкеті. 3- шынашакты бүккіш кыска бүлшыксг. 
4- саусақтарды бүккіш терең бүлшыкеттін сіңірі. 

5- шынашақты карама-қарсы жағына тартушы 
бүлшықет. 6- қүрт тэрізді бүлшықет. 7- саусактарды

бүккіш беткей бұлшыкетгердіц сіңірі. 8- бас бармакты 
экеткіш бүлшыкет. 9- бас бармакты бүккіш үзын 

бұлшықеттін сіңірі. 10-бас бармакты бүккіш кысқа 
бұлшыкет. 11-бас бармакты қарама-қарсы коюшы 

бұлшыкет.

Ерекіиеліктері:
-  Біріншіден, қол басының бұлшықеттері, 

қызметі өте күрделі қысқа динамикалық бүл- 
шықеттерден түрады.

-  Екіншіден, қолдың қалыпты жағдайда 
орналасуына байланысты, қол басы бұл- 
шықеттерінің топографиялық орналасуына 
қарай:

а) латералді немесе бас бармақтың ма- 
ңындағы;

э) медиалді немесе шынашақ саусақтың 
маңындағы;

б) ортаңғы немесе алақан ойысының 
маңындағы бүлшықеттерге бөлінуі сол се- 
бепті.

№172-сурет. Қол басынын үлкен және кіші 
төмпешігінін булшыкеггері.

А -  кол басының үлкен төмпешігі мен кіші 
төмпешігінің беткей бұлшыкеттері. Ә -  үлкен, кіші 

төмпешігінің терең бүлшықеттері.
1 - бас бармақты әкеткіш кыска бүлшықет.
2- бас бармакты бүккіш қыска бұлшықет.
3- бас бармакты ішке тартқыш бүлшықет.

4- кіші алакан бүлшыкеті. 5- шынашакты әкеткіш 
бүлшықет. 6- шынашакты бүккіш бүлшықет.

7- бас бармакты қарама-қарсы коюшы бұлшыкет.
8- шынашақгы қарама-карсы коюшы бүлшықет.

Оларға токталар болсақ:

Латералді немесе бас бармақ 
маңындагы бүлшықеттер тобы.

Қол басының алакандык латералді тобы, 
4 бұлшықеттерден тұрады:

1. Бас бармақты әкеткіш, қысқа бүл- 
шықеттен, т.abductor policis brevis (№172, 
1-сурет);
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2. Бас бармақты, шынашак саусаққа 
қарсы қоюшы бұлшықеттен, apponens pol
licis, (№172, 7-сурет)

3. Бас бармақты бүккіш қысқа бұл- 
шықетген, m.flexor pollicis brevis, (№172,2-су- 
рет).

4. Бас бармақты ішке тартқыш бұл- 
шықеттен, m. adductor pollicis, тұрады (№172,
3-сурет). Бұл айтылып өткен құрылымдар, 
бас бармактың маңындағы төмпешіктің, the- 
пег, бұлшықеттерін түзеді.

Басталуы:
Бұл бұлшықеттердің ішінен бас бармақ- 

ты әкеткіш бүлшықеттен, т.adductor pol
licis, басқалары:

а) білек бұлшыкеттердің фасциялдық 
қабықшасының ұстағышынан, retinaculum 

flexorum, жэне;
э) іргелес орналасқан, алакан сүйектер- 

дің латералді бетінен басталады.

Бекемделуі:
Бұршақ тэрізді сүйек пен, ospisiforme, 

бас бармақ саусакдъщ проксималды бақай- 
шығының негізіне барып бекиді.

Қызметі:
Бас бармақгы алуан түрлі қозғалысқа кел- 

тіру.

Медиалді немесе шынашак 
маңыңдағы бүлшықеттер.

Медиалді немесе шынашақ маңындағы, 
4 бұлшыкеттер тобынан тұрады.

Бүл бүлшықеттер тобының, 3 бүлшық- 
етгері, шынашақты козғалыска келтіруші 
бүлшықетгерден тұрады. Оларға:

1. Шынашақты әкеткіш бұлшықетген, 
т. abductor digiti minimi (№172, 5-сурет).

2. Шынашақты бүккіш, қысқа бүл- 
шықетген, m.flexor digiti minimi brevis, (№ 172,
6-сур ет).

3. Шынашақты бас бармаққа қарсы 
қоюшы бұлшықетген, m.opponens digiti 
minimi, түрады (№172, 8-сурет).

Бүл бүлшықеттер тобы, жинақтала келе, 
шынашактын кіші төмпешігін, hypothener, 
құрайды.

Басталуы:
Бұл бұлшыкеттер бүккіш бүлшықеттердің 

үстағышынан, retiaculum flexcorum, бас
талып, V-алақан сүйегінің негізі мен прок
сималды бақайшықтың негізіне барып бе- 
киді.

Қызметі:
Шынашақты бас бармаккаЖарсы қою.
4. Алақанның қысқа бүлшықеті, т. 

palmaris brevis, (№172, 4-сурет).
Бүл бүлшыкет, шынашақ төмпешігінің 

төртінші бұлшықеті болып саналады.
Ол да бүккіш бұлшыкеттердің үстағы- 

шынан, retinaculum flexcorum, басталып, 
алақанның медиалді қапталының терісіне 
бекіп, терінің қатпарын түзу.

Қызметі:
Алақанның терісін керіп, бүгу.

Қол басынын ортацғы 
бүлшыкегіер тобы.

Қол басының аралык бұлшықеттер тобы: 
кұт тэрізді бүлшыкеттер мен сүйек аралык 
алақандық жэне дорсалді бүлшыкеттерден 
түрады (№173, а, ә-сурет).

№173-сурет. Қол басының сүйек аралык алақандық 
жэне сырткы бүлшыкеттері.

А — қол басының сүйек аралық алдыңғы бүлшыкеттері. 
Ә -  қол басының сүйек аралык дорсалді бұлшықетгері. 

1 - сүйек аралық алақандық бүлшықетгер.
2- сүйек аралык дорсалді бүлшыкетгер.

Оларға тоқталар болсақ:
1. Қол басының, қүрт тэрізді бұлшық- 

еттері, m.lumbricales, алақанның апонев- 
розының астында орналасқан 4 қысқа бұл- 
шыкеттерден түрады (№171, 6-сурет).

Басталуы: 
а) I, ІІ-құрт гэрізді бүлшықетгер, саусақ-
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тарды бүккіш терең бұлшыкеттер I, ІІ-сі- 
ңірінің латералді беттерінен басталса;

э) III, IV-қүрт тэрізді бұлшыкеттер, III-
IV-саусактарды бүккіш терең бұлшыкет- 
тер сіңірінің бір-біріне қараған беттерінен 
басталады.

Бекемделуі:
Сіңіршелері төмен бағытта өтіп, II-V- 

саусактардың проксималды бақайшықтар- 
дың негізіне барып бекиді.

Қызметі:
Саусактардың, проксималды бақайшық- 

тарды бүгумен катар, аралық дисталді ба- 
қайшықтарды жазу.

2. Сүйек аралық бүлшықеттері, тт. 
interossei (№173, а, ә-сурет).

Топографиялық орналасуына қарай: ала- 
қандық жэне дорсалді (сырткы) сүйек аралык 
бұлшықетгерге бөлінеді.

Сүйек аралыц алақандьщ бұлшықет- 
тер, m.intercostalis palmaris, 3 сүйек аралык 
бүлшыкеттерден түрады (№173, а-сурет).

Олар, II, III, IV-алақан сүйектердің 
бір-біріне қараған, аралық беттерінен бас- 
талып, сіңіршелері төмен бағытта өтіп, II, 
IV, V-саусақтың проксималды бақайшық- 
тарының негізіне барып бекиді.

Қызметі:
II, IV жэне V-саусақты ІІІ-саусаққа қарай 

жақындату.
-  Сүйек аралык, дорсалді немесе сыртқы 

бұлшықеттер, mm. intercostalis dorsalis, 4 
бүлшықеттерден түрады (№173, э, 2-сурет).

Олар, алақанның сүйек аралық бұлшық- 
еттерге Караганда, көлемді келіп, I-V-алақан 
сүйектердің аралык, екі жақтық бетінен 
басталып, II-V-саусактардың проксималды 
бақайшықтардың негізіне бекиді.

Қызметі:
II, IV, V-саусактарды ортаңғы бақайшык- 

тардан сыртқа қарай тарту.

Қол басы, бүлшықеттерінің 
фасциялдары.

Қол басының фасциялдық қабықшасы, 
білектің фасциялдық қабыкшасының тіке- 
лей жалғасы болып саналады.

Қол басының алақан бетінде: а) алакан 
апоневрозын кұраушы меншікті фасциял- 
дық қабықшамен; э) сүйек аралық терең 
фасциялдық қабықшадан түрады.

-  Меншікті фасциялдық қабықшасы ала- 
қанның үлкен, кіші төмпешігін кұраушы 
бұлшыкеттердің фасциялдық қабықшасын 
қүрап қоймай, алақанның апоневрозын жэне 
қүрт тэрізді бүлшықеттер мен саусақтарды 
бүккіш, терең бұлшықетгердің қынабын 
кұрауға қатысады (№169, 170-сурет).

-  Сүйек аралық терең фасциялдық қабық- 
ша, қол басының сүйек аралық алақандык 
бүлшықеттер мен сүйек аралық дорсалді 
бүлшықеттердің фасциялдық кабықшасы 
мен сіңірлерінің қынабын қүрауға каты- 
сады.

Аяқтың еркін орналасқан 
бұлшықеттері.

Аяқтың бүлшықеттері колдың бүлшык- 
еттері сияқты, топографиялық орналасуы
на жэне атқаратын кызметіне қарай, трек- 
тік жэне қорғаныштык кызмет атқаратын: 
а) жамбас белдеу жэне, э) аяқтың еркін 
орналаскан бұлшықеттерге бөлінеді.

(№ 161,162-сурет)
Оларға тоқталар болсак:

№174-сурет. Аяктыц еркін орналасқан 
булшыкеттерінін алдынгы және артқы 

беттерінін көріністері.
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Жамбас белдеу бұлшыкеттері
(mm.cinguli membri inferioris)

Жамбас белдеу бұлшыкеттері, корғаныш- 
тық жэне тіректік қызмет атқаратын: ішкі 
жэне сыртқы топ бұлшықеттерге бөлінеді.

Жамбас белдеу бүлшықеттердін ішкі 
топтарына:

1. Мықын бел бұлшыкеті, m.iliopsos, ор'- 
наласуына жэне аткаратын қызметіне 
байланысты: а) бел бұлшыкетімен, m.psoas, 
э) мыкын бұлшықетінен, m.iliacus, тұрады 
(№175, 5-сурет).

Оларға:
а) Бел булшықеті, m.psoas, топография- 

льщ орналасуына карай: үлкен жэне кіші бел 
бұлшыкеттерден тұрады.

-  Белдің кіші бұлшыкеті, m.psoas minor, 
тұрақсыз (№175, 2-сурет).

№175-сурет. Іш куысыныц артқы кабыргасындагы, 
бұлшыкеттердін көрінісі.

1- белдін үлкен бұлшыксті. 2- белдің кіші бұлшыксті.
3-шап байламы. 4-санның жалпак байламы. 5- мықын 

бел бұлшыкеті. 6-мыкын тарақты доға. 7- санның 
жалпақ байламның кесіндісі. 8-мықын бұлшықет. 
9-іштің шаршы бұлшыкеті. 10-көкеттің бел бөлігі.

Ол ХІІ-кеуде омыртқа мен I-бел омырт- 
қаның денесінің бүйір қапталынан баста
лып, жіңішкелеу келген сіңіршеге үласып, 
жамбас сүйектің, бел мықын көтеріңкісіне, 
emientia iliopubica, бекиді.

Қызметі:
Мыкын сүйегінің фасциясын керіп қой- 

май, үлкен бел бұлшыкетіне, көмекші кыз- 
мет аткару.

-  Белдің үлкен бүлшыкеті, m.psoas таіог 
(№175, 1-сурет). Ол, ХІІ-кеуде омыртка 
мен барлык бел омыртқа денесінін бүйір 
капталынан басталып, томен бағытта 
өтіп, кіші жамбас қуысының шекаралық 
сызықшасының, lime terminalis, түсында, 
мықын бүлшықеті, m.iliacus, қосылып, бел 
мықын бүлшықетін, т. ilopsoas, күрайды.

-  Мыкын бүлшықеті, m.iliacus, (№175,
8-сурет). Ол мықын сүйегінің мықын атты 
ойысынан, fossa іііаса, басталып, жамбас 
куысының шекаралық сызыкшаның тұ- 
сында үлкен бел бұлшықетпен, m.psoas таі- 
ог, қосылып, бел-мыкын бүлшыкетін, т. ilio
psoas, күрайды.

Бел-мықын бұлшықеті, одан эрі томен 
жэне алға қарай өріс алып, шап байламы- 
ның бұлшықеттік қақпасы, lacuna muscu
lorum, арқылы жамбас куысынан сан бұл- 
шық еттерге карай өтіп, ортан жіліктің кіші 
үршығына, trochanter minor, бекиді.

Қызметі:
Омыртка бағанасын тік үстаған жағдай- 

да, бел омыртқасы мен жамбасты алға ка
рай иіп, жамбас буынын бүгу.

2. Ішкі жапқыш бүлшықеті, m.obtura- 
torius intemus, (№176, 4-сурет).

Ол, жапкыш жарғақтың, membrana obtu- 
ratum, жамбас қуысына караған ішкі бетінен 
басталып, жамбас қуысынан кіші шонданай 
тесігі, formen ichiadicum minor, арқылы боксе 
бұлшыкеттерге карай өтіп, ортан жіліктің 
үлкен үршығының латералді бетіне барып 
бекиді.

№176-сурет. Алмұрт тәрізді және ішкі жапкыш 
булшыкеттердін көрінісі.
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1- алмұрт тэрізді бұлшыкет. 2- сегізкөз кылканды 

байлам. 3- сегізкөз төмпешік байлам. 4- ішкі жапқыш 
бұлшыкет.

Қызметі:

Жамбас буынды сыртка карай бұру. 
Сонымен қатар, бөксе маңында, ішкі жап- 

кыш бұлшыкеттің сіңіріне қосылып, ортан 
жіліктің үлкен ұршығына бекіп, ішкі жапқыш 
бұлшықеттің қызметін сүйемелдеуші бұл- 
шықеттерге:

а) шонданай сүйегінің кылқанынан бас- 
талатын, жоғарғы егіз бүлшықеті мен, m.ge- 
mellus superior,

э) шонданай сүйегінің дөңесінен, tu
ber ichiadica, басталатын, төменгі егіз бүл- 
шықеті, т. gemellus inferior, жатады.

3. Алмүрт тэрізді бұлшықет, т. pirifor
mis, (№176, 1-сурет).

Ол сегізкөз сүйегінің жамбас куысына 
караған бетінен басталып, латералді бағыт- 
та шонданай сүйегінің үлкен тесігі, foramen 
ichiadicum, арқылы жамбас қуысынан бөксе 
бүлшықеттерге қарай өтіп, ортан жіліктің 
үлкен үршығына, trochanter maior бекиді.

Қызметі; жамбас буынын сыртқа қарай 
бұру.

Жамбас белдеу бүлшықеттердің 
сыртқы топтары.

Жамбас белдеу бұлшыкеттердің сыртқы 
тобы, бөксе маңында орналасып, жамбас 
буының қозғалысқа келгіруші, жалпақ 6 бұл- 
шықеттерден түрады (№177, 178,179-сурет).

Бүл бүлшықеттер, топографиялық ор- 
наласуына қарай, беткей, оотаңғы жэне 
тереңде орналасқан бүлшықеттерден тү- 
рады.

Бөксе бүлшықеттердің беткей тобы.

Топографиялық орналасуына карай: бөк- 
сенің үлкен бүлшыкеті мен мықын асықты 
жілік бүлшықеттері жатады.

№177-сурет. Жамбас белдеу жэне сан 
бұлшыкеттерінін арткы бетінің керінісі.

1- жартылай сіңірлі бұлшыкет. 2- санның екі басты
булшыкеп 3- мықын асыкты жілік шандыры.

4- тақым ойысы. 5- балтыр бұлшықетіің латералді басы. 
6- балтыр бұлшыксттін медиалді басы. 7- жартылай 
жаргақты бұлшыкет. 8- жіңішке (нэзік) бұлшыкет.

9- ішке таргқыш булшыкет. 10- бөксенің үлкен бұлшыкеп.

1. Бөксенің үлкен бүлшықеті, т.gluteus 
maximus, (№177, 10-сурет).

Ол жалпақтау келіп:
а) мықын сүйегінің артқы бөкселік сы- 

зыкшасынан, linae glutea posterior,
э) сегізкөз сүйегінің дорсалді беті мен 

қүйымшақ омыртқалардан;
б) сегізкөз дөңес байламынан, lig.sacro- 

tuberale, басталып, томен латералді бағытта 
өтіп:

-  жоғаргы бөлігінің бүлшықеттер тал- 
шықтары, мықын асықты жілік шандыры- 
ның, tract ilotibialis, фасциялдык қабықша- 
сына үласса,

-  төменгі бөлігі, ортан жіліктің бөкселік 
бүдырына, tuberiositas glutea, бекиді.

Қызметі:
Бүгілген денені жазып, тіктеп, санды 

сыртка бүрып қоймай, мықын асықты жілік 
шандырды керу.
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2. Мықын асықты жілік бүлшыкеті, т. 
iliotibialis, (№177, 3-сурет).

Ол, мықын сүйегінің алдыңғы, жоғарғы 
қылқанынан, spina iliaca anterior superior, 
басталып, кысқалау келіп, жалпақ мықын 
асықты жілік шандырын кұрап, асықты 
жіліктің бұдырына бекемделеді.

Қызметі:
Жамбас буынын бүгіп, мықын асықты 

жік шандырын керу.

Бөксенің ортаңғы топ бүлшықеттері.
Бөксенің аралық топ бұлшыкеттеріне:
а) ортаңгы бөкселік; э) санның шаршы;
б) сыртқы жапқыш бұлшықеті; в) жоғар- 

ғы, төменгі егіз бүлшықеттері жатады.
1. Ортаңғы бөкселік бүлшықет, т. gluteus 

medius, (№178, 2-сурет).
Ол, мыкын сүйегінің, арткы жэне ал- 

дыңғы бөкселік сызықшаның, И пае glutea 
posterior et anterior, аралығынан басталып, 
темен жэне латералді бағытта өтіп, ортан 
жіліктің үлкен үршығына бекиді.

№178-сурет. Бөксенін артқы топ 
булшыкеттерінін кврінісі.

