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²è²æ²´²Ü 

 
§È³ïÇÝ»ñ»Ý É»½áõ ¨ µÅßÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝù-

Ý»ñÁ¦ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»ÉÇë, 

Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ´áÉáÝÇ³ÛÇ Ñéã³Ï³·ñÇ` Ï³ï³ñ»É »Ý ÙÇ 

ß³ñù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ÏÝå³ëï»Ý 

áõë³ÝáÕÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ûåïÇ-

Ù³É³óÙ³ÝÁ: ²ÛëåÇëáí µÅÇßÏ áõë³ÝáÕÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïëï³Ý³ 

³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ûáõñ³óÝ»Éáõ ¨ ÏÇñ³é»Éáõ µÅßÏ³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

ï»ñÙÇÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ: 

Ð³Ù³Ó³ÛÝ 2005 Ã. Íñ³·ñÇ, Ó»éÝ³ñÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ 72 

Å³ÙÇ Ñ³Ù³ñ, Ù»Ï áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

å³ñ³åÙáõնù ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿. 1) ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ï»ñÙÇÝ³µ³-

Ý³Ï³Ý Ýáñ ÝÛáõÃÇ Ñ³Õáñ¹áõÙ, 2) í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ³-

ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, 

ÇÝãå»ë Éë³ñ³ÝáõÙ ¹³ë³ËáëÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝå»ë ¿É ï³ÝÁ: 

´³½Ù³ÙÛ³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÷áñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ñ³Û áõë³ÝáÕÁ 

¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ É³ïÇÝ»ñ»ÝÇ ³Í³Ï³ÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É ·áÛ³Ï³ÝÇ 

Ñ»ï ë»éáí, ÑáÉáíáí áõ Ãíáí: ÆÝãå»ë ¨ Ý³Ëáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÙ  É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ Ù³ïáõóíáõÙ ¿ »ñÏÉ»½íáõÃ-

Û³Ý (Ñ³Û»ñ»Ý ¨ éáõë»ñ»Ý), ÇëÏ »ñµ»ÙÝ ¿É µ³½Ù³É»½íáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ 

ÙÇçáóáí, áñÁ ¹áó. Ð. ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ ¨ Ýñ³ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ºñ¨³ÝÇ Ø. 

Ð»ñ³óáõ ³Ýí³Ý å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ É³ïÇÝ»ñ»Ý ¨ 

ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ³ÙµÇáÝáõÙ ³ßË³ï»Éáõ »ñÏ³ñ³ÙÛ³ ÷áñÓÇ 

³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿: ²Ûë Ýå³ï³Ïáí ³í»É³óí»É »Ý թ»ëï³ÛÇÝ í³ñÅáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ÙÇçáóáí áõë³ÝáÕÝ ³í»ÉÇ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÑ³ëÏ³Ý³ ¨ 

ÏÏÇñ³éÇ ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý, ¹»Õ³·Çï³Ï³Ý, ëïáÙ³ïáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ 

ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý í»ñ³Ý³Ûí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ, 3) Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å³ñ³å-

ÙáõÝùÇ í»ñçáõÙ ïñí³Í »Ý 3-4 É³ïÇÝ»ñ»Ý Ã¨³íáñ Ëáëù Ï³Ù 

³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, áñï»Õ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, µ³é³å³ß³ñÇ Ï³Ù 

ï»ñÙÇÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃÁ ³éÝãíáõÙ ¿ ïíÛ³É å³ñ³åÙáõÝùÇ Ñ»ï: 

È³ïÇÝ»ñ»Ý Ã¨³íáñ Ëáëù»ñÁ ¨ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÝå³ëï»Ý 

³å³·³ µÅßÏÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 

 ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ýáñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÇ 

áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ³Ý³ïáÙÇ³Ý ¨ ÑÛáõëí³Í³µ³ÝáõÃÛáõÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ 

»Ý II  ÏáõñëáõÙ, Ý»ñÏ³ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ³í»ÉÇ 

Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³ïÏ³óñ»É ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý ¨ ÑÛáõë-

í³Í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ñÙÇÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ûáõñ³óÙ³Ý ¨ ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ 

·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ, áñÁ ÏÑ»ßï³óÝÇ Ñ»ï³·³ÛáõÙ 

í»ñáÑÇßÛ³É 2 ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ï³ÛáõÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñáõÙÁ: 
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àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ã»ùáõÙÝ ³í»ÉÇ ³ÏÝ³-

éáõ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ó»éÝ³ñÏáõÙ ïñí³Í »Ý ÝÏ³ñÝ»ñ, 

³ÕÛáõë³ÏÝ»ñ ¨ áõñí³·Í»ñ: 

ì»ñ³Ý³Ûí³Í »Ý ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý, µ³é³ñ³Ý³ÛÇÝ, ï»ñÙÇÝ³-

µ³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ É³ïÇÝ»ñ»Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ 

Ã¨³íáñ Ëáëù»ñÁ, Í³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñÝ áõ ß³ñÅ»ñÁ: 

ì»ñçáõÙ ïñí³Í »Ý É³ïÇÝ»ñ»Ý - Ñ³Û»ñ»Ý ¨ Ñ³Û»ñ»Ý - 

É³ïÇÝ»ñ»Ý µ³é³ñ³ÝÝ»ñ: 

Ò»éÝ³ñÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ µáÉáñ 

ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  

 Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³ÛïÝáõÙ ÀÝï³Ý»Ï³Ý 

µÅßÏáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã` åñáý. Ø.¼. Ü³ñÇÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ¨  Նորմալ 
²Ý³ïáÙÇ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹áó. Î.Ø. ´³ñáÛ³ÝÇÝ ³ñÅ»ù³íáñ ¹Çïá-

ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  
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Üºð²ÌàôÂÚàôÜ 
 

Նվիրում ենք Երևանի   

Մխիթար Հերացու անվան  

պետական բժշկական  

համալսարանի հիմնադրման  

80 ամյակին   

                        Հեղինակներ 
 

 Բժշկական Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõëáõÙ-

Ý³ëÇñ»Ý É³ïÇÝ»ñ»Ý այն բառերը և բառակցումները, որոնó ³ÙµáÕ-

çáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ բժշկաÏան ï»ñÙÇÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ:   

 Բժշկական տերմինաբանությունը կազմավորվել է բժշկութ-

յան պատմության ամբողջ ընթացքում ÑÇÝ ÑáõÝ³ñ»Ý ¨ É³ïÇÝ»ñ»Ý  
É»½áõÝ»ñÇ ÑÇÙùÇ íñ³: 

 Այս երևույթը պատմականորեն 

բացատրվում է այն եզակի նշանակությամբ, 

որ ունեցել են Հին Հունաստանի   և  Հին 

Հռոմի քաղաքակրթությունը եվրոպական 

գիտության, արվեստի, ընդհանրապես 

մշակույթի համար: 

 Բժշկական  առաջին հնադարյան 

տերմիններին  հանդիպում ենք   

Ñամաշխարհային բժշկության հոր՝ Հիպոկ-

րատի /460-370թ մ.թ.ա./ ¨ Ýñ³ Ñ»ïÝáñ¹Ý»ñÇ 

երկերում, áñáÝóáõÙ  կան բժշկական տերմինաբանության ակունք-

ները:  Հիպոկրատը թվարկում է 236 դեղաբույսի անուն, որոնցից 

նույնիսկ  մի մասն  այժմ էլ  կիրառվում է դեղատոմսերում:   

 Հին աշխարհի հնագույն ժամանակներում բժիշկների միջև 
հաղորդակցման միջազգային լեզուն եղել է հին  հունարենը: 

Լատիներեն լեզուն եղել է լատինացիների սկզբնական լե-

զուն: Լատինացիները ապրում էին Ապենինյան թերակղզու կենտ-

րոնում, Տիբեր գետի շրջակայքում: Նրանք մ.թ.ա. 8-րդ դարում 

հիմնել են Հռոմ քաղաքը: Դարերի ընթացքում մղած երկարատև 

նվաճողական պատերազմների հետևանքով ÑéáÙ»³ցիները հիմնել 
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են հռոմեական պետությունը, որը նվաճեց Կարթագենը, Մակե-

դոնիան, Հունաստանը, Գալիան, Իսպանիան, Բրիտանիան, Եգիպ-

տոսը, Սիրիան, Միջին Ասիան մինչև Հայաստանի սահմանները: 

Այսպիսով, լատիներենը դարձավ հսկայական  պետության պե-

տական լեզուն, որի վրա մեծ ազդեցություն ուներ հունարեն լեզուն: 

Հունարենի հետ աճում է նաև լատիներենի դերը մշակույթի 

և գիտության մեջ, երևան են գալիս հռոմեացի բնագետների և 

բժիշկների աշխատություններ:  

Îայսրության դարաշրջանի հետդասական լատիներենáõÙ 

/մ.թ.ա. 1-ին - մ.թ. 2-րդ դդ./ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ստեղծվում է բժշկական 

գրականու-թյունը: Այս ժամանակի ամենահայտնի ստեղծագոր-

ծություններն են Ավլոս Կոռնելիոս  Կելզոսի /մ.թ. 1-ին դ./ «Բժշկութ-

յան մասին»  ութ  գիրքը , հույն փիլիսոփա , գիտնական , բժիշկ   և 

դեղագործ Կլավդիոս Գալենի  /շուրջ 130-200թ./ բազմահատոր  

աշխատանքները, որը գրել է հունարեն, թեև   ապրել է Հռոմում, 

Լուցիոս Սենեկաի /մ.թ.ա. 1-ին դ./ «Բնագիտության  հարցերը» ու 

Պլինիոս  Ավագի  /շուրջ 23-79 մ.թ./ «Բնագիտական պատմություն» 

37 գրքից  հանրագիտարանը: Կելզոսից հետո գրված հռոմեացի 

գիտնականների և բժիշկների գործերում հաճախ օգտագործվում են 

հույների աշխատություններից փոխառնված տերմիններ, ընդ 

որում հունարեն բառերը ներմուծվում են լատիներենի միջոցով՝ 

լատինացված կամ էլ առանց փոփոխության: Այսպիսով, դեռ 
անտիկ աշխարհում բժշկական տերմինաբանությունը սկսում է 
կազմավորվել հունալատիներեն երկլեզու հիմքի վրա: 
 Հռոմեական կայսրության անկումից հետո (476Ã.) Եվրո-

պայում V-IX դարերի ընթացքում տեղական ժողովրդական   

լատիներենի հիման վրա առաջանում են ռոմանական /Roma- 

Հռոմ/ լեզուները՝ պորտուգալերենը, իսպաներենը, ֆրանսերենը, 

իտալերենը, ռումիներենը և այլ մանր լեզուներ: 

Վերածննդի դարաշրջանում /15-16դդ./ Եվրոպան վերա-

դառնում է ÑáõÝ³É³ïÇÝ»ñ»Ý մոռացված անտիկ ժառանգությանը: 

Սկսվում է գիտության, արվեստի բուռն զարգացումը և այդ 

ժամանակ «Հումանիստական լատիներենը» նոր վերելք է ապրում: 

Դպրոցներում ու համալսարաններում ուսումնասիրում են 
լատիներենը, նրա միջոցով վարում գիտական բանավեճերը, գրում 
գիտական աշխատությունները և ուսումնական ձեռնարկները: 
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Լատիներենը ձեռք է բերում միջազգային լեզվի կարգավիճակ և 
հենց այս ժամանակ է, որ դրվում են ժամանակակից գիտական 

տերմինաբանության հիմքերը: 
 Իսկական, գիտական անատոմիան և 

անատոմիական տերմինաբանությունը 

ստեղծել է ֆլամանդացի Անդրեաս Վեզա-

լիոսը /1514-1564/, որը գրել է «Մարդկային 

մարմնի կառուցվածքի մասին» իր հիմնարար 

աշխատությունը լատիներեն լեզվով: 

 17-րդ դարում անգլիացի ականավոր 

բժիշկ, արյան շրջանառությունը հայտնա-

գործող àõիլիամ Հարվեյը /որը դրեց գիտա-

կան ֆիզիոլոգիայի հիմքերը/ լատիներեն լեզվով է գրել 

«Անատոմիա-կան  հետազոտություն կենդանիների սրտի և  ար-

յան շրջանառության մասին» նշանավոր աշխատությունը: 

 18-րդ դարում /Լուսավորության 

դարաշրջանում/ ստեղծվում է կայուն 

ավանդույթ, որի համաձայն գիտական 

հասկացությունները արտահայտվում են 

հունա-լատիներեն տերմիններով:  Լատի-

ներեն լեզվով են գրել եվրոպացի ակա-

նավոր գիտնականներ Բեկոնը, Գոբսը, 

Նյուտոնը, Դեկարտը, Լայբնիցը, Կոպեր-

նիկը, Պարացելզոսը, Կարլ Լինեոսը և շատ 

ուրիշներ: 

 1723թ. Ստոկհոլմում և 1736 թ. 

Լոնդոնում լատիներեն լեզվով լույս են տե-

սել մեր ժողովրդի պատմահայր Մովսես Խորենացու աշխատու-

թյունները: 

 Ամբողջ 19-րդ դարի ընթացքում Մոսկվայի Լազարյան 

ճեմարանում, որը հետագայում վերանվանվեց «Արևելյան 

լեզուների ինստիտուտ», լատիներեն և ֆրանսերեն լեզուների 

ուսուցումը պարտադիր էր: 19-րդ դարում շատ գիտնականներ 

իրենց աշխատությունները դեռևս գրում էին լատիներեն լեզվով, 

օրինակ՝ ռուս մեծագույն վիրաբույժ Ն.Ի. Պիրոգովը /1810-1881/, 
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ականավոր դեղագետ Ի. Դյադկովսկին և ուրիշներ: Հիվանդության 

պատմությունները գրվում էին լատիներեն: 

 Հայ հեղինակներից ականավոր հրապարակախոս՝ Ստե-

փանոս Նազարյանը 1841թ.-ին Դորբատի /Տարտու/ համալսա-

րանում պաշտպանել է լատիներեն լեզվով գրված «Sparta et 

Athenae» /«Սպարտան և  Աթենքը»/ դոկտորական թեզը: Բժիշկ 

Հարություն  Հովհաննիսյանը «De epilepsia» /«Ընկնավորության 

մասին»/ թեմայով իր դոկտորական թեզը գրել է լատիներեն: 

Սողոմոն Տեր-Ղուկասյանը  առաջին հայ բժիշկն էր, որ 1824թ.-ին 

Մոսկվայի համալսարանում լատիներեն լեզվով գրեց և պաշտ-

պանեց «De lue Venerea» /«Սիֆիլիսի մասին»/ դոկտորական թեզը: 

 Այսպիսով, բժշկության ամենատարբեր բնագավառների 

հեղինակություններ դարերի ընթացքում հարստացրել են 

հունալատիներեն տերմինաբանությունը: Հենց այս ավանդույթն էլ 

մինչև օրս դեռ կարգավորում է ժամանակակից բժշկական տերմի-

նաբանության լեզվական զարգացումը: Նույնիսկ մեր օրերում, երբ 

անգլերենը դարձել է աշխարհում ամենատարածված լեզուն, 

ժամանակակից անգլերենի բժշկական տերմինաբանության 75 

տոկոսը հունալատինական  ծագում ունի: 

 Աշխարհի շատ երկրներում դեղատոմսերը գրվում են 

համաձայն լատիներենի քերականության կանոնների :  

 1955թ. Փարիզում ընդունված անատոմիական միջազգային 

անվանացուցակը «Nomina anatomica»  և 1970 թ. Լենինգրադում՝ 

հյուսվածաբանական միջազգային անվանացուցակը «Nomina 

histologica», բուսաբանական, կենդանաբանական ու դեղագիտա-

կան անվանացուցակները ոչ միայն բաղկացած են հունարեն ու 

լատիներեն բառարմատներից այլև գրված են լատիներեն: Այսպես, 

օրինակ՝ Առողջապահության Միջազգային Կազմակերպությունը 

պարբերաբար հրատարակում է «Pharmacopea internationalis» 

/«Միջազգային Ֆարմակոպեա», որտեղ յուրաքանչյուր դեղանյութի 

անուն  տրված է միջազգային  լատիներեն անունով, որը պարտա-
դիր է բոլոր երկրների համար:  
 Լատիներենը  ներկայումս հանդիսանում է միջազգային 

օժանդակ լեզու, որի հիման վրա զարգանում են և հետագայում էլ 

կզարգանան գիտական ու այդ թվում նաև, բժշկական տերմի-

նաբանությունները: 
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E P I T O M E C O M M E N T A R I O R U M 

MOYSIS ARMENI DE  O R I G I N E  & R E G I B U S 

 

ARMENORUM 
ET 

PARTHORUM 
ITEM 

S E R I E S  P R I N C I P U M 

I B E R I Æ 
ET  

GEORGIÆ, 
 

 

CUMNOTIS & OBSERVATIONIBUS H E N R I C I   B R E N N E 

R I, 

Accessit ejusdem EPISTOLA  

Ad plur. reverend. et celeberrim. 

Doct. E R I C U M    B E N Z E L I U M DE PRÆSENTI STATU 

QUARUNDAM GENTIUM ORIENTALIUM 

 

STOCKHOLMIÆ 
Typis ac impensis JOH. LAURENT. HORRN, 

Reg. Antiq.Arch.Typogr. Anno-MDCCXXIII. 
 

Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý É³ïÇÝ»ñ»Ý 

Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ïÇïÕáë³Ã»ñÃÁ 
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DE LUE VENEREA 

 

DISSERTATIO 

 
INAUGURALIS 

PATHOLOGIGO-THERAPEUTICA,  

QUAM EX AUCTORITATE AMPLISSIMI 

MEDICORUM ORDINIS CAESAREAE 

UNIVERSITATIS MOSQUENSIS, 

PRO GRADU DOCTORIS MEDICINAE 

 
summisque in Medicina honoribus et immunitatibus legitime 

consequendis elaboravit et die 17decemberis anni 1824  
publice defendet 

 
CHIRURGUS CLASSIS Imae. 

SALOMON TERHUKASOW. 

 
M O S Q U A E. 

1 8 2 4 
TYPIS UNIVERSITATIS CAESAREAE. 

 
êáÕáÙáÝ î»ñ-ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ¹áÏïáñ³Ï³Ý Ã»½Ç ïÇïÕáë³Ã»ñÃÁ 
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NUM VINTCURA AORTAE ABDO- 

MINALIS IN ANEURYSMATE IN- 
GUINALI ADHIBITU FACILE AC 

TUTUM SIT REMEDIUM? 

 

 
DISSERTATIO INAUGURALIS 

CHIRURGICA. 

 

 

QUAM 

UT  GRADUM 

DOCTORIS  MEDICINAE 

 

OBTINEAT, DEFENDET 

 
AUCTOR 

 

 
P   I   R   O   G   O   F     F. 
_____________________________  

DORPATI LIVONORUM, 

 

TYPIS J.C. SCHÜNMANNI, TYPOGRAPHI ACADEMICI,                            
MDCCCXXXII. 

 

(Ն.Ի. Պիրոգովի դոկտորական թեզի տիտղոսաթերթը) 
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C A R O L I    L I N N A E I 

 
S:AE R: Giae M: TIS Sveciae ARCHIATRI; MEDIC. & Botan.   

PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI; 

nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS. 

UPSAL. STOCKH. SOC.& PARIS. CORESP. 

 
 

 

SPECIES 

PLANTARUM, 

 
EXHIBENTES 

PLANTAS RITE COGNITAS, 

AD 

GENERA RELATAS, 

CUM 

DIFFERENTIIS SPECIFICIS, 

NOMINIBUS TRIVIALIBUS, 

SYNONYMIS SELECTIS, 

LOCIS NATALIBUS, 

SECUNDUM 

SYSTEMA SEXUALE 

DIGESTAS 

 

 

TOMUS I 

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciae & S.R. M:tis Polonica ac Electoris 

Saxon. 

 

 

HOLMIAE, 

IMPENSIS LAURENTII SALVII 

1753 

 

Î³ñÉ ÈÇÝ»áëÇ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý ïÇïÕáë³Ã»ñÃÁ  
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 17 
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ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

I ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 1. ԼԱՏԻՆԵՐԵՆԻ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ 

 
Լատիներենի այբուբենը բաղկացած է 25 տառից: 

Տպագիր Ձեռագիր Անվանում Արտասանություն 

A a A a ա ա 

B b B b բե բ 

C c C c ցե ց կամ  կ 

D d D d դե դ 

E e E e է է 

F f F f էֆ ֆ 

G g G g գե գ 

H h H h հա հ 

I i I i ի ի 

J j J j յոտա յ 

K k K k կա կ 

L l L l էլ լ 

M m M m էմ մ 

N n N n էն ն 

O o O o օ օ 

P p P p պե պ 

Q q Q q կու կ 

R r R r էռ ր/ռ/ 

S s S s էս ս 

T t T t տե տ 

U u U u ու ու 

V v V v վե վ 

X x X x իքս քս 

Y y Y y իփսիլոն /իգրեկ/ ի 

Z z Z z զետա զ 
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Լատիներենի ուղղագրությունը հնչյունաբանական է, 

այսինքն՝ արտաբերում է բառի, հնչյունի ճշգրիտ արտասա-

նությունը: Համեմատեցեք՝ լատ. latina /լատինա/, անգլ. latin laetin 

/լետին/, ֆր. latin latẽ /լատեն/ լատինական, լատիներեն: Այս 

տարբերությունը ավելի ակնհայտ է, երբ համեմատում ենք ձայնա-

վորները լատիներենում և անգլերենում: Լատիներենում ձայնա-

վորները արտասանվում են այնպես, ինչպես համապատասխան 

ձայնավորները հայերենում: 

J(j) տառը փոխառնված է XVI դարում եվրոպական 

լեզուներից և գրվում է միայն ձայնավորներից առաջ, օրինակ՝, 

junctura /յունկտուրա/ միացում:  

Բացառություն են կազմում հունական ծագում ունեցող 

բառերը, որտեղ ձայնավորից առաջ գրվում է i և արտասանվում է 

ինչպես ի, օրինակ՝ Iodum /յոդում/ - յոդ: 

Բժշկության մեջ ընդունված է մեծատառով գրել նաև 

դեղաբույսերի և դեղամիջոցների անունները, օրինակ՝ solutio 

Urotropini /սոլուցիո Ուրոտրոպինի/ - ուրոտրոպինի լուծույթ: 

 Լատիներենի ձայնավորներն են՝ a, e, i, o, u, y: 

 Մյուս հնչյունները բաղաձայններ են:           

 

 

§ 2. ԵՐԿԲԱՐԲԱՌՆԵՐ 
 

Երկբարբառը երկու  տարբեր ձայնավորների միացություն  

է, որն արտասանվում է մեկ հնչյունով կամ մեկ վանկով:  

Երկբարբառներն են՝ ae, oe, au, eu:  

Ae արտասանվում է ինչպես է, օրինակ՝ costae /կոստէ/ - 

կողեր, haema /հէմա/ - արյուն: Oe արտասանվում է ինչպես 

գերմաներեն ö, ֆրանսերեն eu, օրինակ՝ oedema / öդեմա/- այտուց, 

amoeba /ամöբա/- ամեոբա: 

Au արտասանվում է  ինչպես աու մեկ վանկով, օրինակ՝ au-

ris /աու-րիս/- ականջ: 

Eu արտասանվում է ինչպես էու մեկ վանկով, օրինակ՝ neu-

ron /նեու-րոն/ - նյարդ, նյարդաբջիջ, նեյրոն: Au և eu 

երկբարբառներում շեշտը դրվում է a և e ձայնավորների վրա: 
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Եթե ae, oe տառակապակցություններում պետք է 

արտասանել յուրաքանչյուր ձայնավորն առանձին-առանձին, e-ի 

վրա դրվում է՝ երկու կետ կամ երկարության նշան /-/, օրինակ՝ 

aër/աէր/ - օդ, Aloë /ալոէ/- հալվե: 

 

§ 3. ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 
 

C-ն արտասանվում է ինչպես կ կամ ց: Բաղաձայններից և 

a, օ, ս ձայնավորներից առաջ, ինչպես նաև բառավերջում 

արտասանվում է «կ», օրինակ՝ costa/կոստա/ - կող, medicus 

/մեդիկուս/ - բժիշկ, lac /լակ/ - կաթ: Արտասանվում է «ց»  ի և ö 

հնչյուններից, այսինքն՝ e, i, y տառերից  և ae, oe երկբարբառներից 

առաջ, օրինակ՝ cella/ցելլա/- բջիջ , acidum /ացիդում/- թթու, cytus 

/ցիտուս/ - բջիջ /հուն./, caecus (cecus) /ցեկուս/ - կույր, cöena  /ցօÝա/ - 

×³ß: 

Առաջարկում ենք c տառի արտասանության հետևյալ 
սխեման.   