1- бөксенің кіші бұлшыкеті. 2- бөксенің ортаңғы 
бұлшыкеті. 3- бөксе бұлшыкеттерінің фасциялды 

қабықшасы. 4- алмүрт тэрізді бұлшықет. 5- жоғарғы 
егіз бүлшыкет. 6- ішкі жапқыш бұлшыкег. 7- сегізкөз-

қылқанды байлам. 8- санньщ шаршы бүлшыкеті.
9- сыртқы жапқыш булшыкет.

10- төменғі егіз бұлшыкет.

2. Санның шаршы бүлшықеті, m.gua- 
dratus femoris, (№178, 8-сурет).

Ол шонданай сүйегінің дөңесінен, tuber 
ichiadica, басталып, жоғары латералді ба- 
ғытта өтіп, ортан жіліктің үршық аралык 
қырқасына, crista intertrochanterica, бекиді. 
Қызметі, санды сыртка бүру.

Б. Бөксенің терең топ, бұлшықеттері.
1. Бөксенің кіші бүлшықеті, m.gluteus 

minor, (№178, 1-сурет).
Ол, мықын сүйектің сыртқы бетіндегі, 

алдыңғы бөкселік сызықша мен төменгі 
сызықшаның, linae tglutea anterior et inferior, 
аралығынан басталып, латералді бағытта 
өтіп, ортан жіліктің үлкен үршығына, troc
hanter таіог, бекиді.

Қызметі:
Мыкын асықты жілік шандырын керіп, 

жамбас буынын бүгу.
2. Сыртқы жапқыш бүлшықет, т.оЪ- 

turatorius externus, (№179-сурет).
Ол жамбас сүйектің жапқыш жарғағы- 

ның, membrana obturatoria, сыртқы бетінен 
басталып, бүлшықет талшықтарының сіңі- 
рі артқа қарай бағыт алып, ортан жіліктің 
мойнын орай өтіп, ортан жіліктің үршық 
аралық шүңқыршасына, fossa intertroch
anterica, бекиді. Қызметі: жамбас буынын 
сыртқа бұру.

№179-сурет. Алмурт тәрізді жэне ішкі, еырткы 
жапқыш бүлшыкеттерінін көріністері.

Қызметі:
а) бүлшыкетгің алдыңғы бөлігі, санды 

ішке қарай бүрса; ә) артқы бөлігі, санды 
сыртка бұру кызметін аткарады.
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1 - алмұрг тэрізді бұлшыкет. 2- жамбас буынынын буын 

қапшығы. 3- сыртқы жапкыш булшыкет.
4- ішкі жапқыш бұлшыкет. 5- сегізкөз төмпешік бай- 

ламы. 6- сегізкөз кылқанды байлам.

Фасциялдық кабыкшалары
Жамбас белдеу бұлшықеттері ішкі жэне 

сыртқы фасциялдық кабықшамен көмке- 
рілген (№180-сурет).

1. Жамбас белдеу бұлшықеттердің, ішкі 
фасциялдық қабықшасы, ішкі белмықын бұл- 
шықеттердің фасциялдық қабықшасының 
тікелей жалғасы болып саналады.

Фасциялдыц қабықшаның ішкі бөлігі.
1. Үлкен жамбас куысындағы бөлігі, 

бел-мықын бұлшықет пен, m.iliopsos, сан 
нервінің, n.femoralis, фасциялды қабықша- 
сын құрап, одан эрі шап байламының, ig. 
ingunale, астында, мықын шат байламы 
мен, lig.iliopubicum, бірігіп, байламының 
астындағы кеңістіктіктерді немесе бұлшықет 
кақпа мен тамырлы қақпаны кұрайды 
(№180-сурет).

№ 180-сурет. Нүлшыкеі іік қақпа (А) мен тамырлы 
қақпаньщ (Ә) кабырғалары жэне бойындагы 

агзалардын көріністері.
1- шап байламы. 2- мыкын таракты байлам.

3- cat? артериясы. 4- сан венасы. 5- сан шұңкыршасы.
6- сан өзекшесі. 7- шәует шұлбырьг. 8- тарақгы бұл- 

шықет. 9- бел-мықын бұлшыкет. 10- сан нерві.

Оларға тоқталар болсақ:
а) бел мықын бұлшықеті, m.ilopsos, мен 

сан нерві, n.femoralis, өтетін бұлшықет қак- 
пасымен, lacuna musculorum',

э) сан артерия, a. femoralis, мен сан вена, 
у. femoralis, өтетін тамырлы қақпаны, lacuna

vasorum, құрап, сан бұлшыкеттердің терең 
фасциялдық қабықшасына ұласса.

Праістикалык мэні зор, тамырлы қақпа мен 
бұлшықет кақпаның ерекшеліктеріне тоқ- 
талар болсақ:

1. Бұлшықеттік цацпа, lacuna musculor
um (№180, а-сурет). Ол тамырлы қақпаның 
латералді қапталында орналасқан.

Қабыргалары:
а) алдыңғы жэне медиалді қабырғасы, 

мықын тарақты фасциялдық доғадан, arcus 
ili opectineus',

э) артқы қабырға шат сүйегінің денесі- 
нен тұрады.

Қызметі:
Бойынан, мықын бел бұлшыкет пен сан 

нервін өткізу.
2. Тамырлы қаңпа, lacuna vasorum, (№180, 

ә-сурет). Ол бұлшықеттік қақпаның медиалді 
қапталында орналасқан.

Қабыргалары:
а) жоғарғы қабырғасы, шап байламынан, 

lig.inguinale;
э) латералді қабырғасы, тамырлы қақпа- 

ны, бұлшыкеттік қақпадан бөліп турушы, 
мықын тарақты доғадан, arcus ilopecti-neus;

б) медиалді қабырғасы, лакунарлық не
месе жембернат атты байламнан, lig.lacu- 
паге, тұрады.

Қызметі:
Сан артерия мен сан венаны өткізу.
2. Жамбас белдеу бұлшықеттердің, кіші 

жамбас қуысындағы фасциялдық қабық- 
шасы, ішкі жамбас белдеу бұлшыкеттер 
мен ағзалардың фасциялдық қабықшасын 
кұрап қоймай, қан тамырлар мен нервтердің 
бойымен өтіп, сан бұлшықеттердің терең 
фасциялдық қабыкшасына ұласады.

Фасциялдық қабықиіаның 
сыртқы бөлігй

Жамбас белдеу бұлшықетгердің сыртқы 
топ булшыкеттерді ң фасциялдық қабық- 
шалары, топографиялық орналасуына ка
рай: бөкселік жэне алдыңғы бөлігіне бөлі- 
неді.
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1. Бөкселік фасциялдық, fascia glutea, 
бел мықын фасцияның, fascia lumbodorsalis, 
тікелей жалғасы болып саналады.

Ол мықын сүйегінің қырқасының, crista 
іііаса тұсында: беткей және терең табақшаға 
белініп:

а) бөксенің терең фасциялдық табақша- 
сы, бөксенің ортаңғы жэне терең фасциялдый 
табақшаның кынабын кұраса;

э) беткей фасциялдық табакша, үлкен 
бөксе бүлшықеті мен керуші мыкын асыкты 
жілік бүлшықетінің фасциялдық кабыкша- 
сын құрап, үлкен бөксе бүлшықетінің тү- 
сында, бүл екі табақша бір-бірімен бірігіп, 
сан бұлшыкеттердің жалпақ фасциялдық, 
fascia lata, табақшасына үласады.

2. Бөксе бүлшықетінің фасциялдык ка- 
быкшаның алдыңғы бөлігі, мықын сүйегі- 
нің қыркасы мен шап байламмен бірігіп, 
санның фасциялдык табакшасына үласады.

Топографиясы:
Жамбас белдеу бұлшықетгер, олардың 

сіңірлері мен фасциялдық кабықшалары, 
жамбас қуысындағы кан тамырлар мен нерв- 
тердің өту жолын бағыттаушы: өзекшелер 
мен тесіктерді жэне саңылаулардың қабыр- 
ғаларын қүрауға қатысады.

Мысалы:
1. Шонданай сүйектің үлкен тесігі мен 

алмүрт тэрізді бүлшыкеттің аралығында:
а) жоғарыда, бөксе бұлшыкеттерді кан- 

дандырушы қан тамырлар мен нервтердің 
өтуші, алмүрт тэрізді бұлшыкеттің жоғар- 
гы саңылауы, hiatus piriformis superior, ор- 
наласса.

э) төменде, бөксе бүлшықеттерді қандан- 
дырушы кан тамырлар мен нервтердің ету- 
ші, төменгі алмұрт тэрізді бұлшықеттің 
саңылауын, hiatus piriformis inferior, қүрауға 
катысады.

2. Жапкыш бүлшықетгің өзекшесі, canalis 
obturatorius, жамбас сүйектің жапқыш тесі- 
гінің тұсында:

а) шат сүйектің жапкыш атгы жүлгесі- 
мен, sulcus obturatorius, ішкі жапқыш бүл- 
шыкеттің, m. obturatorius intemus, аралы- 
ғында орналасқан. Ұзындығы 2,0-2,5 см.

Қызметі: бойынан санның ішке тарту- 
шы бүлшықеттерді, кандандырушы қан- 
тамырлар мен нервтерді өткізу.

Аяқтың еркін орналасқан 
бүлшықеттері.

(mm.partis libera membri inferoris) 
Аяқтың еркін орналасқан бүлшықеттері 

топографиялық орналасуына жәце оңға 
қарай, тіректік қызметі басым: сан, сирақ 
жэне аяк басының бүлшыкетгерінен тү- 
рады.

Сан бүлшыкеттері.
Сан бүлшыкеттері, mmfemoris, тік тү- 

рып жүру қызметін жэне жамбас буынын 
қозғалыстарға келтіруші: а) алдыңғы топ- 
бүгуші; э) артқы топ жазушы жэне; б) сан- 
ды ішке тартқыш немесе медиалді топ 
бүлшықеттерден түрады (№181, 182-сурет).

Санның, алдыңгы топ 
бұлшықеттеріне:

1. Тігінші бүлшықеті, т. sartorius, (№181,
10-сурет). Ол мықын сүйегінің, алдыңғы, 
жоғарғы қылканынан, spina iliaca an-terior 
superior, басталып, төмен жэне қиғаш ба- 
ғытта өтіп, асықты жіліктің бұдырмағына, 
tuberiositas tibia, бекиді.

Қызметі:
Жамбас буыны мен тізе буынын бүгіп, 

созылған аяқты ішке бұру.

№181-сурет. Санныц алдышы топ булшыкегтері.
1- шап байламы. 2- алмұрт тэрізді бұлшыкет. 3-мықын
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тарақты доға. 4- тамырлы какпа. 5- шат сүйегі.

6- тарақты бұлшыкет. 7- санның ішке тарткыш ұзын
бұлшыкет. 8- сан үшбұрышы. 9-жіңішке (нэзік)
бүлшыксі. 10-тігінші бүлшыкет. 11 -санды ішке 

таргқыш үлкен бұлшыкст. 12-санның жалпак медиалді 
бұлшыкеті. 13-тізе тобығын сүйемелдеуші медиалді 

байламы. 14- тігінші бұлшықеттщ сіңірі.
15- асыкты жілікгің бүдырмағы. 16- тізе гобыгынын 

байламы. 17- тізе тобығы. 18- санньщ тік бүлшыкетінің 
сіңірі. 19- мыкын асықты жілік шандыры. 20-саннын 

жалпақ латералді бұлшыкеті. 21-санньщ тік бұлшыкеті.
22-санның жалпак сіңірінің керуші бүлшыкет.

23- мықын бел бүлшыкет. 24- мықын-бел бұлшықет.

2. Санның төрт басты бұлшыкеті, m.gu- 
adratus femoris, (№181, 12, 20, 21-сурет).

Ерекіиеліктері:
-  Біріншіден, санның алдыңғы бетінде, 

жалпақтау келіп орналаскан 4 басты:
а) тік; э) медиалді; б) латералді; в) аралық 

басы ажыратылады.
-  Екіншіден, сан бұлшыкетінің тік басы 

мықын сүйегінен дербес басталса, қалған 
санның: медиалді, латералді жэне аралык 
басы ортанжіліктің бетгерінен дербес баста- 
лады.

Оларға:
1. Санның тік басты бұлшьщеті, т. 

rectus femoris, (№181, 21, 182, 9-сурет).
Ол мыкын сүйегінің алдыңғы, төменгі 

кылканынан, spina iliaca anterior inferior, 
басталып, тізе тобығының негізіне бекиді.

4182-сурет. Саннын алдынгы топ бүлшыкеі іерінін 
көріністері.

1- бел бүлшықеті. 2- алмүрт тэрізді бүлшықет.
3- бел мыкын бүлшыкеті. 4- тарақты бүлшыкет. 5- нэзік 

(жіңішке) бүлшыкет. 6- санньщ ішке тартқыш үзын 
бүлшықет. 7- санды ішке тартқыш үлкен бүлшықет.

8- санньщ жалпақ латерапді бүлшыкет. 9- санның тік 
бүлшыкеті. 10- мыкын бүлшықет.

2. Санньщ терт басы бұлшыцеттің, 
жалпак, латералді басы, т. vastus lateralis, 
(№181, 20, 182, 8-сурет). Ол ортан жіліктің 
денесінің латералді бетінен жэне бұдырлы 
сызыкшаның латералді ернінен, lavium Іа- 
terale linae aspera, басталып, жалпак сіңір- 
шелерге үласып, төмен тізе тобығына бағыт 
алады.

3. Санның жалпақ аралық басы, т. vastus 
intermedia, (№184, 9-сурет).

Ол ортан жілік денесінің алдыңғы жэне 
латералді бетінен басталып, томен бағытта 
өтіп, тізе тобығына бағыт алады.

4. Санньщ төрт басты бұлшықеттің 
жалпац медиалді басы, т. vastus medialis, 
(№181, 12-сурет). Ол, ортан жіліктің де- 
несінің медиалді бетінен жэне бұдырлы 
сызыкшаның медиалді ернінен, lavium me
diate linae aspera, басталып, тізе тобығына 
багыт алады.

Төрт басты бұлшыкеттердің, төменгі бө- 
лігінің жалпақ сіңіршелері, тізе тобығын 
латералді бөлігін капсырып:

а) тізе тобығын бекемдеуші медиалді жэ
не латералді табакшаны, retinaculum patella 
medialiset lateralis, ұласып;

э) және тізе тобығының байламын, lig.pa- 
tella құрап, асықты жіліктің бұдырмағына, 
tuberiositas tibia, бекиді.

Қызметі:
Тізе буынын жазып коймай, жамбас буы

нын бүгу.
II. Санньщ артқы топ бүлшъщеттері, 

(№183-сурет).

Ерекшеліктері:
Санның артқы топ бұлшыкеттері, шон- 

данай сүйегінің дөңесінен, tuber ichiadica, 
басталып, санды жазушы үш бүлшықет- 
терден: а) санньщ екі басты; э) жартылай 
сіңірлі; жэне б) жартылай жарғакты бүл- 
шықеттерден түрады.
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1. Санның екі басты бұлшыкеті, m. biceps 
femoris (№183, 3-сурет).

№183-сурет. Саннын арткы топ 
бүлшықеттерінің коріністері.

1- үлкен бөксе бүлшыксп. 2- мықын асыкты жілік 
шандыры. 3- санның екі басты бүлшыксті.

4-такым ойысы. 5- табанньщ үзын бүлшықеті.
6- латералді балтыр бүлшықеті. 7- медиалді балтыр

бүлшықеті. 8- жартылай жарғақгы бұлшықет.
9- нэзік (жіңішке) бүлшықет. 10-жартылай сіңірлі 

бүлшықет. 11-санды ішке тарткыш үлкен бүлшықет.

-  Бұл бүлшъщеттің цысца басы, caput 
breve, (№183, 3-сурет).

Ол, ортан жіліктің бұдырлы сызықша- 
сының төменгі латералді ернінен, lavium la- 
terale linae aspera, басталса;

-  ¥зын басы, caput longum, (№183-сурет).
Ол шонданай сүйектің дөңесінен, tube-

rischiadicum maior, басталады.
Бұл бүлшықеттің ұзын жэне қысқа басы- 

ның сіңіршелері, томен латералді бағытта 
өтіп, тақым ойысының, fossa poplitea, жо- 
ғарғы бүйір қабырғасын кұрап, асықты жі- 
лік шыбығының басына бекиді.

Қызметі:
Санның артқы топ бұлшықетгермен бір- 

ге санды жазып қоймай, созылған сирақты 
жэне тізе буынды бүгу.

2. Санның жартылай сіңірлі бүлшықеті, 
m.semitendenosus, (№183, 10-сурет).

Ол шонданай сүйектің дөңесінен, tuber 
ischiadica, басталып, тігінші бүлшыкет, т. 
sartorius, пен нэзік бүлшықеттің, т.gracilis, 
сіңірімен бірлесіп, қаздың аяқшасына үқ- 
саған, беткей тармақтарын, pes anserinnus 
superflcialis, қүрап, асықты жіліктің бүдыр- 
мағына, tuberiositas tibia, бекиді.

Қызметі:

Жамбас буынды жазып қоймай, тізе 
буынды бүгу.

3. Жартылай жарғақты бүлшықет, m.semi- 
membronosus, (№183, 8-сурет).

Ол да, шонданай сүйектің дөңесінен 
басталып, төменгі бөлігі, жүқа жарғаққа үла- 
сып, тізе буынның медиалді қапталына қарай 
өтіп, сіңіршелері үш аякшаға бөлініп:

а) бір аяқшасы, асықты жіліктің бұдыр- 
мағына, tuberiofitas tibia, бекемделсе;

э) екінші аяқшасы немесе тақымның қи- 
ғаш байламы, lig. popliteum obliguum, тізе бу- 
ынның артқы байламын күраса;

б) үшінші аяқшасы, тізе буынды бекем- 
деп доға тэрізді байламды, lig. arcuatum ge
nus, құрайды.

Қызметі: жамбас буынды жазып, созыл- 
ған сирақты бүгу.

Санның медиалді 
топ бүлшыкеітері.

(№184, 2, 3, 4, 8-сурет)

Ерекшел іктері:

-  Біріншіден, санның медиалді немесе 
жамбас буынын ішке тарткыш 5 бүлшық- 
еттерден түрады.

-  Екіншіден, адамның тік түрып жүруіне 
байланысты, мықын сүйегінің бүтақтары- 
нан басталып, ортан жіліктің бүдырлы 
сызықшаға бекіп, жамбас буынды ішке қарай 
тарту қызметін атқарады.