 
K-ն արտասանվում է ինպես կ: 

Բժշկական տերմինաբանության մեջ k տառը օգտա-

գործվում է հազվադեպ, հիմնականում հունական, ավելի հազվա-

դեպ՝ այլ ծագումով բառերում, օրինակ, Kalium/արաբ.//կալիում/ - 
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կալիում: Հունական ծագումով բառերում հաճախ k-ն փոխարին-

վում է c - ով, օրինակ՝ cystis /ցիստիս/-, միզապարկ, sceleton 

/սցելետոն/: 

Q-ն միշտ գործածվում է ս-ի հետ, և արտասանվում է կվ, 

օրինակ՝ quinta /կվինտա/- հինգերորդ, obliquus/օբլիկվուս/ -թեք: 

Տ-ը ընդհանրապես արտասանվում է ս, օրինակ՝ musculus 

/մուսկուլուս/ -մկան, fossa /ֆոսսա/ - փոս, փոսիկ: Եթե s-ը գտնվում 

է երկու ձայնավորի կամ ձայնավորի և m,n բաղաձայնների միջև, 

արտասանվում է զ, օրինակ՝ basis /բազիս/ - հիմք, protoplasma 

/պրոտոպլազմա/ - նախանյութ, mensis /մենզիս/ - ամիս: 

X -ը արտասանվում է քս, օրինակ՝ radix /ռադիքս/- արմատ, 

externus /էքստերնուս/ - արտաքին:  

Y-ը գրվում է միայն հունական ծագում ունեցող բառերում և 

արտասանվում է ինչպես հայերեն ի*
, օրինակ, tympanum /տիմպա-

նում/ - թմբուկ, coccyx /կոկցիքս/ - պոչուկ: Հունարենից վերցրած 

բառերում հանդիպում ենք թե i, թե y տառերին, որոնք 

արտասանվում են ի: 

Z -ը արտասանվում է զ հունական ծագումով բառերում, 

օրինակ՝ zygoma /զիգոմա/ - այտ, Azotum /ազոտում/ - ազոտ: Ոչ 

հունարեն բառերում արտասանվում է ց, օրինակ՝ Zincum- 

(ցինկում) ցինկ /գերմաներեն/: Դեղանյութերի անունների - (a)zol-,   

- (a)zin-, -zid - ածանցներում z տառը ցույց է տալիս, որ նյութի 

բաղադրության մեջ ազոտ կա / Sulfadimezinum/:            

  

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
 

1.  Ինչպիսի՞ն է լատիներենի ուղղագրությունը: 

2.  Ինչպե՞ս են արտասանվում լատիներենի ձայնավորները: 

3. Որո՞նք են երկբարբառները և ինչպե՞ս են արտասանվում: 

Գրեցե՛ք օրինակներ արյուն…, կողեր….., ³Ûïáõó.........: 

4. Ո՞ր դեպքում երկբարբառի e-ն առանձին է արտասանվում: 

Գրեցե՛ք օրինակներ, a...r - օդ, Alo…հալվե: 

                                                 
*
  Հունարենում y-ը արտասանվում էր ü /ինչպես գերմաներենում/ 
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5.  Ինչպե՞ս է արտասանվում c-ն: Գրեցե՛ք օրինակներ …lavicula - 

անրակ,  …ytus- բջիջ: 

6.  Ի՞նչ ծագում ունի k-ն: Գրեցե՛ք օրինակներ s…eleton - կմախք: 

7. Ո՞ր տառակապակցությունով ենք արտահայտում կվ-ն: Գրեցե՛ք 

օրինակներ obli…us – թեք, …inta հինգերորդ: 

8. Քանի՞ ձևով են արտասանվում s և  z-ն: Գրեցե՛ք օրինակներ 

մկան…, հիմք…, ազոտ…, ցինկ…: 

9.  Y-ը ցույց է տալիս բառի … ծագումը: Օրինակ՝  t…mpanum - 

թմբուկ,           cocc…x - պոչուկ: 

10. х-ը արտասանվում է….. , օրինակ արմատ ….: 

 

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. Կարդացե՛ք և բացատրե՛ք տառի կամ տաոամիացռւթյան 

կանոնը.         
I, J Tibia, pilula, sirupus, radius, Iodum, instrumentum,  junctura, 

major, juventus.    

Ae, oe, aë, oë, au, eu. 

Aesculapius, aegrotus, diaeta, paediater,  Oestradiolum, 

Foeniculum, poena, aër, anaërobus, Aloë, poëta, uropoëticus, Aurum, auris, 

autopsia, pneuma, neuron, eupnoë. 

C  Fractura, costa, medicus,  lac, acidum, cytus, s.*
*
 cella, cystis, 

caecus, cancer, cito, Hippocrates, Calcium, medicina, cyanus, Cicero, 

vaccinum, bucca, buccae, coena, cerebrum, coccygeus,  sulcus. 

K Kalium, skeleton, kystis, guttae Botkini . 

Q Quinta, obliquus, aqua,  antiquus,  quarta. 

S Musculus, fossa, basis, analysis,  sutura, osseus, Caesar, incisura.  

X,Y,Z Maxilla, radix, coccyx, tympanum, Amygdala, zygoma, Azotum, 

protozoa, benzoë, Sulfadimezinum, Norsulfazolum, Zincum. 

 

2. ¶ñ»ó»ù ×Çßï Ó¨Á. ³Ûïáõó  

³. edema   µ. aedeme   ·. oedema  ¹. eodema 

 

3.¶ñ»ó»ù ×Çßï Ó¨Á. åáãáõÏ 

³. cokcyx   µ. coccyx   ·. cokcys  ¹. kocciks 

4..¶ñ»ó»ù ×Çßï Ó¨Á. ÏáÕ»ñ 

³. coste  µ. koste    ·. costae  ¹. kostae 

                                                 
* s. – sive, seu - կամ 



 23 

II ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

§ 4. Y-ի ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Y- ի ուղղագրությունը հեշտացնելու համար պետք է  հիշել. 

ա/ հետևյալ հունարեն նախածանցները.   

hyper - գեր, նորմայից բարձր, hypertonia - գերճնշում, բարձր 

ճնշում, զարկերակային ճնշման բարձրացում: 

hypo - թույլ, ենթա hypotonia - թերճնշում, ցածր ճնշում, 

զարկերակային ճնշման իջեցում, hypogastricus - ստորորովայնային: 

sym-, syn-, sy - միասին, համա symbiosis - համակեցություն, 

systole - սրտի կծկում, սիստոլա:  
s.- seu, sive- կամ cystis s.vesica urinaria- միզապարկ, cystitis 

միզապարկի բորբոքում. 

dys - խախտում, խանգարում, dyspepsia - մարսողության 

խանգարում: 

բ/ հետևյալ հունական արմատները. 

hydor s.aqua - ջուր, Hydrogenium - ջրածին.  

oxys s.acidus /ածակ./ թթու, Oxygenium - թթվածին. 

glykys-քաղցր, glykaemia-շաքարարյունություն, շաքարի պարունա-

կáõթյունը արյան մեջ նորմի սահմաններում, գլիկէմիա. 

pyr- կրակ, ջերմություն,  

Pyranalum - պիրանալ, հակաջերմ դեղամիջոցի անուն. 

pyon - թարախ, pyaemia – թարախարյունություն 

kytos (cytus) s.cella - բջիջ, cytologia - բջջաբանություն. 

mykes s.fungus - սունկ, Streptomycinum - ստրեպտոմիցին.  

cystis s.vesica urinaria- միզապարկ, cystitis միզապարկի բորբոքում. 
 

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. Կազմեցե՛ք բարդ բառեր համապատասխան հունարեն 

նախածանցի միջոցով /բանավոր/: 

գերսնում, գերզարգացում--------trophia, թույլ սնում,  թույլ 

զարգացում------- 

արյան ժամանակավոր ներհոս դեպի մի օրգան, տեղային 

արյունալիություն--------aemia. 

ճնշման խանգարում-------tonia, բարձր ճնշում …., ցածր ճնշում ---- 

հոդերի միացում-------arthrosis  սնման, զարգացման խախտում------- 
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trophia 

կապանակցում--------desmosis համաչափություն-------metria 

 

2. Տրված բարդ բառերում բացատրե՛ք հունական արմատների և 

նախածանցների իմաստը. 

hypoxaemia, dysaemia, hyperglykaemia, hypoglykaemia, Amidopyrinum, 

leucocytus (leukos-սպիտակ), cystalgia (algos - ցավ), Synthomycinum, 

hydrolysis pyaemia 

 (lysis -քայքայում), hydrotherapia (therapia-բուժում), oxygenotherapia  

 

3.1.¶ñ»ó»՛ù ×Çßï Ó¨Á. ó³Íñ ×ÝßáõÙ  

³. hypertonia µ. dystonia   ·. hypotonia ¹.  hipotonia 
3.2. ¶ñ»ó»ù ×Çßï Ó¨Á. ÃÃí³ÍÇÝ 
³. hypoxia µ. Oxigenium   ·. Hydrogenium  ¹.  Oxygenium 

3.3. ¶ñ»ó»ù ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ. տեղային արյունալիություն 
³.glykaemia   µ. hypotonia  ·. dystrophia   ¹.  hypotrophia    ե.hyperaemia 

 

§ 5. ՏԱՌԱԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ա) Լատիներեն տառակապակցություններ 
 

ngu տառակապակցությունը ձայնավորից առաջ 

արտասանվում է նգվ, օրինակ՝ lingua /լինգվա/ - լեզու, sanguis 

/սանգվիս/ - արյուն: 

ti տառակապակցությունը ձայնավորից առաջ 

արտասանվում է ցի, օրինակ՝ substantia /սուբստանցիա/ - նյութ, 

tertius /տերցիուս/ - երրորդ:  

բ) Հունարեն տառակապակցություններ 

Ch, ph, th, rh տառակապակցություններով գրվող բառերն 

ունեն հունական ծագում: 

Ch արտասանվում է խ. chorda /խորդա/- լար, psyche 

/պսիխե/ - հոգի:  

Ph արտասանվում է ֆ.pharmacon /ֆարմակոն/ - դեղանյութ, 

physica - ֆիզիկա: 

Th արտասանվում է թ. aether /էթեր/ - եթեր, thorax /թորաքս/ 

- կրծքավանդակ:  

Rh գրվում է միայն բառասկզբում և արտասանվում է ռ. 

rhaphe s. raphe /ռաֆե/ -կար, rheumatismus -  Ñá¹³ó³í, é¨Ù³ïÇ½Ù: 
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Rrh գրվում է միայն բառամիջում և արտասանվում է ռ. 

haemorrhagia /հեմոռագիա/ - արյունահոսություն: 

Տ-ի հետ ch -ն արտասանվում է սխ. ischium /իսխիում/ -

նստոսկր: 

 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
 

1.  Ի՞նչ պետք է հիշել y-ի ուղղագրության համար: 

2. Ինչպե՞ս են արտասանվում su, ti, ngu տառա-

կապակցությունները: Գրեցե՛ք օրինակներ: 

3. Հունարեն ծագումով «ֆ» գրում ենք…., «թ» …., «ռ»…, բառա-

սկզբում … երկտառը, բառամիջում…, «սխ» եռատառը... Գրեցե՛ք 

օրինակներ:     

                        

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1.Կարդացե՛ք  և բացատրե՛ք տառամիացռւթյան արտասանության 

կանոնը. 
Ngu Lingua, lingualis, sanguis, unguentum 

Ti          Substantia, tertius, injectio, solutio, Liquiritia, rotatio. 

Ch Chorda, Chlorum, saccharum,  chirurgia, psychiatria. 

Ph Pharmacon, pharmacologia, esophagus, phosphorus, symphysis, 

encephalon. 

Th    Aether, thorax, pathologia, phthisis,  Althaea, sympathicus, 

cholelithiasis, theatrum. 

Rh, Rrh Rhaphe (raphe), rheumatismus, haemorrhagia, pneumorrhagia, 

haemorrhoides, Glycyrrhiza.                                                       
Sch Schola, ischias, schema. 

 

2. Գրեցե՛ք ×Çßï Ó¨Á. ³ñÛáõÝ 

³. sanqvis µ. sanguis  ·. sanquis ¹.  sangvis 

3. Գրեցե՛ք ×Çßï Ó¨Á. »Ã»ñ 

³. eter  µ. ether     ·. aeter  ¹.  aether 

4. Գրեցե՛ք ×Çßï Ó¨Á. ¹»Õ³ÝÛáõÃ 

³. farmacon µ. pharmacon   ·. farmakon ¹.  farhmacon 
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§ 6. ՇԵՇՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Լատիներենում շեշտը վերջին վանկի վրա չի դրվում: Այն 

դրվում է վերջից հաշված երկրորդ կամ երրորդ վանկի վրա: Շեշտը 

պայմանավորված է նախավերջին վանկի ձայնավորի տևողութ-

յամբ: Դասագրքերում և բառարաններում նախավերջին վանկի 

ձայնավորի վրա դրվում է երկարության /-/ կամ կարճության / ˘/ 
նշանը, օրինակ՝ al-bū-men սպիտակուց, hú-mě-rus բազկոսկր: 

Լատիներենի ձայնավորները լինում են երկար կամ կարճ՝ 

ըստ բնույթի /naturā/ և դիրքի /positione/: Ձայնավորների երկա-

րությունը կամ կարճությունը որոշվում է հետևյալ կանոններով. 

1.  Երկբարբառները իրենց բնույթով միշտ երկար են, օրինակ՝ 

a-móe-ba - ամեոբա 

2. Ձայնավորը երկար է /ըստ դիրքի/, եթե գտնվում է մի քանի 

բաղաձայնից, ինչպես նաև x - ից և z - ից առաջ , օրինակ՝ 

li-ga-mén-tum – կապան; re-flé-xus – ռեֆլեքս; o-rý-za - բրինձ բայց, 

եթե ձայնավորը գտնվում է br, dr տառակապակցություններից 

առաջ, նա միշտ կարճ է, օրինակ՝ ver-tě-bra – ողն;   E-phě- dra - 

լեռնաչամիչ, փշատերև 

3. Ձայնավորը ըստ դիրքի կարճ է, երբ գտնվում է մեկ այլ 

ձայնավորից առաջ, օրինակ՝  a-cró-mǐ-on – թիաելուն 
 

Ծանոթություն. 
Հունական ծագում ունեցող -ia վերջածանցով բառերը չեն 

ենթարկվում լատիներենի շեշտադրության կանոններին, նրանք 

արտասանվում են համաձայն հունարենի կանոնների՝ շեշտը 

դրվում է -i-ձայնավորի վրա, օրինակ՝ therapía – թերապի՛ա, բուժում 

բացառությամբ - lógia տերմինատարրով կազմված  բառերի և 

anatómia բառի: 

 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1.  Լատիներեն լեզվում շեշտը դրվում է …  հաշված … կամ .... 

վանկի վրա:                                               

2.  Ո՞ր դեպքերում ձայնավորը կարճ է, գրեցե՛ք օրինակներ:                        

3. Ո՞ր դեպքերում ձայնավորը երկար է, գրեցե՛ք օրինակներ:                                      

4.  Երկբարբառների տևողությունը …. է,  գրեցե՛ք օրինակներ:        
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ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 
Արտագրեցե՛ք և որոշեցե՛ք նախավերջին վանկի 

տևողությունը և ըստ այնմ դրե՛ք շեշտը. 
Unguentum, internus, palpěbra, folium, injectio, extensor, 

cerebrum, ventricŭlus, clavicŭla, fractura, rhinitis, Sulfadimezinum, cancer, 

Aloë, aether, abscessus, scapŭla, maxillaris, caninus, anatomicus, 

squamosus, alveŏlus, capitŭlum, cella, radius, spiritus,  pharmacon, mixtura, 

calcaněum, deltoiděus. 

 

III ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ  

 

ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ներածություն 

 

§ 7. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ ԼԱՏԻՆԵՐԵՆԻ 

ԳՈՅԱԿԱՆԻ 

  ՀԻՆԳ ՀՈԼՈՎՈՒՄՆԵՐԻ  ՀԵՏ  
 

Քանի որ անատոմիական անվանակարգությունն ընդ-

գրկում է լատիներենի բոլոր հոլովումների գոյականները և 

ածականները, անհրաժեշտ է նրանց ավելի կարևոր հոլովների՝ 

ուղղականի և սեռականի /եզակի և հոգնակի թվերի/ մասին 

նախնական ծանոթություն ունենալ: Անատոմիական միջազգային 

անվանակարգության 185 ընդհանուր տերմիններից 61-ը 1-ին 

հոլովման են, 70-ը՝ 2-րդ հոլովման, 44-ը՝ 3-րդ հոլովման, 9-ը՝ 4-րդ 

հոլովման և     1-ը 5-րդ հոլովման*
: 

Լատիներենում գոյականը ունի հինգ, իսկ ածականը՝ երեք 

հոլովում: Նրանք իրարից տարբերվում են եզակի թվի սեռական 

հոլովի (genetivus singularis) վերջավորություններով. 

Հոլովում I II III IV V 

Genetīvus Singularis ae i is ūs ei 

                                                 
*
 Ա.Հ. Բեկզադյան, Հ.Մ. Հակոբյան - Անատոմիական միջազգային նոմենկլատուրա, 

Երևան, 1962թ.  
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Եզակի թվի սեռական հոլովի վերջավորությունը այն 

հիմնական հատկանիշն է, որով որոշվում է գոյականի կամ 

ածականի հոլովումը: 

Շատ կարևոր է ճիշտ որոշել բառի հիմքը: Այն ստանում 

ենք՝ անջատելով եզակի թվի սեռական հոլովի վերջավորությունը, 

օրինակ՝ 

apertura, aperturae f. բացվածք, հիմքը՝ apertur 

nervus, nervi m նյարդ, հիմքը՝ nerv  

m.masculinum - արական, f.femininum - իգական, n.neutrum – չեզոք: 

Շատ կարևոր է իմանալ III հոլովման գոյականների եզակի 

թվի սեռական հոլովի ձևը, քանի որ ուղղական հոլովի 

վերջավորությունը անջատելով հնարավոր չէ գտնել հիմքը, 

օրինակ՝ caput, capitis n գլուխ, հիմքը՝ capit; apex, apicis m գագաթ, 

հիմքը՝ apic; cartilago, cartilaginis f աճառ, հիմքը՝ cartilagin: 

Հիմքն իմանալն անհրաժեշտ է. 

ա/ հոլովման համար /հիմքին ավելացնում ենք 

համապատասխան հոլովական վերջավորությունները/, 

բ/ բժշկական բարդ տերմինների կազմության համար: 

Գոյականները պետք է դուրս գրել և սովորել բառարանային 

ձևով, այսինքն՝ եզակի թվի ուղղական և սեռական հոլովներով, 

նշելով անպայման նաև սեռը, օրինակ՝ 

chorda, chordae f. – լար; angulus, anguli m  - անկյուն; corpus, corpŏris n - 

մարմին 

Սեռական հոլովի լրիվ ձևի փոխարեն ընդունված է գրել վերջա-

վորությունը, երբեմն հիմքի մասով, corpus, ŏris n, որը բավական է 

լրիվ հոլովական ձևի վերականգման համար: 

Գոյականների սեռն ընդհանրապես որոշվում է եզակի թվի 

ուղղական հոլովի  վերջավորությունով: Լատիներենում ինչպես և 

ռուսերենում գոյություն ունի «քերականական սեռ»: Երբեմն սեռը 

որոշվում է գոյականի արտահայտած /«բնական»/ իմաստով, 

օրինակ. collega, ae m -գործընկեր, ընկեր; oculista, ae m –ակնաբույժ:      
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Լատիներենի հինգ հոլովումների եզակի  թվի ուղղական և սեռական 

հոլովների վերջավորություններ 

 

 
 

§ 8. ՀԱՏԿԱՑՈՒՑԻՉ  ԵՎ  ՀԱՏԿԱՑՅԱԼ 

 
Լատիներենում, ինչպես և հայերենում հատկացուցիչը 

արտահայտվում է գոյականի սեռական հոլովով, բայց ի տար-

բերություն հայերենի, այն դրվում է հատկացյալից հետո, օրինակ՝   

arcus vertebrae - ողնի աղեղ, frenulum linguae- լեզվի սանձիկ: 

 
§ 9. ԼԱՏԻՆԵՐԵՆԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԻՆԳ ՀՈԼՈՎՈՒՄՆԵՐԻ  

ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

 
I հոլովում 

glandula, ae f (s.aden)
*
 -գեղձ;                     

scapula, ae f-  թիակ;  

vertebra, ae f (s.spondylos) - ողն; 
 

II  հոլովում 

ա/ արական սեռ 

medicus, i m (s.iatros) -  բժիշկ;  nervus, i m (s.neuron) -  նյարդ   

 
բ )չեզոք սեռ                   

cavum, i n - խոռոչ                           ligamentum, i n (s.desmos) - կապան 

                                                 
* Փակագծերում նշված են հունարեն հոմանիշները: 
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capitulum, i n  - գլխիկ                     tuberculum, i n  - թմբիկ 
 

III  հոլովում 

ա/ արական սեռ 

apex, icis m - գագաթ                                 thorax, acis m - կրծքավանդակ 
 

բ/ իգական սեռ                                                 

articulatio, onis f (s.arthron)-  հոդավորում         pars, partis f  - մաս  

 

գ/ չեզոք սեռ 
caput, itis n (s.cephale)-  գլուխ                   os, oris n (s. stoma) - բերան 

foramen, inis n  - անցք                                os, ossis n. (s.osteon)  - ոսկոր 
 

IV հոլովում 

ա/ արական սեռ 

arcus, us m - աղեղ                                         processus, us m -  ելուն 

 

բ/ չեզոք սեռ 

genu, us n – ծունկ 

V հոլովում 

superficies, ei f - մակերես, վերին կողմ  

facies, ei f - ¹»Ùù 

 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

 

1.  Գոյականը լատիներենում ունի …..հոլովում: 

2.   Ածականը լատիներենում ունի ….հոլովում: 

3.  ¶ոյականի հոլովումը áñáßíáõÙ ¿..........: 

4. Հինգ հոլովումների եզակի թվի սեռական հոլովի վերջավորու-

թյուններն են …, …., ….., ….., …..: 

5. ´³éÇ  հոլովումը áñáßíáõÙ ¿..........: 

6. ¶ոյականի բառարանային ձևÝ ¿........: 

7. Լատիներենում հատկացուցիչը դրվում է հատկացյալից …..: 

                                         
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1.  Որոշեցե՛ք գոյականների հոլովումը.  
1. ա. genu, us n  բ. medicus, i m գ. processus, us m, դ. vertebra, ae f    ե.  

facies, ei f  
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2.   ա. caput, itis n   բ. ala, ae f  գ. medicus, i m  դ. facies, ei f    ե. arcus, 

us m  

3.   ա. facies, ei f    բ. nasus, i m    գ. arcus, us m    դ. articulatio, onis f   

ե.scapula, ae f 

4.  ա. ligamentum, i n  բ. nervus, i m    գ.processus, us m   դ. apertura, ae 

f  ե. superficies, ei f  

5.  ա. cavum, i n  բ. glandula, ae f  գ. caries, ei f   դ. os, osis n   ե. usus, us 

m  
 

2. Որոշեցե՛ք գոյականների հիմքը և հոլովումը: 

 

 amoeba, amoebae  oculus, oculi  dies,diei  

 atlas, atlantis   collum, colli  fructus,fructus     

 spiritus, spiritus  cervix, cervicis  genu, genus 

 pes, pedis    tibia, tibiae  cubitus, cubiti                     

 species, speciei 

 

3. Իմանալով գոյականի հոլովումը, լրացրե՚ք եզակի թվի սեռական 

հոլովի վերջավորությունը. 
Nominativus Genetivus    Հոլովում  Nominativus    Genetivus       Հոլովում  

foramen  foramin...  III thorax thorac...  III 

cavum   cav...  II    ductus duct...  IV 

fovea  fove.....  I septum sept...  II  

facies   faci...  V nervus nerv...  II 

processus process... IV costa  cost....      I 

 

4.Լրացրե՛ք գոյականների բառարանային ձևը, այսինքն 

գրեցե՛ք եզակի թվի սեռական հոլովը և սեռը. 

brachium, organon, maxilla, cornu, facies, dorsum, linea, processus, 

glandula, musculus, ligamentum, sutura. 

 

5.Թարգմանեցե՛ք հայերեն և որոշեցե՛ք գոյականների 

քերականական   ձևերը.  

arcus vertebrae, lamina arcus vertebrae, facies tuberculi costae, apertura 

thoracis, spina scapulae, crista tuberculi, articulatio genus, apex capitis 

fibulae. 

6. Կազմեցե՛ք երկանդամ տերմիններ և թարգմանեցե՛ք 
հայերեն. 
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   humerus , i m – բազկոսկր, radius ii m - 

ճաճանչոսկր 

                                                        

 

IV ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 10. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ I, II, III ՀՈԼՈՎՄԱՆ  

ԱԾԱԿԱՆՆԵՐԻ  ՀԵՏ 

 
Շատ կարևոր է իմանալ, որ լատիներենում, ինչպես ռուսե-

րենում, գերմաներենում,ֆրանսերենում և, ի տարբերություն հայե-
րենի ու անգլերենի, ածականը համաձայնեցվում է գոյականի հետ 

սեռով, թվով և հոլովով: Լեզվական այս երևույթի վրա պետք է 

հատուկ ուշադրություն դարձնել, որովհետև անատոմիական և 

ընդհանրապես բժշկական տերմինաբանության մեջ շատ հաճախ 

հանդիպում ենք այնպիսի տերմինների, որոնք բաղկացած են 

գոյականից և ածականից: 

Ի տարբերություն հայերենի և ռուսերենի, լատիներենում 

ածականը՝ որոշիչը դրվում է գոյականից՝որոշյալից հետո: Եթե 

գոյականը և ածականը նույն հոլովման են, հոլովական  վերջա-

վորութունները համընկնում են, իսկ եթե տարբեր հոլովման են, 

յուրաքանչյուրը ստանում է համապատասխան հոլովական 

վերջավորությունը, օրինակ՝                                                 
 

clavicula dextra  -աջ անրակ  -правая ключица 

musculus longus  -երկար մկան  -длинная мышца 

oculus sinister   -ձախ աչք  - левый глаз 

ligamentum inguinale  -աճուկային կապան -паховая связка 

facies articularis  -հոդային մակերես -суставная  

      поверхность  
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§ 11.  I   և   II  ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ / I խումբ/ 

       
Այս խմբի ածականները արական սեռի համար ունեն -us, 

-er, իգականի համար՝ -a, իսկ չեզոքի համար՝ -um այսինքն՝ նույն 

վերջավորությունները, ինչ որ 1-ին և 2-րդ հոլովման գոյականները: 

Հետևաբար, առաջին խմբի ածականները հոլովվում են ինչպես 1-

ին և 2-րդ հոլովման գոյականները: 

(Nota bene! լավ հիշի՛ր /կրճատ/ N.B.)Ածականները պետք է 

սովորել բառարանային ձևով, հետևյալ հերթականությամբ. նախ 

արական, ապա իգական և վերջում՝ չեզոք սեռերի ձևերը, օրինակ՝ 
longus, longa, longum - երկար (длинный, ая , ое) 

 

§ 12.  I  ԵՎ II ՀՈԼՈՎՄԱՆ /I ԽՈՒՄԲ/ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

 
externus, a, um արտաքին coccygeus, a, um  պոչուկային 

internus, a, um ներքին  latus, a, um  լայն 

sinister, tra, trum ձախ  longus, a, um  երկար 

dexter, tra, trum աջ  thoracicus, a, um  կրծքային 

verus, a, um իսկական medius, a, um  միջին 

spurius, a, um կեղծ  pterygoideus, a, um թևանման 

sacer, cra , crum սրբանային cecus, a, um  կույր 

transversus, a, um    լայնաձիգ,միջաձիգ incisivus, a, um  կտրիչային 

 

§ 13.    III ՀՈԼՈՎՄԱՆ /II ԽՈՒՄԲ/ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ 

 
Անատոմիական տերմինաբանության մեջ շատ գործածա-

կան են 3-րդ հոլովման /II խմբի/ այն ածականները, որոնք արական 

և իգական սեռերի համար ունեն -is և չեզոքի համար՝ -e վերջա-

վորությունը, օրինակ՝ 

muscularis (мышечный, ая), musculare (мышечное) - մկանային          
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§ 14.  III-րդ ՀՈԼՈՎՄԱՆ / II ԽՄԲԻ/ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

 
articularis, (суставной, ая) articulare (суставное) հոդային 

brevis, e     Ï³ñ×                                                    

costalis, e    կողային 
facialis, e    ¹ÇÙ³ÛÇÝ 

frontalis, e    ճակատային       

dorsalis, e    թիկնային, մեջքային 

longitudinalis, e    երկայնաձիգ 

lateralis, e    կողմնային 

sublingualis, e    ենթալեզվային 

sacralis, e     սրբանային 

vertebralis, e    ողնային 
 

Անատոմիական տերմինաբանության մեջ շատ գործա-

ծական ներքոհիշյալ ածականները ձևով համեմատական աստի-

ճանի են, բայց թարգմանվում են դրական աստիճանով: Նրանք 

ենթարկվում են երրորդ հոլովմանը: 

արական, իգական        չեզոք եզակի թվի սեռական հոլովը 
բոլոր սեռերի համար 

major     majus      majoris մեծ 

minor    minus      minoris փոքր 

superior        superius     superioris վերին 

inferior    inferius     inferioris ստորին 

anterior    anterius     anterioris առաջային 

posterior   posterius     posterioris հետին 

 
Major և minor ածականները գործածվում են արտահայտելու 

համար երկու մոտ կամ միանման գոյացությունների համեմա-

տական մեծությունը, օրինակ՝ incisura ischiadica major մեծ նստա-

կտրուճ, incisura ischiadica minor փոքր նստակտրուճ: Եզակի թվի 

սեռական հոլովը՝ incisurae ischiadicae majoris, incisurae ischiadicae 

minoris: Magnus, a, um /մեծ/ գործածվում է արտահայտելու համար 

միայն մեկ կազմություն՝ foramen occipitale magnum - ծոծրակային 

մեծ անցք: 
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ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1.  Ածականները լատիներենում բաժանվում են … խմբի... և  … 

հոլովման:                             

2.  Լատիներենում ածականը (որոշիչը) դրվում է …հետո : 

3.  Լատիներենում ածականը համաձայնեցվում է գոյականի հետ 

…, … և …: 
 

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
    

   1. Որոշեցե՛ք ածականների խմբերը, մի սյունակում 

խմբավորեցե՛ք 1-ին, իսկ մյուսում՝ 2-րդ խմբի ածականները.                                 

sacralis, e; albus, a, um; costalis, e; sacer, cra, crum; lumbalis, e; spinosus, 

a, um; clavicularis, e;  anatomicus, a, um; cranialis, e. 
 

2. Կազմեցե՛ք ածականների բառարանային ձևը և 

որոշեցե՛ք հոլովումը /խումբը/. 

Verus, sinister, frontalis, squamosus, inferior, dexter, cervicalis, major,  

superior, lateralis, spurius. 
 

3. Կազմեցե՛ք ածականների իգական սեռի ձևը.                                            

Internus, latus, medius, pterygoideus, cecus, externus, transversus. 
 

4.  Կազմեցե՛ք ածականների չեզոք սեռի ձևը. 

Frontalis, verus, asper, minor, anterior, transversus, articularis. 

 

5.Որոշեցե՛ք ճիշտ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.  
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 .  
 

       6, Թարգմանեցե՛ք լատիներեն համաձայնեցնելով ածականը 

գոյականի հետ եզակի թվով. 

Կրծքային ողն, իսկական կող, պոչուկային ողն, կողմնային 

ելուն,  հոդային մակերես, վերին անցք, ենթալեզվային գեղձ, մեծ 

թև, փոքր թև, ներքին մակերես, ողնային անցք, ողնային աղեղ, 

թևանման ելուն, ճակատային մաս, ճակատոսկր /ճակատային 

ոսկոր/:  

 

7. Լրացրե՛ք բաց թողնված վերջավորությունները 
/բանավոր/. 

1. extremitas anterior costae; 2. extremit....posteri… cost... 3. cartilago 

costal..; 4. sulc... cost... 5. cap... cost... 6. coll... cost... 7. costa... ver...; 8. 

cost…spuri…; 9. cost... fluctuans; 10. processus xiphoide... 
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V ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 15.  ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ և ՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ 

 ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ 

 
Խիստ որոշակի մասնագիտական իմաստ արտահայտող 

բառը, որը լրիվ պատկերացում է տալիս առարկայի, երևույթի կամ 

պրոցեսի մասին, կոչվում է տերմին: 

Տերմինաբանությունը /լատ. terminus - սահման/ հանդի-

սանում է տարբեր գիտությունների, այդ թվում նաև բժշկա-

գիտության մասնագիտական բառապաշարի կուռ համակարգը:                                                                                                         

N.B. Բազմանդամ տերմինը թարգմանելիս կամ կառուցելիս պետք է 

հիշել լատիներեն լեզվի գոյականի ու ածականի քերականական 

հատկանիշները /սեռ, թիվ, հոլով, հոլովում/, ինչպես նաև ածականի 

համաձայնեցումը գոյականի հետ սեռով, թվով ու հոլովով: 

Երկանդամ տերմինը բաղկացած է. 

ա/ գոյականից և նրա հետ համաձայնեցված ածականից, որոշիչից, 

օրինակ՝ substantia compacta     հոծ նյութ, կարծր նյութ 

  tunica mucosa       լորձաթաղանթ 
  

 
 

բ/ ուղղական հոլովով գոյականից և սեռական հոլովով գոյական 

հատկացուցիչից, օրինակ՝ 
  

  angulus costae  կողի անկյուն 

  corpus vertebrae  ողնի մարմին 

 

 
 

Բազմանդամ տերմինն ունի բառերի խիստ որոշակի 

շարադասություն: Լատիներենում սկզբում դրվում է գոյականը` 
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/հատկացյալը կամ որոշյալը/ ընդհանուր տերմինը, որին հաջորդում 

են լրացումները: Յուրաքանչյուր լրացում նեղացնում, 

կոնկրետացնում է րնդհանուր տերմինի իմաստը: 

Եռանդամ տերմինը բաղկացած է. 

1. Գոյականից և նրա հետ համաձայնեցված երկու 

ածականից: Առաջին տեղում դրվում է այն ածականը, որն ավելի 

հստակ կերպով է առանձնացնում ընդհանուր տերմինը միանման 

հասկացությունների թվից՝ օրգանին կամ մարմնի մասին վերա-

բերող ածականը, իսկ երկրորդ տեղում՝ այն ածականը, որը ցույց է 

տալիս չափը, ձևը կամ տարածքային դիրքը, օրինակ՝ 

 
            1         2            3       2                 3               1 

 musculus peroneus longus  նրբոլոքային երկար     մկան 

 

 
  

2. Ուղղական հոլովով գոյականից և սեռական հոլովով 

երկու գոյականից, ընդ որում առաջին տեղում դրվում է 

անատոմիական ավելի փոքր կառուցվածք արտահայտող գոյա-

կանը, իսկ երկրորդում՝ ավելի մեծ կառուցվածք արտահայտող 

գոյականը, օրինակ՝ 
   
               1           2       3        3        2          1 

          crista    capitis  costae    կողի գլխիկի կատար 

 
 
 3. Ուղղական հոլովով գոյականից և երկու լրացումից, 

որոնցից մեկը հատկացուցիչ է, մյուսը որոշիչ, ընդ որում այս 

վերջինը կարող է արտահայտված լինել. 
ա/ուղղական հոլովով ածականով, օրինակ՝ 
            
          1          2          3                2           3         1 
apertura thoracis superior  կրծքավանդակի վերին բացվածք 
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կամ 
    1         2           3      3      2          1 

arteria profunda linguae
*
   լեզվի խոր գարկերակ 

 
բ/ սեռական հոլովով ածականով, որը համաձայնեցվում է 

սեռական հոլովով գոյականի հետ, օրինակ՝ 
 

1          2           3         3        2          1 

  valvula   venae     cavae  սին երակի փական 
 

 
 

4. Քառանդամ տերմինները բաղկացած են լրացյալ բառի հետ 

տարբեր լրացումների համակցումից, օրինակ՝ 

 
       1           2        3       4               4        3            2         1 

 musculus tensor fasciae latae   լայն փակեղը լարող մկան 

 
կամ  

 

     1       2      3             4             4               3     2             1 

apertura externa canaliculi cochleae  խխունջի  խողովակի արտաքին 

       բացվածք 

 

                                                 
N

.B.* Անատոմիական այսպիսի տերմիններում հաճախ հատկացուցիչը դրվում է 

որոշիչից հետո, մանավանդ երբ հատկացյալ են musculus, ligamentum, arteria, 

vena, nervus գոյականները: 
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Դեղագիտական   բազմանդամ   տերմիններում   սկզբում   

դրվում է հատկացյալը /դեղաձևի անունը/, ապա հատկացուցիչը իսկ 

վերջում որոշիչը, օրինակ՝ 

                
            1               2       3                   2                  3           1 

tinctura Valerianae aetherea կատվախոտի եթերային թուրմ 

 

 
 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

 
1.  Հիմնականում խոսքի ո՞ր մասերով են արտահայտվում 

անատոմիական և հյուսվածաբանական տերմինները: 

2.  Ի՞նչ են արտահայտում բարդ տերմինի կազմի մեջ մտնող 

ածականները և թվականները: 

3.  Ի՞նչ հերթականությամբ են դրվում ընդհանուր տերմինի 

լրացումները: 

4. Ինչպիսի՞ն է դեղագիտական բարդ տերմինի բառերի շարադա-

սությունը: 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1.Թարգմանեցե՛ք, որոշեցե՛ք տերմինների կաոուցվածքը և 

քերականական ձևերը. 

substantia compacta, corpus vertebrae, articulatio capitis costae, fascia 

thoracica profunda, facies articularis capitis fibulae, vertebra cervicalis, 

incisura vertebralis superior, processus articularis inferior, facies dorsalis,  

crista capitis costae, spina scapulae, tuberculum majus, tuberculum minus, 

crista tuberculi minoris. 
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2.  Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք 
հայերեն . 
arteria coronari… dextr…, vertebra lumbal…, arcus vertabr…, apex oss… 

sacr…, collum scapul.., facies costal… scapul…, arteria pulmonal…dextr…  

 

          3.Թարգմանեցե՛ք լատիներեն բառարանի օգնությամբ. 
սպունգանման նյութ, սնուցող անցք, ողնի մարմին, ողնային 

խողովակիկ, լայնաձիգ ելուն, առաջային աղեղ, իսկական կող,  

կեղծ կող, թրանման ելուն, թիակի կտրուճ, բազկոսկրի գլխիկ, 

բազկոսկրի մարմին, պսակային աջ զարկերակ, զստոսկրի 

մարմին:  

os ischiadicum սնուցող զստոսկոր nutricius, a, um սնուցող 

 

4. 1. ¶ñ»ó»՛ù ×Çßï í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ. ÍÝÏÇ ÝÛ³ñ¹ - nervus gen.... 

³.-ei    µ .-um    ·. -us    ¹. - i   ».- ae 
4. 2. ¶ñ»ó»՛ù ×Çßï í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ. ÝñµáÉáù³ÛÇÝ Ï³ñ× ÙÏ³Ý - 

musculus peroneus brev............. 

³.-i   µ .-is    ·. -us     ¹. - a    ».- e 
4. 3. ¶ñ»ó»՛ù ×Çßï í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ. Ï³ïí³ËáïÇ »Ã»ñ³ÛÇÝ ÃáõñÙ - 

tinctura Valerian....... athere .... 

³.-a, a   µ .-a, ae   ·. -ei, ae   ¹. - ae, a  ».- ae, ae 
 

 

VI ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

   § 16. ԳՈՅԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆ ԴԵՐԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 

ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 
Դուք արդեն գիտեք, որ անատոմիական, հյուսվածա-

բանական և, ընդհանրապես, բժշկական տերմինաբանության մեջ 

գոյականները կարևոր դեր են խաղում, incisura scapulae - թիակի 

կտրուճ, tunica conjunctiva- լորձաթաղանթ, solutio Vitamini D oleosa -

վիտամին Դ-ի յուղային լուծույթ: 
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Տերմինը լատիներեն լեզվով ճիշտ կառուցելու համար 

անհրաժեշտ է իմանալ գոյականի քերականական հետևյալ 

կարգերը, սեռը, թիվը, հոլովը, հոլովումը: Մեր հետագա պարապ-

մունքների ընթացքում լատիներենից հայերեն կամ հակառակը 

թարգմանելիս, պետք է հենց սկզբից որոշել վերոհիշյալ քերա-

կանական կարգերը, որով արտահայտված է յուրաքանչյուր 

գոյական: 

 

§ 17. ՍԵՌ, ԹԻՎ, ՀՈԼՈՎՈՒՄ, ՀՈԼՈՎ 
 

Լատիներենում գոյականն ունի երեք սեռ.                       

արական սեռ - genus masculinum /կրճատ՝ m./ 

իգական սեռ - genus femininum /կրճատ ՝f./  

չեզոք սեռ - genus neutrum /կրճատ՝ո./ 

Գոյականի սեռը որոշվում է նրա իմաստով և վերջավո-

րությամբ/§7/: Լատիներենի գոյականն ունի երկու թիվ.                                                                          

եզակի թիվ  numerus singularis (sing.) հոգնակի թիվ numerus 

pluralis (plur.)                                                                    

Լատիներենում գոյականն ունի հինգ հոլովում declinatio 

/տես §7/ և վեց հոլով (casus) 

Ուղղական Nominativus (N.)    

Սեռական Genetivus (G.) 

Տրական Dativus (D.)   

Հայցական Accusativus (Acс.)                                                                                                                              

Բացառական, գործիական, ներգոյական Ablativus (Abl.) 

Վեցերորդ հոլովը՝ Vocativus (V.) համապատասխանում է հայերենի 

կոչական ձևին: Vocativus-ը չի գործածվում բժշկական տերմի-

նաբանության մեջ: 

      ´ÅßÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ ³Í³-

Ï³ÝÝ»ñÁ Ù»Í³Ù³ë³Ùµ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý áõÕÕ³Ï³Ý ¨ ë»é³Ï³Ý 

ÑáÉáíáí:   

 

§ 18. ԱՌԱՋԻՆ ՀՈԼՈՎՈՒՄ 
 

Առաջին հոլովման ենթարկվում են իգական սեռի գոյա-

կանները, որոնք եզակի թվի ուղղական հոլովում ունեն -a, իսկ 
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սեռական հոլովում՝ -ae վերջավորությունները, օրինակ՝ apertura, ae 

f բացվածք, cella, ae f բջիջ: 

 Բացառություն են կազմում միայն մի քանի գոյական, որոնք 

իմաստով արական սեռի են, օրինակ՝ collega, ae m գործընկեր, 

oculista, ae m ակնաբույժ, pharmacopola, ae m դեղագործ: Հիշեցե՛ք 

ռուսերենի папа, дядя, дедушка գոյականները, որոնք նույնպես 

իգական սեռի առաջին հոլովմանն են պատկանում, բայց իմաստով 

արական սեռի են: 

 
1-ին հոլովման հոլովական վերջավորությունները 

 
 Singularis Pluralis 

N. -a -ae 

G. -ae -ārum 

 

 Singularis Pluralis 

N. verebr-a ողն vertebr-ae ողներ 

G. vertebr-ae ողնի vertebr-ārum ողների 

 
Հոլովական այս վերջավորությունները ավելացվում են 

գոյականի հիմքին /տես §7/: 

N.B. (Nota bene - լավ նկատի՛ր,ուշադրություն դարձրու՛): 
 

1.  Genetivus singularis -ը և Nominativus pluralis -ը ունեն -ae 

վերջավորությունը: Հոլովը որոշվում է իմաստով, օրինակ՝ fractura 

costae(G.Sing.) կողի կոտրվածք, costae verae et costae spuriae (N.Plur.) 

իսկական և կեղծ կողեր: 
 

Հոլովման օրինակ 

 
Առաջին հոլովման գոյականների նման հոլովվում են նաև 

առաջին խմբի իգական սեռի ածականները և իգական սեռի 

դասական թվականները, օրինակ' 

vertebra thoracica  - կրծքային ողն 

vertebra thoracica prima - կրծքային առաջին ողն                                                  
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corpus vertebrae thoracicae primae - կրծքային առաջին ողնի մարմին: 

 

 Singularis Pluralis 

N. vertebr-a         thoracic-a vertebr-ae        thoracic-ae 

G. vertebr-ae      thoracic-ae vertebr-ārum    thoracic-ārum 

 

§ 19.   I  ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ 

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

 
femina, ae f                                 կին    

aegrota, ae f                                հիվանդ կին  

lingua, ae f (glossa)                    լեզու   

medicina, ae f                             բժշկություն 

pilula, ae f                                  հաբ, դեղահաբ 

massa pilularum                         դեղահաբերի զանգված 

maxilla, ae f (gnath-os)              վերին ծնոտ  

mandibula, ae f (geni-on)           ստորին ծնոտ 

Mentha piperita                          կծու անանուխ 

planta, ae f (phyton, phyt-)         բույս 

vesica fellea (cholecyst-is)         լեղապարկ 

vena, ae f (phleps, phleb-)          երակ  

gutta, ae f                                    կաթիլ 

tinctura, ae f                                թուրմ 

Belladonna, ae f                          մորմ, բելադոն 

tabuletta, ae f                              դեղահատ 

Convallaria, ae f                         հովտաշուշան                 

Valeriana, ae f                            կատվախոտ 
 

 

Առաջին հոլովման դեղաձևեր 
 

Pilula      - դեղահաբ, ներքին գործածության համար, գնդիկ է, 

դեղաչափը 0,1-0,5 գրամ 

Tabuletta  - դեղահատ, որոշակի դեղաչափով կարծր դեղաձև է, որը 

ստացվում է դեղափոշին մամլելու միջոցով: Դեղահատը լինում է 

տափակ, ուռուցիկ, կլոր կամ ձվաձև:   
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Pasta         -մածուկ /շատ թանձր և խիտ քսուք/: 

Tinctura-թուրմ /բուսական հումքից հեղուկ, սպիրտային, 

սպիրտաջրային կամ սպիրտաեթերային թափանցիկ հանուկ/: 

Ամենագործածականը սպիրտային թուրմն է: Եթե չի նշվում, թե ինչ 

թուրմ է, ենթադրվում է  սպիրտային:                                                                                                          

 

§ 20.  I ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՀՈՒՆԱՐԵՆ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐ 

 
Լատիներենի առաջին հոլովմանը ենթարկվում են նաև 

հունական ծագում ունեցող այն գոյականները, որոնք N.sing. ունեն -

e, իսկ G.sing.-es վերջավորությունները, օրինակ՝   
      

Aloē, ēs f        հալվե, ալոե  

 

chole, es f       լեղի   

 
               

Հոգնակի թվում ստանում են լատիներենի I հոլովման հոլովական 

վերջավորությունները: 

 

§ 21.  ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ 

I հոլովման գոյականակերտ վերջածանցներ 
 

l. -ia վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք 

արտա-հայտում են վերացական հասկացություն, գործողություն, 

վիճակ կամ գիտության անվանում, օրինակ՝memoria- հիշողություն, 

allergia /all - ուրիշ, ergon- գործողություն/ օրգանիզմի արտասովոր 

ռեակցիա, apathia /a- ժխտում, pathos- տառապանք, ախտ/ - 

անտարբերություն, biologia /bios -կյանք, logos - գիտություն/ 

կենսաբանություն: 

2. -ǐc-a վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք 

արտահայտում են գիտություն, օրինակ՝ physǐca - ֆիզիկա, genetǐca - 

գենետիկա; 

3. -īn-a վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք 

արտահայտում են զբաղմունք կամ զբաղմունքի վայր, օրինակ՝ 

medicina
*
 բժշկություն, officina-դեղատուն, արհեստանոց /offïcium

**
 

- պաշտոն, արհեստ/: 

                                                 
*
ռուս.медицина, ֆրանս. medecine, անգլ. medicine, գերմ. Medizin 
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4. -ūr-a բայի սուպինի հիմքը վերջածանցով  կազմվում են 

գոյականներ, որոնք արտահայտում են գործողությ³ն արդյունք, 

օրինակ՝ fiss-ur-a ճեղք, mixt-ur-a հեղուկ դեղախառնուրդ: 

  5. -ŏl, -ŭl- (-cŭl-) վերջածանցներով կազմվում են 

փոքրացուցիչ իմաստ արտահայտող գոյականներ, arteri-ŏl-a - փոքր 

զարկերակ, ven-ŭl-a - փոքր երակ, clavi-cŭl-a անրակ: 

 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1.   Լատիներենում գոյականը ունի … սեռ, …թիվ… հոլովում: 

2. Որո՞նք են լատիներենի հոլովները և նրանց համարժեքները 

հայերենում: 

3.  1-ին հոլովման գոյականները … սեռի են: 

4.  Ո՞րն է 1-ին հոլովման գոյականի բառարանային ձևը: 

5.  Ո՞ր սեռի ածականներն են ենթարկվում 1-ին հոլովմանը: 

6. 1-ին հոլովման ո՞ր հոլովների վերջավորություններն են նման և 

ինչպե՞ս պետք է դրանք տարբերել:                                                                                   

7.  1-ին հոլովման գոյականակերտ ի՞նչ վերջածանցներ գիտեք: 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Թարգմանեցե՛ք հայերեն. 
 sutura squamosa, vertebra coccygea, vertebrae coccygeae, fractura 

claviculae, columna vertebrarum, linea transversa, vena linguae,  fossa 

pterygoidea. 

 

        2.1.¶ï»՛ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. ÏáÕÇ Ïáïñí³Íù . 