Оларға:
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.V 184-сурет. Санның медиалді топ бұлшыкепері.
1- алмұрт тэрізді бұлшықет. 2- сырткы жапқыш
бұлшыкет. 3- санды әкелгіш қыска бұлшыкст.

4- санды әкелгіш үлкен бұлшыкет. 5- экелгіш өзекше. 
6- тізе тобығының байламы. 7- санның жалпак аралык 

бұлшыкст. 8- саннын шаршы бұлшыкеті.

1. Нэзік бұлшыкеті, m.gracilis, (№181, 9, 
183, 9-сурет). Ол, нэзік келіп, шат сүйегінің 
жоғарғы бұтағынан, ramus superior ossispubis, 
басталып, калықцығы біркелкі келіп, төмен 
багыгга, тізе буынының медиалді бетін жа- 
най өтіп, асыкты жіліктің бұдырмағына, tu
ber ios it as tibia, бекиді.

Қызметі:
Жамбас буын мен тізе буынды бүгіп, 

созылған сирақты ішке қарай бүру.
2. Тарақ тэрізді бүлшықет, m.pectineus 

(№182,4-сурет).
Ол шат сүйектің бүтағының жоғарғы 

бетіндегі, тарақ тэрізді қырқасынан, pecten 
ossis pubis, басталып, төмен жэне латералді 
багытта өтіп, ортан жіліктің ұршық аралык 
сызықшасына, linae intertrochanterica бекиді.

Қызметі, санды бүгіп, ішке карай тарту.
3. Санды әкелгіш ұзын бүлшықеті, т. 

adductor longus, (№182, 6-сурет).
Ол, шат сүйегінің жоғарғы бұтағынан, 

ramus superior ossis pubis, басталып, томен

медиалді бағытта өтіп, ортан жіліктің бұ- 
дырлы сызықшасының медиалді ерніне, la- 
vium mediate linae aspera, бекиді.

Қызметі:
Санды ішке қарай тартып қоймай, бүгіп 

сыртқа қарай бұру.
4 .Санды ішке тартқыш қысқа бүлшықеті, 

m.adductor brevis, (№184, 3-сурет).
Ол керісінше, санды ішке тарткыш үзын 

бұлшықеттің астында орналасып, шат сү- 
йегінің денесі мен томенгі бүтағынан бас
талып, ортан жіліктің бүдырлы сызыкша- 
сының жоғарғы белігіне барып бекиді.

Қызметі, санды бүгіп, ішке қарай тарту.
5. Санды ішке тартқыш, үлкен бүлшықеті, 

m.adductor magnus, (№184, 4-сурет). Санды 
ішке тарткыш бұлшықеттердің ішіндегі ең 
ірі, колемді бүлшықет.

Ол: а) шат сүйегінің томенгі бұтағымен; 
э) шонданай сүйектің доңесінен, tuber ісһ- 
iadica, басталып, томен бағытга отеді.

Бүл бүлшыкеттің такым ойысына қарай 
бағыт алған сіңіршесі, сан артериясының,
a.femoralis, отетін сіңірлі саңьшауды, hiatus 
tendineus adductorius, құрап, ортан жіліктің 
бүдырлы сызыкшасының медиалді ерніне 
бекиді.

Қызметі: жамбас буынды бүгіп, ішке тар
ту.

Сан бүлшықеттердің фасциялдык 
кабықшалары

Санның жалпақ фасциясы, fascia lata, 
тығыз жэне қалың дәнекер тінді, бокселік 
фасциялдык қабықша тікелей жалғасы бо- 
лып саналады.

Топографиялық орналасуына карай, бет
кей жэне терең фасциялдык қабықшаға бо- 
лінеді.

Санның терең фасциялдык қабықшасы, 
ол бүкіл сан бұлшықеттердің қынабын қүрап 
қоймай, сан бұлшыкеттер тобын, боліп 
түрушы бүлшықеттердің, аралык табақша- 
сын, septum intermusclaris, қүрап, томенде 
сирақтың фасциялдык қабыкшасына үла- 
сады.

Беткей фасциялдык табақшасы, санның 
алдыңғы бетінде, медиалді бағытта отіп,
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тігінші бұлшықеттің, m.sartorius, қынабын 
кұрап: беткей жэне терең фасциялдық та- 
бақшаға бөлінеді:

а) терең фасциялдық қабықшасы, санның 
медиалді немесе әкелгіш бұлшықеттердің 
фасциялдық қабықшасын кұраса,

э) беткей фасциялдық табақшасы, сан 
бұлшыкеті үш бұрышының, trigonum femor- 
alis, маңыңда, орақ тэрізді қатпарды, arcus 
falciformis, аралығында қан тамырлардың те- 
сіктелген табақшаларын, lamina cribrosa құ- 
райды.

Сан бүлшықеттердіц топографиясы
Сан бұлшықеттері, сан аймағында прак- 

тикалық мэні зор, қан тамырлар мен нерв- 
тердің өтетін:

а) мықын-тарақты жүлгелермен, sulcus 
iliopectiea;

э) санның алдыңғы жүлгесін, sulcus fe- 
moralis anterior,

б) санды ішке тартқыш, бүлшықеттердің 
өзекшесін canalis adductorius, жэне;

в) такым ойысының, /ossapoplitea;
г) сан өзекшесін, canalis femoralis, қүрау- 

ға қатысады.

Орналасуы:
1. Мықын тарақты жүлге, sulcus іііорес- 

tinae, ол таракты бұлшықет пен бел мыкын 
бүлшықетгің аралығында, төмен бағытта 
орналасып, санның алдыңғы жүлгесіне үла- 
сады.

2. Санның алдыңғы жүлгесі, sulcus femo
ralis anterior, ол мыкын тарақты жүлгенің 
тікелей жалғасы. Бүл жүлге, санның төрт 
басты бұлшықеттің, жалпақ медиалді ба
сы, m.vastus medialis, мен санньщ ішке 
тартқыш кіші бүлшықетінің, m. adductor 
brevis, аралығында орналасып, санньщ ішке 
тартқыш бүлшықеттің өзекшесіне, canalis 
addutotius, үласады.

3. Санның ішке тартқыш бүлшықет өзек- 
шесі, canalis adductorius, ол санның ішке 
тартқыш бұлшыкеттердің аралығында ор
наласып, сан артерияны, a.femoralis, такым 
ойысына бағыттаушы өзекше.

4. Тақым ойысы, fossa poplitea, сыртқы 
пішіні ромба тэрізді ойыс (№183, 4-сурет).

Қабыргалары:
-  Жоғарғы, бүйір қабырғалары:
а) латералді қабырғасы, санның екі басты 

бүлшыкетінен, m. biceps femoris;
э) медиалді қабырғасы, жартылай жар- 

ғақты бұлшықетпен, жартылай сіңірлі бұл- 
шыкеттерден, mm.semimembronosus etsemi- 
tendenosus, түрады.

-  Төменгі бүйір қабырғалары, балтыр 
бүлшыкеттердің медиалді жэне латералді 
басынан түрады.

-  Бүл ойыстың, жоғарғы бүрышы мен 
төменгі бүрышына дейінгі аралықта, қан 
тамырлар мен нервтер жэне лимфа түйін- 
дер мен май қатпары жайғасқан.

Тақым ойысы төмен бағытта өтіп, сирақ- 
тың сирақ-тақым өзекшесіне үласады.

5. Сан өзекшесі, canalis femoralis, (№180, 
6-сурет)

Ол қалыпты жағдайда, тамырлы кақпа- 
ғының медиалді капталында, саңылау тү- 
рінде орналаскан қүрылым.

Бүл өзекше, жарык (грыжа) болған жағ- 
дайда, үзындығы шамамен 0,5 см. Төрт 
қабырғасы, ішкі жэне сыртқы тесігіне са- 
қинасы ажыратылады.

Қабыргалары:
а) жоғарғы немесе алдыңғы қабырғасы, 

шап байламынан, lig.ingunale;
э) арткы қабырғасы, тарақты байламнан, 

lig. pectineale;
б) латералді кабырғасы, сан венасы мен, 

vfe-moralis;
в) медиалді қабырғасы шап байламның 

жалғасы, lig.lacunare, немесе «жембернат» 
атты байламнан түрады.

Сонымен қатар, жарық болған жағдайда, 
сан өзекшенің кіретін жэне шығатын тесік- 
тері немесе сақиналары ажыратылады.

Бүл өзекшені:
а) кіретін тессігі, anulus femoralis, ба- 

мырлы кақпаның медиалді қапталында 
орналасқан. Бүл тесіктің жамбас қуысына 
қараған беті, іштің көлденең бұлшыкеттің 
фасциалдык кабыкшамен көмкерілген.

э) шығатын тесігі, санның тері астылық 
үлкен венаның, санның терең венасына келіп
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қосылатын саңылаудың, hiatus saphenus, ішкі 
қапталында орналасқан.

Сан өзекшесініц, 
жыныстың ерекшеліктері:

Әйел адамдарда, жамбастың ер адамдар- 
ға қарағанда көлемді болуына байланысты, 
сан жарығы жиі кездеседі.

Сол себепті, сан бұлшықегтердің топо- 
графиялық орналасуындағы ерекшеліктерінің 
мәні осында деп білеміз.

Сирак бүлшықеттері.
Сирақ бұлшыкеттері, mm.cruris.

№185 -сурет. Сирак бұлшыкегіерінін 
алдынғы бетініц көрінісі.

1 - медиалді балтыр бұлшыкет. 2- асықты жіліктің 
алдьщғы беті. 3- камбала тәрізді бүлшыкет.

4- алдьщғы асықты жілік бұлшыкеті. 5-бас бармак 
башпайды жазатын үзын бұлшыкепің сінірі. 6- асықты 

жілік шьібыгы бұлшыксгшін сіңірі. 
жазғыш бүлшыкеттер сіңірінін төменгі үстагышы.

8- жазғыш бұлшыкет сіңірінің жоғарғы ұстагышы.
9- башпайларды жазгыш үзын бүлшыкеі. 10- асыкгы 

жізік шыбыгының кысқа бүлшықеті. 11- асықты жілік 
шыбыгының үзын бұлшыкеті.

Ерекшеліктері:
-  Біріншіден, сирақ бұлшыкеттері, жам

бас белдеу, сан бұлшықеттері сиякты, денені

вертикалді бағытта сүйемелдеп, тіректік 
қызмет аткарушы бұлшықеттерден гұрса;

-  Екіншіден, көлемді түрде, сирак сүйек- 
терден, олардың фасциялдық қабыкшалар- 
дан жэне сирақ аралық жарғақтан, membana 
interossea cruris, басталып, тізе буыны, art., 
мен сирак-асықты буынды art. talocruralis, 
козғалысқа келтіруші бұлшықеттерден.

-  Ү шіншіден, топографиялық орналасуы- 
на жэне атқаратын қызметіне қарай, үш топ: 
алдыңғы, артқы жэне латералді топ бұл- 
шықеттерден түрады.

Сирактын алдынгы 
топ бүлшықеттері.

1. Асықты жіліктің, алдыңғы бүлшықеті, 
m.tibialis anterior, (№185, 4-сурет).

Ол сирақ сүйектің проксималды бөлігінің 
алдыңғы беті мен сирақ аралык жарғақтан 
басталып, төмен бағытта сіңіршеге үласып, 
медиалді сына тэрізді сүйек пен, os сипоі- 
forme medialis, І-табан сүйектің негізіне 
бекиді.

Қызметі:
Аяқ басын жазып, ішке тартып, сыртқа 

бұру.
2. Башпайларды жазғыш ұзын бүл- 

шықеті, m.extensor digitorum longus, (№185,
9-сурет). Ол сирақ сүйектердің проксималды 
бөлігі мен сүйек аралык жарғактың алдыңғы 
бетінен басталып, төмен бағыт алып, бүл- 
шықеттердің төменгі үстағышының, retina
culum mm. extensorium inferius, астымен өтеді 
(№185, 7-сурет).

Аяк басының дорсалді бетінің түсында, 
5 сіңіршеге бөлініп, өзіндік бүлшыкет сі- 
ңірінің қынабы, vaginae tendineum т.ех- 
tensorum longi, арқылы өтіп, II-V-башпай- 
дың дисталді бақайшықтың негізіне бекиді.

Қызметі: аяк басы мен башпайларды 
жазу.

3. Бас бармак башпайды жазгыш ұзын 
бұлшықет, m.extensor hallucis longus, (№185,
4-сурет).

Ол да асықты жіліктің төменгі белігі 
мен сүйек аралык жарғақтың алдыңғы 
бетінен басталып, төмен бағытга өтіп, бүл- 
шықеттердің төменгі ұстағышының асты-
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мен жэне өзіндік бұлшыкет сіңірінің 
қынабы, vagina tendineum m. extensor halu- 
cis longus, арқылы өтіп, дисталді бас бармақ 
башпайдың негізіне бекиді.

Қызметі: бас бармақты жазып, сыртқа 
бұру.

Сирақтың артқы топ 
бұлшықеттері.

Сирактың артқы топ бұлшыкеттері то- 
пографиялық орналасуына қарай: беткей 
жэне тереңде орналасқан топтарға бөлінеді 
(№186-сурет).

№ 186-сурет. Сирактын аргкы топ бұлшықеттерінін 
жалпы көрінісі.

1- табанның узын бұлшыкеті. 2- латералді балтыр 
бұлшыкеті. 3- камбала тэрізді бұлшыкет. 4- асыкты 
жілік шыбығы ұзын бүлшыксіішң сіңірі. 5- өкше 

(ахил) сіңірі. 6- медиалді балтыр бұлшыкеті.

Сирақтың артқы бүлшықеттерінің 
беткей тобы.

1. Сирақтың үш басты бұлшыкеті, т. 
triceps sure, (№186-сурет). Ол екі бұлшық 
еттерден: а) балтыр бұлшыкеті мен, m.ga- 
strocnemus', э) камбала тэрізді бұлшыкеттен, 
m.solius, тұрады.

Бұл екі бұлшықеттің жиынтығын, сирақ- 
тың үш басты бүлшыкеті аталуы сол себепті. 
Оларға жеке токталар болсак:

-  Балтыр бұлшыцеті, т. gastrocnemus, 
бүл бүлшықет, медиалді аякша мен латералді 
аяқшадан басталады (№186, 2,6-сурет).

-  Медиалді аякшасы, caput mediale, ол 
ортан жіліктің, медиалді айдаршык үсті- 
лігінен, epicondylus medialis басталса;

-  Латералді аякшасы, caput laterale, ол 
тек ортан жілікті, латералді айдаршық үстілі- 
гінен, epicondylus lateralis басталады.

-  Камбала тәрізді бүлиіьщеті, m.solius 
(№186, 3-сурет).

Ол асықты жілікгің, камбала атты бұл- 
шық еттің сызыкшасынан, linae m.solei жэне 
бүлшықеттің сіңірлі доғасынан басталып, 
бұл бұлшыкеттердің төменгі бөлігі, балтыр 
бүлшықеттің төменгі бөлігімен косылып, 
сирақтың үш басты бұлшықеті атты бұл- 
шықетті қүрайды, одан эрі, Ахилл атты 
сіңірге, tendo calceneus (Achillis) ұласып, 
өкше сүйегінің бүдырмағына, tuberiositas 
calcanea, бекиді.

Қызметі:
Аяқ басын берік үстаған жағдайда, сирак 

пен аяқ басын бүгу.

№ 187-сурет .  С и р а к т ы н  а р т қ ы  топ  бұлш ыкеі^тер і .
1-табанны ң ұзы н  бұлш ы кеті. 2-балты рдьщ  латералді 

бұлш ы қеті. 3- сирак тақы м  өзекш есі. 4 -кам бала 
тәрізді бұлш ы кетгің  сіңірлі доғасы . 5-кам бала тэрізді
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бүлшыкет. 6-латералді балтыр бұлшыкетінін кесіндісі.

7-өкше ахил сіңірі. 8-башпайларды бүккіш ұзын 
бүлшыкеттің сіңірі. 9-медиалді балтыр бүлшыкеттің

кесіндісі. 10-табанның ұзын бұлшыкетініц сіңірі.
11-тақым бұлшыкет. 12-медиалді балтыр бұлшықеттін 

кесіндісі.
2. Табанның ұзын бүлшыкеті, m.plan- 

taris longus, .(№187, 1-сурет).
Ол санның латералді айдаршық үстілігі- 

нен, epicoindylus lateralis, басталып, ұзын 
Ахилл сіңірмен қосылып, өкше сүйегінің 
бұдырмагына барып бекиді.

Қызметі:
Аяқ басын берік ұстаған жағдайда, сирақ 

пен аяқ басын бүгу.

Сирақтың артқы тобының терең 
бұлшықеттері

Сирақтың артқы тобының бұлшыкет- 
тері 4 бұлшықеттерден тұрады.

1. Тақым бұлшыкеті, m.poplitus (№187, 
11, 188, 8-сурет).

Ол ортан жіліктің латералді айдаршық 
үстілігінен, epicondylus lateralis, жэне тізе 
буынның буын қапшығынан басталып, қи- 
ғаш медиалді бағытта өтіп, асықты жілік 
медиалді айдаршығының проксималды 
бөлігіне барып бекиді.

» 1 88-сурет. Сирактын арткы топ бүлшыкегтері.
1-камбала тэрізді бұлшыкеттіц кесіндісі. 2-артқы

асыкты жілік бұлшыкеті. 3-асыкты жілік шыбыгының 
ұзын бүлшыкеті. 4-асықты жілік шыбығының кыска

бұлшықсті. 5-артқы асықгы жілік бұлшықстінін 
сіңірі. 6-бас бармақ башпайды бүккіш үзын бұлшыкет.

7-башпайларды бүккіш ұзын бүлшыкет. 8-такым 
бүлшықет. 9-жартьшай жарғакты бүлшықеттің сіңірі.

Қызметі:
Тізе буынын бүгіп қоймай, бүгілу кезін- 

де, буын қапшығын жаншылудан сақтау.
2. Башпайларды бүккіш үзын бүлшықет, 

m.flexor digitorum longus, (№188, 7-сурет).
Ол асықты жілік пен сирақтың сүйек 

аралық артқы бетінен басталып, кыскалау 
келген 4 сіңіршелерге бөлініп, II-V-баш- 
пайлардың дисталді бакайшықтарының не- 
гізіне бекиді.

Қызметі:
Аяқ басының башпайларын бүгіп қой- 

май, сыртқа қарай бүру.
3. Бас бармақ башпайды, бүккіш үзын 

бүлшықет, m.flexor halucis longus (№188,6-су- 
рет).

Ол асыкты жілік шыбығының, төмен- 
гі 3/2 бөлігінің артқы бетінен және сирақ 
бұлшықеттердің артқы аралығынан, septum 
inter muscularis posterior, басталады.

Бүлшықет сіңірі, башпайларды бүккіш 
үзын бүлшықеті сіңірінің астымен өтіп, бас 
бармақ башпайдың дисталді бақай шығының 
негізіне бекиді.

Қызметі:
Аяқ басын бүгіп қоймай, бас бармақты 

бүгіп, сыртқа қарай бұру.
4. Артқы асықты жілік бүлшықеті, т. 

tibialis posterior, (№188, 2-сурет).
Ол асықты жілік шыбығының жоғар- 

ғы 3/2 бөлігінің арткы бетінен және сүйек 
аралық жарғактың артқы бетінен басталып, 
сіңірі томен бағытта табан бүлшықеттердің 
астымен өтіп, табанның қайыкша тэрізді 
сүйектің бүдырмағы, tuberiositas navicularis, 
мен 3 сына тэрізді сүйекке жэне IV, V-табан 
сүйектің негізіне бекиді.

Қызметі, аяк басын бүгіп, сыртқа қарай 
бұру.
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Сирақтын латералді 
топ бүлшықеттері.

Сирақтың латералді топ бұлшықеттері 
екі бұлшықеттерден тұрады (№189-сурет).

№189-еурет. Сирактын латералды 
топ булшықеттері.

1-тізе буынының капшығының бұлшыксттсрі.
2- тізе тобығының сіңірі. 3-асықты жілік шыбығыньщ 
алдыңғы қыры. 4-бас бармақ башпайды жазушы ұзын 
булшыкет. 5- башпайларды жазғыш қысқа бүлшыкет.

6-бас бармак башпайды жазғыш қыска бүлшыкет. 
7-асыкты жілік шыбыгының кысқа бұлшыкеті. 8-сирак 

сүйектерінік жарғағы.

1. Асықты жілік шыбығының ұзын 
бұлшыкеті, m.fibularis longus, (№188,4-сурет).

Ол асыкты жілік шыбығы мен сүйек ара
лык жарғақтың, арткы бетінен басталып,
І-ІІ-табан сүйектердің негізіне бекиді.

Қызметі:
Аяк басын бүгіп, аяк басының көлденең 

жэне бойлай орналасқан күмбезін бекемдеу 
жэне аяқ басын сыртқа әкету.

2. Асықты жілік шыбығының қысқа 
бүлшықеті, m.fibularis brevis, (№189, 7-су- 
рет). Ол да асьщты жілік шыбығы мен

сүйек аралық жарғақтың арткы бетінен 
басталып, І-табан сұйегінің негізіне бе- 
киді.

Қызметі: аяк басын бүгіп, латералді 
кырын көтеру.

Сирақ бұлшықеттердің 
фасциялдық қабықшалары

Сирақтың фасциялдық кабыкпгалары, fas
cia cruris, санның жалпақ фасциялдык қа- 
бықшалардың, fascia lata, беткей жэне те
рец табақшалардың тікелей жалғасы болып 
саналады.

Сирақтың бойында беткей фасциялдык 
кабықша мен терец фасциялдык кабыкша- 
лары өзара бірігіп, сирак сүйектердің сү- 
йектік қабыкшасына бекіп, сирақ бүлшық- 
еттер топтарын бөліп түрушы:

а) сирактың алдыңғы бүлшыкеттер ара- 
лығымен, septum intermusacularis anterius 
cruris\

э) артқы бүлшықеттер аралыкты, septu- 
mintermusclaris posterior cruris, қүрайды.

Сонымен катар, сирактың беткей фас
циялдык қабыкшалары төменгі бөлігінде, 
сирақтың алдыңғы топ бүлшықеттердің сіңі- 
рін ұстап тұрушы:

а) бүлшықеттердіц жоғарғы ұстағышы- 
мен, retinaculum mm.extensorum superius\ 

э) бұлшыкеттердің төменгі ұстағышын, 
retinaculum mm, extensorum inferius, құрап, 
аяк басының сыртқы бетінің фасциялдык 
қабықшасы мен табанның шандырлы апо- 
неврозын, aponobrosis plantaris, құрауға ка- 
тысады.

Сирактың терец фасциялдык қабыкша- 
сына келсек, ол сирақ бүлшыкеттердің 
аралығын, septum intermuscularis, қүрауға 
қатысып қоймай, практикалық мэні зор 
сирақтың: а) алдыңғы, э) арткы жэне
б) латералді топ бұлшыкеттер сіңірінің қыз- 
метін жеңілдетуші, синовиалді кынаптар- 
дың, сыртқы бетін жауып орналасқан 
5 фиброзды өзекшелерді қүрайды.
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А
№190-сурет. Сирактын алдынғы, артқы топ 

булшыкеітер сінірінін синовиалді қынаптары.
А -  сиракдың алдыңғы топ бүлшыкеттер сіңірінің 

синовиалді кынаптары.
1 - алдыңғы асык жілік бұлшыкст сіңірінің қынабы.
2- башпайларды жазатын ұзын бұлшыкет сіңірінің 

қынабы. 3- бас бармак башпайды жазатын ұчын 
бүлшыкет сіңірінің кынабы. 4- бас бармак башпайды 
жазатын үзын бүлшыксп ің сіңірі. 5- бақайшыктарды 

жазатын ұзын бұлшыкеттердің сінірі 
Ә -  сирақтың артқы топ бұлшыкеттерініп синовиалді 

кынаптары.
1- асыкты жілік шыбыгының синовиалді кынабы.

2- ұзын асыкты жілік шыбыгы бұлшыкетінің сіңірі.
3- асыкты жілік шыбыгының ұзын бұлшыкет сіңірінін 
кынабы. 4- башпайларды бүккіш бұлшыкеттің сіңірі.

5- башпайлардың синовиалді қынаптары. 6- бас бармақ 
башпайды бүгетін ұзын бұлшыксттің қынабы.

7- башпайларды бүккіш ұзын бүлшықет сіңірінің 
кынабы. 8- арткы асықты жілік бүлшыкет сіңірінің 

кынабы.

Одан эрі, сирақтың беткей жэне терең 
фасциялдық қабықшасы, аяқ басының дор- 
салді фасциялдык қабыкшасына ұласса, та- 
бандық фасциялдық қабықшасы табанның 
апоневрозын құрауға катысады.

Сирақ бұлшыкеттердін 
топографиясы

Сирақ бұлшыкеттерінің аралығында қан 
тамырлар мен нервтер өтетін үш езекшені: 

а) сирақ-тақым өзекшесімен, canalis 
cruropopliteus;

э) асықты жілік шыбығының жоғарғы 
жэне төменгі бұлшықеттік өзекшені, canalis 
cruro popliteus superior et inferior, құрайды.

1. Сирақ-тақым өзекшесі, canalis crupo 
pliteus, немесе Грубер атты өзекшенің, ал- 
дыңғы, арткы қабырғалары жэне жоғарғы 
кіретін, төменгі шығатын жэне алдыңғы 
тесіктері ажыратылады.

Қабыргалары:
а) алдыңғы қабырғасы камбала тэрізді 

бұлшықеттен, m.solius',
э) артқы кабырғасы артқы асықты жілік 

бұлшықеттен, m. tibialis posterior, тұрады.

Тесіктері:
Жоғарғы тесіктің:
а) жоғарғы немесе кіретін тесігі, такым 

бұлшыкет, m.poplitus пен камбала тэрізді 
бұлшықеттің сіңірлі доғасынан тұрады.

Төменгі тесігі:
Төменгі тесігі, сирақтың дисталді бөлі- 

гіндегі ахилл сіңірінің медиалді қапталында 
орналасқан

Қызметі:
Бұл өзекше арқылы, артқы асыкты жілік 

артерия мен венаны, a.v. tibialis, жэне жэне 
нервіні, п. tibialis, өткізу.

2. Асықты жілік шыбығының жоғарғы 
бұлшықеттік өзекшесі, canalis musculo fibu- 
laris superior, дербес өзекше. Ол асықты 
жілік шыбыгының басы мен ұзын асықты 
жілік бүлшыкетінің аралығында орналасқан.

Қызметі:
Бойынан терең асыкты жілік нервін, п. 

peroneus profundus, өткізу.
3. Дсыкты жілік шыбығының, төменгі 

бұлшыкеттік өзекшесі, canalis musculofi- 
bularis inferior. Ол асықты жілік шыбығы- 
ның ұзын жэне кысқа бұлшыкеттердің 
аралығында бойлай орналасқан.

Қызметі:
Бойынан, беткей асықты жілік шыбығы- 

ның беткей нервін, n.peroneus superfcialis, 
еткізу.
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Аяқ басының бұлшықеттері.
(mm. pedis)

Аяк басының бұлшықеттері кысқалау 
келіп, едэуір жақсы дамыған: а) аяк басының 
сыртқы бұлшыкеттерімен; ә) едэуір жақсы 
дамыған табан бұлшықеттерден тұрады.

/ I

№191-сурет. Аяк басын жазушы бүл іп ыкеттердін 
сінірі мен дорсалді бетінін бүлшықеттері.

1 - жазғыш бұлшыкеттердің төменгі ұстағышы.
2- алдыңғы асыісгы жілік бұлшыкетгін сіңірі.

3- бас бармак башпайды жазушы ұзын бұлшыкеті.
4- бас бармак башпайды жазушы кыска бұлшыкет.

5- аяқ басының сүйек аралык дорсалді бұлшыкегтері.
6- башпайларды жазғыш қысқа бүлшықет.

7-башпайларды жазғыш ұзын бұлшықеггін сіқірі.

Аяқ басынын сыртқы бүлшықеттері
(№191-сурет).

Сырткьі фасциялдық қабыкша мен аяқ 
басын жазушы ұзын бұлшыкеттің, m.ex
tensor digitorum longus, астында жайғасқан 
кысқа екі бұлшыкеттерден тұрады.

1. Башпайларды жазғыш кыска бұл- 
шыкеттер, т. extensor digitorum brevis, (№ 191, 
6-сур ет).

Ол өкше сүйегі денесінің, сыртқы лате- 
ралді бетінен басталып, аяк басын жазу
шы қысқа бұлшықет сіңірінің, tendo т.ex
tensor digitorum longus, астымен өтіп, үш 
немесе II-V-башпайлык сіңірге бөлініп,
II-V-башпайдың дисталді бакайшыктары- 
ның негізіне бекиді.

Қызметі:
Башпайларды жазғыш ұзын бұлшықет- 

термен бірлесе отырып, II-V-башпайларды 
жазу.

2. Аяқ басының бас бармағын жазушы 
кыска бұлшыкет, m.extensor hallucis brevis, 
(№191, 4-сурет).

Ол да өкше сүйегі денесінің латералді 
бетінен басталып, сирақтың бас бармак баш
пайды жазушы, үзын бүлшықеттің сіңірімен 
қосылып, бас бармак башпайдың дисталді 
бакайшыктың негізіне бекиді.

Қызметі: бас бармак башпайды жазу.

Аяқ басынын табан бүлшықеттері.

№І92-сурег. Табаннын беткей булшыкеттері.
1- бас бармак башпайды бұккіш узын бұлшыкеттің
сіңірі. 2- құрт тэрізді бұлшыкеттер. 3- бас бармақ 

башпайды бүккіш қысқа бұлшьгкет. 4- бас бармақты 
экеткіш бұлшыкет. 5- кесілген табанның апоневрозы. 
6- башпайларды бүккіш кыска бүлшыкетгін кесіндісі.

7- табанның шаршы бүлшықеті. 8- башпайларды 
бүккіш үзын бүлшыкеттің сінірі. 9- шынашак башпай 
бүлшықеті. 10-шынашак башпайды әкеткіш бүлшықет.

Аяқ басының бұлшықеттері, алаканның 
бүлшықеттері тэрізді кысқа, қызметі кур- 
дел!, статикалық жэне динамикальщ бүл- 
шық еттерден түрады.

Орналасуына жэне атқаратын қызметіне 
байланысты, табанның бұлшыкетгері, үш 
топ: медиалді, латералді жэне аралық бүл- 
шық еттерден түрады (№192-сурет).

Оларға тоқталар болсақ:
I. Табанның медиалді топ бүлшықеттері, 

үш бүлшыкеттерден түрады.
1. Бас бармақты әкеткіш бұлшықеті, т. 

abductor hallucis, (№192,4-сурет).
Ол өкше сүйегінің дөңесінің, tuber cal

canei, медиалді төмпешігінен жэне табан 
апоневрозынан басталып, бас бармактың
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проксималды бақайшыктарының негізіне бе- 
киді.

Қызметі: бас бармақ башпайды экету.
2. Бас бармақ башпайды экелуші бұл- 

шық еті, т.adductor hallucis brevis, (№192-су- 
рет).

Бұл бұлшықеттің, екі, қиғаш жэне көл- 
денең басы ажыратылады:

а) қигаш басы, caput obliguum (№ 192-су- 
рет). Ол ІІДІІДУ-табан сүйектердің негізінен 
жэне текше сүйегі мен латералді сына сү- 
йектің төменгі бетінен басталса;

э) көлденец басы, caput transversum 
(№193-сурет). Ол III-V-табан-башпай бу- 
ынның буын қапшығынан басталады.

Бүл бұлшыкеттердің екі басының сіңір- 
лері бір-бірімен қосылып, алға және ме- 
диалді бағытта өтіп, бас бармак башпайдың 
проксималды бақайшығының негізіне бекиді.

Қызметі:
Бас бармак башпайды бүгіп коймай, әке-

лу.
3. Бас бармақ башпайды әкелуші қыска 

бұлшықет, mflexor hallucis brevis (№192,
3-сурет). Ол текше сүйек пен, os cuboideum 
сына тэрізді сүйектердің төменгі бетінен 
басталып, екі аяқшаға айырылып, бас бармақ 
башпайдың проксималды бақайшығының не- 
гізіне бекиді.

Қызметі:
Бас бармак башпайды бүгу.

Табанның латералді 
топ булшыкеттері.

Табанның латералді тобы немесе шына- 
шақ маңыңдағы бұлшықеттері: а) шына- 
шақ башпайды әкеткіш жэне; э) шынашақ 
башпайды бүккіш қысқа бүлшықеттен тү- 
рады (№193-сурет).

1. Шынашак башпайды экеткіш қысқа 
бұлшықеті, mflexor digiti minimi, (№192, 10- 
сурет). Ол қысқа сіңіршесі арқылы, өкше 
сүйегінің дөңесінен, tuber calcanei, жэне 
табанның апоневрозынан басталып, 
шынашак башпайдың проксималды бақай- 
шығының негізіне бекиді.

Қызметі:
Шынашақ башпайды бүгу.
2. Шынашак башпайды бүккіш қысқа 

бүлшықеті, т. flexor digiti minimi brevis, 
(№192, 6-сурет). Ол V-табан сүйегінің 
негізінен жэне табанның үзын байламы- 
нан басталып, шынашақтың проксималды 
бақайшығының негізіне бекиді.

Қызметі: шынашак башпайды бүгу.

Табанныц аралық бүлшықеттері.

№193 -  сурет. Табаннын терен бұлшыкегіері.
1-бас бармак башпайды әкеткіш бұлшыкеттің 

көл-денең басы. 2- бас бармак башпайды әкелгіш 
бұлшыкетгін кигаш басы. 3- бас бармак башпайды 
бүккіш кысқа бұлшыкет. 4- бас бармақ башпайды 

экеткіш бұлшықет. 5- табанның сүйек аралык 
бұлшыкеті.

Табанның аралык бүлшыкеттері топогра- 
фиялық орналасуына қарай:

а) башпайларды бүккіш кыска бұл- 
шыкеттерден; э) табанның шаршы бұлшық- 
етгерінен; б) табанның қүрт тэрізді бұлшық- 
еттерінен; жэне в) сүйек аралық табандык 
жэне сырткы бұлшықеттерден түрады.

Олардың ерекшеліктеріне тоқталар бол- 
сак:

1. Башпайларды бүккіш, қысқа бүлшық 
ет, т. flexor digitorum brevis, (№193, 3-сурет, 
кесілген).

Ол өкше сүйегінің дөңесінен, tuber cal
canei, басталып, одан әрі, бүл бүлшықеттің 
жалпақ 4 сіңіршесіне белініп, II-V-баш- 
пайдың ортаңғы катардағы башпайдың ба- 
қайшыктарының негізіне бекиді.
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Қызметі:
Аяк басының, II-V- башпайларын бүгу.
2. Табанның шаршы бұлшықеті, т. 

guadratus plantae, (№192, 7-сурет). Ол екше 
сүйегінің дөңесінен басталып, алға және 
медиалді бағытта етіп, башпайларды бүккіш 
ұзын бүлшықеттің сіңірінің латералді қап- 
талына бекиді.

Қызметі:
Башпайды бүккіш ұзын бүлшықеттер- 

мен бірлесіп, аяқ басын бүгу.
3. Құрт тэрізді бүлшықет, mm.lumdri- 

cales, Жалпы саны 4. (№192, 2-сурет).
Ол да қол басы саусақтарының қүрт 

тэрізді бұлшыкеттеріне үқсас келіп, баш
пайларды бүккіш, ұзын бүлшықеттердің сі- 
ңірінен басталып, II-V-башпайлардың прок
сималды бақайшыктарының негізіне бекиді.

Қызметі:
Проксималды бакайшықтарды бүгіп қой- 

май, аралық, дисталді бақайшыкдарды жазу.
4. Сүйек аралық, табан бүлшыкеттері, 

mm.interosseiplantares, (№195-сурет).
Ол да қол басының сүйек аралық бүл- 

шық еттері сияқты:
а) табандық, сүйек аралық 3 бүлшық- 

еттерден тұрады.
э) сыртқы, сүйек аралық 4 бұлшыкеттер- 

ден түрады.

Қызметі:
III—V башпайларды бүгіп қоймай, III-V- 

башпайды ІІ-башпайға жақындату.

№  194-сурет. Т абанны н сүйек ар а л ы қ  
булш ы кеттері.

1- табанның сүйек аралык бұлшыкеттері

-  Сүйек аральщ, сыртцы бұлшъщетіг 
mm.intercostaqlis dorsalis, жалпы саны 4. 
(№195, 1-сурет).

№195-су рет. Аяк басынын сырткы суйек 
аралык булшықеттері.

l -сүйек аралык сырткы бұлшыкеттер.

Жалпы саны 3.
Тіректік қызмет атқаруына байланысты, 

ІІ-башпайдың маңында орналасып, III-V- 
табан сүйектердің негізінен басталып, III—
V-башпайдың проксималды бакайшьщта- 
рының негізіне бекиді.