³.fractura costa   µ. fracturae costae   ·. fractura costarum    ¹.fractura             

costae  

        2.2.¶ï»՛ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. հիվանդ  կանայք 
³.feminae aegrota  µ. femina aegrota   ·. feminae aegrotae    ¹.feminarum  

aegrotarum 

        2.3.¶ï»՛ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. խրթեշավոր կարանի 
³.suturae squamosa  µ. sutura squamosa   ·. suturae squamosae   ¹.sutura 

squamosae 

        2.4.¶ï»՛ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. հովտաշուշանի թուրմ 

                                                                                                        
 
**

 ֆրանս. office պաշտոն, անգլ.office պաշտոն: 
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³.tincturae Convallariae  µ. tinctura Convallaria   ·. tincturae Convallaria   

¹.tinctura Convallariae 

 

3.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն.  
պոչուկային ողն, կողերի կոտրվածք, ձախ թիակ, խրթեշավոր / 

թեփուկավոր/ կարան,  քթային առաջային մաս, ստորին ծնոտի 

կտրուճ, անանուխի կաթիլ, բելադոնի թուրմ, կատվախոտի 

կաթիլներ, հովտաշուշանի թրմի կաթիլներ:  

 

4.  Թարգմանեցե՛ք և բացատրեցե՛ք, թե ինչ է արտահայտում տվյալ 
վերջածանցը. 

chemia, myologia, acustica, allergia,  hypertonia, junctura, signatura, 

apertura,  memoria, kibernetica. 

 

5. -ŏl-a, -ŭl-a, -cŭl-a վերջածանցների միջոցով կազմեցե՛ք 

փոքրացուցիչ իմաստով գոյականներ /բանավոր/. 

pil-a  գնդակ, գնդիկ...,   

  ¹»Õ³Ñ³µ 

cell-a   բջիջ, բջջակ...  

cut-is  մաշկ, մաշկիկ... 

vesic-a   պարկ, պարկիկ..  

fove-a  փոս,փոսիկ... 

glans, gland-is      կաղին, փոքր գեղձ...   

radix, radic-is արմատ,փոքր արմատ... 

 
ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ, ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ ԵՎ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Persona non grata - Անցանկալի անձնավորություն: 

Tabula rasa - Մաքուր գրատախտակ /գիտելիքների լրիվ 

բացակայություն/: 

Ubi concordia, ibi victoria - Որտեղ համաձայնություն, այնտեղ 

հաղթանակ: 

Fortuna caeca est (Cicero)- Բախտը կույր ¿: 
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VII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 22. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
Բժշկական տերմինաբանության հիմնական աղբյուրներն 

են.                          

1.  հունարենի և լատիներենի ինքնուրույն բառերը, 

2. հունարենի և լատիներենի բառակազմիչ տարրերից /ար-

մատներից, նախածանցներից, վերջածանցներից և այլն/ արհես-

տականորեն կազմված բառերը: 

Տերմինաբանության հիմնական միջուկն իմանալը հնարա-

վորություն է տալիս հասկանալու արդեն գոյություն ունեցող 

բժշկական տերմինների մեծ մասը և անընդհատ ստեղծվող տեր-

մինները, քանի որ նորերի կազմության համար հիմք են 

հանդիսանում արդեն գոյություն ունեցող տարրերը: Այս վերջին-

ները համակցելով տարբեր նախածանցների և վերջածանցների 

հետ, կազմում են նոր տերմիններ, որոնց իմաստը արտահայտվում 

է բաղկացուցիչ տարրերի միջոցով: Պրոֆ. Ի. Ռ. Լազովսկիսի 

տվյալների համաձայն /1986թ./ տարեկան ստեղծվում է բժշկական 

շուրջ հազար տերմին, որոնք գերազանցապես կազմվում են 

այդպիսի հունալատիներեն բառակազմիչ տարրերի միջոցով: 

Բժշկական տերմինաբանության գիտակցական յուրացման 

համար անհրաժեշտ է. 
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ա/ Իմանալ առավել գործածական հունա-լատիներեն տարրերի 

իմաստը և ստուգաբանությունը, որոնցից բաղկացած են 

տերմինները: 

 բ/ Կարողանալ հասկանալ բառի, տերմինի իմաստը փոխող 

ածանցների հատկությունը:  

գ/ Իմանալ առավել գործածական հոմանիշները և հականիշները: 

Շատ կարևոր է իմանալ, որ անատոմիական և ղեղաբա-
նական տերմինները հիմնականում լատիներեն ծագում ունեն, իսկ 

կլինիկական և ախտաբանական տերմինները՝ հունարեն, օրինակ՝ 
 

անատոմիայում                           ախտաբանության մեջ 

articulatio               հոդավորում, հոդ arthron        հոդավորում, հոդ 

articulatio simplex   պարզ հոդավորում    arthritis    Ñá¹³µáñµ    

 

դեղաբանության մեջ              ախտաբանության  մեջ                                

aqua  ջուր   hydor      ջուր 

aqua destillata թորած  ջուր         hydrops       ջրակալում 

Բժշկական տերմինաբանության մեջ կան շատ հունալա-

տիներեն հոմանիշներ: 

Տերմինների գիտակցական յուրացման համար անհրա-

ժեշտ է իմանալ նրանց բառակազմիչ տարրերը: Այսպես, օրինակ՝ 

arteri-o /զարկերակ/ տերմինատարրից կազմվել է շուրջ 50 տերմին, 

haem-, haemat- /արյուն/ տերմինատարրից՝ ավելի քան 150 տերմին, 

oste-o /ոսկոր/ տերմինատարրից՝ շուրջ 100 տերմին: 

Լատիներեն ծագում ունեցող բարդ բառերի բաղա-

դրատարրերը միանում են միմյանց i կամ օ ձայնավորների 

միջոցով օրինակ՝ 
 

mult -i-nuclearis   բազմակորիզ               

oss -i-ficatio   ոսկրացում 

canalis muscul-o-tubarius  մկանափողային խողովակ 

vas-o-dilatans   անոթալայնիչ 

 

Հունարեն ծագում ունեցող բարդ բառերի բաղադրատար-

րերը միանում են միմյանց օ ձայնավորով կամ առանց հոդակապի,  

եթե տերմինատարրը սկսվում է ձայնավորով, օրինակ՝ 
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 oste-o-logia   ոսկրաբանություն 

 trache-o-tomia   շնչափողի հատում 

 paed-iater   մանկաբույժ                                                                                   

 my-algia   մկանացավ 

 

§ 23. ՀՈՒՆԱՐԵՆ ԲԱՌԱԿԱԶՄԻՉ ՏԱՐՐԵՐԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 

 ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 
Անատոմիական, դեղաբանական և հատկապես կլինի-

կական տերմինաբանության մեջ գործածվում են հունարեն շատ 

արմատներ, որոնք հաճախ իրենց իմաստով /կամ իմաստներից 

մեկով/ համընկնում են լատիներեն ինքնուրույն տերմինների հետ: 

Բառակազմիչ տարրերը տարբերվում են ինքնուրույն բառից 

նրանով, որ առաջինները գործածվում են կապակցված ձևով, 

արմատն անպայման միացվում է նախածանցին, վերջածանցին 

կամ մեկ այլ արմատի: Այսպես, glandula /գեղձ/ ինքնուրույն բառ է, 

նրա հոմանիշը՝ aden հունարեն արմատ է: Glandula -ն կարելի է 

հոլովել, միացնել ուրիշ բառերի հետ, իսկ aden ինքնուրույն չի 

գործածվում, չի հոլովվում, այն կարելի է միացնել միայն այլ 
արմատների, նախածանցների, վերջածանցների ¨ ï»ñÙÇÝ³-

ï³ññ»ñÇ հետ, օրինակ՝ poly-aden-itis գեղձերի բորբոքում, aden-o-

tomia գեղձահատում: 

Հունարեն արմատներն հիմնականում գործածվում են 

հունարեն այն տերմիններում, որոնք արտահայտում են հիվան-

դությունների անուններ, ախտաբանական վիճակներ, բուժման 

ձևեր, վիրահատումներ, բժշկական մասնագիտություններ: Կլինի-

կական տերմինների առանձնահատկությունն այն է, որ նրանց 

մեծամասնությունը կազմված է հունարեն արմատի և հունարեն 

տերմինատարրերի բառակցումից: 

Որոշակի կայուն, իմաստ արտահայտող բաղադրամասերը, 

որոնց միջոցով կազմված են միևնույն իմաստային կարգի 

բազմաթիվ տերմիններ, կոչվում են տերմինատարրեր: Օրինակ՝- 

tomia /հատում/ բարդ բառերում նշանակում է որևէ օրգանի կամ 

մարմնի մասի հատում, վիրահատում. 

laparotomia                     որովայնահատում 

thoracotomia                   կրծքահատում 
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Ընդհանրապես տերմինատարրերը բարդ բառերի երկրորդ 

կամ երրորդ բաղադրատարրերն են լինում: Հիմնականում որպես 

բաղադրատարրեր հանդես են գալիս անատոմիական կազմութ-

յունների լատիներեն անունների հունարեն հոմանիշները, օրինակ՝ 

-algia տերմինատարրի միջոցով, որն արտահայտում է առանց 

օրգանական պատճառի ցավ որևէ մասում, կազմվել է տերմինների 

մի խումբ, որտեղ աոաջին բաղադրամասերը հունարեն հոմա-

նիշներն են. 
  

 cephalalgia գլխացավ /cephale s. caput գլուխ/  

  nephralgia երիկամացավ /nephros s. ren երիկամ/ 

 

Տերմինատարրերի մեծամասնությունը կազմված է 

արմատից և -ia վերջածանցից, որն արտահայտում է վիճակ, գործո-

ղություն կամ գիտություն: Օրինակ՝ -logia գիտություն, ուսմունք 

տերմինատարրը կազմված է -log բառ, խոսք հունարեն արմատից և 

-ia վերջածանցից: Տերմինատարրը կարող է միանալ մի քանի 

արմատների հետ, օրինակ՝ my-o-logia մկանաբանություն, cardi-o-

logia սրտաբանություն, hist-o-logia հյուսվածաբանություն: 

Հունարեն արմատը իր հերթին կարող է միանալ բազմաթիվ 

տերմինատարրերի հետ, օրինակ gastr-o-scopia ստամոքսի զննում 

գործիքով, gastr-o-tomia ստամոքսի հատում, gastr-o-rrhagia ստա-

մոքսի արյունահոսություն և այլն: 

-ia վերջածանցով հունարեն ծագում ունեցող բառերը կրում 

են հունարեն լեզվի շեշտադրություն՝ շեշտը դրվում է i ձայնավորի 

վրա: Բացառություն են կազմում -lógia տերմինատարրով բառերը և 

anatómia բառը:        
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§ 24.   -ia ՎԵՐՋԱԾԱՆՑՈՎ ՀՈՒՆԱՐԵՆ ՏԵՐՄԻՆԱՏԱՐՐԵՐ 

 

 
 

§ 25.   1-ին   ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌ  

ՀՈՒՆԱՐԵՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐ 
Լատիներեն գոյական       հունարեն արմատ  իմաստ 
mamma    mast-os       կրծքագեղձ, պտուկ 

tela    hist-os       հյուսվածք 

tonsilla    amygdal-on      նշագեղձ 

tuba uterina   salping-os      արգանդային փող 

vagina    colp-os       հեշտոց, բունոց 

urina    ur-on       մեզ 

vesica fellea   cholecyst-is      լեղապարկ 

vesica urinaria   cyst-is       միզապարկ 

planta     phyt-on      բույս 
natura     physis                      µÝáõÃÛáõÝ        

    

 

§ 26.  ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալ-

սարանում  լատիներեն ու օտար լեզուների ամբիոնում կատարվել 
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են ուսումնասիրություններ հունա-լատիներեն, անգլերեն, ֆրան-

սերեն և գերմաներեն բժշկական տերմինաբանությունների մասին, 

սակայն, քանի որ ուսումնական նյութը մատուցվում է հայ ուսա-

նողին, ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ մենք պետք է ի նկատի 

ունենանք հայերենի բժշկական տերմինաբանության առանձնա-

հատկությունները: 

Հայերենի բժշկական տերմինաբանությունը, ի տարբե-

րություն եվրոպականի և ռուսականի, կազմավորվել է ավելի վաղ 

ժամանակա-շրջանում, այլ պատմական, տնտեսական և քաղաքա-

կան պայմաններում: Այստեղից էլ նրա գլխավոր առանձ-

նահատկությունը՝ գերակշռում է սեփական ազգային շերտը: 

Հայերենի բժշկական տերմինաբանությունը, որպես գիտա-

կան տերմինաբանության բաղկացուցիչ մաս, կազմավորվել է 

գրաբարի հետ զուգահեռ՝ Ե-Է դարերում, հունաբան դպրոցի ազդե-

ցության ներքո: Ե դարում, երբ ժողովուրդը կորցրել էր իր քաղա-

քական անկախությունը, "երեց" և "կրտսեր" թարգմանիչները սբ. 

Մեսրոպ Մաշտոցի և սբ. Սահակ Պարթևի ղեկավարությամբ կարճ 

ժամանակում ստեղծեցին թարգմանչական և ինքնուրույն հարուստ 

գրականություն: Տերմինաստեղծումը հեշտացնելու նպատակով 

թարգմանիչները հայերենը հարստացրին լեզվական այնպիսի 

միջոցներով, որոնց շնորհիվ այն կարողացավ ճշգրտորեն 

արտահայտել գիտական հասկացությունների իմաստային բոլոր 

նրբերանգներն ու տարբերությունները: Այս նպատակով "կրտսեր" 

թարգմանիչները հունարենից կատարեցին բառակազմական 

անհրաժեշտ նորամուծություններ: Հունաբան դպրոցն իր ստեղծած 

թարգմանչական և ինքնուրույն հարուստ գրականությամբ խթանեց 

հայ փիլիսոփայական, քերականական, բժշկական և ընդհան-

րապես գիտական մտքի ձևավորմանն ու զարգացմանը: Հայ ժողո-

վուրդը քաղաքական անկախության բացակայության պայման-

ներում հոգեպես և մտավորապես ամրապնդվեց և կարողացավ 

պահպանել իր մշակութային և ազգային ինքնուրույնությունը: 

Հունաբան դպրոցը հող նախապատրաստեց միջնադարյան 

հայերենի համար: Ժ-ԺԵ դդ. միջնադարյան Հայաստանում 

բժշկագիտությունը հասավ զարգացման բարձր մակարդակի, որի 

հետևանքով զարգացավ նաև բժշկական տերմինաբանությունը: 

Հայ բժշկապետներ Գրիգորիսը, Մխիթար Հերացին, Ամիրդովլաթ 
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Ամասիացին և այլոք գրել են բժշկական աշխատություններ և 

կազմել բառարաններ, որոնք այսօր էլ ուսանելի են: Նրանք 

հիմնականում հունարենից, արաբերենից, երբեմն էլ լատիներենից 

ու պարսկերենից թարգմանել են մի շարք աշխատություններ և այդ 

կերպով մշակել ու պահպանել են բժշկական բազմաթիվ 

տերմիններ: Հիմնական, ինքնուրույն, ազգային շերտի կողքին 

յուրաքանչյուր պատմական ժամանակաշրջանում ավելացել են 

նոր, օտար՝ հունական, պարսկական, ասորական, արաբական, 

լատինական, եվրոպական և ռուսական փոխառություններ: 

Հայ ուսանողը լատիներեն լեզուն և բժշկական տերմինա-

բանությունն ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է, որ նկատի ունենա 

հայերենի բժշկական տերմինաբանության կազմության օրինաչա-

փությունները. 1. լեզվի ներքին միջոցներ, 2.փոխառություններ,  

3.խառնածին տերմիններ: 

Լեզվի ներքին միջոցներով կազմված տերմինները 

բաժանվում են չորս խմբի, ա/ սեփական բառեր, բ/ բառա-

պատճենումներ գ/ ածանցավոր բառեր առաջին հերթին 

նախածանցների միջոցով՝ որպես հունարենի ազդեցություն, դ/ 

բառաբարդման հետևանքով կազմված բառեր: 

Բառապատճենումը հանդիսանում է հայերենի օտար 

բառեր թարգմանելու շատ տարածված միջոցներից մեկը, որն 

այսօր էլ հաջողությամբ կիրառվում է, օրինակ՝ oste + o + logia 

ոսկրա + բանություն, psych + iatria հոգե + բուժություն, traumat + o + 

logia վնասվածքա + բանություն, Lup + ulus գայլ + ուկ, Hippo  + phaë 

ձիա + փուշ և այլն: 

Բառաբարդման դեպքում բաղադրատարրերը չեն արտա-

հայտում հունա-լատիներեն տերմինի բառացի թարգմանությունը, 

այլ նրա միայն ֆունկցիոնալ իմաստը, օրինակ՝ pia + mater նրբենի, 

chir + urgia /ձեոք + գործ/ վիրաբուժություն, ortho + paedia ոսկրա + 

բուժություն, operatio- գործողություն /վիրահատում/, Valeriana 

կատվախոտ /valēre – առողջ լինել/ և այլն: 

Որոշ տերմինների նկատմամբ հայերենը ճկունություն է 

ցուցաբերում, եթե չի կարող օտար տերմինը բառացի թարգմանել, 

նա ստեղծում է խառնածին բառ, օրինակ՝ bio+chemia  կենսա + 

քիմիա, systema nervosum sympathicum նյարդային սիմպաթիկ 
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համակարգ, anatomia pathologica  ախտաբանական անատոմիա և 

այլն: 

Ելնելով հայերենի բժշկական տերմինաբանության առանձնա-

հատկության վերոհիշյալ հատկանիշներից, ուսուցման գործըն-

թացում մենք ի նկատի ունենք հետևյալ հարցերը. ա/ լատիներենը 

տարբերվում է հայերենից ոչ միայն բառապաշարով, այլև 

քերականական կառուցվածքով; բ/ լատիներենի որոշ քերա-

կանական երևույթներ, ինչպես նաև մասնագիտական բառա-

պաշարի մեծ մասը համընկնում են օտար և ռուսաց  լեզուների 

հետ, հետևաբար՝ գ/ հայ ուսանողը պետք է կատարի ոչ միայն 

կրկնակի՝ հայերեն-լատիներեն, այլ եռակի կամ նույնիսկ քառակի՝ 

հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-օտար լեզու, լեզվական վերլուծութ-

յուն, համեմատություն, որն օգնում է ծանոթից հասնել անծանոթին: 

 Պետք է հրաժարվել օտար փոխառություններից առանց 

ընկնելու ծայրահեղության՝ զտամոլության մեջ: 

 

 

§ 27. ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ և ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 

ՄՅՈՒՍ  ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Հունա-լատինական ծագումով ժամանակակից բժշկական 

տերմինաբանությունը բաղկացած է անվանակարգային երեք 

հիմնական խմբից. 

1.  անատոմա-հյուսվածաբանական 

2.  կլինիկական 

3.  դեղագիտական 
 

Միջազգային ժամանակակից անատոմիական անվանա-

կարգությունը՝ Nomina anatomica գիտության պատմության մեջ 

տերմինների աոաջին ցուցակն է, որն ստացավ միջազգային 

պաշտոնական ճանաչում: Այն ընդունվեց 1955թ. Փարիզում՝ 

անատոմների միջազգային VI կոնգրեսում: Կրճատ ձևն է PNA 

(Parisiensia Nomina Anatomica): Անատոմների միջազգային VII կոնգ-

րեսը Նյու-Յորքում /1960թ./ հաստատեց PNA-ում առաջարկված 

լրացումները, փոփոխությունները, ուղղումները և որոշեց վերա-

հրատարակել տերմինների վերանայված ցուցակը: Այս 
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անվանացուցակը լատիներենից հայերեն է թարգմանվել 1962թ. 

/թարգմանիչներ բժ.գ. թ. Ա.Հ. Բեկզադյան և Երևանի բժշկական 

ինստիտուտի անատոմիայի ամբիոնի դոցենտ Հ.Մ.  Հակոբյան, 

խմբագրել է նույն ինստիտուտի լատիներեն և օտար լեզուների 

ամբիոնի դոցենտ Պ. Հ. Սոտնիկյանը/: 

1965թ. Վիզբադենում անատոմների միջազգային VIII 

համագումարում առաջարկվեց հյուսվածաբանական միջազգային 

անվանակարգման երկու նախագիծ, մեկը լատիներեն լեզվով՝ 

սովետական գիտնականների կողմից, մյուսը անգլերեն լեզվով՝ 

արտասահմանյան գիտնականների կողմից: Կոնգրեսն ընդունեց 

հյուսվածաբանական անվանակարգման սովետական նախագիծը՝ 

Nomina histologica, որը բազմակողմանի ուսումնասիրու-թյուններից 

և մշակումներից հետո հաստատվեց 1970թ. Լենինգրադում  

անատոմների, հյուսվածաբանների և սաղմնաբանների IX 

համագումարում Leningradiensia Nomina Histologica (LNH). 

Անատոմների միջազգային X կոնգրեսը տեղի ունեցավ 

Տոկիոյում, 1975թ; XI-ը Մեխիկոյում 1980թ. և այլն: 1998 թ. լույս 

տեսավ "Terminologia Anatomica" -ի վերջին հրատարակությունը 

լատիներեն ու անգլերեն, 2003 թ. ռուսերեն լեզուներով:  

Ներկայումս աշխատանք է տարվում միասնական միջազ-

գային ֆարմակոպեա Pharmacopea Internationalis (PHI) ստեղծելու 

համար: 

 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Բժշկական տերմինաբանության հիմնական աղբյուրներն են…և 

…լեզուները: 

2. Ի՞նչ պետք է իմանալ բժշկական տերմինաբանության գիտակցական 

յուրացման համար: 

3.  Ո՞ր տերմիններն ունեն հիմնականում լատիներեն ծագում: 

4.  Ո՞ր տերմիններն ունեն հիմնականում հունարեն ծագում: 

5.  Ի՞նչ են արտահայտում կլինիկական տերմինները: 

6.  Ո՞րն է կլինիկական տերմինների առանձնահատկությունը: 

7.  Տերմինատարրը բարդ բառի ո՞ր բաղադրատարրն է: 

8.  Ինչպե՞ս են միանում լատիներեն բարդ բառերի աղադրատարրերը:             

10. Հայերենի բժշկական տերմինաբանության բաղադրատարրերը:      

9.  Ինչպե՞ս են միանում հունարեն բարդ բառերի բ կազմության 

սկզբունքներն են …, …, ….: 
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11. Հայերենի ներքին միջոցներով կազմված տերմինները  բաժանվում 

են …..խմբի:                                                                                   

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
1. Կառուցե՛ք բարդ տերմիններ .                                                               

ա/ տվյալ տերմինատարրով.     

 

    

 

 
բ/ տվյալ արմատով 
aden - (-rrhagia, -scopia, -tomia)             colp- (-rrhaphia, -scopia, -tomia) 

cyst - (-algia, -plegia, -scopia)                 hist- (-logia, -therapia, -scopia) 

gloss- ( -rrhagia,-pathia, - rrhaphia)                
 

2.Թարգմանեցե՛ք տվյալ տերմինատարրը և նրանով 

կազմեցե՛ք տերմիններ. 

ա/,,հիվանդություն,, 

կրծքագեղձ + հիվանդություն  

ողն + հիվանդություն  

լեղապարկ + հիվանդություն  

միզապարկ + հիվանդություն  

բ/,,գիտություն,, ,,ուսմունք,, 

բջիջ + ուսմունք (բջջի մասին) 

կյանք + ուսմունք (կյանքի, կենդանի օրգանիզմների 

մասին) 

հյուսվածք + ուսմունք ( օրգանիզմի հյուսվածքների մասին) 

գեղձ + ուսմունք (գեղձերի մասին)     
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     3.  Առանձնացրե՛ք հունարեն արմատները, տերմինա-
տարրերը, որոշեցե՛ք նրանց իմաստը և տերմինը թարգմանեցե՛ք 

հայերեն.            

cystoscopia, cholecystotomia, tonsillectomia, myelocytus, salpingectomia, 

phlebotomia, phleborrhagia, colporrhagia, arteriotomia, phytotherapia, 

hydrotherapia, myelopathia, gynaecologia, dacryadenalgia, hyperaemia, 

keratotomia, paediatria. 

 

4. Գրեցե՛ք տերմինները լատիներեն տառերով  և 

թարգմանեցե՛ք. 

ադենոպաթիա, հիստոլոգիա, ցիստօդինիա, ֆլեբոտոմիա, գլո-

սոպաթիա, խոլեցիստոպաթիա, ուրոլոգիա, ֆարմակոթերապիա, 

ցիստոսկոպիա:   

 

5. Գïե՛ք ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. ëï³ÙáùëÇ íÇñ³-

Ñ³ïáõÙ 
³.adenotomia   µ. glossotomia  ·. phlebotomia  ¹.gastrotomia 

».cystotomia 

 
ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ, ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ  ՈՒ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. Scientia potentia est.   

Գիտությունը զորություն է: 

 

2. O, magna vis veritatis!(Cicero).  

Ո՜վ ճշմարտության մեծ ուժ:   

 

3. Sine lingua Latina non est 

medicina. 

Առանց լատիներեն լեզվի չկա 

բժշկություն: 
 
4. Hygiena - amica valetudinis.  

Հիգիենան առողջության 

բարեկամն է:  
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VIII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 28. ԲԱՅ 

 
Բժշկական տերմինաբանության մեջ բայերը հիմնականում 

գործածվում են դեղագրության մեջ՝ դեղամիջոցը պատրաստելու և 

այն բաց թողնելու, ցուցում տալու համար: 

Այս պատճառով դուք պետք է ուսումնասիրեք հրամա-

յական և ըղձական եղանակի ձևերը, որոնք արտահայտում են 

հրաման և ցանկություն: Բժշկական բովանդակությամբ ոչ բարդ 

տեքստեր թարգմանելու և հասկանալու նպատակով դուք 

կուսումնասիրեք նաև սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի 

ձևերը: 

Բայն ուսումնասիրելու ժամանակ ուշադրություն դարձրեք 

նրա հիմքի վրա, քանի որ բայական ձևերը կազմելու համար պետք 

է վերցնել հիմքը և դիմային համապատասխան վերջավորությունը: 
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§ 29. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲԱՅԻ ՄԱՍԻՆ   
Լատիներենում բայն ունի.                                                                                

1.  երկու թիվ numerus: եզակի singularis և հոգնակի pluralis     

2.  երեք դեմք persona: 1 (prima), II (secunda), III (tertia)                    

3.  վեց ժամանակ tempus, որոնցից առավելագույն գործածականը 

ներկան է՝ praesens 

4.  երեք եղանակ modus.                                                                              

ա/ հրամայական        imperativus                 

բ/ սահմանական        indicativus 

գ/ ըղձական կամ ստորադասական conjunctivus        

6. երկու սեռ genus                                                  

 

ա/ ներգործական       activum                         

բ/ կրավորական         passivum 

 
 

§ 30. ԽՈՆԱՐՀՈՒՄ 
 

Լատիներենի բայերն ըստ իրենց հիմքի վերջավորության 

բաժանվում են չորս խոնարհման (conjugatio) 

1-ին խոնարհման բայերի հիմքը վերջանում է -a-ով, 2-րդ 

խոնարհմանը՝ -e-ով,  3-րդ խոնարհմանը՝  բաղաձայնով կամ -ս-ով, 

4-րդ խոնարհմանը՝ -i -ով: 

Բոլոր չորս խոնարհումների բայերի անորոշ ձևը (infinitivus) 

ունի -re վերջավորությունը: Բայի հիմքն ստանալու համար 

անջատում ենք անորոշ ձևի  -re վերջավորությունը 1-ին, 2-րդ և 4-

րդ խոնարհումների դեպքում, իսկ 3-րդ խոնարհման՝ ՝ ěre /որտեղ e 

-ն միացնող ձայնավոր է/: 

Խոնարհում infinitivus թարգմանություն հիմք 

I cura-re բուժել cura 

II miscē-re խառնել misce 

III solv-ě-re լուծել     solv 

 coqu-ě-re եփել coqu 

IV nutri-re սնել nutri 
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N.B. 2-րդ խոնարհման բայերի հիմքի վերջավորությունը երկար ē-ն 

է, miscē-re, 3-րդ խոնարհման կարճ ě ձայնավորը հիմքի 
վերջավորությունը չէ, այլ լոկ միացնող solv-ě-re:      

 

§ 31. Ավելի գործածական բայեր 
     1-ին խոնարհում 

 
curo, are  բուժել, խնամել, հոգալ    signo, are նշել    

do, dare  տալ       praeparo, are պատրաստել 

sano,are  առողջացնել         ausculto, are լսել հիվանդի  

                  ներքին օրգանները 

2-րդ խոնարհում 
 

misceo,  ēre խառնել  noceo,  ēre վնասել   

 

3-րդ խոնարհում 

recipio, ěre վերցնել 

praescribo, ěre    դուրս գրել, նշանակել 

divido, ěre բաժանել  

solvo, ěre           լուծել 
 

4-րդ խոնարհում 

audio, ire           լսել                         
 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Որոշեցե՛ք բայերի հիմքը և նրանց խոնարհումը 

/բանավոր/                 

servare, formare, dividěre, valēre, finire, adhibēre, suměre, sentire, coquěre, 

dormire, auscultare, audire, vivěre, habēre, curare. 

 

2.  Լրացրե՛ք բաց թողնված ձայնավորը /բանավոր/ 

praescrib.....re III  flor...re II                                                                 
san...re I   recip...reIII 

tac... re II   distingu...reIII 

dignosc..re III  const...re I 

sc...re   IV  mun...re IV 

monstr...re I  collig...re III        
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3.  2-րդ և 3-րդ խոնարհման բայերը գրեցե՛ք առանձին 

սյունակներում. 
nocēre, vertěre, studēre, terěre, legěre, struěre, docēre, vivěre, distinguěre, 

monēre, scriběre, infunděre, vidēre. 

 

§ 32. ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ 
 

Հրամայական եղանակը կազմվում է հետևյալ կերպ. եզակի 

2-րդ դեմքը 1-ին, 2-րդ և 4-րդ խոնարհումների բայերի համար 

վերցնում ենք միայն հիմքը, 3-րդ խոնարհման համար՝ հիմք +e: 

Հոգնակի 2-րդ դեմքը 1-ին, 2-րդ, 4-րդ խոնարհումների համար՝ հիմք 

+te: 3-րդ խոնարհման համար՝ հիմք +ite: 

 

 
Infinitivus հիմք Imperativus singularis Imperativus pluralis 

I cura-re cura cura! բուժի՛ր curate! բուժեցե՛ ք 

II docē-re doce doce! սովորեցրու՛ docēte! սովորեցրե ՛ք 

III dignosc-ěre dignosc dignosce! ախտորոշի՛ր dignoscǐte! ախտորոշեցե ՛ք 

      coqu-ěre coqu coque! եփի՛ր coquǐte! եփե՛ք 

IV audi-re audi audi! լսի՛ր audite! լսեցե՛ք 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
1.Կազմեցե՛ք հետևյալ բայերի եզակի և հոգնակի թվերի 

հրամայական եղանակը /բանավոր/. 

signare, habēre, dividěre, laborare, nutrire, distinguěre, praeparare, finire, 

movēre. 

 

2.  Թարգմանեցե՛ք հայերեն. 

Misce. Da. Signa. Solve. Miscēte. Audi. Signate. Audite. Ausculta 

aegrotam. Solve tabulettam in aqua. Praepara tincturam.  

  

3.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 

Խառնի՛ր: Տու՛ր: Նշի՛ր: Պատրաստի՛ր: Բուժի՛ր անրակի և կողերի 

կոտրվածքը (fracturam): Գործընկերներ, լավ լսեցե՛ք հիվանդ 
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կանանց (feminas): ä³ïñ³ëïÇñ Ï³ïí³ËáïÇ ÃáõñÙ (tincturam): 

Լսի՛ր հիվանդ կնոջը(aegrotam): Դուրս գրի՛ր հովտաշուշանի թուրմ 

(tincturam): Վերցրու՛: Պատրաստի՛ր դեղահաբերի զանգված 

(massam): 

 

 33. Esse - ԼԻՆԵԼ ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՅԻ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄԸ ՆԵՐԿԱ 

ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ 

 

դեմք եզակի թիվ հոգնակի թիվ 

I 

II 

III 

sum 

es 

est 

եմ  

ես  

է, կա 

sumus 

estis 

 sunt 

ենք  

եք  

են, կան 

Դասագրքում դուք հաճախ կհանդիպեք 3-րդ դեմքի ձևերին, 

օրինակ՝ 
 

In scapula spina est.  Թիակի վրա փուշ կա:   

Costa prima vera est.  Աոաջին կողը իսկական է: 

 Sunt costae verae et spuriae Կան իսկական և կեղծ կողեր: 

 

§ 34. ՆԱԽԴԻՐՆԵՐ 

 
Բագմաթիվ բժշկական տերմիններ և արտահայտութ-

յուններ կազմվում են որոշակի հոլով պահանջող նախդիրների 

միջոցով: 

Լատիներենում նախդիրները պահանջում են Accusativus 

կամ Ablativus հոլովները: 

 

Accusativus պահանջող ավելի գործածական նախդիրներն 

են.  

Ad - համար, մինչև,  օրինակ՝  

Ad usum externum - արտաքին գործածության համար 

Recipe: Aquae destillatae ad 200 ml - վերցրու թորած ջուր մինչև 200 

միլիլիտր  

Per - միջով, ընթացքում, per os - բերանով, per diem - մեկ օրվա 

ընթացքում 

 Ablativus պահանջող ավելի գործածական նախդիրներն են.  
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Cum -Ñ»ï, - áí; Cum tinctura Valerianae - Î³ïí³ËáïÇ ÃñÙáí: 

E, ex - ից, միջից e plantis - բույսերից, ex aqua - ջրի միջից:       

In - մեջ, վրա     In lagena aqua est. - Շշի մեջ ջուր կա:  

 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ   ՀԱՐՑԵՐ 
1.  Որո՞նք են բայի քերականական կարգերը: 

2.  Բայի խոնարհումը որոշում են ….. վերջավորությամբ: 

3.  Ինչպե՞ս է կազմվում հրամայական եղանակը: 
 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1.  Թարգմանեցե՛ք հայերեն. 

 

1. Praeparate pilulas, tabulettas, pastas et tincturas e plantis! 2. Recipe: 

Tincturae Valerianae ad 20 ml..3. Recipe medicamentum per os.4. In lagena 

tinctura Convallariae est.  

 

2.1. ¶ï»ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ  

³. ex usum externum  µ. cum usu externum   ·.ad usum externum ¹. in usus 

externus  ». per usus externus     

 

2.2. ¶ï»ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. µáõÛë»ñÇó 

³. e plantae  µ. e plantarum     ·.ad planta    ¹. e plantis     ».cum plantis  

 

 

35. ԴԵՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
        Da in scatula   .      îáõñ ïáõ÷Ç Ù»ç/ ïáõ÷áí/ 

        Da in ampullis.       îáõñ ëñí³ÏÝ»ñÇ Ù»ç /ëñí³ÏÝ»ñáí/ 

        Da in charta cerata.   îáõñ ÙáÙ³Í ÃÕÃáí 

        Da in capsulis.        îáõñ å³ïÇ×Ý»ñáí  

        Da in capsulis gelatinosis Տուր ժելատինե պատիճներով  
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ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1. Â³ñ·Ù³Ý»ó»ù Ñ³Û»ñ»Ý. 

 Misce. Da. Signa. Miscete. Date. Signate. Misce tincturam Valerianae 

cum tinctura Convallariae. Dividite massam pillularum in pillulas. Misce, 

ut fiat pasta. Misce ut fiat massa pillularum. Misce, ut fiant pillulae. 

Misce, ut fiant suppositoria. 

 

§ 36. ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 Լատիներեն նախածանցներ / 1-ÇÝ Ù³ë/  

 
Տվյալ բառի արմատի միջոցով արտահայտված հիմնական 

իմաստը նախածանցի միջոցով ստանում է նոր երանգ կամ 

բոլորովին փոխվում է: 

Լատիներենի նախածանցները հիմնականում առաջացել 

են նախդիրներից,  թվականներից և մասնիկներից: Բառակազ-

մության ժամանակ նախածանցի բաղաձայնը հաճախ առնմանվում 

է բառի արմատի սկզբի բաղաձայնին, օրինակ՝ 
 

ad + similatio = assimilatio  առնմանում 

dis + facilis = difficilis   դժվար 

in + mobilis = immobilis   անշարժ 

cum + lapsus, con + lapsus = collapsus անոթային սուր  

                                          անբավարարություն, կոլապս 

cum + lega, con + lega = collega               գործընկեր 

Նախածանց Իմաստ Օրինակներ 

a-,(an-) ժխտում anormalis անբնական 
ab- հեռացում abductor զատիչ մկան 
ad- մոտեցում adductor առբերիչ մկան 

ante- առաջ antebrachium նախաբազուկ 

contra- հակառակ contraindicatio հակացուցում 
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de- հեռացում deformatio ձևափոխում, 

ձևախախտում 

des-     շարժում 

վերևից 

descendens իջնող, վայրէջ 

  ներքև   
dis- անջատում dissectio դիահերձում 

ex- շարժում 

ներսից 

exspiratio արտաշնչում 

 դեպի 

դուրս 

  

extra- դուրս extracellularis արտաբջջային 

in- ներս կամ injectio ներարկում 

 ժխտում innominatus անանուն /IV մատ/ 
infra- որևէ բանի 

տակ, 

ստոր 

infraspinalis ստորփշային 

intra- ներս intravenosus ներերակային 

inter- միջև intervertebralis միջողնային 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Բացատրեցե՛ք նախածանցների իմաստը. 
abesse         բացակայել distorsio  հոդախախտում 

extractum      հանուկ, մզվածք  extrauterinus արտաարգանդային  

anteflexio      առաջ ծալում contrapertura       Ñ³կաբացվածք 

decoloratio   գունատում  infratemporalis  ստորքունքային 

intracutaneus ներմաշկային intercostalis միջկողային  

 

2. Ավելացրե՛ք համապատասխան նախածանցները /բանա-
վոր/ 
  ...infectio ախտահանում(des -)... 

  ...persio  սփռում /լույսի/... 

  ...flexio  առաջ կորացում...  

  ...tractio  արտահանում, արտաքաշում... 

  ...fectio  վարակում (in-)...  

  ...cerebralis արտաուղեղային... 
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  ...operabilis անվիրահատելի ...  

  ...scapularis ենթաթիակային... 

  ...muscularis ներմկանային... 

  ...indicatio հակացուցում...    

  ...scapularis միջթիակային..  
 

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ, ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ ԵՎ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
1.  Non scholae, sed vitae discimus (Seneca).  

Սովորում ենք ոչ թե դպրոցի, այլ կյանքի համար: 

2.  Divide et impera. Բաժանի՛ր և 

տիրի՛ր /Հին Հռոմի արտաքին 

քաղաքականության 

սկզբունքներից մեկը/: 

3.  Noli nocēre. Մի վնասի՛ր: 

4. Per scientiam ad salutem 

aegroti. Գիտության միջոցով 

դեպի հիվանդի առող-

ջությունը:  
 

IX ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 
I ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ 

 
§ 1-6  ÐÝãÛáõÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ  

§ 7-14  Ü³ËÝ³Ï³Ý Í³ÝáÃáõÃÛáõÝ ·áÛ³Ï³ÝÇ ÑÇÝ· ÑáÉáíáõÙÝ»ñÇ ¨ 

³Í³Ï³ÝÇ »ñ»ù ÑáÉáíáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï: 

§ 15 ²Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý ¨ ÑÛáõëí³Íù³µ³Ý³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³éáõó-

í³ÍùÇ Ù³ëÇÝ: 

§ 16-21 ¶áÛ³Ï³Ý ³Ýí³Ý ¹»ñÁ µÅßÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: 

ê»é, ÃÇí, ÑáÉáíáõÙ, ÑáÉáí: 1-ÇÝ ÑáÉáíáõÙ: Üí³½³·áõÛÝ µ³é³å³ß³ñ: 

1-ÇÝ ÑáÉáíÙ³Ý ÑáõÝ³ñ»Ý ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñ:´³é³Ï³½ÙáõÃÛáõÝ: 

§ 22-27 ´ÅßÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: 

§ 28-30 ´³Û, § 31 ²í»ÉÇ ·áñÍ³Í³Ï³Ý µ³Û»ñ, § 32 Ðñ³Ù³Û³Ï³Ý 

»Õ³Ý³Ï 

§ 33  Esse -ÉÇÝ»É ûÅ³Ý³¹³Ï µ³ÛÇ ËáÝ³ñÑáõÙ Ý»ñÏ³ Å³Ù³Ý³Ïáí 

§ 34 Ü³Ë¹ÇñÝ»ñ 

§ 36 ´³é³Ï³½ÙáõÃÛáõÝ: È³ïÇÝ»ñ»Ý Ý³Ë³Í³ÝóÝ»ñ /1-ÇÝ Ù³ë/ : 
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X ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

§ 37.  II ՀՈԼՈՎՄԱՆ  ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐ 

 
Երկրորդ հոլովմանը ենթարկվում են արական և չեզոք 

սեռի գոյականները, որոնք եզակի թվի սեռական հոլովում ունեն - i 

վերջավորությունը: Արական սեռի գոյականները եզակի թվի 

ուղղական հոլովում ունեն - us, - er, իսկ չեզոք սեռի գոյականները - 

um, - on /հունական ծագում/ վերջավորությունները:  

Օրինակ՝ nervus, i m նյարդ, magister, tri m ուսոցիչ, ligamentum, i n 

կապան, skeleton, i n կմախք: 

- on վերջավորությունով հունական ծագում ունեցող բառերը 

ինքնուրույն հազվադեպ են գործածվում, նրանց արմատներով 

հաճախ կազմվում են 

բժշկական բարդ տերմիններ, օրինակ՝ enteron - բարակ աղիք, 

enteritis - բարակ աղիքի բորբոքում /տես § 23/:                                

Որպես բացառություն իգական սեռի է. 

periodus, i f   - ժամանակաշրջան                    

Չեզոք սեռի է virus, i n - թույն, վիրուս 

 

§ 38. II ՀՈԼՈՎՄԱՆ  ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ՀՈԼՈՎՈՒՄԸ 
 

2- րդ հոլովման արական սեռի գոյականների հիմքին պետք 

է ավելացնել հոլովական հետևյալ վերջավորությունները. 

 
 Singularis Pluralis 

N. - us, - er - i 

G. - i - orum 

 

Հոլովման օրինակ 
 

 Singularis Pluralis 

N. humer – us     բազկոսկր humer - i             բազկոսկրեր 

G. humer – i       բազկոսկրի humer – ōrum     բազկոսկրերի 

 

2-րդ հոլովման են ենթարկվում նաև արական սեռի 

ածականները, 
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 ինչպես, օրինակ՝  longus երկար / длинный/, dexter աջ / правый/ 

 
 Singularis Pluralis 
N. humerus sinister humeri sinistri 

G. humeri sinistri humerōrum sinistrōrum 

Արական սեռի - er վերջավորություն ունեցող գոյականների 

մեծ մասը genetivus-ում e ձայնավորը սղվում է, օրինակ՝ paediater, 

paediatri m –մանկաբույժ. նրանցից մի քանիսը պահպանում են e 

ձայնավորը, օրինակ՝puer, pueri m տղա, երեխա: Համեմատեցե՛ք 

ռուսերենի հետ, костер - костра, բայց՝ вечер - вечера. 

 

§ 39. II ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

 
animus, i m (psyche) հոգի                             

aegrotus, i m հիվանդ                                        

bulbus, i m կոճղեզ                                              

cancer, cri m (carcin-) քաղցկեղ                          

sirupus, i m օշարակ    

digitus, i m (dactyl -os) մատ                                

morbus, i m (pathos, nos -os) հիվանդություն 

uterus, i m (metr -a թերապիայում,        

hyster-a վիրաբուժության մեջ)  արգանդ 

humerus, i m  µ³½ÏáëÏñ, áõë   

magister, tri m ուսուցիչ                         

medicus, i m (iatr -os) բժիշկ   

succus, i m հյութ 

sulcus, i m ակոս 

ventriculus, i m (gaster, gastr -)  ստամոքս,փորոք,փոր 

Ricinus, i m  գերչակ   

oculus, i m (ophthalm -os) աչք 

musculus, i m (my-os) մկան 

nasus, i m ( rhin -os) քիթ                   

nervus, i m ( neur -on) նյարդ, ներվ 
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§ 40. ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ 

II հոլովման արական սեռի գոյականակերտ վերջածանցներ 
 

1. - ismus վերջածանցով կազմված գոյականները 

արտահայտում են հիվանդություն, հիվանդագին վիճակ կամ 

թունավորում, օրինակ՝ gigant - ism -us գիգանտիզմ, մարմնի որևէ 

մասի կամ հասակի հսկայական աճ, botul - ism - us-սննդով 

թունավորում /botulus - երշիկ/, rheuma -tism -us ռևմատիզմ /rheuma -

մրսածություն/: 

2.  - ŏl -, ŭl -, - cŭl - վերջածանցներով կազմվում են 

փոքրացուցիչ իմաստ արտահայտող գոյականներ, օրինակ՝ alve - ŏl 

- us բշտիկ, an - ŭl - us օղակ, ventri -cŭl -us ստամոքս, փորոք 

 

§ 41.  -ia ՎԵՐՋԱԾԱՆՑՈՎ  I  ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱՏԱՐՐԵՐ   

               
-  agra   ցավ (ծուղակ)   

- trophia  սնում, ³× 

- ectasia  լայնացում   

- pexia  ամրացում, կցում                                          

-  malacia       փափկացում    

-  phobia վախ, ³ï»ÉáõÃÛáõÝ, ½½í³Ýù                                                     

- metria             չափում    

- rrhoea  առատ արտադրություն 

- stomia խուղակի, արհեստական բացվածքի 

վիրաբուժական  ստեղծում 

- tonia  լարվածության առկայություն /մկաններում,  

  հյուսվածքներում, անոթներում, օրգաններում/ 

- philia  հակում, նախահակում, նախատրամադրություն 

 
§ 42. II ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱՏԱՐՐԵՐ 

 

-  blastus          ծիլ, սաղմ   

- logus     ընդհանրապես մասնագետ, որևէ  հիվանդության 

բուժման  մասնագետ                                                     

-  lithus  քար    

-spasmus կծկում, ցնցում    

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
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1. 2- րդ հոլովման գոյականներին բնորոշ վերջավորությունը եզակի 

թվի  սեռական հոլովում… ն  է:                                                                                                                   

2.  Ո՞ր սեռի գոյականներն են ենթարկվում 2 - րդ հոլովմանը:              

3.  Ո՞րն է 2 - րդ հոլովման գոյականների բառարանային ձևը: 

4.  Արական սեռի գոյականների ի՞նչ վերջածանցներ գիտեք:         

5.  Ինչ՞ տարբերություն կա my-os և my-el-os բառերի միջև: 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 1.Կազմեցե՛ք անատոմիական բազմանդամ տերմիններ  
morbus / հատկացյալ/ nasus, nervus, oculus, musculus, ventriculus 

fractura /հատկացյալ/ humerus sinister, clavicula dextra, phalanx 

digitus medius 
 

2. Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք 

հայերեն.  

Sulcus nervi, sulci nerv…, musculus scapul…, glandulae ventricul…, 

morbus digit…, periodus critic… morb…, ligamentum transversum  gen…, 

ala crist… gall.., magister lingu… Latinae, virus morb... . 

 

 3.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 

լայնաձիգ երակ, ստամոքսի քաղցկեղ, աչքերի հիվանդություններ, 

արգանդի քաղցկեղ, նյարդերի և երակների ճյուղեր( ramus, i m- 

ճյուղ), աչքի մկաններ և նյարդեր: 

 

4. Թարգմանեցե՛ք և բացատրեցե՛ք, թե ինչ է արտահայտում 
- ismus վերջածանցը /բանավոր/. 

plumbismus (saturnismus), hydrargyrismus, traumatismus, (trauma, atis n 

վնասվածք), alcoholismus, rheumatismus, morphinismus, nicotinismus, 

strabismus (Հին Հունաստանի պատմաբան Ստրաբոնի անունից, որը 

շիլ էր),botulismus, daltonismus (անգլիացի ֆիզիկոս Դալտոնի 

անունից, որը գույները չէր տարբերում). 

 

5.  -ŏl - us, - ŭl - us, - cŭl - us վերջածանցների միջոցով 

կազմեցե՛ք փոքրացուցիչ իմաստով գոյականներ /բանավոր/. 

 

venter, ventr- is   փոր, ստամոքս, փորոք… 
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glob – us  գունդ, գնդիկ...   

sacc – us  պարկ, պարկիկ...   

 

6.  Տրված տերմինատարրով կառուցե՛ք բարդ տերմիններ և 

թարգմանեցե՛ք  

-  logus ( cyt -, bi -)  - ectasia ( gastr -, phleb -) 

- rrhoea ( rhin -, gastr -)  - metria ( thorac -, dynam - ուժ)                                            

-  pexia ( hyster -. cholecyst -,)  - stomia (cyst -, gastr -)                                      
- lithus ( sial-, rhin -, cholecyst -) 

7.Տրված արմատով կառուցե՛ք բարդ տերմիններ և թարգմա-
նեցե՛ք (բանավոր) 

hyster - (- ectomia, - scopia, - tomia) my - (- algia, - tomia, - pathia) 

neur - (- algia, - rrhaphia, - tonia)  path - (- logia, - phobia)                                          

psych - ( -iatria, - therapia) 

 

8.Գրեցե՛ք տերմինները լատիներեն և թարգմանեցե՛ք. 