Ол II—IV табан сүйектердің, сырткы беті- 
нің сүйек аралык бетінен басталып:

а) бірінші, сүйек аралық бұлшықеті,
ІІ-башпайдың проксималды бақайшьщта- 
рының негізіне бекісе;

э) қалған, 3 құрт тэрізді бүлшыкеттің 
сіңірі, III-IV-башпайдың проксималды ба- 
кайшықтарының негізінің сырткы бетіне 
бекиді.

Қызметі:
а) І-күрт тәрізді бүлшықет, орталық сы- 

зықшадан сыртқа карай тартса;
э) калған 3 кұрт тэрізді бүлшықет, II- 

rV-башпайларды шынашақ башпайға қарай 
тартады.

Аяқ басы бүлшыкеттерінің 
фасциялдық қабыкшалары

Аяк басының фасциялдық қабыкшала- 
ры сирақтың беткей терең фасциялдык ка- 
бықшасының тікелей жалғасы болып сана- 
лады.

Топографиялық орналасуына карай, аяк 
басының сыртқы жэне табандык фасция-
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лары ажыратылады. Оларға тоқталар бол- 
сак:

I. Аяқ басының сыртцы фасциясы 
Аяқ басының сыртқы бетінің фасциялдық 

қабықшаларына тоқталар болсақ, табандық 
фасцияларына қарағанда нашар дамыған 
беткей жэне терең табақшалардан тұрады. 
Бұл фасциялардың:

а) беткей фасциялдык табакшасы, баш
пайларды жазғыш ұзын бұлшықет, сіңі- 
рінің, tendo т. extensoris digitorumlongi, 
фасциялдық қабықшасына ұласып, сырткы 
бетін жауып, башпайдың бақайшыктарына 
карай бағыт алса;

э) бүл фасцияның терең табақшасы, 
аяқ басының сыртқы бетінің бұлшықеттері 
мен қан тамырларының жэне нервтерінің 
фасциялдық қабықшасын құрайды.

2. Аяқ басының табандық 
фасциясы немесе апоневрозы.

Аяқ басының табандық фасциясы сырт
кы бетінің фасциясы сиякты, ол да беткей 
жэне терең фасциялдық табақшаларға бө- 
лінеді.

Табанның беткей фасциялдық 
табақшасы.

Табан бұлшықеттерінің беткей фасция
сы калындау келіп, табанның жалпақ шан
дырын немесе апоневрозын, aponeubrosis 
plantaris, құрайды (№196, 3-сурет).

196-сурет. Табанның фасциялдык кабыкшасы.
I - табанның майлы қатпары. 2- табанның латералді 

жүлгесі. 3- табанның апоневрозы. 4- табан апо- 
неврозыньщ көлденец дэнекер тінді талшыкгар.

5- табанның медиалді жүлгесі.
6- өкше сүйегініц доңесі.

Ол өкше сүйегінің дөңесінен, tuber cal
canei, басталып, алға карай өтіп, 5-ші сіңір- 
шеге тарамдалынып, башпайлардың прок
сималды бақайшыктарының негізіне бе- 
кемделіп қоймай, табан сүйектер басының 
тұсында, табан сүйектердің колденең бай- 
ламын, lig. metatarseum transversum, кұрап, 
аяқ басының бойлық күмбезін бекемдеу 
қызметін атқарады.

Бүл фасцияның терец табакшасына кел
еек, ол табан бұлшықеттердің фасциясын 
қүрауға қатысады.

Аяқ басы бүлшықеттерініц 
топографиясы

Табан бұлшыкеттердің аралығында, бұл- 
шықетгерді қандандырушы, кан тамырлар 
мен нервтердің орналасуына байланысты:

а) табан бүлшықеттердің, медиалді жүл- 
гесімен, sulcus plantaris medialis',

э) табан бұлшықеттердің, латералді жүл- 
гесін, sulcusplantariis lateralis, ажыратады.

Бүлшықетгердің ерекшеліктері.
Адам каңқасының жалпы ерекшеліктері- 

не тоқталар болсақ:
1. Жаңа омірге келген нэрестелердің 

бүлшықеттері, дененің жалпы салмағының 
20-22% кұрайды.

2. 1-2 жастағы балаларда, активті қозға- 
лысқа келуіне байланысты, бұлшықеттер- 
дің жалпы салмағы 16,6 % ға, 6 жаста 21,6% 
кемиді.

3. Бүл корсеткіш: а) әйелдерде дененің 
жалпы салмағының 33% қүраса, ерлерде 
36% қүрайды.

4. Жас нәрестелерде, бұлшықетгердің ет- 
тік талшықтары болбыр келген, диаметрі
4-22 мкм шамасындай болса, ол:

Одан кейінгі қарқынды даму кезінде:
а) 18-20 жаста 20-90 мкм оссе, э) 60-70 

жастағы адамдарда, жастық ерекшелікте- 
ріне байланысты, атрофиялық озгерістерге 
байланысты кері дами бастайды.

5. Тік түрып жүруге байланысты қол мен 
аяқтың бұлшықеттері каркынды түрде дами 
бастайды.

6. Жас нәрестелерде мойын бұлшықеттері 
нэзік келіп нашар дамыса, олардың кемеліне
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келіп, калыптасуы 20-25 жас аралығында 
өтеді.

7. Мойын бұлшыкеттерінің аралық үш- 
бұрыштары жас нәрестелер мен балалар-да, 
ересек адамдарға Караганда жоғары орна- 
ласқан.

8. Мойын бұлшықеттердің фасциялдык 
кабьщшалары жұқалау, іркілдеу жэне фас
ция аралықтары аздау келген. Фасция ара- 
лықтры, 6-7 жастан бастап, әсіресе ер жет- 
кенде еркендей бастайды.

Фасция аралық саңылаулар, 20—40 жаста- 
аз өзгерістерге ұшыраса, 70 жастан бастап 
кері дамиды.

9. Көкеттің ерекшеліктеріне токталар 
болсақ:

а) жас нәрестелер мен балаларда, 5 жасқа 
дейін жоғары орналаскан;

э) жас нәрестелерде, көкеттің төбесі дө- 
ңестеу келіп орналасса, өкпенің қарқынды 
түрде дамуына байланысты, көкеттің күм- 
безі төмендей бастайды.

б) 60-70 бастап, көкеттің бүлшыкеттері- 
нің кері дамуына байланысты, көкеттің 
сіңірлі бөлігінің көлемі үлғая бастайды.

10. Іштің бұлшықеттерінің ерекшелікте- 
ріне токгалар болсақ:

а) жас нәрестелер мен балаларда, іштің 
бұлшыкеттері нашар дамуына байланысты, 
іштің дөңес бетінің алға қарай ығысуы сол 
себепті;

э) нэрестелерде іштің сыртқы қиғаш бұл- 
шық еттер талшықтары кысқалау келсе;

б) нэрестелерде, ішкі қиғаш бұлшыкеттің 
дисталді бұлшыкеттер талшыктары жаксы 
дамыған.

11. Қол бұлшықеттері аяқтың бұл- 
шыкеттеріне қарағанда, қызметіне бай
ланысты жақсы дамыған.

12. Адам каңкасының бүлшыкеттерінің 
салмағы, ересек адамдарда дененің жалпы 
салмағының 30-35% құрайды.

13. Адам қаңқасы бұлшықеттердің жалпы 
саны 400-ге жуык бұлшыкеттерден тұрады.

14. Көлденең жолақты бұлшыкеттердің 
сіңірлері өте берік, созылмайтын дәнекер 
тіндерден тұрады. Олардың берікгілігі, мы- 
салы:

а) санның төрт басты бұлшықеттің сіңірі 
600 кг салмаққа карсы тұрса;

э) сирақтың үш басты бүлшықеттің 
Ахил атгы сіңірі 400 кг салмаққа төзім бере 
алады.
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І-Қосымша
Адам қаңқасын пысықтауға арналған тестік сурақтар

1. Түлга сүйектері қандай топ сүйек- 
терден гүрады? Жауабы -  1.

А -  Қол сүйектерден.
Ә -  Аяк сүйектерден.
Б -  Омыртка бағанасынан.
В -  Иық белдеу сүйектерден.
2. Омыртқа баганасы қанша омырт- 

қадан түрады? Жауабы -  1.
А -  20 омырткадан.
Ә -  22 омырткадан.
Б -  32-33 омыртқалардан.
В -  28 омыртқалардан.
3. Қандай омырікалар шын омыртқа- 

ларға жатады? Жауабы -  1.
А -  Ауыз омыртқа (Atlas ).
Ә -  Біліктік омыртқа (Axis)
Б -  Қүйымшақ омыртқалар.
В -  Кеуде омыртқалар.
4. Қандай омыртқалар жалған омырт- 

қаларға жатады? Жауабы -  1.
А -  Ауыз омыртка {Atlas).
Ә -  Кеуде омыртқалар .
Б -  Бел омыртқалар 
В -  ХП-кеуде омыртка.
5. Шын омыртқалар қандай бөлік- 

терден түрады? Жауабы -  1.
А -  Денесінен.
Ә -  Қырқасынан.
Б -  Шодырынан.
В -  Қабыршақтан.
6. Қабырталар қандай топ сүйектерге 

жатады? Жауабы -  1.
А -  Жамбас белдеу сүйектерге.
Ә -  Еркін орналасқан қол сүйектерге.
Б -  Иык белдеу сүйектерге.
В -  Ми сауытының сүйектеріне.
7. Қандай қабыргалар, шын қабырта- 

таларға жатады? Жауабы -  1.
А - 1 -  кабырға.
Ә -  XI -  кабырға.
Б -  XII -  кабырға.
В -  Төс сүйегі.
8. Төс сүйегі орналасуына қарай кандай 

топ сүйектерге жатады? Жауабы -  1.

А -  Бас сүйектерге.
Ә -  Иық белдеу сүйектерге.
Б -  Тұлға сүйектерге.
В -  Жамбас белдеу сүйектерге.
9. Төс сүйегі қандай бөліктен түрады? 

Жауабы -  1.
А -  Шодырынан.
Ә -  Денесінен 
Б -  Доғасынан.
В -  Тілігінен.
10. Иық белдеу сүйектерге қандай сү- 

йектер жатады? Жауабы -  1.
А -  Тоқпан жілік сүйегі.
Ә -  Кэрі жілік сүйегі.
Б -  Сегізкөз сүйегі.
В -  Бүғана сүйегі.
12. Бүғана сүйегі, күрылысы жағынан 

қандай сүйектерге жатады? Жауабы -  1.
А -  Түтік тэрізді сүйектерге.
Ә -  Аралас сүйектерге.
Б -  Жалпақ сүйектерге.
В -  Қысқа сүйектерге.
13. Жауырын сүйегі орналасуына ка

рай, қандай топ сүйектерге жатады? 
Жауабы -  1.

А -  Түлға сүйектерге.
Ә -  Иык белдеу сүйектерге.
Б -  Жамбас белдеу сүйектерге.
В -  Қол сүйектерге.
14. Жауырын, сыртқы пішіні жагынан 

кандай сүйектерге жатады? Жауабы -  1.
А -  Түтік тэрізді сүйектерге.
Ә -  Жалпақ сүйектерге.
Б -  Қыска сүйектерге.
В -  Аралас сүйектерге.
15. Қол сүйектері қандай топ сүйек- 

терден түрады? Жауабы -  1.
А -  Иық белдеу сүйектерден .
Ә -  Жамбас белдеу сүйектерден.
Б -  Білек сүйектерден.
В -  Тұлға сүйектерден.
16. Тоқпан жіліктің, проксималды 

эпифизі кандай күрылымнан түрады? 
Жауабы -  1.
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А  -  Тоқпан жіліктің айдаршығынан.
Ә -  Тоқпан жіліктің өсіндісінен.
Б -  Тоқпан жіліктің басынан.
В -  Тоқпан жіліктің тесігінен.
17. Тоқпан жіліктің дисталді эпифизі 

қандай күрылымііан түрады? Жауабы -  1.
А -  Тоқпан жіліктің басынан.
Ә -  Токпан жіліктің мойнынан.
Б -  Тоқпан жіліктің айдаршығынан.
В -  Тоқпан жіліктің тесігінен.
18. Білек сүйектері кандай топ сүйек- 

терге жатады? Жауабы -  1.
А -  Иық белдеу сүйектерге.
Ә -  Тұлға сүйектерге.
Б -  Қол сүйектерге.
В -  Қол басының сүйектеріне.
19. Қол басынын сүйектері қандай топ 

сүйектерден түрады? Жауабы -  1.
А -  Тілерсек сүйектерден.
Ә -  Иық белдеу сүйектерден.
Б -  Алақан сүйектерден.
В -  Башпай сүйектерден.
20. Қол басының білезік сүйектері кан

дай сүйектерден түрады? Жауабы -  1.
А -  Сына тәрізді сүйектерден.
Ә -  Алақан сүйектерден.
Б -  Қайыкша тэрізді сүйектен.
В -  Текше сүйектен.
21. Жамбас белдеу сүйектері қандай 

сүйектердің қосылыстарынан түрады?
Жауабы -  1.

А -  Сегіз көз сүйегінің.
Ә -  Қүйымшақ сүйегінің.
Б -  Мықын, шат, шонданай сүйектің.
В -  Төс сүйегінің.
22. Жамбас ойысы қандай сүйектіц қо- 

сылыстарынан түрады? Жауабы -  1.
А -  Ортан жіліктің .
Ә -  Мыкын,шат, шонданай сүйектің.
Б -  Қүйымшақ сүйектің 
В -  Төс сүйектің.
23. Аяқтың еркін орналасқан сүйек- 

тері кандай топ сүйектерден түрады?
Жауабы -  1.

А -  Жамбас белдеу сүйектерден.
Ә -  Білек сүйектерден 
Б -  Сан, сирақ, аяқ басы сүйектерден.
В -  Қол басы сүйектерден.
24. Ортан жіліктің басы, ағзаның

қандай бөлігінде орналасқан? Жауабы -  1. 
А -  Денесінде.
Ә -  Проксималды эпифизінде.
Б -  Дисталді эпифизінде.
В -  Жамбас ойысында.
25. Сирақ сүйектері қандай сүйектер- 

ден түрады? Жауабы -  1.
А -  Ортан жіліктен.
Ә -  Асықты, асықты жілік шыбығы 

сүйектерден 
Б -  Кэріжілік сүйектен.
В -  Тізе тобығынан.
26. Асықты жіліктің камбала тәрізді 

сызықшасының, linae m.solei, орналаскан 
жерін белгілеңіздер? Жауабы -  1.

А -  Алдыңғы -  медиалі бетінде.
Ә -  Алдыңғы- латералді бетінде.
Б -  Артқы бетінде.
В -  Дисталді эпифизінде.
27. Аяк басының сүйектері кандай топ 

сүйектерден түрады? Жауабы -  1.
А -  Қүйымшақ омыртқалардан.
Ә -  Тілерсек, табан, башпай сүйектерден. 
Б -  Сирақ сүйектерден.
В -  Кэріжілік сүйегінен.
28. Тілерсек сүйектері сыртқы пішіні 

жағынан кандай сүйекіерге жатады? 
Жауабы -  1.

А -  Түтік тэрізді, үзын сүйектерге.
Ә -  Қысқа сүйектерге.
Б -  Сесама сүйектерге,
В -  Жалпак сүйектерге.
29. Бастың канкасы қандай топ сүйек- 

терден түрады? Жауабы -  1.
А -  Ми сауыты мен бет сүйектерден.
Ә -  Иык белдеу сүйектерден.
Б -  Сирак сүйектерден.
В -  Білек сүйектерден.
30. Ми суыгынын сүйектеріне кандай 

сүйектер жатады? Жауабы -  1.
А -  Маңдай сүйектен.
Ә -  Төменгі жак сүйекген.
Б -  Кеңсірік {vomer) сүйектен 
В -  Мүрын сүйегінен.
31. Мандай сүйегі кандай бөліктерден 

түрады? Жауабы -  1.
А -  Денесінен.
Ә -  Бүйір бөліктерден.
Б -  Қабыршақтық, көздік, мүрын белік- 

терден.
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В -  Проксималды эпифизінен.
32. Мацдай сүйек төбе сүйегімен қан- 

дай жіктер аркылы қосылыстар түзеді?
А -  Сагиталді жік арқылы.
Ә -  Тэждік жік арқылы.
Б -  Қабыршактық жік аркылы.
В -  Лэмбіде атты жік арқылы.
33. Маңдай сүйектің дөңесі (tuber fron- 

ta Іе) маңдай сүйектің қандай бөлігініц 
қай бетінде орналасқан? Жауабы -  1.

A -  Көздік бөліктің, көз шарасына қа- 
раған бетінде.
Ә -  Қабыршақтық бөліктің ми сауыты- 

на қараған бетінде.
Б -  Қабыршақтық бөліктің сыртқы бе- 

тінде.
В -  Маңдай сүйек қойнауының ішінде.
34. Сына тәрізді сүйек немесе негізгі 

сүйек қандай бөліктен түрады? Жауабы — 1.
А -  Денесінен, кіші, үлкен канатынан 

жэне қанат тэрізді өсіндісінен.
Ә -  Шодырынан.
Б -  Қылканынан.
В -  Доғасынан.
35. Сына тәрізді сүйектің, үлкен кана- 

тынын қандай беттері ажыратылады?
А -  Артқы беті.
Ә -  Қөз шарасына, ми сауытына, самай 

ойысына, самай асты ойысына қара- 
ған беттері.

Б -  Медиалді беті.
В -  Артқы ми сауытына қараған беті.
36. Сына сүйектін түрік ері, денесінің 

қай бетінде орналасқан? Жауабы -  1.
А -  Мүрын қуысына караған бетінде.
Ә -  Ми сауытына қараған бетінде.
Б -  Көз шарасына караған бетінде 
В -  Сырткы бетінде.
37. Сына сүйектің үлкен қанаты, кіші 

канатынан қандай сацылау арқылы шек- 
телген? Жауабы -  1.

А -  Жыртық тесік арқылы.
Ә -  Коз шарасының жоғарғы саңылауы 

арқылы.
Б -  ......
В -  Дөңгелек тесік арқылы.
38. Гипофиз безінің шүнкыры сына 

сүйектін қай бөлігінде орналасқан?
Жауабы -  1.

А -  Сына сүйек денесінің мүрын қуы- 
сына қараған бетінде.

Ә -  Сына сүйек денесінің артқы бетінде.
Б -  Сына сүйек денесінің ми сауытына 

қараған бетінде.
В -  Артқы бетінде.
39. Самай сүйек қанша бөліктен ти

рады? Жауабы -  1.
А -  Самай сүйектің денесіһен.
Ә -  Қабыршақтық, тастақ, дабыл бөлігі- 

нен.
Б -  Самай сүйектің денесінен.
В -  Самай сүйектің доғасынан.
40. Самай сүйектің ішкі есту тесігі, 

тастақ бөлігінің қай бетінде орналасқан? 
Жауабы -  1.