բրախիալգիա, նեուրոսպազմուս, հիպերտրոֆիա, օստեոբլաստուս, 

սպոնդիլագրա, հէմոֆիլիա, ֆարմակոֆիլիա, ֆարմակոֆոբիա: 

 

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ 
 
1.  Medicus amicus et servus aegrotorum est. Բժիշկը 

հիվանդների բարեկամը և ծառան է: 

2.Non morbum, sed aegrum curare. Բուժել 

հիվանդին, ոչ հիվանդությունը:  3.Medicus 

medico amicus est. Բժիշկը բժշկին բարեկամ է: 

4. Amici fures temporis. Ընկերները ժամանակի 

գողեր են: 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ 
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XI ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 43.  II ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՉԵԶՈՔ ՍԵՌԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ՀՈԼՈՎՈՒՄԸ 
 

Չեզոք սեռի գոյականների հոլովական վերջավորութ-

յունները հիմնականում  համընկնում են արական սեռի հետ:                       

Չեզոք սեռի գոյականների հոլովական վերջավորություններն են. 

 
 Singularis Pluralis 

N. -um, - on - a 

G. - i - ōrum 

 

Հոլովական այս վերջավորությունները ավելացվում են 

գոյականի հիմքին: 

 
 Singularis Pluralis 

N. ligament - um կապան ligament - a կապաններ 

G. ligament - i կապանի ligament -ōrum կապանների 

 

2-րդ հոլովման չեզոք սեռին են ենթարկվում նաև չեզոք 

սեռի ածականները, օրինակ՝ flavum – դեղին (желтое) 

 
 Singularis Pluralis 

N. ligamentum flavum ligamenta flava 

G. ligamenti flavi ligamentōrum flavōrum 

Հունարեն ծագում ունեցող - on վերջավորությունով գոյականները 

հոլովվում են չեզոք սեռի կանոնով: 

 
 Singularis Pluralis 

N. col - on col -a 

G. col -i col - ōrum 
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§ 44. ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ 

ԱՆՈՒՆՆԵՐ 

 
Դեղամիջոցների և քիմիական տարրերի բոլոր անունները, 

որպես կանոն, II հոլովման չեզոք սեռի գոյականներ են: Այդ անուն-

ները հայերեն արտասանվում են առանց  -um վերջավորության: 

Օրինակ՝ 

Norsulfazolum – նորսուլֆազոլ; Aspirinum – ասպիրին; Mentholum - 

մենթոլ և այլն: 

Չեզոք սեռի են և -um վերջավորություն ունեն քիմիական 

տարրերի անունները. 

Oxygenium, i ո թթվածին, Ferrum, i  n երկաթ, բացի Phosphorus, i m 

ֆոսֆոր և Sulfur, uris ո ծծումբ: 

 
Երկրորդ հոլովման դեղաձևեր 

                    
Sirupus – օշարակ, շաքարը լուծված ջրի, մրգի կամ 

հատապտղի հյութի մեջ, թանձր և թափանցիկ հեղուկ է, որն ունի 

իր բաղադրության մեջ մտնող նյութերի համը և հոտը: 

Extractum - հանուկ /extrahěre - հանել բայից/ բուսական 

հումքից ստացված մզվածք է: Բուսական հումքից հանուկ 

ստանալու համար գործածում են ջուր, սպիրտ, հազվագյուտ 

դեպքում եթեր և այլն: Ըստ բաղադրության հանուկները լինում են 

հեղուկ, թանձր և չոր: 

Infusum et decoctum - ջրաթուրմ և եփուկ /infunděre - լցնել և 

decoquěre - եփել բայերից/: Ջրաթուրմ և եփուկ պատրաստելու 

համար բուսական հումքը մանրացնում են, վրան ջուր լցնում և 

տաքացնում ջրաթուրմը՝ 15 րոպե, եփուկը՝ 30 րոպե: Դեղատոմսում 

պետք է նշել բուսական նյութի և  ջրի քանակը, որից ստացվելու է 

ջրաթուրմի և եփուկի ընդհանուր քանակը: 

Emulsum - կախուկ, էմուլսիա /emulgěre - կթել բայից/: Հեղուկ 

դեղաձև է կաթի նման, կիրառվում է ներքին գործածության համար: 

Կախուկը ջրի մեջ չլուծվող յուղի, բալասանի կամ խեժի ջրային 

խառնուրդ է: 

Unguentum - քսուք /unguěre - քսել բայից/, փափուկ դեղաձև է, 

որը կիրառվում է արտաքին գործածության համար: Քսուք 
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ստանալու համար դեղանյութը խառնում են յուղերի կամ ճարպերի 

հետ:  

Linimentum - օծանելիք /linire - քսել բայից/, թանձր հեղուկ 

դեղաձև է, կիրառվում է արտաքին գործածության համար:                     

Suppositorium - դեղամոմ /supponěre - տակը դնել բայից/ 

դոզավորված կարծր դեղաձև է, որը մարմնի ջերմությունից հալչում 

է: Դեղամոմերը կիրառվում են հետանցքում, հեշտոցում դնելու 

համար, per rectum - ուղիղ աղիքի միջով, per vaginam - հեշտոցի 

միջով, per urethram - միզանցքի միջով: Ըստ այնմ էլ դեղամոմերը 

լինում են տարբեր ձևի: 

 

§ 45.  II ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՉԵԶՈՔ ՍԵՌԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ  ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

 
cerebrum, i n 

(encephal –on) 
գանգուղեղ collum, i n վիզ 

/ամբողջությամբ/,վզիկ 

/օրգանի նեղացած 

մասը/ 
sacrum, i n  

 
սրբոսկր emulsum, i n կախուկ, էմուլսիա 

decoctum, i n եփուկ   infusum, i n ջրաթուրմ 
extractum, i n

  
հանուկ, 

մզվածք 

organon, i n օրգան 

oleum, i n յուղ butyrum, i n յուղ /բուսական, 

կարծր/, կարագ 
unguentum, i n քսուք septum, i n միջնորմ, խտրոց 
vitrum, i n շիշ, սրվակ remedium, ii n դեղամիջոց 
intestinum, i n 

 (enter - on) 
աղիք cranium, ii n ·³Ý· 

suppositorium, i n դեղամոմ   

 

§ 46. ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Չեզոք սեռի գոյականների վերջածանցներ 

 
1.  -ŭl-, -cŭl- վերջածանցներով կազմվում են փոքրացուցիչ 

իմաստ արտահայտող գոյականներ, օրինակ՝ capit - ŭl - um - գլխիկ, 

tuber - cŭl - um թմբիկ: 
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2.  -īn- um, -ōl-um վերջածանցներով կազմվում են 

դեղանյութերի մեծ մասի անուններ, օրինակ՝ Penicill - īn -um -

պենիցիլին, Norsulfaz - ōl - um նորսուլֆազոլ: 

3.  - ment - um - վերջածանցով կազմված գոյականները 

արտահայտում են միջոցի իմաստ, օրինակ՝ medica - ment - um 

դեղանյութ, liga-ment-um կապան: 

4.  - ōri - um, - āri- um վերջածանցներով կազմվում են 

գոյականներ, որոնք ցույց են տալիս տեղ, օրինակ՝   sanat - ōri -um 

առողջարան, viv - āri - um փորձակենդանիներ պահելու տեղ: 

5. -i-um վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք 

արտահայտում են դեղերի անուններ Ï³Ù ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ 

³ÝáõÝÝ»ñ, օրինակ՝ Op - i - um ափիոն, Calcium, i n - Ï³ÉóÇáõÙ: 

6. -id-um վերջածանցով կազմվում են անիոնների 

անուններ, անթթվածին թթուների աղերում, օրինակ՝ iod - id - um, i 

ո յոդիդ, /iodum, i n- յոդ /, chlor - id - um, i ո - քլորիդ /chlorum, i n - 

քլոր/: 
 

II հոլովման ամփոփիչ աղյուսակ 
 Singularis Pluralis 

   Masculinum                Neutrum    Masculinum         Neutrum 

N. 

G.  
- us, - er                     - um ( on)  

                       - i 

                        

      - i                               - a  

                    - orum  

                        

 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Ո՞րն է 2 - րդ հոլովման արական սեռի գոյականների 

բառարանային ձևը: 

2. Ո՞րն է 2 - րդ հոլովման չեզոք սեռի գոյականների բառարանային 

ձևը: 

3.  Ի՞նչ վերջավորություն ունեն դեղաÝÛáõÃ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ 

անունները:  

4.  2 - րդ հոլովման գոյականների ի՞նչ վերջածանցներ գիտեք: 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. ¶ï»՛ù 2-ñ¹ ÑáÉáíÙ³Ý ã»½áù ë»éÇ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ. 
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1. processus 2. facies 3. extractum 4. aqua 5. encephalon 

³. 2,4,5        µ. 1,3,2 ·. 3,4,1       ¹. 2,5,4 ».3,5 
 

2.  Լրացրե՛ք վերջավորությունները և  թարգմանեցե՛ք.   

fossa crani... media, coll... chirurgic..., coll... anatomic..., capitul... humer..., 

fossa acetabul..., collum mandibul..., nervus transvers… coll…, ossa 

crani…, ligament… transvers.......genus, oleum Vaselin…, unguent… 

Vaselin… 

  

3.  Թարգմանեցե՛ք  լատիներեն. 

քթի միջնորմ,  աջ թիակի վզիկ,  վզի լայնաձիգ մկան, կողերի 

գլխիկներ, քթի խոռոչ, գանգի կարաններ, աչքի օրգաններ, 

եղեսպակի տերևների ջրաթուրմ:  

 
4.Կազմեցե՛ք անատոմիական տերմիններ և 
թարգմանեցե՛ք. 

 

 
 

5.´ացատրե՛ք í»ñç³Í³ÝóÇ իմաստը. 

bromidum, i ո   բրոմիդ laboratorium, i ո          լաբորատորիա                           

frenulum, i ո      սանձիկ medicamentum, i n դեղանյութ 

Vitaminum, i ո      վիտամին Hydrogenium, i n çñ³ÍÇÝ                    

Phthalazolum, i ո     ֆթալազոլ   Papaverinum, i n               å³å³í»ñÇÝ 

Strychninum, i n        ëïñÇËÝÇÝ Mentholum, i n               Ù»ÝÃáÉ 

 

            6.1. Üß»ó»ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. ÑÇí³Ý¹³Ý³Éáõ í³Ë. 

ա.pharmacophobia µ.pathophobia  ·.carcinophobia  ¹.hydrophobia   

».cystolithus   

           6.2. Üß»ó»ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. ³ãùÇ Ñ»ï³½áïáõÙ 
³. myotomia  µ.nosologia  ·.hyisteropexia  ¹.ophthalmoscopia   

».gastrorrhagia 

           6.3. Üß»ó»ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. çñ³µáõÅáõÙ 
³.Oxygenotherapia µ.phytotherapia ·.hydrotherapia ¹.heliotherapia 

».psychotherapia                    
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ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ 

 
1.  Ex nihilo nihil (Lucretius) Ոչնչից ոչինչ: 

2.  Omne vivum ex ovo. Ամեն ինչ, որ կենդանի է, ձվից է: 

3. Experimentum in vitro. Փորձ  փորձանոթի մեջ: 

4. Experimentum in vivo. Փորձ կենդանի մարմնի վրա: 

 

 
 

 

XII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 47. ԴԵՂԱՏՈՄՍ /Receptum/ 
 

 Լատիներեն receptum նշանակում է վերցված recipěre – վերցնել 

բայից: Դեղատոմսը բժշկի գրավոր դիմումն է դեղագործին, որով նա 

նշում է, թե ինչպես պետք է պատրաստել և բաց թողնել դեղանյութը, 

իսկ հիվանդը ինչպես պետք է ընդունի այն: 

Դեղատոմսը իրավաբանական շատ կարևոր փաստաթուղթ է: 

Սխալ դեղատոմսը կարող Է հանգեցնել դժբախտ վախճանի: Դեղա-

տոմսի համար հավասար չափով պատասխանատու են բժիշկն ու 

դեղագործը: 
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Բժշկի անձնական կնիքը և ստորագրությունը                                            Կ.Տ. 

 

 

Դեղատոմսի կառուցվածքը և ձևը հաստատված է ՀՀ 

Առողջապահության նախարարության 2001թ. օգոստոսի 14-ի համ. 759 

որոշմամբ: 

 1. դեղատոմս գրելու իրավունք ունեն այն բժիշկները, որոնք 

ունեն անձնական կնիք, և որոնց գործունեությունը կապված է 

հիվանդների բուժման հետ: Դեղատոմսերը պետք է դուրս գրվեն 

հաշվի առնելով հիվանդի տարիքը, դեղի ազդեցության 

առանձնահատկությունը, վճարման կարգը ¨ ÐÐ Առողջապահության 

նախարարության կողմից հաստատված ձևերով, տպագրական 

եղանակով պատրաստված, համարակալված ձևաթղթերի վրա:  

2.   Արգելվում է դուրս գրել ՀՀ տարածքում օգտագործման 

թույլտվություն չունեցող դեղերը: 

3.  Մեկ ձևաթղթի վրա կարելի է դուրս գրել միայն մեկ դեղի 

անվանում: 

4. Դեղատոմսը դուրս է գրվում ընթեռնելի ձեռագրով, 

առանց ուղղումների և հաստատվում է բժշկի կողմից անձնական 

կնիքով ու ստորագրությամբ: 
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5. Դեղի բաղադրությունը, դեղաձևը և բժշկի դիմումը 

դեղագործին՝ դեղը պատրաստելու և տալու մասին, գրվում են 

լատիներեն լեզվով: 

6. Լատիներեն հապավումների օգտագործումը թույլ է 

տրվում միայն ընդունված կարգի համաձայն: Չի թույլատրվում 

կրճատել բաղադրամասերի և դեղերի անվանումը: 

7.  Դեղատոմս դուրս գրելու ժամանակ հեղուկ դեղերի 

քանակները գրվում են միլիլիտրերով ու կաթիլներով, մնացած 

նյութերինը՝ գրամներով: 

8. Դեղն անհապաղ բաց թողնելու անհրաժեշտության 

դեպքում դեղատոմսի վերին մասում նշվում է՝ cito շտապ: 

Բժշկի դիմումը դեղագործին, դեղատոմսի լատիներեն 

մասն սկսվում է Rp. /Recipe - վերցրու/ հապավումով: 

Rp. - ից հետո թվարկվում են դեղանյութերի անունները 

/Designatio materiarum/ և դեղաչափերը, որոնք պետք է գրել հետևյալ 

կանոնների համաձայն. 

ա/ յուրաքանչյուր դեղանյութի անունը գրվում է նոր տողից և 

մեծատառով,  

բ/ մեծատառով է գրվում նույնպես բույսի, կենդանու կամ 

քիմիական նյութի անունը - հատկացուցիչը. 

գ/ յուրաքանչյուր դեղապատրաստուկի անունը, նոր տողի առաջին 

բառը, գրվում է սեռական հոլովով /genetivus quantitatis - 

քանակական սեռական/, իսկ դեղաչափը՝ քանակը, հայցական 

հոլովով, օրինակ՝ 

Recipe: Tincturae Valerianae 10ml*
*
 

Tincturae Convallariae 15ml 

Recipe: Tabulettas Bromcamphorae 0,25 

9. Պատրաստի դեղամիջոցները /դեղամոմեր, դեղահատեր/ 

դուրս են գրվում առանց դեղաչափի, քանի որ նրանք ստանդարտ 

են: Այս դեպքում դեղատոմսում դեղաձևի անունը գրում են 

հոգնակի թվի, հայցական հոլովով, օրինակ՝ 

Վերցրու՝ ի՞նչ, 10 դեղահատ "Պենտալգին": 

Recipe: Tabulettas "Pentalginum" numero 10 

                                                 
*
 Համեմատեցեք ռուսերենի հետ՝ Настойки валерианы, (валериановой настойки)10мл. 
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         10. Եթե հեղուկ դեղանյութի քանակը մեկ միլիլիտրից պակաս 

է, դեղաչափն արտահայտվում է կաթիլներով, որը նշվում է 

հռոմեական թվերով: "Կաթիլ" բառը դրվում է հայցական հոլովով, 

օրինակ՝ guttam I, guttas II, V և այլն: 

Recipe: Corvaloli guttas XX     

Վերցրու՝ Կորվալոլ 20 կաթիլ 

11.Եթե դեղանյութի քանակը նշվում է կենսաբանական 

միավորներով, այդ դեպքում այն արտահայտվում է տաս, հարյուր, 

հազար, միլիոն թվերով: 

Recipe: Synthomycini 200.000մ./միավոր/ 

 12.Եթե երկու կամ ավելի դեղանյութեր գրվում են նույն 

դեղաչափերով,  քանակը նշվում է միայն մեկ անգամ վերջին 

դեղանյութից հետո, որից առաջ գրվում է  ana - հավասար չափով, - 

ական հունարեն մակբայը, օրինակ՝ 
Recipe: Tincturae Valerianae                                                                                                

Tincturae Convallariae ana 20ml.                                      

Այնուհետև բժիշկն ընդհանրապես ցուցումներ է տալիս 

դեղագործին, թե ինչպես պատրաստել /խառնել, ստերջացնել/, ինչ 

ձևով /դեղահաբեր, փոշիներ և այլն/, ինչ դեղաչափերով /դեղա-

հաբերի, դեղահատերի, սրվակների քանակը/ և, վերջապես, 

ինչպիսի փաթեթանյութով/ մոմած կամ պարաֆինացված թղթում, 

մուգ շշում և այլն/ բաց թողնել դեղանյութը . 

 Այդ մասում բայը դրվում է հրամայական եղանակով, 

օրինակ՝ 
 

Misce, fiant pilulae numero 20. Êառնի՛ր, թող դառնան դեղահաբեր 20 

հատ: 

Da in charta cerata.  Տուր մոմած թղթով (թղթի մեջ): 

  

Դեղի ընդունման ձևի նշանակումը /Signatura/ սկսվում է պայմանա-

կան Տ. հապավումով /Signa - նշիր/: Դեղի ընդունման ձևը բժիշկը 

նշում է հիվանդի մայրենի լեզվով, օրինակ՝ 

S. 20 կաթիլ, օրը 3 անգամ, ճաշից մեկ ժամ առաջ:       
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§ 48. ԴԵՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Misce, ut fiat linimentum.           Խառնի՛ր, որպեսզի դառնա օծանելիք:       

Misce, ut fiat suppositorium.       Խառնի՛ր, որպեսզի դառնա դեղամոմ:         

Misce, ut fiant suppositoria.   Խառնի՛ր, որպեսզի դառնան դեղամոմեր:   

Misce, ut fiat unguentum.  Խաոնի՛ր, որպեսզի դառնա քսուք: 

 

§ 49. 1 ԵՎ II ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ 

 ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 
 

  ampulla, ae f սրվակ     

  oleum Ricini գերչակի յուղ 

  Analginum, i n անալգին   

  Strychnos, i m ժանտընկույզ,փսխեցնող ընկույզ

  Salvia, ae f եղեսպակ  

  Vaselinum, i n վազելին 

  Urtica, ae f եղինջ  

  Sirupus, i m օշարակ  

 

§ 50. ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ԳՈՐԾԱԾՎՈՂ ՄԱԿԲԱՅՆԵՐ ԵՎ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ 
 

ana  հավասար չափով,-ական                                        

cito  շտապ 

quantum satis որքան անհրաժեշտ է   

 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ  

1.  Receptum – դեղատոմս բառը առաջացել է լատիներեն …. բայից: 

2.  Սխալ դեղատոմսի համար պատասխանատու են……. և ….: 

3.  Չի թույլատրվում կրճատել …… և ….. անունները: 

4.  Դեղատոմսում դեղանյութերի անունները գրվում են…….լեզվով: 

5.  Յուրաքանչյուր դեղանյութի անունը գրվում է …. տողից: 

6.  Նոր տողի առաջին բառը գրվում է …. տառով: 

7.  Նոր տողի առաջին բառը դրվում է ….. հոլովով, որովհետև….: 

8.Սեռական հոլովով գրվում են …., …., ….. անունները  
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/հատկացուցիչները/: 

9.  Դեղը պատրաստելու և բաց թողնելու ձևը գրվում է … լեզվով: 

10. Դեղն ընդունելու ձևը գրվում է ….   ….. լեզվով: 

11.  Բժիշկը կնքում է դեղատոմսը ….. կնիքով: 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 1. Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք 

հայերեն.          

1. Recipe:        Extract… Aloës fluidi 1ml.                                                      

  Da in ampull… 

Signa: 1-ական մլ. մաշկի տակ:     

                      

2. Recipe:        Tincturae Valerianae 

Tinctur… Convallariae ana 10 ml. 

Tincturae Belladonnae 2,5 ml. 

Mentholi 0,2 

Misce. Da. 

Signa: 20-25 կաթիլ օրը 3 անգամ:  

                     

3.Recipe:        Tinctur… Strychn… 5 ml.                                              
Tinctur… Convallari… 15 ml. 

Misce. Da.                                                      

Signa: 15 կաթիլ, օրը 2-3 անգամ: 

 

 4. Recipe:       Infus… foliorum Salviae 20,0-200 ml. 

Da. 

Signa: ողողումների համար: 

 

2. Թարգմանեցե՛ք լատիներեն.                                                                         

 

1. Վերցրու՝    Հովտաշուշանի թուրմ 

Կատվախոտի թուրմ 10-ական մլ. 

 Բելադոնի թուրմ 5 մլ.  

Խառնի՛ր: Տու՛ր:                                                    

Նշի՛ր. 20-25-ական կաթիլ, օրը 2-3 անգամ: 

 

2. Վերցրու՝    Անանուխի ջուր 200 մլ. 

Տու՛ր: 
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Նշի՛ր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 5-10 անգամ: 

 

3.  Վերցրու՝    Գերչակի յուղի կախուկ 180 մլ. 

 Շաքարի օշարակ մինչև 200 մլ. 

 Խառնի՛ր: Տու՛ր: 

 Նշի՛ր. 2-ական ճաշի գդալ ժամը մեկ անգամ, մինչև 

   լուծողական ազդեցությունը: 

 

4.  Վերցրու՝    Դեղամոմեր իխթիոլով 0,2                                            

 Տու՛ր 10 հատ, տուփով: 

 Նշի՛ր.  մեկ դեղամոմ, օրը մեկ անգամ: 

 Իխթիոլով – cum Ichthyolo 

 

5.  Վերցրու՝    Եղինջի տերևների ջրաթուրմ 15,0-200 մլ.              

Տու՛ր: 

Նշի՛ր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 3-4 անգամ:   

              

6.  Վերցրու՝    Նատրիումի յոդիդ 6.0 

Թորած ջուր 180 մլ.                                  

Խառնի՛ր: Տու՛ր: 

Նշի՛ր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 2-3 անգամ: 

 

 

ՖԱՐՄԱԿՈՊԵԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

  
Դեղերի պատրաստման, միասնականացման և նրանց  

որակի /ակտիվության/ որոշման միասնական պարտադիր մեթոդ-

ները սահմանող հատուկ անվանացանկի հրատարակությունը 

կոչվում է ֆարմակոպեա /հուն. pharmakon –դեղ և  poeio – անում 

եմ/: Առաջին անգամ ֆարմակոպեաներ ստեղծել են արաբները: 869 

թվականին Շապուհ Իբն Սահլը գրել է դեղագիտության պատ-

մության մեջ առաջին ֆարմակոպեան «Կիտաբ ալ ակրաբադին 

ուլկաբիր» /«Մեծ ֆարմակոպեա»/: Հարյուր տարի հետո /967-

976թթ./ երևան եկավ երկրորդ գիրքը, որը նույնպես ժամանակակից 

ֆարմակոպեաների նախատիպն էր: Այն կոչվեց «Կիտաբ ալ 

աբնիյա անհակայիկ ալ-ադվինա» /«Դեղերի իսկական հատ-
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կությունների հիմքերի գիրք»/: Հեղինակն է Աբու Մանսուր 

Մուվաֆֆակ Բիննի Ալի-Հիրավին: Բժշկական գրականության մեջ 

այս գիրքը հայտնի է որպես «Աբու Մանսուրի ֆարմակոպեա»: 

 Եվրոպայում առաջին ֆարմակոպեան հրատարակվել է 

Իտալիայում, XV դարում: Սկզբում ֆարմակոպեաները անվանում 

էին դիսպենսատորիումներ /լատ. dispensare – հրահանգել, 

կարգադրել/: Առաջին անգամ «Ֆարմակոպեա» տերմինը սկսեցին 

գործածել Անգլիայում, 1618թ.: 

 
ԱՌԱՋԻՆ ՖԱՐՄԱԿՈՊԵԱՆԵՐԸ 

 
Շապուհ Իբն Սահլի ֆարմա-

կոպեան /869թ. Բաղդադ/: 
Nuovo Receptario Compositio /1498, 

Florence/   

/Դեղատոմսային նոր ժողովածու, 

1498թ., Ֆլորենցիա/: 
Dispensatorium pharmacopulorum /V. 