А -  Тастақ бөліктің артқы бетінде.
Ә -  Тастақ бөліктің алдыңғы бетінде.
Б -  Тастақ бөліктің сыртқы бетінде.
В -  Дабыл қуысында.
41. ¥йқы артерия өзекшесініц сыртқы 

тесігі самай сүйектін тастақ бөлігініц қай 
бетінде орналасқан? Жауабы -  1.

А -  Тастақ бөліктің арқы бетінде.
Ә -  Тастақ бөліктің алдыңғы бетінде.
Б -  Тастақ бөліктің сыртқы бетінде.
В -  Тастақ бөліктің ұшында.
42. Шүйде сүйегі, қандай бөліктен тү- 

рады? Жауабы -  1.
А -  Денесінен (базилярлы), қабыр- 

шақтық бүйір бөліктерден.
Ә -  Проксималды бөліктен.
Б -  Бүдырмақтан.
В -  Көздік бөліктен.
43. Ми сауытының алдынғы ойысы, 

мүрын куысымен қандай тесікшелер ар
кылы жалғасады? Жауабы -  1.

А -  Дөңгелек тесік арқылы.
Ә -  Жыртык тесік арқылы.
Б -  Top сүйектің тесіктелген табақша 

арқылы.
В -  Сопақша тесік арқылы.
44. Ми сауытының ортанғы ойысы, қа- 

наттацдай ойысымен қандай тесікше ар
кылы жалғасады? Жауабы -  1.

А -  Сопакша тесік арқылы.
Ә -  Дөңгелек тесік арқылы.
Б -  Қылқан тесік арқылы.
В -  Шүйде сүйегінің үлкен тесігі аркы

лы.
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ІІ-Қосымша
Сүйек аралық қосылыстарды пысықтауға арналған

тестік сүрақтар.
1. Қандай косылыстар, синхондрозды 

косылыстарға жатады? Жауабы -1.
А -  Дәнекер тінді косылыстар.
Ә -  Сүйектік тін арқылы косылыстар.
Б -  Шеміршекті тінді косылыстар.
В -  Сіңір арқылы қосылыстар.
2. Буындардың қосымша элемент- 

теріне қандай курылымдар жатады? 
Жауабы -1.

А -  Синовиалді суйықтык.
Ә -  Буын қапшығы.
Б -  Буын аралық дискі.
В -  Буын аралык қуыстық.
3. Буын аралық дискі қандай буын- 

ларда кездеседі? Жауабы -1.
А -  Иык буынында.
Ә -  Шынтақ буынында.
Б -  Шықшыт буынында.
В -  Тізе буынында.
4. Қол басының бақайшық аралық 

буындарда қандай қозғалыстар болады? 
Жауабы -1.

А -  Әкелу.
Ә -  Әкету.
Б -  Бүгу , жазу.
В -  Айналу.
5. Сары түсті байламдар арқылы қосы- 

лыстар түзеді? Жауабы -1 .
А -  Омыртқалардың денелері.
Ә -  Омыртқаның кәлденең өсінділері.
Б -  Омыртканың доғалары.
В -  Омыртқалардың буын әсінділері.
6. Иық буыны буын бетініц ерекшелік- 

теріне байланысты қандай буындарға жа
тады? Жауабы -1.

А -  Шығыр тэрізді буындарға.
Ә -  Шар тэрізді буындарға.
Б -  Бүранда тэрізді буындарға.
В -  Тегіс буындарға.
7. Көп білікті буындарға қандай буын- 

лар жатады? Жауабы -1.
А -  Иық буыны.
Ә -  Кэріжілік білезік буыны.

Б — Шықшыт буыны.
В -  Тізе буыны.
8. Жауырыннын меншікті байламын 

белгілеңіздер! Жауабы -1.
А- Құстұмсык иық байламы.
Ә -  Акромион -  бұғаналық байлам.
Б -  Құстұмсык-акромиалді байлам.
В -  Конус тэрізді байлам.
9. Бір білікті буындарға қандай буын- 

дар жатады? Жауабы -  1.
А -  Иык буыны.
Ә -  Иык шынтақ, жілік буыны.
Б -  Иык -  кәріжілік буыны.
В -  Білезік -  кәріжілік буыны.
10. Екі білікті буындарга қандай буын- 

дар жатады? Жауабы -1.
А -  Иык буыны.
Ә -  Жамбас буыны.
Б -  Кәріжілік шынтақ жілік буындары.
В -  Омыртқа аралык буын.
И. Екі білікті буындарда, сагиталді 

білік бойынша қандай қозталыстар бола
ды? Жауабы -2.

А -  Бүгіледі, жазылады.
Ә -  Әкеледі, әкетіледі.
Б -  Сыртка карай бурылады.
В -  Ішке карай бурылады.
12. Жамбас қуысы кіші жамбас куы- 

сынан кандай қурылымдар арқылы шек- 
телген? Жауабы -1.

А -  Доға тәрізді сызықша аркылы.
Ә -  Будырлы сызықша аркылы.
Б -  Самайлық сызықша арқылы.
В -  Шап байламы аркылы.
13. Жамбас ойысы кандай косымша 

анатомиялык курылымдар аркылы то- 
лыктырылган? Жауабы -1.

А -  Буын аралык дискі арқылы.
Ә -  Буын аралык мениск аркылы.
Б -  Буын ерні аркылы.
В — Гиалин шеміршегі аркылы.
14. Тізе буыны, кандай анатомиялык 

курылымдармен толыктырылган? 
Жауабы -1.

217



ТІРЕК-К.ИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

А -  Буын аралық менискімен 
Ә -  Буын аралық дискімен.
Б -  Буын ерінділерімен.
В -  Синовиалді қабықшамен.
15. Иық буыны буын бетінің түр ерек- 

шеліктеріне байланысты, қандай буын
дарга жатады? Жауабы -1.

А -  Шығыр тэрізді буындарға.
Ә -  Цилиндір тэрізді буындарға.
Б -  Жалпақ тэрізді буындарға.
В -  Шар тэрізді буындарға. .
16. Шүйде-ауыз омыртқа буыны, буын 

бетінін түр ерекшеліктеріне байланысты, 
қандай буындарга жатады? Жауабы -1.

А -  Шар тэрізді буындарға.
Ә -  Шығыр тэрізді буындарға.
Б -  Жалпақ буындарға.
В -  Айдаршық немесе эллипс тэрізді 

буындарға.
17. Омыртқаның догасы қандай бай- 

ламдар арқылы бекемделген? Жауабы -1.
А -  Сүйек аралық жарғақ арқылы.
Ә -  Сары түсті байлам арқылы.
Б -  Сүйектік тін арқылы.
В -  Шеміршектік тін арқылы.
18. Омыртқа аралық дискі, қандай қү- 
рылымдардан түрады ? Жауабы -  1.
А -  Омыртқа аралык байламнан.
Ә -  Менискілерден.
Б -  Буын аралық сүйықтықтан.
В -  Сілікпе тэрізді заттан.
19. Шықшыт буынынын буын басы, 

caput mandibulae, қай сүйекте орналасқан? 
Жауабы -  1.

А -  Сына тэрізді сүйекте.
Ә -  Төменгі жақ сүйекте.
Б -  Сына тэрізді сүйекте.
В -  Жоғарғы жақ сүйекте.
20. Орталық ауыз омыртқа біліктік 

буыны, буын бетінін түр ерекшеліктеріне 
байланысты қанша білікті буындарга жа
тады? Жауабы -1.

А -  Екі білікті буындарға.
Ә -  Үш білікті буындарға.
Б -  Бір білікті, цилиндр тэрізді буынға.
В -  Көп білікті буындарға.
21. Буындар, қандай негізгі элементтер- 

ден түрады? Жауабы -1.
А -  Буын беттерінен.
Ә -  Буын еріндерден.
Б -  Буын аралық менискілерден.

В -  Буын аралық дискілерден.
22. І-қабырга төс сүйегі мен қандай 

қосылыстар арқылы қосылған? Жауабы -1.
А -  Жіктер арқылы.
Ә -  Жарғақтар арқылы.
Б -  Шеміршектер арқылы.
В -  Буындар арқылы.
23. Физологиялық кифоз, қандай 

омыртқалардың түсында орналасқан? 
Жауабы -1.

А -  Мойын омыртқаларда.
Ә -  Бел омыртқаларда.
Б -  Кеуде, сегізкөз омыртқаларда.
В — Қүйымшақ омыртқаларда.
24. Физологиялық лордоз, қандай 

омыртқалардың түсында орналасқан? 
Жауабы-1.

А -  Мойын, бел омыртқаларда.
Ә -  Сегізкөз омыртқаларда.
Б -  Кеуде омыртқаларда.
В -  Қүйымшақ омыртқаларда.
25. Шынтақ буыны, буынды күраушы 

сүйектердіц санына карай қандай буын
дарга жатады? Жауабы -1.

А -  Жай буындарга.
Ә -  Күрделі буындарга.
Б -  Комплексы буындарга.
В -  Қисынды буындарга.
26. Кәрі жілік шынтак жілік прокси

малды буыны, буын бетінің түр ерекше- 
ліктеріне байланысты кандай буындарга 
жатады ? Жауабы -1.

А -  Шар тәрізді буындарга.
Ә -  Шығыр тәрізді буындарга.
Б -  Цилиндр тәрізді буындарга.
В -  Ер тәрізді буындарга.
27. Тоқпан жілік кәрі жілік буыны, 

буын бетінін түр ерекшеліктеріне байланыс
ты, кандай буындарга жатады? Жауабы -1.

А -  Шар тәрізді буындарга.
Ә -  Шығыр тәрізді буындарга.
Б -  Эллипис тәрізді буындарга.
В -  Жалпак буындарга.
28. Бел омыртқаның буын аралык 

буындары, буын бетінің түр ерекшелік- 
теріне байланысты кандай буындарга 
жатады? Жауабы-1.

А -  Шар тәрізді буындарга.
Ә -  Жалпак буындарга.
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Б -  Цилиндр тэрізді буындарға.
В -  Шығыр тэрізді буындарға.
29. Білезік аралық буындар қандай 

буындарға жатады? Жауабы -1.
А -  Жай буындарға .
Ә -  Күрделі буындарға.
Б -  Комплексті (кұрастырылган) 

буындарға.
В -  (Комбинированный) Қисынды буын- 

дарға.
30. Жамбас буыны буын беттерінің 

түр ерекшеліктеріне байланысты қандай 
буындарға жатады? Жауабы -  1.

А -  Цилиндр тэрізді.
Ә -  Жалпақ буындарға.
Б -  Шар (жаңғақ) тэрізді.
В -  Шығыр тэрізді.
31. Жамбас буыны қандай косымша 

буын элементтермен толықтырылған?
Жауабы -  1.

А -  Буын аралық дискімен.
Ә -  Буын аралық менискілермен.
Б -  Буын еріндермен.
В -  Сесама сүйектермен.
32. Жамбас буыны буын аралық қан- 

дай байламмен бекемделген? Жауабы -1.
А -  Жұмыр байлам, lig.capitis femoris.
Ә — Тізе тобығының байламы арқылы.
Б -  Мыкын-ортан жілік байламы арқылы. 
В -  Шат-ортан жілік байламы арқылы.
33. Тізе буыны буын аралық қандай 

шеміршекпен толықгырылған? Жауабы -1 .
А -  Буын аралық дискімен.
Ә -  Буын еріндермен.
Б -  Буын аралық менискімен.
В -  Гиалин шеміршекпен.
34. Тізе буыны буын аралық қандай 

байламмен бекемделген? Жауабы -1.
А -  Крест тәрізді байлам арқылы.
Ә -  Жүмыр байламы арқылы.
Б -  Конус тэрізді байлам аркылы.
В -  Жаргак.аркылы.
35. Сүйек аралык жарғақ қандай қо- 

сылыстарга жатады? Жауабы -1.
А -  Шеміршек аралық қосылыстарға.
Ә -  Буындарға.
Б -  Дәнекер тінді қосылыстарға.
В -  Сүйек аралық қосылыстарға.
36. Сирақ-асықты буын, буын бетінің 

түр ерекшеліктеріне байланысты, кандай 
буындарга жатады? Жауабы -  1.

А -  Жалпак буындарга.

Ә -  Шар тэрізді буындарга.
Б -  Шығыр тэрізді буындарга.
В -  Цилиндр тәрізді буындарга.
37. Табан-башпай буындары, art.tar- 

sometatarsea, буын беттерінін түр ерек- 
шеліктеріне байланысты кандай буын
дарга жатады? Жауабы -  1.

А -  Шар тәрізді.
Ә -  Шығыр тәрізді.
Б -  Жалпақ буындарга
В -  Цилиндр тәрізді буындарга.
38. Башпайдыц бакайшык аралык 

буындары, кандай буындарга жатады? 
Жауабы -  1.

А -  Шығыр тәрізді буындарга.
Ә -  Цилиндр тәрізді буындарга.
Б -  Шар тәрізді буындарга.
В -  Жалпак буындарга.
39. Асык-кайыкша буыны буын бетте- 

рінін түр ерекшеліктеріне байланысты, 
кандай буындарга жатады? Жауабы -  1.

А -  Шар тәрізді буындарга.
Ә -  Шығыр тәрізді буындарга.
Б -  Эллипс тәрізді буындарга.
В -  Бүранда тәрізді буындарга.
40. Башпайдын бакайшык аралық буы

ны, қандай байлам аркылы бекемделген? 
Жауабы -  1.

А -  Сүйек аралык байлам аркылы.
Ә -  Коллатералді байлам арқылы.
Б -  Бойлык байлам арқылы.
В -  Табанның ұзын байламы аркылы.
41. Башпай аралык буында кандай 

қозгалыстар болады? Жауабы -  1.
А -  Бүгіледі, жазылады.
Ә -  Ішке жэне сыртқа бүрылады.
Б -  Әкелінеді, әкетіледі.
В -  Айналма багытта.
42. Үлкен жамбас куысы, кіші жамбас 

куысының аралык шекарасын белгіле- 
ңіздер! Жауабы -  1.

А -  Дога тәрізді сызыкша.
Ә -  Қиғаш сызыкша.
Б -  Қылқан аралык аркылы.
В -  ¥ршық аралық аркылы.
43. Омыртканың догасы кандай бай- 

ламдар арқылы жалғасқан? Жауабы -  1.
А -  Крест тэрізді байлам арқылы.
Ә -  Дискі арқылы.
Б -  Сары түсті байлам арқылы.
В -  Жаргак аркылы.
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ІІІ-Қосымша
Булшықеттерді пысықтауға арналған тестік сұрақтар

1. Шайнау бүлшықеттері қандай бүл- 
шықеттерден гүрады? Жауабы -  1.

А -  Тэкаппар бұлшыкеттерден, m.procerus 
Ә -  Самай бұлшыкеттен.
Б -  Екі қарыншалы бұлшыкеттен.
В -  Тігінші бұлшыкетген.
2. Қүлактыц бүлшыкеттері, кандай 

бүлшықеттерден түрады? Жауабы -  1.
А -  Бет сүйектік, үлкен бүлшықеттен.
Ә -  Күлкі бүлшыкеттен.
Б -  Қанат тэрізді бүлшықеттен 
В -  Қүлақтың жоғарғы бүлшықетінен.
3.Ымдаубүлшықеттердіңқызметінбел- 

гіленіздер! Жауабы -  1.
А -  Шайнау қызметін атқару.
Ә -  Беттің терісін мимикалык қозға- 

лыска келтіру.
Б -  Шынтақ буынды жазу.
В -  Иық буынды бүгу.
4. Шайнау бүлшықеттер, қандай бүл- 

шықеттерден түрады? Жауабы -  1.
А -  Самай бүлшықетген.
Ә -  Бет сүйектік үлкен бүлшықеттен.
Б -  Бет сүйектік кіші бұлшықеттен.
В -  Теріастылық бүлшықеттен.
5. Теменгі жақ сүйектің, тәждік өсінді- 

сіне, қандай бүлшықет бекиді? Жауабы -  1.
А -  Қанат тэрізді, медиалді бүлшықет.
Ә -  Қанат тэрізді, латералді бүлшықет.
Б -  Самай бүлшыкеті.
В -  Қасты түюші бұлшыкет.
6. Төменгі жакіын, медиалді қанат тә- 

різді бүлшықеті бас сүйектін қандай сү- 
йектерден басталады? Жауабы -  1.

А -  Шүйде сүйектің шодырынан.
Ә -  Сына сүйектің денесінен.
Б -  Қанат тэрізді шүңкырдан, fossa pter- 

ygoidea.
В -  Төменгі жақтың бүрышынан.
7. Шайнау бүлшықеттердің қызметін 

белгілеңіздер! Жауабы -  1.
А -  Шықшыт буынды қоғалысқа келтіру. 
Ә -  Езуді төмен түсіру 
Б -  Иык буынды бүгу.

В -  Ерінді көтеру.
8. Мойынның беткей бүлшықеттері, 

қандай бүлшықеттерден түрады?
А -  Белдік тэрізді бүлшықеттен.
Ә -  Төс-бұғана-еміздік бүлшықеттен.
Б -  Екі карыншалы бүлшыкеттен.
В -  Алмұрт тэрізді бүлшықеттен.
9. Мойынның терен бүлшыкеттеріне, 

кандай бүлшыкеттер жатады? Жауабы -  1.
А -  Жауырын тіл асты бұлшықеттен.
Ә -  Екі қарыншалы бұлшықетген.
Б -  Сатылы бүлшықеттен.
В -  Белдік тэрізді бүлшықеттен.
10. Мойынның латералді үш бүрышы 

кандай шағын үш бүрыштардан түрады? 
Жауабы -  1.

А -  Жауырын-кеңірдек.
Ә -Жауырын-бүғаналық.
Б -  Жақ асты.
В -  Жак артқы.
11. Жақ арткы үш бүрыштың латерал- 

ді кабырғасы кандай бүлшыкеттерден тү- 
рады? Жауабы -  1.

А -  Төс бүғана еміздік бүлшыкеттен.
Ә -Төменгі жақ тіл асты бұлшыкеттен.
Б -  Шайнау бүлшыкеттен.
В -  Самай бұлшықеттен.
12. Мойынның терен бүлшыкеттерінін 

медиалді тобы кандай бүлшыкетерден тү- 
рады? Жауабы -  1.

А -  Алдыңгы, аралык артқы сатылы бұл- 
шыкеттерден.

Ә -  Бастың үзын бүлшықетінен.
Б -  Платизма атты бүлшықеттен.
В -  Бастың тік алдыңғы бүлшықетінен.
13. Трапеция тәрізді бүлшықеті, орна- 

ласуына карай, кандай аймактардыц бүл- 
іііык еттеріне жатады?

А -  Мойынның бүлшыкеттеріне.
Ә -  Арқаның бүлшыкеттеріне.
Б -  Іштің бүлшықеттеріне.
В -  Бастың бұлшықеттеріне.
14. Кеуденіц бүлшықеттері кандай бүл- 

шыкеттерден түрады?
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А -  Қабарға астылық бұлшыкеттерден.
Ә -  Трапеция тэрізді бұлшықеттерден.
Б -  Платизма атты бұлшыкеттен.
В -  Дельта тэрізді бұлшыкеттен.
15. Ромба тәрізді бүлшыкеттің бекитін 

жерін белгілеңіздер! Жауабы -  1.
А -  Жауырынның кыркасына.
Ә -  Жауырынның медиалді қырына.
Б -  Жауырынның акромиалді өсіндісіне.
В -  Қабырғалардың бұрышына.
16. Үлкен кеуде бүлшықеті, қандай 

сүйектерге бекиді ? Жауабы -  1.
А -  Тоқпан жіліктің кіші төмпешігіне.
Ә -Токпан жіліктің үлкен төмпешігіне
Б -  Жауырынның акромилді өсіндісіне.
В -  Тоқпан жіліктің үлкен төмпешігі- 

нің қырқасына.
17. Кеуде торын кеңейтетін бүлшықет- 

терді кеңейтетін бүлшықетті белгіленіз! 
Жауабы -  1.

А -  Кеуденің үлкен бүлшықеті.
Ә -  Бүғана астылық бүлшықет.
Б -  Қабырға аралық ішкі бүлшықет.
В -  Дельта тэрізді бүлшықет.
18. Қандай бүлшықет, кабырғаны тү- 

сіріп, кеуде қуысын тарылтып, тынысты 
сыртка шытару қызметін аткарады? 
Жауабы -  1.

А -  Алдыңғы, тісшеленген бүлшықет.
Ә -  Ішкі, қабырға аралық бүлшыкет.
Б -  Сыртқы, қабырға аралық бүлшыкет.
В -  Алдыңғы тісшеленген бүлшықет.
19. Диафрагманыц (көкеттіц) кызметін 

белгілеңіз! Жауабы -  1.
А -  Кеудені көтеру.
Ә -  Кеудені төмен тарту.
Б -  Тыныс алу жэне іш қуысының қы- 

сымын реттеу.
В -  Омыртканы бүгу.
20. Шап өзекшесінің қабырғаларын 

күрауға қатысушы, бүлшықеттерді белгі- 
леніздер! Жауабы -  1.

А -  Іштіц іырткы қиғаш бүлшықеті.
Ә -  Іштің ішкі қиғаш бұлшықеті.
Б -  Іштің шаршы бұлшықеті.
В -  Іштік тік бүлшықеті.
21. Шап өзекшесініц артқы кабыр- 

ғасын кұраушы, анатомиялық қүрылым- 
ларды белгілеңіздер? Жауабы -  1.

А -  Іштің сыртқы киғаш бүлшықеті.
Ә -  Іштің көлденең бүлшықеті.
Б -  Іштің ішкі қиғаш бұлшыкеті.
В -  Іштің көлденең бүлшықетгің фас- 

циялдық қабықшасы мен ішастар.
22. Шап өзекшесінін алдынғы кабыр- 

ғасын белгілеңіздер? Жауабы -  1.
А -  Сыртқы қиғаш бүлшықеттің апонев- 

розынан.
Ә -  Ішкі қиғаш бұлшыкеттен.
Б -  Көлденең бүлшықеттен.
В -  Іштің шаршы бүлшықеттен.
23. Қандай бүлшықеттер, иық буынын 

бүгеді? Жауабы -  1.
А -  Иықтың екі басты бүлшықеті.
Ә -  Иық бүлшықеті.
Б -  Шынтақ бүлшықеті.
В -  Иыктың үш басты бүлшықеті.
24. Қандай бүлшықеттер, иық буынын 

жазады? Жауабы -  1.
А -  Иықтың екі басты бұлшықеті.
Ә -  Иықтың үш басты бұлшыкеті.
Б -  Иык бұлшыкеті.
В -  Құстұмсық иык бұлшыкеті.
25. Тоқпан жілік немесе иық бүлшыкет 

өзекшесін кандай бүлшыкеттер күрауға 
катысады? Жауабы -  1.

А — Иықтың екі басты бүлшыкеті.
Ә -  Иыктың үш басты бүлшықеті.
Б -  Иық бүлшықеті.
В -  Қүстұмсық иык бүлшықеті.
26. Қандай анатомиялык қүрылымдар, 

бұлшыкет какпа, lacuna musculorum, ар- 
кылы өтеді? Жауабы -  1.

А -  Сан артериясы 
Ә -  Сан венасы.
Б -  Сан нерві, бел мықын бұлшықеті.
В -  Шәует шылбыры.
27. Қандай анатомиялык күрылымдар, 

тамырлы какпа, lacuna vasorum, арқылы 
өтеді? Жауабы -  1.

А -  Сан нерві.
Ә -  Шәует шылбыры.
Б -  Сан артериясы мен сан венасы.
В -  Жатырдың жүмыр байламы.
28. Үлкен шонданай тесігі аркылы 

кандай бүлшықеті өтеді? Жауабы -  1.
А -  Іші жапқыш бүлшықеті
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Ә -  Сыртқы жапқыш бұлшыкеті.
Б -  Алмұрт тэрізді бұлшықеті.
В -  Мықын бел бұлшыкеті.
29. Кіші шонданай тесігі арқылы кан

дай бүлшықеттер өтеді? Жауабы -  1.
А -  Алмұрт тэрізді бұлшыкеті.
Ә -  Сыртқы жапқыш бұлшыкеті.
Б — Ішкі жапқыш бұлшыкеті.
В -  Егіз бұлшықеті.
30. Сан булшықет үш бүрышыныц, tri- 

gonum femoralis, латеалді қабыргасы кандай 
бүлшықеттерден түрады? Жауабы -  1.

А -  Санның тік бұлшықеті.
Ә -  Санның жалпақ медиалді бұлшықеті. 
Б -  Тігінші бұлшыкеті.
В -  Бел мықын бұлшыкеті.
31. Сырткы жапкыш бүлшыкеггін бас- 

талатын жерін белгілеңіздер?
А -  Жапқыш жарғақтың ішкі бетінен.
Ә -  Жапқыш жарғақтың сыртқы бетінен. 
Б -  Шат сүйегінің касағасынан.
В -  Шонданай сүйегі қылқанынан.
32. Шап байламы, lig.inguinale, қандай 

бүлшықеттің апоневрозынын туындысы 
болып саналады? Жауабы -  1.

А -  Іштің көлденең бүлшықетгің.
Ә -  Іштің ішкі қиғаш бұлшыкеттің.
Б -  Іштің сыртқы қиғаш бұлшыкеттің.
В -  Іштің тік бұлшыкеттің.
33. Саннын ішке тартқыш өзекшесі, 

canalis adductorius, кандай бүлшықеттердің 
аралыгында орналасқан? Жауабы -  1.

А -  Тігінші бүлшықеттің.
Ә -  Санның тік бүлшыкеттің.
Б -  Санның ішке тартқыш бұлшыкеттері. 
В -  Тарақты бұлшықеттің.
34. Сирактын алдыңғы бүлшыкеттері, 

қандай бүлшыкеттерден түрады? Жауабы -1 .
А -  Балтыр бұлшыкстінен.
Ә -  Алдыңғы асықты жілік бұлшыкетінен. 
Б -  Такым бұлшыкеттен.
В -  Тігінші бүлшыкетген.
35. Сирақ-тақым өзекшесі, canalis 

cru- ropopliteus, кандай бүлшыкеттердін 
аралыгында орналасқан? Жауабы -  1.

А -  Сирақтың алдыңғы топ булшык- 
еттердің аралығында.

Ә -  Сирақтың латералді топ бұлшық- 
еттердің аралығында.

Б -  Сирақтың, артқы топ бұлшыкеттсрдің 
аралығында.

В -  Санның алдыңғы топ бұлшықеттердің 
аралығында.

36. Жогаргы асыкты жілік шыбыгы- 
нын жогаргы бүлшыкет өзекшесін, canalis 
musculofibularis superior, кандай бүлшыкет 
күрайды? Жауабы -1 .

А -  Асықты жілік шыбығының үзын бұл- 
шыкеті.

Ә -  Асықгы жілік шыбығының қысқа бұл- 
шықеті.

Б -  Балтыр бүлшықеті.
В -  Камбала тәрізді бұлшыкет.
37. Сирақтың латералді топ бүл- 

шыкеттері кандай бүлшыкеттерден тү- 
рады? Жауабы -  1.

А -  Камбала тэрізді бұлшыкеттен.
Ә -  Балтыр бұлшыкеттен.
Б -  Асықты жілік шыбығының бұлшық 

еттерінен.
В -  Такым бүлшықетінен.
38. Сан өзекшесінін, canalis femoralis, 

латералді кабыргасы, кандай күрылым- 
нан түрады? Жауабы -  1.

А -  Сан нервінен .
Ә -  Сан артериясынан.
Б -  Сан венасынан.
В -  Бел-мықын бүлшықеттен.
39. Сан өзекшесініц үзындыгы, канша 

өлшемге тең? Жауабы -  1.
А -  3-5 см.
Ә -  10-15 см.
Б -  0,2-0,3 см.
В -  5-6 см.
40. Сан өзекшесі түрақты немесе түрақ- 

сыз ба, түраксыз болса кандай жагдайда 
байкалады? Жауабы -  1.

А -  Тұрақты.
Ә -  Тұрақсыз,
Б -  Сан жарығы болған жағдайда.
В -  Асқазан ауырған жагдайда.
41. Сан өзекшесінің ішкі тесігі, anulus 

femoralis, немесе сақинасы қай жерде ор- 
наласқан? Жауабы -  1.

А -  Шаптың медиалді шұңкыршада.
Ә -  Қуық үстілік шүңқыршада.
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-  Шаптык латералді шұңкыршада.
-  Сан венаның медиалді капталында- 

ғы сан шүңкыршада.
!. Сан өзекшесінің, сыртқы тесігі не- 
сақинасы, anulus femoralis profundus, 

а орналасқан? Жауабы -  1.

А -  Санның үлкен венасының саңыла- 
уында, hiatus saphenus.

Ә -  Медиалді шап шұңқыршада.
Б -  Латералді шап шұңкыршада.
В -  Сан үш бүрышында.

Тірек-қимыл жүйесін пысықтауга арналған тестік 
сүрақтардың жауаптары.

1 - Б 2 3 - Б 1 - Б 23 - Б 1 - Ә 2 2 - А
2 - Б 2 4 - А 2 - Б 2 4 - А 2 - В 23 - А
3 - В 2 5 - Ә 3 - Б 25 - Ә 3- Ә 2 4 - Ә
4 - Б 2 6 - Б 4 - Б 2 6 - Ә 4 - А 2 5 - Ә
5 - Б 27 - А 5 - Б 27 - А 5 - Б 2 6 - Б
6 - Ә 28 - Б 6 - Ә 2 8 - Б 6- Б 2 7 - Б
7 - А 2 9 - Ә 7 - А 2 9 - Ә 7- А 2 8 - Б
8 - Б 30 - Б 8 - Б 30 - Ә 8- Ә 2 9 - Б
9 - Ә 31 - Б 9 - Ә 31 - Б 9 - Б 3 0 - Б
1 0 - Б 3 2 - А 10 - Б 3 2 - А 10 - Ә 31 - Ә
11 - Ә 33 - Б 11 - Ә 33 - Б 11 - А 3 2 - Б
1 2 - А 3 4 - А 1 2 - А 3 4 - А 12 - Б 33 - Б
13 - Б 35 - Б 13 - Б 35 - Б 13 - Ә 3 4 - Ә
1 4 - А 3 6 - Б 1 4 - А 3 6 - Б 14 - Ә 35 - Б
15 - В 3 7 - А 15 - В 37 - Б 15 - Ә 3 6 - А
1 6- В 3 8 - А 1 6 - В 3 8 - А 16 - В 3 7 - Б
17 - Ә 3 9 - Б 17 - Ә 3 9 - Б 17 - А 3 8 - Б
18 - В 4 0 - Ә 18 - В 4 0 - Ә 18 - Ә 3 9 - Б
19 - Ә 41 - Б 19 - Ә 41- А 19 - Б 4 0 - Б
2 0 - Б 42 - А 2 0 - Б 4 2 - А 20 - Ә 41 - В
21 - А 
2 2 - Б

43 - Б 21 - А 
2 2 - Б

43 - Б . 21 - В 4 2 - А
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ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

IV-Қосымша

Студенттердің тірек-қимыл жүйесін оқуда, 
алған білімдерін пысықтауға және пікір таластыруға 

арналған жағдайлық есептер.
1. Жалпы ұйқы артериясы, жаракаттану 

салдарынан, канның ағуын жедел тоістату 
үшін, бас бармақты VI мойын омыртканың 
тұсында, не себептен басу керек?

2. Бұғана сүйегі сынған жағдайда, сын- 
ған бұғана сүйекті емдеу үшін, отаушы 
кесіп, операция жасамай, сынған сүйектің 
үштарын ұштастырып, тек гипстеу тэсілі ар- 
қылы емдеу себебін анықтаңыздар!

3. Беттің мимикалық бүлшықеттері, суық 
тиіп бір жакты қабынған жағдайда, беттің 
сау жағына карай ауыткуы не себептен?

4. Кеңірдектің мойын бөлігінің ету жо-лы 
тарылып, тыныс алуы киынға соққан жағ- 
дайда, медициналык ота жасау, мойын 
бүлшықеттерінің қандай үш бүрышы ар- 
қылы жасалады, себебін анықтаңыздар!

5. Иык белдеу жэне арқаның мойын бө- 
лігіне суық тиіп, кабынуына байланысты, 
иығын көтеруі қиынға соқтығады, бұл жағ- 
дайда, қандай бүлшыкеттердің кызметінің 
әлсіреуінен байкалады?

6. Тоқпан жіліктің анатомиялык мойны 
деп аталуы себебі, ортан жіліктің басын, 
үршықтарынан бөліп түратындықтан екені 
түсінікгі, токпан жіліктің екінші мойнын, 
хирургиялық мойны деп аталуы себебі не- 
ліктен, себебін түсіндіріңіз!

7. Клиникалык жағдайда шүғыл жәрдем 
беру кезінде, сұйық дэрі-дэрмекті жіберу, 
бүғана астылық вена арқылы жасалуы не 
себептен, себебін түсіндіріңіз!

8. Аурухананың хирургиялык бөліміне, 
бір жақты үмасы іскен ауру келіп түсті 
делік. Ауруды тексеру кезінде, үманың 
бір жақты іскені, жэне сараптау кезінде, 
үманың ішіндегі ісікті көтерген кезде, ісіктің 
басьшуы, төмен түсіргенде ісіктің орнына 
келуі байқалды. Себебін анықтаңыздар!

9. Клиникаға келген аурудың, үлкен сан 
венаның саңылауы, chiatus saphenus, түсында 
сипағанда жұмсақ ісік байқалды, баскан 
кезде басылып, баспаған кезде тұракты ісік

анықталды. Мүндай ісік, жарықтың қан 
түрінде байкалуы мүмкін?

10. Іш қуысындағы ағзаларға, отау жасау 
үшін не себептен көпшілік жағдайда, іш 
куысына өту, іштің алдыңғы қабырғасының 
ақ сызықшасы, linae alva, арқылы жасалады, 
себебін анықтаңыздар!

11. Нәрестелердің басын сипауға болмай- 
ды. Себебін түсіндірініз!

12. Әскери борышын атқару үшін, кәмі- 
летке толған жастарды, медициналық тексеру 
кезінде, шақыртылған бір адамның жалпақ 
табан екендігі анықталды. Бүл жағдайда, 
аяқ басының жалпак табан болуына кандай 
анатомиялық қүрылымның әлсіреуінен бай
калуы мүмкін, себебін анықтандар!

13. Биік өкшелі аяк киімін киген қыз ба
ла, далада аякты дүрыс баспау салдарынан, 
сирақ асыкты буыны ісіп, сирақтың дисталді 
бөлігінің, медициналык тексеру кезінде, 
сынғаны анықталды. Бұл жағдайда, сирақ 
сүйектердің кандай бөлігінің сынуы мүмкін?

14. Шаңғышы тауда шаңғымен сырғанап, 
түрлі күрделі қимыл жасап жүргенде, абай- 
сыздан құлап, тізе буынының зақымдалу 
салдарынан орнынан тұру, тыныс алуы 
қиынға сокты делік. Бұл жағдайда, буынның 
қандай байламының зақымдалуынан бай
калуы мүмкін?

15. Тізе буынының көп жылдан бері ко
не ревматизм ауруының салдарынан, буыны 
ісіп, жүру қабілеті мүлде бүзылып, тосек 
тартып жатып қалды делік. Бүл жағдайда, 
буын куысындағы сары судың калыпты 
мелшерден коп жиналуы, тізе буынының 
кандай элементтерінің кабынуынан байка
лады?

16. 60-70 жастағы қарт адамдарда сүйек- 
тердің морт сынғыштығы жиі байқалады. 
Себебін түсіндірініз!

17. Мерзімінен асып кеткен жүкті эйел- 
дерге, перзентханада копшілік жағдайда, бо- 
сандыру үшін, табиғи жолмен емес, кесер 
эдісімен босандыру себебін анықтаңыз!
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V-Қосымша

Тірек-қимыл жүйесін пысықтауға арналған жобалар мен 
тестік суреттер

№1 -  жоба.

Ми сауыты сүйектердің тесіктері мен саңылаулары арқылы өтетін 
анатомиялық қүрылымдарды белгілецдер!

Бас сүйектің 
тесіктері мен 
санылаулары 

жэне өзекшелері, 
олардың аттары

Ми нервтерінің аттары
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— Top сүйектің 
тесіктелген 

табакшалары

-  Көру нерві 
өзекшесі

— Көз шарасының 
жоғарғы 

саңылауы

— Дөңгелек тесік

-  Сопақша тесік

-  Жыртық тесік

— Мойындырық 
тесік

— Ішкі есту тесігі
•

— Тіласты 
өзекшесі
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№2 -  жоба.

Қанат-таңдай ойысының, қуыстықтармен жэне саңылаулармен 
жалғасатын өткізгіш жолдарды белгілеңдер!