Cordus, 1546, Nürenberg/ / 

Հրահանգներ դեղագործների համար, Վ. Կորդուս,  1546թ. 

Նյուրենբերգ/:  

Pharmacopeia  Londinensis /1618, London/ /Լոնդոնյան ֆարմակոպեա, 

1618թ., Լոնդոն/ Codex medicamentarius seu Pharmacopeia  

Parisiensis/1639, Paris/ /Դեղերի ժողովածու կամ փարիզյան 

ֆարմակոպեա 1639թ., Փարիզ//:  

Pharmacopoea Rossica  /1778, Petropoli/ Ռուսական ֆարմակոպեա,   

1778թ. Պետերբուրգ, /թարգմանվել է ռուսերեն 1802թ./: 

United States Pharmacopeia /1820, New York/ /Միացյալ նահանգների 

ֆարմակոպեա, 1820թ. Նյու Յորք/: 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԵՂԱՄԱՏՅԱՆ 

 
 1981 թվականին Առողջապահության Համաշխարհային 

Կազմակերպության /ԱՀԿ/ «Հիմնական /Essential/ դեղերի» ընտ-

րության փորձագետների կոմիտեի առաջարկով ձևավորեց 

«Հիմնական դեղերի գործող ծրագիրը», որի գլխավոր նշանաբանը 
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դարձավ «Նպաստել հիվանդության  և մահացության  նվազմանը, 

որի համար համագործակ-ցելով երկրների հետ, դեղերի ազգային 

քաղաքականության և համապատասխան ծրագրերի արմատա-

վորման ու զարգացման ճանապարհով, ապահովել դեղերի 

նկատմամբ արդարացի մատչելիությունը, նրանց ռացիոնալ 

կիրառումը և որակը: 

 «Հիմնական դեղերի» հայեցակարգը հանդիսանում է ժամա-

նակակից առողջապահության ամենածախսախնա լծակներից 

մեկը, այն դիպուկ արտահայտության մարմնացումը, որը շատ 

համահունչ է մեր այսօրվա հետ. «Medice, medica mente, non 

medicamentis», «Բժի՛շկ, բուժի՛ր խելքով, ոչ թե դեղերով»: Դեղը պետք 

է խորապես և մտածված ու հիմնավորված ընտրել, նկատի 

ունենալով, թե՛ նրա հնարավոր բազմաթիվ բացասական հատ-

կությունները, թե՛ հիվանդության ընթացքի և հիվանդի օրգանիզմի 

առանձնահատկությունները: 1997թ. տվյալով ավելի քան 120 

երկիր, այդ թվում նաև Հայաստանը ստեղծել և արմատավորել էին 

«Հիմնական դեղերի ցանկը»:  

«Հայկական Ազգային Դեղամատյանը» /գլխավոր խմբագիր՝ 

ակադեմիկոս Է. Գաբրիելյան, կազմողներ՝ դոց. Ա. Այվազյան, 

պրոֆ. Է. Ամրոյան/ լույս է  տեսել 1997թ.: «Ազգային Դեղամատ-

յանը» իր մեջ ամփոփում է բոլոր այն դեղերը, որոնք ընդգրկված են 

«Հիմնական Դեղերի Ցուցակում»: «Ազգային Դեղամատյանում» 

տրված են հիմնական դեղերի դեղաբանական և դեղաբուժական 

հիմնական բնութագրումները, որոնք խիստ անրաժեշտ են 

բժիշկների ամենօրյա գործունեության համար: «Հայկական 

Ազգային Դեղամատյանը» կազմվել է Հայաստանում դեղերի 

ազգային քաղաքականությունը իրականացնող պատասխանատու 

օրգանի՝ «Դեղերի գործակալության» կողմից, որը ստեղծվել է 

1992թ.: 
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§ 51. ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Լատիներեն նախածանցներ /2-ñ ¹  Ù³ ë  /  

 

նախածանց        իմաստը օրինակներ 

per ուժեղացում peroxydum 
պերօքսիդ, 

գերօքսիդ 

post հետո postoperativus հետվիրաբուժական 

pro 
շարժում 

դեպի առաջ 
processus ելուն 

re 
հետ, 

նորից 
reactio 

reanimatio 

ռեակցիա 

վերակենդանացում 

se 
անջատում, 

հեռացում 
secretio 

արտազատում, 

հյութազատում 

sub 
ենթա, 

թույլ 

subfebrilis 

subaciditas 

ենթատենդային 

թույլ թթվայնություն 

super 
վրա, 

ուժեղացում 
superficies 

superfunctio 

մակերես 

գերֆունկցիա 

supra վերև, մակ suprarenalis մակերիկամային 

trans 
փոխանցում, 

անցում 
transplantatio 

փոխպատվաստում, 

պատվաստում 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Թարգմանեցե՛ք և բացատրե՛ք ածանցավոր բառերի 
իմաստը. 

 

1. regeneratio-(generatio- բջիջների ծնում) 

2. supraclavicularis-վերանրակային 

3. transcutaneus- (cutaneus- մաշկային ) 

4. subclavius- (clavius-անրակային) 

5. supercilium - (cilium- թարթիչ) 

6. posttraumaticus- (traumaticus-վնասվածքային) 

 

 2. Հետևյալ բառերից նախածանցների միջոցով կազմե՛ք նոր 

իմաստով բարդ բառեր. 
-alimentatio-սնում, գերսնում...թերսնում...   
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-currens-հոսող, հետադարձ…                                            

-corticalis-կեղևային, ենթակեղևային...  

-febrilis-տենդային, հետտենդային;  

-fusio-տարածում, փոխներարկում... 

-tussis-հազ, ուժեղ, կապույտ հազ... 

-orbitalis-ակնակապճային, վերակնակապճային...                                 

 

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

       
1. Multum vinum biběre, non diu vivěre.  

Շատ գինի խմողը երկար չի ապրում: 

 

2. Bis dat, qui cito dat.    

Կրկնակի է տալիս, ով շտապ է տալիս: 

 

3. Cito, tuto et jucundo curare (Celsus).  

Բժիշկը պարտավոր է բուժել շտապ,  անվտանգ և հաճույքով: 

 

4. Citius, altius, fortius.   

Ավելի արագ, ավելի բարձր, ավելի ուժեղ /օլիմպիական խաղերի 

նշանաբանը/: 
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XIII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 52. I ԵՎ II ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ /1-ին  խումբ/ 

 
 N.B. Նախքան բուն նյութին անցնելը  պետք է հիշել. 
ա/ լատիներենում, ինչպես ռուսերենում, ֆրանսերենում, 

գերմաներենում, ի տարբերություն հայերենի ու անգլերենի ածա-

կանը գոյականի հետ համաձայնեցվում է թվով, սեռով և հոլովով, 

բ/ ածականը, ի տարբերություն հայերենի և ռուսերենի, դրվում է 

գոյականից հետո, 

գ/ անատոմիական,   հյուսվածաբանական   և  դեղաբանական   

բարդ տերմիններում ածականը /որոշիչը/ ունի իր հատուկ տեղը և 

հերթականությունը /տես §10; §15/: 

Ձեզ արդեն հայտնի է, որ I և II հոլովման /1-ին խումբ/ ածականներն 

ունեն արական սեռի համար՝ -us, -er, իգականի համար՝ -a, չեզոք 

սեռի համար՝ -um վերջավորությունները, օրինակ՝ obliquus, a, um 

թեք , косой, ая, oe, niger, gra, grum - սև черный, ая, oe. 

 N.B.Ածականը նախադասության մեջ հանդես է գալիս 
որպես որոշիչ, իսկ գոյականը՝ որպես որոշյալ: 

Առաջին խմբի ածականների հոլովական վերջավորութ-

յունները համընկնում են I և II հոլովման գոյականների հետ:   
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S I N G U L A R I S 

 Masculinum Femininum Neutrum 

 
N. 

G. 

 

առողջ աչք 
ocul-us san-us  

ocul-i san-i  

 

առողջ կին 
femin-a san-a 

femin-ae san-ae 

 

առողջ կապան 

ligament-um san-um 

ligament-i san-i  

    
P  L  U  R  A  L  I  S 

N. ocul-i  san-i femin-ae san-ae ligament-a san-a                  

G. ocul-ōrum san-ōrum femin-ārum san-ārum ligament-ōrum san-ōrum 

 

Dexter, tra, trum և մյուս նույնանման վերջավորություններ 

ունեցող ածականների հոլովման դեպքում e ձայնավորը սղվում է, 

բացառությամբ մի քանիսի, օրինակ՝ liber, libera, liberum- ազատ և 

այլն: 

Եթե գոյականը և նրա հետ համաձայնեցվող ածականը 

ենթարկվում են նույն հոլովմանը, նրանց հոլովական վերջավորու-

թյունները համընկնում են, իսկ եթե նրանք ենթարկվում են 

տարբեր հոլովումների, ապա յուրաքանչյուրը հոլովվում է 

համապատասխան հոլովումով, օրինակ՝ collega bonus լավ ընկեր:   

 Singularis Pluralis 

N. collega bonus collegae boni 

G. collegae boni collegārum bonōrum 

 

§ 53. ԳՈՅԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ 

ԱՂԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ 
Բժշկական տերմինաբանության մեջ կան մի քանի 

ածականներ, որոնք կարող են գործածվել գոյականի իմաստով: 

Այսպես, օրինակ՝ անատոմիական տերմինաբանության մեջ 

աղիքների մի քանի անուններ արտահայտվում են չեզոք սեռի 

ածականներով, քանի որ ենթադրվում է intestinum,i ո /հուն. enteron,i 

n/ աղիք բառը. 

cecum, i ո (հուն. typhl-on)  crassum, i ո (հուն. colon) 

կույր աղիք                  հաստ աղիք  

duodenum, i ո  

տասներկումատնյա աղիք 

rectum, i ո (հուն. proctos)  

ուղիղ աղիք 
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§ 54. 1-ին ԵՎ 2-րդ ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐԻ 

 ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 
  aegrotus,a,um   հիվանդ 

  albus,a,um(leuk-os)  սպիտակ 

  niger,gra,grum(melas,melan-)  սև 

  amarus,a,um   դառը 

  ophthalmicus,a,um աչքի համար, ակնային 

  cardiacus,a,um   սրտային 

  purus,a,um    մաքուր, զուտ 

  durus,a,um(scler-os)  կարծր 

  rectus,a,um(orth-os)              ուղիղ, նորմալ 

  flavus,a,um(xanth-os)  դեղին 

  ruber,bra,brum(erythr-os)   կարմիր 

  hepaticus,a,um   լյարդային 

  sanus,a,um   առողջ 

  osseus,a,um   ոսկրային 

  venosus,a,um   երակային 

  magnus,a,um(macros,mega(l)os)  մեծ       
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Դեղագիտական տերմիններ 

 
  Acidum boricum  բորաթթու   

  Crataegus,i m  ալոճենի                                                                                               

  capsula gelatinosa ժելատինե պատիճ  

  succus gastricus   ստամոքսահյութ                                                              

  sacculus chartaceus թղթե քսակ  

  Ricinus, i m  գերչակ 

 

 

§ 55.  ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ 

1-ին, 2-րդ հոլովման ածականակերտ վերջածանցներ 

 
1. -ě-us, a, um և -acě-us, a, um վերջածանցներով կազմվում են 

ածականներ, որոնք ցույց են տալիս առարկայի ինչ նյութից 

բաղկացած լինելը, օրինակ՝  

oss-ěus, a, um       ոսկրային /os - ոսկոր/                                                                                    

chart-acěus, a, um         ÃÕÃÛ³ /charta, ae f - ÃáõÕÃ/                

 

2.-id-us, a, um, վերջածանցով կազմվում են ածականներ, որոնք 

ցույց են տալիս անձի կամ առարկայի ֆիզիկական հատկանիշը, 

օրինակ՝ val-idus, a, um    առողջ, ուժեղ,  liqu-idus, a, um  հեղուկ 
 

3. -օs-us, a, um և lent-us, a, um վերջածանցներով կազմվում են 

ածականներ, որոնք արտահայտում են առատություն, օրինակ՝  

squam-osus, a, um թեփուկավոր, խրթեշավոր /squama -  

   թեփուկ/ 

puru-lentus, a, um թարախոտ /pus, pur-is թարախ/ 

 

4.-idě-us, a, um վերջածանցով կազմվում են ածականներ, որոնք 

ցույց են տալիս նմանություն, օրինակ՝ delto-iděus, a, um 

դելտանման, դելտայաձև /delta - դելտա/: 

 

5.- ǐc- us, a, um և -īn - us, a, um վերջածանցներով կազմվում են 

ածականներ, որոնք ցույց  են տալիս պատկանելիություն, հարա-

բերություն, օրինակ՝  

anatom-ǐcus, a, um – անատոմիական  
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pelv-īnus, a, um - կոնքային /pelvis - կոնք/     

 

ÆՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
 
1. Լատիներենում ածականը համաձայնեցվում է գոյականի հետ…, 

…  և հոլովով: 

2.Անատոմիական տերմինների կազմում ածականը ո՞ր տեղն է 

զբաղեցնում: 

3. Լատիներենում ածականները բաժանվում են …., …. խմբի: 

4. Գոյականացված ի՞նչ ածականներ գիտեք անատոմիական 

տերմինաբանության մեջ:                             

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. Համաձայնեցրե՛ք  1-ին,  2-րդ  հոլովման ածականները 

գոյականների հետ.                          
 

 
                                                                                                                      

2.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 

ուղիղ մկան, թեք մկան, սպիտակ նյութ, վերին վերջույթ /membrum , 

i ո/,  ոսկրային քիմք,  ձախ փորոք, աջ բազկոսկրի կոտրվածք, 

քսուք աչքի համար, ùÙ³ÛÇÝ Ï³ñ³Ý: 

 քիմք palatum, i n; palatinus, a, um քմային 
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3. Թարգմանեցե՛ք ածականները և բացատրեցե՛ք 

վերջածանցի արտահայտած իմաստը /բանավոր/. 

palatinus, chirurgicus, ophthalmicus, deltoideus, venosus, virulentus, 

cutaneus,  nervosus, coccygeus, osseus, calidus /ï³ù/, liquidus /Ñ»ÕáõÏ/: 

 

 4.  Թարգմանեցե՛ք հայերեն.  

ligamentum flavum, ligamenti flavi, ligamenta flava, ligamementorum 

flavorum, oculus dexter, oculi dextri, oculi dextri, oculorum dextrorum. 

 

5.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն.    

áëÏñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃ, ¹³éÁ ¹»Õ³ÝÛáõÃ, »ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ, Ï³ñÙÇñ 

ûß³ñ³Ï, áõÕÇÕ մկան, Ï³ñÍñ ùÇÙù, ëñï³ÛÇÝ Ù³ë:   

 

6.  Թարգմանեցե՛ք հայերեն.  

 

Recipe: Olei Vaselini 2 ml. 

 Vaselini albi 2.5 

 Misce, fiat unguentum. 

 Da. Signa: ³ãùÇ Ñ³Ù³ñ: 

 
Recipe: Reopyrini 0.5  

 Analgini 0.25 

 Da numero 6 in tabulletis. 

 Signa: 1-³Ï³Ý ¹»Õ³Ñ³ï ûñÁ 2-3 ³Ý·³Ù: 

 

7.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 
 
ì»ñóñáõ` ðáõïÇÝ 0.02 

   Ü³ïñÇáõÙÇ µñáÙÇ¹ 1.0 

   Ø³ùáõñ ëïñ»åïáÙÇóÇÝ  0.5 

   Ê³éÝÇñ: îáõñ:   

   ÜßÇñ. ûñÁ 2 ³Ý·³Ù áõï»Éáõó Ñ»ïá: 

 

ì»ñóñáõ` Ðáíï³ßáõß³ÝÇ ÃáõñÙ 2 ÙÉ. 

    Î³ïí³ËáïÇ ÃáõñÙ 1 ÙÉ. 

    ¸³éÁ ÝßÇ çáõñ 10 ÙÉ. 

    Ê³éÝÇñ: îáõñ:   

    ÜßÇñ. 25-³Ï³Ý Ï³ÃÇÉ ûñÁ 3 ³Ý·³Ù: 
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ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ 
 
1. Bonis nocet, qui malis parcet (Seneca).  

Ով խնայում է վատերին, վնասում է լավերին: 

 
2. Mala gallina, malum ovum.  

Հավը վատ է, ձուն՝ վատ: 

 

3. Bene dignoscitur, bene curatur. 

 ºñµ É³í ³ËïáñáßíáõÙ ¿, É³í µáõÅíáõÙ ¿: 

 

4. Sapientia oculus vitae est.  

Իամաստությունը կյանքի աչքն է: 
  

 

XIV ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 56. ԿՐԱՎՈՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԱՆՑՅԱԼ ԴԵՐԲԱՅ 

(PARTICIPIUM PERFECTI PASSIVI) 

 
Կրավորական սեռի անցյալ դերբայն ունի 1-ին խմբի 

ածականների վերջավորությունները, -us, a, um, հետևաբար 

ենթարկվում է 1-ին , 2-րդ հոլովմանը, օրինակ՝ solutus, a, um - 

լուծված: 

Անցյալ դերբայը համաձայնեցվում է գոյականի հետ թվով, 

սեռով, հոլովով: 

 

    § 57. ԿՐԱՎՈՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԱՆՑՅԱԼ ԴԵՐԲԱՅԻ 

ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ  

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
 

ա/ անատոմիական տերմիններ. 

compactus, a, um - հոծ, խիտ transversus, a, um - լայնաձիգ  

compositus, a, um – բարդ  

բ/ կլինիկական տերմիններ.  
lacerus, a, um - պատառոտված 
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գ/ դեղագիտական տերմիններ. 

ceratus, a, um – մոմած  obductus, a, um - թաղանթով պատված,  

      թաղանթապատ 

destillatus, a, um – թորած solutus, a, um -    ÉáõÍí³Í 

 

 

§ 58.  -ia ՎԵՐՋԱԾԱՆՑՈՎ ՀՈՒՆԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱՏԱՐՐԵՐ 

 
-  aemia  -արյան վիճակ  

-  aesthesia -զգայություն 

-  ergia (- urgia) -գործողություն, ազդեցություն, ռեակտիվություն 

-  penia  -աղքատություն, պակասեցում, նվազեցում 

-  plastica -օրգանի ֆունկցիայի կամ ձևի վիրաբուժական  

  վերականգնում, հյուսվածքների պատվաստում, 

  շտկում: 

- sthenia  -ուժ 

-uria  -մեզի վիճակ 

-paedia  -արատների,թերությունների áõÕÕáõÙ 

 

 
 

ÆՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
 
1.Կրավորական սեռի անցյալ դերբայը  ունի …., …., …. 

վերջավորությունները և համաձայնեցվում է գոյականի հետ…., 

……,  ու …..: 
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2. Îñ³íáñ³Ï³Ý ë»éÇ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÁ ÑáÉáííáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ..... ¨...... 

ÑáÉáíÙ³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ: 

 

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. Թարգմանեցե՛ք հայերեն. 
myalgia, myelalgia, glykaemia, phlebologia, hydraemia, cystalgia, 

hyperaemia, encephalographia, cystotomia, proctospasmus, sclerodactylia, 

hyposthenia. 

 

2.Կազմեցե՛ք բարդ բառեր և  թարգմանեցե՛ք. 

 

 
 
3.  Կառուցե՛ք բարդ տերմիններ տրված տերմինատարրով 

/բանավոր/. 

 

- aemia (tox-, ur-)   -plastica (oste-, blephar-, rhin-)       

- aesthesia (an-, dys-, hyp-)  -sthenia (a-, my-a-, psych-a-)                              

- ergia (dys-, hyper-, syn-)   -paedia (orth-os-, log-os-  

      խոսք, բառ)      

      

4.  Թարգմանեցե՛ք  լատիներեն. 

Սպիտակարյունություն,  մկանային թուլություն, օրգանիզմի թույլ 

ռեակտիվություն, գերզգայնություն, աչքի եղջերաթաղանթի վիրա-

բուժական վերականգնում /պատվաստում/, մանկաբուժություն, 

հոգեբուժություն, հոգեբուժում:     
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5.  Թարգմանեցե՛ք հայերեն.  

Articulatio composita. Ligamentum transversum. Substantia compacta. 

Tabulettae Kalii bromidi in aqua solutae. Tabulettae Tetracyclini cum 

Nistatino obductae. 

 

6. Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք 

հայերեն. 

 

Recipe:  Succi gastric… 100ml. 

Da.                                                                           

Signa: մեկական ճաշի զդալ օրը 3 անգամ, ուտելու  

  ժամանակ:   

Recipe: Acidi boric… 0,4    

Mentholi 0,5         
Vaselini flav… ad 10,0                        
Misce, fiat unguentum.                      

Da. Signa. քսել ախտահարված մաշկին 

 
Recipe: Raunatini 0.5ml                                                                                               

Da tabulettas obduct… numero 50. 

Aquae destillatae 200ml. 

Misce: Da: 

Signa: 1-ական Ճաշի գդալ օրը 3 անգամ: 
 

7.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն.                        

Վերցրու՝  Գերչակի յուղ 1,5 մլ.                                                                                                   

     Տուր ժելատինե պատիճներով:                                                                             

      Նշի՛ր:   

                                                                                                                                       

Վերցրու՝     Աճալի տերևների ջրաթուրմ 10.0-150մլ 

        Անանուխի թուրմ 1 մլ. 

        Խառնի՛ր: Տու՛ր: 

        Նշի՛ր: 1 ճաշի գդալ օրը 3 անգամ: 
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ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ 
1.  Mala herba cito crescit.  

Վատ խոտը արագ է աճում: 

 

2.  Post scriptum (P. S.).  

Հետ գրության: 

 

3. Post factum.  

Կատարվածից հետո: 

 

4. Potius sero quam nunquam.  

Լավ է ուշ, քան երբեք: 

 

 

XV ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 
II ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ 

 
2-ñ¹ ÑáÉáíÙ³Ý ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñ §37,38, 39,40,41, 42 

2-ñ¹ ÑáÉáíÙ³Ý ã»½áù ë»éÇ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÑáÉáíáõÙÁ § 43, 44, 45, 46,  

¸»Õ³ïáÙë § 47, 48, 49, 50 

 È³ïÇÝ»ñ»Ý Ý³Ë³Í³ÝóÝ»ñ /ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ/§51 

I ¨ II ÑáÉáíÙ³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñ § 52, 53, 54, 55, 56,  

Կրավորական սեռի հարակատար դերբայ § 57,58,59 

  

XVI ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 59. ԵՐՐՈՐԴ ՀՈԼՈՎՈՒՄ 

   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ      

 

    III հոլովման տիպերը    

              
Երրորդ հոլովման են ենթարկվում երեք սեռերի բոլոր այն 

գոյականները, որոնք եզակի թվի սեռական հոլովում ունեն -is 

վերջավորությունը: 3-րդ հոլովման գոյականները եզակի թվի 

ուղղական հոլովում ունեն տարբեր վերջավորություններ, որոնց 

միջոցով կարելի է որոշել սեռը: 3-րդ հոլովման հոլովական 
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վերջավորությունները միանման չեն և այդ պատճառով տարբերում 

ենք 3 տիպ.  

ա/ բաղաձայն /հիմնական/, 

բ/ձայնավոր, 

գ/ խառը 

 

 N.B. Կարևոր նշանակություն ունի երրորդ հոլովման 

գոյականի հիմքը: Հիմնականում այն որոշվում է եզակի թվի 

սեռական հոլովի ձևով, որից պետք է անջատել -is վերջավո-
րությունը, օրինակ՝ 
 

N. sing.  

G. sing. 

հիմք 

flos   ծաղիկ              foramen     անցք 
flor-is                         foramin - is 

flor                             foramin 

 

Միայն այն դեպքում, երբ եզակի  թվի ուղղական հոլովում 

կան -or, -er /եթե e-ն չի սղվում/ վերջավորությունները, նրանք 

համընկնում են հիմքի հետ, օրինակ՝ 
 

N. sing.  

G. sing. 

հիմք 

color   գույն         trochanter      տամբիոն  

color-is                  trochanter-is 

color                      trochanter 

 
Հիմքը ճիշտ որոշելն անհրաժեշտ է.       

ա/ բառի ճիշտ հոլովման համար,                                               

բ/բառակազմության համար, որը բժշկական տերմինաբանության 

հարստացման աղբյուրներից մեկն է:                                                                 

օրինակ՝ abdomen, abdominis որովայն /հիմքը՝ abdomin/  

abdomin-al- is որովայնային 

hepar, hepat-is լյարդ /հիմքը՝ hepat/ 

 hepat-icus լյարդային 

 N.B. Պետք է իմանալ 3-րդ հոլովման գոյականների 

բառարանային ձևը, այսինքն   N. և G.  sing. հոլովների ձևերը:  3-րդ 

հոլովման գոյականները բառարանում գրելիս նշվում է ոչ միայն G. 

sing. վերջավորությունը, այլև նրան նախորդող հիմքի մի մասը, 

օրինակ՝ homo, inis m մարդ, frons, ntis f - ճակատ, femur, oris n - ագդր:                  
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§ 60. III ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 Singularis Pluralis 

 mascul.          femin.      neut.   mascul.    femin.              neutr. 