Бас сүйектің 
куыстыктары мен 
с аңы л аул ары н ы н 

аттары

Көз шара- 
сыны ңтө- 

менгі саңы- 
лауы

Жыртык
тесік

Дөңгелек
тесік

«

Сына сү~ 
йектің 

канат тэрізді 
азекшесі

Сына-таң- 
дай тесігі

Үлкен жэне 
кіші таңдай 

тесігі

-  Квздін ша- 
расы

-  Мұрын куысы

-  Ауыз қуысы

— Ми сауытынын 
артаңғы ойысы

— Жыртык тесік

№3 -  жоба.

Бас сүйектін параназальді койнаулардын мүрын қуысымен 
жалғасатын жолдарын белгілеңдер!

Мұрын куысының өту 
жолдары

Жпғарғы жак 
сүйектін 
койнауы

Top сүйек- 
тін алдыңғы 

аралык 
ұяпіыктары

Top сүйектің 
артқы 

үяшыктары

Маңдай
сүйектің
койнауы

Сына сүйекгін 
койнауы

-  Мұрын куысының 
жағарғы өту жолы

— Мұрын куысының 
аралык өту жолы

-  Мұрын қуысының 
төменгі өту жолдары
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VI-Қосымша

Тірек-қимыл жүйесін пысықтауға арналған жобалар мен 
суреттік тестер.

№1 -  жоба.

Ауыз омыртқаның жогаргы бетінін көріністерін белгілеңдер!

Ауыз омыртканын 
жоғарғы бетінін 

көріністері

4 1 7 5 6 8 3 9 2 10

-  Адцыңғы 
доғасы

-  Латералді 
массасы

-  Қабыр- 
ғалық өсіндісі

-  Көлденең 
өсіндісінің 

тесігі

-  Көлденең 
өсінді

-  Омыртқа 
артерияның 

жүлғесі

-  Артқы доғасы

-  Артқы 
төмпешігі

-  Жоғаргы
кабырғалық
шұңқырша

-  Алдьщғы 
төмпешік

№2 -  жоба.

Біліктік омыртканын жоғарғы бетіндегі көріністерді белгілеңдер!

Біліктік омыртқаның жогарғы 
бетінің көріністері

5 2 4
•

1 3

-  Жоғарғы буын өсіндісінің буын 
» беті

-  Көлденең өсінді

-  Көлденең өсіндінің тесігі

-  Қылқанды өсінді

-  Біліктік омыртқаның тісі
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№3 -  жоба.

Мойын омыртқаның жоғарғы бетінің көріністерін беліілендер!

Мойын омыргқаның анатомиялық 
кұрылымдары 5 3 1 2 6 4

-  Мойын омыртканың денесі

-  Қабырғалық өсіндісі

-  Көлденең өсіндісі

-  Жоғарғы буын өсіндісі

-  Қылканды өсіндісі

-  Көлденең өсіндісінің тесігі

№3 -  жоба.

Бас сүйектің параназальді қойнаулардың мұрын қуысымен 
жалғасатын жолдарын белгілендер!

Кеуде омырт- 
қаның анатомиялык

курылымдары
3 8 1 5 2 6 4 9 7

-  Омыртқаның 
денесі

-  Жоғарғы
қабырғалык
шұнкырша

-  Омыртканың 
жоғарғы тілігі

-  Жоғарғы буын 
өсіндісі

-  Көлденең өсіндісі

-  Қылканды өсінді

-  Төменгі буындык 
өсінді

-  Омыртқаның 
төменгі тілігі

-  Төменгі 
кабырғальщ 
шұңқырша
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№5 -  жоба.

Бел омыртқанын бүйір бетініц көріністерін белгілендер!

Бел омыртқаның бүйір 
бетінің көрінісі 5 1 7 2 4 6 3

-  Омыртқаның денесі

-  Көлденең өсіндісі

-  Жоғарғы буын өсіндісі

-  Қылқан өсіндісі

-  Еміздік тэрізді өсінді

-  Жоғарғы буын өсіндісі

-  Қосымша өсінді

№6 -  жоба.

Сегізкөз сүйегі мен қүйымшақ омыртканың 
алдыңғы бетінің көріністерін белгілендер!

Сегізкөз сүйегі мен кұйымшак 
омыртқанын алдыңгы бет көріністері 5 4 7 2 1 3 6

-  Сегізкез сүйегінің 
жамбастық тесікшелері

-  Сегізкөз сүйегінің 
латералді бөлігі

-  Сегізкөз сүйегінің 
жоғарғы буын өсіндісі

-  Негізі •

, -  Көлденең сызыкша

-  Сегізкөз сүйегінің ұшы

-  Құйымшак омыртқа
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ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

№7 -  жоба.

Сегізкөз сүйегінін дорсалді 
бетінін көріністерін белгілеңдер!

Сегізкөз сүйегінің дорсалді 
бетінін көріністері

5 1 7 9 3 4 2 6 8 10

— Сегізкөз сүйегінің 
дорсалді тесіктері

— Күлакгык беті

— Сегізкөз сүйегінің 
аральщ кыркасы

— Сегізкөз сүйегі 
өзекшесінің саңылауы

— Құйымшак омыртқаның 
мүйізшесі

— Сегізкөз сүйегінің мүйізі

— Ортаңғы сегізкөз 
сүйегінің қыркасы

— Сегізкөз сүйегінің 
дорсалді беті

— Сегізкөз сүйегінің 
атералді кырқасы

— Сегізкөз сүйегінің 
бүдырмағы

№8 -  жоба.

Бірінші, екінші кабыріалардын 
жоғарғы бетінің көріністерін белгілеңдер

Бірінші, екінші қабырғалардың 
жоғарғы бетінің көрінісі 8 5 1 4 3 6 2 7

-  Қабырғаның бүрышы

— Қабырғаның төмпешігі

— Қабырғаның мойыны

— Қабырғаның басы

— Бүғана астылык 
артерияның жүлгесі

— Алдыңғы сатылы 
бұлшыкеттің төмпешігі

— Бүғана астылык 
венаның жүлгесі

-  Қабырғаның денесі
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ҚОСЫМШАЛА Р

№9 -  жоба

Төс сүйектің алдыңғы бетінін көріністерін белгілеңдер!

Төс сүйегінің алдыңғы 
бетінің көріністері 8 4 9 3 1 6 7 4 5

-  Мойындырык тілігі

— Бұғаналык тілік

— Төс сүйегінің түткасы

— Төс сүйегінің бұрышы

— Төс сүйегінің денесі

-  Төс сүйегінің семсерлік 
ұшы

— V I-V II-қабырғаның тілігі

— III—V-кабырғалардың тілігі

— ІІ-қабырғанын тілігі

№10 -  жоба.

Бас сүйектің бүйір бегінін көріністерін белгілеңдер!

Бас сүйектің бүйір 
бетінің көріністері

10 5 2 4 1 9 3 11 8 12 7 6

-  Мандай сүйегі

— Сына сүйектің 
үлкен қанаты

— Мүрын сүйегі

-  Көз-жас сүйегі

— Бет сүйек

— Жоғарғы жақ сүйек

— Төменгі жақ сүйек

-  Қүлактың сырткы 
'  есту тесігі

— Самай сүйектің 
еміздік тэрізді өсіндісі

— Самай сүйектің 
кабыршағы

— Шүйде сүйек

-  Төбе сүйек
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ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

№11 -  жоба

Мандай сүйектің алдынғы бетінің көріністерін белгілеңдер!

Маңдай сұйектің алдыңғы 
бетінің көріністері 2 5 4 1 3 6

-  Мандай сүйектің 
кабыршақгық бөлігі

-  Маңдай сүйектің 
дөңесі

-  Мандай сүйектің 
самайлык сызықшасы

-  Бет сүйектік өсінді

-  Қас үстілік доға

-  Мүрын бөлігі

№12 -  жоба

Самай сүйектің сыртқы көріністерін белгілеңдер!

Самай сүйеетін 
сырткы көрінісі 5 4 1 13 2 9 6 10 7 II 8 12 3

-  Бет сүйектік 
есінді

-  Буынлык 
төмпешік

-  Төменгі жакгын 
шүнкыры

-  Самай-дабыл 
санылауы

-  Біз гэрііді есінді

-  Дабыл белігі

-  Сыртқы есту 
тесігі

-  Дабьіл-еміздік 
санылауы

-  Еміздік тәрізді 
өсінді

-  Біз ем ш ік тесігі

-  Сырткы 
есту тесігінін 

кылқаны

-Самай
арівриясынын

медиалді
жүлгесі

-С ам ай  сүйектін 
кабыршактык 

бөлігі
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КРСЫМШАЛАР
№13 -  жоба

Самай сүйектің ішкі бетініц көріністерін белгілеңдер!

Самай сүйектің ішкі 
бетінің көрінісі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-  Самай сүйектің 
кабыршақтық 

бөлігі

-  Доға тэрізді 
көтеріңкі

-  Дабыл кабыр- 
шақтық саңы- 

лауы

-  Самай сүйектің 
жоғарғы тастақ 

қойнау

-  Еміздік тесік

-  Сигма тэрізді 
жүлге

-  Тастақ бөліктің 
артқы беті

-  Су кұбырының 
сыртқы тесігі

-  Доға астылық 
шұңқыр

-  Ішкі есту тесігі

-  Самай сүйектің 
төменгі тастақ 

қойнау

-  Үшкіл нервтің 
батыңқысы

-  Тастақ бөліктің 
ұшы

233



TIPEK-КУІМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

№14 -  жоба

Жогаргы жақ сүйектің ішкі бетінің көріністерін белгілеңдер!

Жоғарғы жак сүйектің 
ішкі бетінің көрінісі

5 8 2 4 1 3 7 6

-  Көз-жас өзекшесінің жулгесі

-  Жоғарғы тор сүйектік қырқа

-  Төменгі тор сүйектік қырка

-  Таңдайлық қырқа

-  Күрек тістік өзекше

-  Альвеолярлы өсінді

-  Жоғарғы жақтың мүрын беті

-  Жоғарғы жақ сүйегінің қойнауы

Я
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ҚОСЫМШАЛАР

№15 -  жоба

Самай сүйектіц көлденең кесіндісіндегі анатомиялық көріністерді белгілеңіздер!

Самай сүйектін көлденең 
көсіндісі

10 2 1 5 8 3 6 4 7 9 12 11

-  Самай сүйектің 
еміздік тэрізді 

өсіндісінің үңгірі

-  Кіреберістің тесігі

-  Беттік өзектің 
ішіндегі сым таякша

-  Үлкен тастық нерв 
өзекшесінің санылауы

-  Кіші тастақ нервтің 
жүлгесі

-  Дабыл жарғағын 
керетін бұлшыкет 
өзекшесінің өзегі

-  Есту түтігінің жар
тылай өзегі

-  Ішкі ұйқы 
артериясының ішкі 

тесігі

-  ¥йқы  артерия 
өзекшесінің сыртқы 

тесігі

-  Дабыл куысы

-  Біз-емізік тесіктегі 
сым таяқша

-  Еміздік тэрізді 
ұяшықтар

-  Еміздік тэрізді 
өсіндінің ұяшыктары
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ТІРЕК-КИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

№ 16-ж оба

Жоғарғы жақ сүйектің сыртқы бетіндегі көріністерді белгілеңдер!
Жоғаргы жак сүйекгің 

сырткы көрінісі 9 5 10 1 4 7 3 8 2 6

-  Мандайлык өсінді

-  Көзжастык алдыңғы 
қыр

-  Көз шарасының 
алдыңғы жиегі

-  Көз шарасының 
астылық тесігі

-  Ит тістік шүңкыр

-  Мұрындық тілік

-  Альвеолярлы көтеріңкі

-  Жоғарғы жак сүйектік 
тесіктер

-  Көз шарасының 
төменгі жүлгесі

-  Көз шарасының 
төменгі шарасы

№ 17-ж оба

Төменгі жақ сүйектің бүйір бетінің көріністерін белгілеңдер!

Төменгі жак сүйектін 
бүйір бетінің көрінісі 5 2 6 9 11 1 10 3 7 4 8

-  Тэждік өсінді

-  Төменгі жак сүйегі 
өзекшесінің тесігі

-  Төменгі жақтың 
айдаршык өсіндісі

-  Қанат тэрізді 
бүлшыкеттің 

шұңқыры

-  Төменгі жактың басы

-  Төменгі жакгың тілігі

-  Төменгі жақтың 
мойны

-  Шайнау 
бүлшыкетгің 
бұдырмагы

-  Қиғаш сызық

-  Иектік тесік

-  Төменгі жақтың аль
веолярлы өсіндісі
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ҚОСЫМШАЛАР

№ 18-ж оба

Жауырынныц сыртқы бетінін көріністерін белгілеңдер!

Жауырынның сыртқы 
бетінің көрінісі

5 1 3 6 4 2 7

-  Жауырынның кылкан 
үстілік ойысы

-  Жауырынның қылканы

-  Жауырынның жоғарғы тілігі

-  Жауырынның кұс 
түмсык өсіндісі

-  Акрамеон

-  Жауырынның мойыны

-  Жауырынның қылқан 
астыльщ ойысы

№19 -  жоба

Қол басы сүйектерінің сырткы бетінің көріністерін белгілеңдер!
Қол басы сүйектерінің 

дорсалді бетінің 
көріністері

2 5 9 1 4 7 10 3 11 6 12 8

-  Бұршақ 
тәрізді сүйек

-  Үшкырлы сүйек

-  Жарты ай 
тэрізді сүйек

-  Қайыкша 
тәрізді сүйек

-  Ілмек тәрізді 
сүйек

-  Басты сүйек

-  Трапеция сүйегі

-  Трапеция 
тәрізді сүйек •

- I ,  II, III, IV, V 
алақан'сүйектері.

-  Саусактың 
проксималды 

бақайшыктары

Саусақтың аралық 
бақайшықтары

Саусакгың дисталді 
бақайшықтары.
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ТІРЕК-КИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

№20 -  жоба

Кіші жамбас қуысының өлшемдерін белгілецдер!

Кіші жамбас қуысының 
өлшемдері

5 4 8 9 1 3 6 10 7 11 .2

-  Кіші жамбас қуысының 
шығатын тесігінің тік 

диаметрі

«

-  Орақ тэрізді өсінді

-  Жапқыш тесіктің жарғағы

-  Шат сүйегінің қасағасының 
дискісі

-  Жапқыш тесіктің өзекшесі

-  Жамбас куысының тік 
өлшемі

-  Диагоналдік конъюгата

-  Шынайы конъюгата

-  Алдыңғы сегізкөз мыкын 
байламы

-  Анатомиялық конъюгата

-  Мүйіз
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ҚОСЫМШАЛАР

№21 -  жоба

Аяқ басы сүйектерініц сыртқы бетінің көріністерін белгілеңдер!

Он жак аяк басы 
сүйектерінің жоғарғы 

бетінік көріністері

5 1 7 6 2 8 2 9 3 10 14 13 4 12

-  Асыкты сүйек

-  Асықты сүйектің 
басы

-  Қайыкша тэрізді 
сүйек

-  Латералді сына 
тэрізді сүйек

-  Аралық сына 
тэрізді сүйек

-  Медиалді сына 
тэрізді сүйек

-  І-табан сүйек

-  Бақайшыктардың 
дисталді 

бақайшықтары

-  Башпайдьщ аралык 
бакайшыктары

-  Башпайдың 
проксималды 

бакайшыктары

-  Табан сүйектердің 
бүдырмағы

-  Текше сүйек

-  Асыкты сүйектің 
латералді өсіндісі

-  Өкше сүйек
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ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

№22 -  жоба

Қолбасы сүйектерінің буындарын белгілеңдер!

Қолбасы сүйектерінің аралық 
буындары

5 1 9 10 12 6 2 7 3 8 4 11

-  Алакан сүйектердің сүйек 
аралық байламдары •

-  Білезік алақан буындар

-  Бас бармакдың білезік 
алакандык буыны

-  Білезік сүйектердің 
ортаңғы буындары

-  Білезік аралық буын

-  Кэріжілік білезік буыны

-  Кэріжілік сүйегі

-  Буын аралық қуыстьщ

-  Дистальді кәріжілік- 
шынтақ жілік буыны

-  Буын аралык диск

-  Білезік-сүйек аралык 
байлам

-  Ілмек тэрізді сүйек

8
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КОСЫМШАЛАР

№23 -  жоба

Мойын бүлшықеттерді белгілеңдер!

Мойын бұлшықеггерінің бүйір 
бетінің көрінісі

5 2 8 1 9 3 6 4 7

-  Біз еміздік бұлшыксті

-  Төменгі жақ тіл асты 
бүлшыкеті

-  Екі қарыншалы бұлш ы кепін 
алдыңғы қарыншасы

-  Тіл асты сүйегі

-  Төс тіл асты бұлшыкеті

- Жауырын тіл асты бұлшыксті

Алдыңғы сатылы бұлшыкет

-  Трапеция тэрізді бұлшыкст

-  Екі қарыншалы 
бұлшыксттің артқы карыншасы

№А Я \
А ,

№24 -  жоба

Мойын бүлшыкеттерінін үш бүрыштарын белгілецдер!

Мойын бұлшыкеттерінің 
үшбұрыштары

2 4 1 7 9 8 10 3 5 6

Жауырын бүғана 
үшбұрышы

-  Жауырын трапеция 
үшбүрышы

-  ¥й қы  артериясының 
үшбүрышы

-  Жауырын-кеңірдек 
үшбүрышы

-  Жақ асты үшбүрышы

-  Жак арткы 
үшбүрышы

#

*
-  Төс-бүғанд-еміздік 

бүлшьщет

-  Трапеция тэрізді 
бүлшықет

-  Екі карынша 
бұлшыкеттің арткы 

карыншасы.

Жаурын тіл асты 
бүлшыкеті.
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ТІРЕК-КИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ АНАТОМИЯСЫ

№25 -  жоба
Иык және иық белдеу бүлшықеттерді белгілеціздер!

Иык жэне иык белдеу 
бүлшыкеп ері

9 5 4 1 7 2 8 11 3 10 6

-  Дельта тәріэді бұлшыкег •

-  Иык бүлшыкеті

-  Иықтың үшбасты 
бұлшықетінің 

латералді басы

-  Иықтын үшбасты 
бұлшыкеттін үзын басы

-  Төрт жақты тесік

-  Үш жакты тесік

-  Арканын аса жалпак 
бұлшыкеті

-  Үлкен жүмыр 
бұлшыкеті

-  Кіші жүмыр 
бүлшыкет

-  Қылкан асты 
бұлшыкет

-  Қылкан үстілік 
бүлшықет

1
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