N. 

G. 

 

Տարբեր 
is 

 

             es                      a  (ia ձայնավոր) 

um 3սեռի համար (ium ձայն. և խառը) 

 
1.Բաղաձայն /հիմնական/ տիպին պատկանում են բոլոր 

սեռերի անհավասարավանկ գոյականները, որոնց հիմքը 

վերջանում է մեկ բաղաձայնով: 

 

2.Արական և իգական սեռի գոյականների հոլովական 

վերջա-վորությունները համըկնում են: 

 

3.Եզակի և հոգնակի թվերում չեզոք սեռի գոյականներÁ 

ëï³ÝáõÙ »Ý  ուղղական հոլովի  հոգնակիում -a բաղաձայն, -ia 

ձայնավոր տիպերÇ Ñ³Ù³ñ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 

4.Խառը տիպին պատկանում են երեք սեռի բոլոր այն գոյա-

կանները, որոնց  հիմքը վերջանում է երկու կամ երեք 

բաղաձայնով: 

օրինակ՝ 

pars, part-is f  մաս (Gen. pl. part-ium); dens, dent-is m - ³ï³Ù(Gen. pl. 

dent-ium); 

cor, cord-is n սիրտ (Gen. pl. cord-ium)                                                              

 

5.Աղյուսակի փակագծերում նշված են չեզոք սեռի 

ձայնավոր տիպի վերջավորությունները: Խառը տիպը տարբերվում 

է բաղաձայնից միայն հոգնակի թվի սեռական հոլովում /-ium/. 
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§ 61. I ԵՎ  II ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄԸ 

 III  ՀՈԼՈՎՄԱՆ   ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ   ՀԵՏ 
 

Մինչև  այժմ 1-ին և 2-րդ հոլովման ածականները համա-

ձայնեցնում էինք նույն  հոլովման գոյականների հետ, հետևաբար, 

հոլովական վերջավորությունները համընկնում էին: Այժմ մենք 

հանդիպելու ենք բառակապակցությունների, որտեղ գոյականը 3-

րդ հոլովման է, իսկ ածականը 1-ին կամ 2-րդ հոլովման, այսինքն՝ 

հոլովական վերջավորությունները չեն համընկնում, օրինակ՝ 

N. homo sanus   առողջ մարդ- գոյականը ենթարկվում է 3-րդ 

հոլովման,  

G. hominis sani   ածականը՝ 2-րդ /արական սեռ/ 

N. mens sana   առողջ միտք - գոյականը ենթարկվում է 3-րդ 

հոլովման, 

G. mentis sanae   ածականը՝ 1-ին /իգական սեռ/ 

N. corpus sanum   առողջ մարմին - գոյականը ենթարկվում է 3-րդ 

հոլովման,  

G. corporis sani     ածականը՝ 2-րդ/չեզոք սեռ/        

 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Երրորդ հոլովման գոյականի եզակի թվի սեռական հոլովի 

վերջավորությունն է ….: 

2.Երրորդ հոլովման գոյականները եզակի թվի … հոլովում 

ունեն….վերջավորություններ, որոնց միջոցով կարելի է որոշել 

սեռը: 

3. Քանի՞ տիպի և ինչպե՞ս են բաժանվում երրորդ հոլովման 

գոյականները: 

4. Ի՞նչ նշանակություն ունի գոյականի հիմքը ճիշտ որոշելը: 

5. Երրորդ հոլովման գոյականի բառարանային ձևը նշվում է … թվի 

…հոլովի լրիվ ձևով և … հոլովի ….վերջավորությունով, որից առաջ 

շատ հաճախ ավելանում է հիմքի մի մասը, օրինակ՝ homo, … 

մարդ: 

6.Եթե ածականը 1-ին խմբի է, նրա վերջավորությունը չի 

համընկնում գոյականի հետ, բայց համաձայնեցվում է նրա հետ …, 

… և թվով: 



 105 

7.  Չեզոք սեռի գոյականների վերջավորությունները համընկնում 

են … և…հոլովներում: 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1. Որոշեցե՛ք 3-րդ հոլովման գոյականների հիմքը /բանավոր/. 
 
homo, inis m; flos, floris m; articulatio, onis f; corpus, oris n; cor, cordis n; 

os ossis n; extremitas, atis f; pes, pedis m; radix, icis f; diaphragma, atis n; 

auris, is f; fel, fellis n; cartilago, inis f. 

 

2. Որոշեցե՛ք 3-րդ հոլովման գոյականների սեռը ըստ ածականի 

վերջավորության /բանավոր/. 
dolor acutus  սուր ցավ     

radix lata  լայն արմատ                                                                     

injectio subcutanea ենթամաշկային ներարկում  

pulvis purus   մաքուր փոշի              

sanguis ruber  կարմիր արյուն    

pulmo dexter  աջ թոք      

corpus sanum     առողջ մարմին                                  

 

3. Համաձայնեցրե՛ք 1-ին, 2-րդ հոլովման ածականը գոյականի հետ:  

այտոսկր-os, ossis ո (zygomaticus, a, um);կտրիչ ատամ-dens, dentis 

m(incisivus, a, um); առողջ ստամոքս-gaster, tris f (sanus, a, um); ձախ 

ականջ-auris is f (sinister, tra, trum); քմային անցք-foramen, inis n 

(palatinus, a, um); տաք լուծույթ - solutio, onis f (calidus, a, um); 

նստվածքային ծծումբ- sulfur,uris n (praecipitatus, a, um): 

 

§ 62. ՀՈՒՆԱՐԵՆԻ ՆԱԽԱԾԱՆՑՆԵՐ  

 
Նախա- 

ծանց 
իմաստ օրինակ թարգմանություն 

a-,an- ժխտում avitaminosis վիտամինաքաղց 
  anaemia սակավարյունություն 

ana- պրոցեսի 

վերականգնում 

anabiosis կենսադարձ, անաբիոզ 

anti- հակա antisepticus հականեխիչ 
apo- անջատում, apophysis ցցուն արտաճոն, ապոֆիզ 
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հեռացում 

dia- միջոց diagnosis ախտորոշում իմանալու 

միջոցով 

ec-,ex- շարժում դեպի 

դուրս 

ectopicus արտատեղային, անսովոր 

տեղում գտնվող 

  exobiologia տիեզերական 

կենսաբանություն 

em- ներս empyema էմպիեմա, թարախի 

կուտակում պլևրայի 

խոռոչում 
en- ներս encephalon գանգուղեղ, գլխուղեղ 
endo- ներս endocrinus ներզատիչ, էնդոկրին 

epi- վեր epigastrium վերորովայն, վերփոր 

meta- փոփոխում, metamorphosis ձևափոխություն, 

 տարածում metastasis մետաստազ, հիվանդության 

տարածում 
para- մերձ, մոտ, հար- parasternalis հարկրծոսկրային 

  paratyphus պարատիֆ, տիֆի նման 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Թարգմանեցե՛ք և բացատրեցե՛ք ածանցավոր բառերի 

իմաստը. 

adynamia /dynamia – շարժունակություն/  
arrhythmia /rhythmus - éÇÃÙ/    

analysis /lysis- լուծում,քայքայում/  

dialysis                                                

exogenes /genes-ծնող, առաջացնող/; endogenes  

epidermis, /derma  -մաշկ/                  

hypoglossus /glossa -լեզու/   

dystrophia /trophe –սնում/ 

parasitus /situs - հաց, սնունդ/   
 

 2. Հետևյալ բառերից ածանցների միջոցով կազմեցե՛ք նոր 

իմաստով բառեր. 

ganglion հանգույց, մերձհանգույց…; toxinum թույն /բակտերիա/, 

հակաթույն....; morphe ձև, անձև...; /- morphus/... arthron հոդ, 

համահոդ….; secretio արտազատում, թույլ արտազատում...; functio 

ֆունկցիա, գերֆունկցիա...; parasitus մակաբույծ, պարազիտ, 
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արտապա-րազիտ....., Ý»ñå³ñ³½Çï.....; thyreoideus վահանաձև, 

հարվահանաձև... 

 
ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ ԵՎ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Quisque est faber suae fortunae. Յուրաքանչյուրն իր ճակատագրի 

դարբինն է: 

Homo faber. Մարդը որպես գործիքներ ստեղծող:                                    

Homo sapiens. Մարդը որպես բանական էակ /մարդու 

կենսաբանական բնորոշումը:  

Labor omnia vincit (Vergilius).  Աշխատանքը ամեն ինչ 

հաղթահարում է:  

 
 

 
 

 

 

XVII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

§ 63. III ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐ 

 
3-րդ հոլովման արական սեռի գոյականները անհավա-

սարավանկ են, այսինքն՝ թեք հոլովներում ունեն ուղղականից մեկ 

վանկ ավելի: 

Արական սեռի գոյականները եզակի թվի ուղղական 

հոլովում ունեն հետևյալ վերջավորությունները. -օ, -or, -os,-er, -es, -

ex. 
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§ 64. III ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ՀՈԼՈՎԱԿԱՆ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 /ԲԱՂԱՁԱՅՆ ՏԻՊ/ 

 

 Singularis Pluralis 

N. -օ, -or, -օs, -er, -es, ex -es 

G. -is -um 

Հոլովական այս վերջավորությունները ավելացվում են 

գոյականի հիմքին: 

 Singularis Pluralis 

N. 
pulmo 

dexter 
 աջ թոք pulmones 

dextri 
աջ թոքեր 

G. 
pulmonis 

dextri 
աջ թոքի pulmonum 

dextrorum 
աջ թոքերի 

 

§ 65. III ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ  

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 
 abductor, oris m    զատիչ մկան 

 apex, icis m    գագաթ, ծայր   

 adductor, oris m    առբերիչ մկան 

 cortex, icis m    կեղև 

 extensor, oris m    տարածիչ մկան 
 flos, oris m    Í³ÕÇÏ   

 pollex, icis m    ձեռքի բթամատ

 index, icis m    ցուցամատ 

 homo, inis m (anthrop-os)    մարդ 

 color, oris m (chrom-a-, chromat-)   գույն   

 pulmo, onis m(pneuma)     թոք 

 dolor, oris m (alg-, odyn-)   ցավ  

 calor, oris m (pyr-, pyret-os)   բարձր ջերմություն 
 trochanter, eris m    ï³ÙµÇáÝ 

 tumor, oris m (onc-os)-    ուռուցք  

 Bursa pastoris    հովվապարկ              

 pes, pedis m (pod-os)   ոտք, ոտնաթաթ 

 carbo activatus    ակտիվացրած ածուխ 

 



 109 

  Արական սեռի կանոնից շեղումներ 

Չեզոք սեռի են. 

օs, ossis n (oste-on) ոսկոր, ոսկր cor, cordis n (cardia) սիրտ 

օs, oris n (stoma, stomat) բերան  

 
Իգական սեռի են. 

mater matris f  մայր, ուղեղի թաղանթ /բաղաձայն տիպ/ 

dura mater  ուղեղի կարծր թաղանթ, կարծրենի 

pia mater  ուղեղի փափուկ թաղանթ, նրբենի 

gaster, gastris f  ստամոքս /խառը տիպ/ 

 

 

§ 66. ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ 

3-րդ հոլովման արական սեռի 

գոյականակերտ վերջածանցներ 

 
1.-or վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք  

արտահայտում են ֆիզիկական կամ հոգեկան վիճակ, օրինակ՝ 

cal -or     ջերմություն                              tim -or      վախ 

 

2.-or վերջածանցով կազմում ենք գոյականներ, որոնք 

արտահայտում են գործող անձ կամ սարքի անուն. օրինակ՝ 

curat-or բուժող բժիշկ, վարիչ հսկիչ, խնամակալ; sterilisat-or 

մանրէազերծիչ 

 

3. -or վերջածանցով են կազմվել մկանների անունները, օրինակ՝  

adductor- առբերիչ մկան; depressor - իջեցնող մկան և այլն: 

 

4. -as, -is վերջածանցներով կազմվում են թթվածին պարունակող 

թթուների աղերի անիոնների անունները. -as վերջածանցը ցույց է 

տալիս, որ միացության մեջ կա ավելի շատ թթվածին, իսկ -is 

վերջածանցը՝ թթվածնի նվազ քանակ օրինակ՝ 
 

nitras, atis m (HNO3) նիտրատ  nitris, itis m (HNO2) նիտրիտ                                                     

sulfas, atis m (H2SO4) սուլֆատ  sulfis, itis m (H2SO3) սուլֆիտ 
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§ 67. ԳՈՐԾԱԾԱԿԱՆ ԲԱՌԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐ 

ԴԵՂԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ  

ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

 

Բառա-
հատված 

թերապևտիկ, անատոմիական, 

ֆիզիոլոգիական, դեղաբանական 
բնույթի տեղեկություններ 

գործածական 
անվանումների 

օրինակներ 

cor, card սրտային,սրտանոթային, պսակաձև 

անոթները լայնացնող, սպազմարգել 

Corvalolum, Stenocard 

Corontin 

dol, alg ցավազրկող, ցավը թեթևացնող Pentalginum,  

Promedolum 

test,  

andr, vir,  

ster, stan 

անդրոգեն, տղամարդու սեռային 

հորմոնների պատրաստուկներ, 

առնածին 

Testoviron, 

 Stanolon, Androtin 

Testostron 

oestr; 

ester 
էստրոգեն, կանանց սեռային հոր- 

մոնների պատրաստուկներ 

Octoestrolum 

cain տեղային անզգայացող /ցավազրկող/ Novocainum 

pyr հակաջերմ Amidopyrinum 

vip(e)r օձի թույնից պատրաստուկ Vipratox, Viperalginum 

 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

 
1. Ինչո՞ւ երրորդ հոլովման արական սեռի գոյականները 

անհավասարավանկ են:  

2.Ո՞ր գոյականներն են շեղվում արական սեռի կանոնից: 

3. Մկանների անունները կազմվում են …. վերջածանցով: 

4. –as և -is վերջածանցով կազմված անիոնների անունները 

արտահայտվում են թթվածնի  …. և …. քանակ, օրինակ՝ 

սուլֆատ…. և սուլֆիտ....: 

5.  –or  վերջածանցով կազմված գոյականները արտահայտում են. 

ա/ … կամ…. վիճակ;  բ/ …անձ կամ  …անուն, օրինակ՝….,…..,….: 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. àñáß»ó»ù ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙùÁ. 
apex, icis, ap....., calor, oris, cal...., pulmo, onis, pulm....., pes, 

pedis-p...., flos, oris, fl.... . 
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2. Համաձայնեցրե՛ք 1-ին, 2-րդ հոլովման ածականը 3-րդ 

հոլովման զոյականի հետ և թարգմանեցե՛ք. 

index (sinister, tra, trum), os (longus, a, um), gaster (aeger, gra, grum), 

mater (durus, a, um), cor (sanus, a, um). 

 

3. Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք 

հայերեն. 

musculus adduct… pollic…, musculus flex… halluc… long…, cavum or...., 

digiti ped…, pia mater encephal…, dur… mater encephali, morbus 

pulmon… dextri. 

 

4. Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 
սրբոսկրի գագաթ, քթի գագաթ /ծայր/, ոտքի մատների ոսկորներ, 

սրտի աջ փորոք,  հովվապարկի ծաղիկներ, երիցուկի ծաղիկների 

ջրաթուրմ, փռունջի (Viburnum, i n) կեղևի եփուկ: 

 

5. Բացատրեցե՛ք վերջածանցների արտահայտած իմաստը. 

ա/adductor, doctor, professor, provisor /դեղատան վարիչ/, 

sterilisator,dolor, rubor, calor, tumor, odor /բուրմունք/, chloras, atis , 

nitris, itis, arsenis, itis, acetas, atis. 

 

6.1.Üß»ó»ù ×Çßï  թարգմանáõÃÛáõÝÁ. ëñïÇ íÇñ³Ñ³ïáõÙ. 

 ա. cardioscopia  µ.cardiographia ·.cardiopathia ¹.cardiotomia  

».cardiorrhagia 

6.2.Üß»ó»ù ×Çßï  թարգմանáõÃÛáõÝÁ.սրտանոթային 
դեղապատրաստուկ 

 ա. Vipratox  µ.Pentalginum  ·.Stanolon   ¹.Corvalolum   

6.3. Üß»ó»ù ×Çßï թարգմանáõÃÛáõÝÁ. ցավազրկող դեղա-
պատրաստուկ 

 ա. Promedolum   µ.Amidopyrinum  ·.Octoestrolum   ¹.Stenocard   

6.4. Üß»ó»ù ×Çßï թարգմանáõÃÛáõÝÁ. առնածին դեղա-
պատրաստուկներ 

 ա. Vipratox  µ.Octoestrolum ·.Androtin  ¹.Analginum  ».Testoviron 

 

7. Բացատրեցե՛ք ձեզ հայտնի բառահատվածների իմաստ-
ները. 

Validolum, Sedalginum, Algopyrin, Trimecainum , tabulettae Corazoli,  

Androlin, Laboestrin, Testoviron. 



 112 

8.Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք 

հայերեն.                                                                           

Recipe:   Infusi herbae Bursae pastor… ex 10.0-200ml.                                                
 Da.            

 Signa: մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ:                                     

 

Recipe:   Carbon… activati 100.0    
 Da in scatula.  

 Signa: թափահարել, 2-3 ճաշի գդալ, երկու բաժակ ջրի մեջ: 

 

Recipe:   Agovirin… 

  Da in ampull… numero 10 

  Signa: ներմկանային 1- ական մլ. Շաբաթը 2-4 անգամ: 

 

 9. Թարգմանեցե՛ք լատիներեն 
Վերցրու՝   Երիցուկի ծաղիկներ 30.0 

      Տու՛ր:                                                                                                

      Նշի՛ր. պատրաստել թեյի համար:    

                          

Վերցրու՝    Փռունջի կեղևի եփուկ 10.0-200մլ.                                  

       Նշի՛ր. 1 ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ:   

  

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ 
 

1. Homo locum ornat, ոօո hominem locus. Մարդն է զարդարում տեղը, ոչ 

տեղը մարդուն: 

2. Homo homini amicus est. Մարդը մարդուն բարեկամ է: 

3. Sine  labore non est panis in ore. Առանց աշխատանքի բերանում հաց չի 

լինում: 

 

XVIII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 68. III ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐ 

 
Իգական սեռի գոյականների մեծ մասը պատկանում է բաղաձայն 

տիպին: N.sing. -is, -es,  (G.sing.is) վերջավորություններով գոյականները 
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պատկանում են ձայնավոր կամ հավասարավանկ  տիպին, իսկ  N.sing. –s-

ով՝ խառը տիպին (G.pl. -ium). 

Իգական սեռի գոյականները եզակի թվի ուղղական հոլովում 

ունեն հետևյալ վերջավորությունները, -as, -us, -x, -io, -do, -go, -is, -es, -s. 

 
 

§ 69 III ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ՀՈԼՈՎԱԿԱՆ  ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

   Singularis Pluralis 

N. տարբեր -es 

G. -is -um (-ium ձայնավոր և խառը տիպեր) 

 

Հոլովական այս վերջավորությունները ավելացվում են 

գոյականի հիմքին: 

 
Բաղաձայն տիպի գոյականի հոլովման օրինակ 

 
 Singularis Pluralis 

N. regio iliaca       զստային շրջան regiones iliacae 

 
զստային   

շրջաններ 

G. regionis iliacae զստային շրջանի regionum iliacarum 

 
զստային 

շրջանների 

 
Հավասարավանկ և խառը տիպի գոյականի հոլովման օրինակ 

 
 Singularis Pluralis 

N.  

 

auris interna 

 
ներքին 

ականջ 

aures internae 

 
ներքին 

ականջներ  

G.  

 

 auris internae 

 
ներքին 

ականջի 

aurium internarum 

 
ներքին 

ականջների 
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 § 70. III ՀՈԼՈՎՄԱՆ  ԻԳԱԿԱՆ  ՍԵՌԻ  ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ  

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ   ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

 
articulatio, onis f (arthron)  հոդավորում, հոդ  

auris, is f (N.us, G. ot-os)   ականջ 
cervix, icis f   íÇ½, í½ÇÏ 
cartilago, inis f (chondros )  ³×³é 

curatio, onis f (therapia)  բուժում   

cutis is f (derma, dermat-is)   մաշկ 

injectio, onis f   ներարկում   

bilis. is f (chol-e)     լեղի 

radix, icis f         արմատ  

tuberositas, atis f   թմբկություն   

frons, frontis f         ճակատ      

solutio, onis f   լուծույթ   

ars Hippocratica     բշժկություն, /հիպոկրատյան արվեստ/           

sanitas, atis f                առողջություն   

 

 

Իգական սեռի կանոնից շեղումներ 

 
ա/ արական սեռի են՝   

atlas, antis m      ատլաս, պարանոցային առաջին ողն 

pulvis, eris m     փոշի    

sanguis, inis m (haema, haemat-is)    արյուն  
բ/ չեզոք սեռի է. 

vas, vasis n (angi-on)      անոթ 

 

ԴեղագÇïաÏ³Ý µ³é³å³ß³ñ 

 
  Digitalis, is f   մատնատունկ   

  Nux, cis f vomica, ae փսխեցնող ընկույզ 

  scatula, ae f  տուփ   

  Leonurus, i m  առյուծագի  

  oleosus, a, um   յուղային 
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§ 71. ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Երրորդ հոլովման իգական սեռի գոյականների 

վերջածանցներ 
1. -iօ վերջածանցը ավելացնելով սուպինի հիմքին կազմում ենք 

գոյականներ*
, որոնք արտահայտում են գործողություն կամ 

գործողության արդյունք, օրինակ՝ 

  auscultatio, onis f   լսելը/թոքերը և սիրտը/ 

  solutio, onis f  լուծույթ 

2. - itudo,-itas վերջածանցներն ավելացնելով ածականի հիմքին 

կազմում ենք գոյականներ, որոնք արտահայտում են որակ  կամ 

վերացական իմաստ, օրինակ՝ long-itudo, inis f  երկարություն 

 san-itas, atis f    առողջություն 

3. -itis վերջածանցը ավելացնելով գոյականի հիմքին /օրգանի 

հունարեն անվանը/ կազմում ենք գոյականներ, որոնք 

արտահայտում են բորբոքային պրոցես, օրինակ՝ 

  ot-itis, itidis f  ականջի բորբոքում 

  arthr-itis, itidis f  հոդաբորբ  

4.-osis վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք 

արտահայտում են ոչ բորբոքային     հիվանդություն, հիվանդագին 

վիճակ, մեծացում, հագեցվածություն, օրինակ՝ 

acid-osis, is f  գերթթվայնություն 

leucocyt-osis, is f լեյկոցիտոզ, արյան սպիտակ գնդիկների 

ժամանակավոր ավելացում 

5.– iasis- վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք 

արտահայտում են ոչ բորբոքային հիվանդություններ, վիճակ, 

օրինակ՝ 

amoeb-iasis, is f ամեբիազ, ամեբային դիզենտերիա 
 cystolithiasis, is f   ÙÇ½³å³ñÏÇ ù³ñ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 

 

                                                 
*
 Այսպիսի վերջածանցով գոյականների հիմքը անցել է անգլերեն, ֆրանսերեն, 

գերմաներեն  և նույնիսկ ռուսերեն լեզուներում -auscultation, auscultation, 

Auskultation, аускультация   injection, injection, Injection, инъекция և այլն: 
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§ 72. ԳՈՐԾԱԾԱԿԱՆ ԲԱՌԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐ 

ԴԵՂԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՈՒՄ                                       

 
բառահատված       թերապևտիկ, անատոմիական,                  գործածական 
                                  ֆիզիոլոգիական, դեղաբանական             անվանումների 
                                  բնույթի տեղեկություններ                           օրինակներ 

Vas, angi (i) -           սպազմարգել, անոթալայնիչ            Vasocor,   Angiotrophinum                                                                                                                                                                                                        

ap (is) -                    մեղվի թույնի պատրաստուկներ      Apisarthron 

                                և մեղուների կողմից արտադրված 

                                ուրիշ նյութեր 

pre (s), ten (s) -       հիպոտենզիվ /արյան ճնշումը            Depressan, 

                                իջեցնող/                                                  Protensyl,Tenalin 

verm, helm (inth) -  հակաճճվային                                       Avermex,  Helminthin                                                                                                

 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1.  Ինչ՞ով են տարբերվում 3-րդ հոլովման իգական սեռի խառը և 

ձայնավոր տիպերը բաղաձայնից: 

2. Իգական սեռի հավասարավանկ գոյականները եզակի թվի 

ուղղական հոլովում ունեն …..և…….վերջավորություններ: 

3.  Ի՞նչ վերջավորություններ ունեն իգական սեռի 

անհավասարավանկ գոյականները եզակի թվի ուղղական 

հոլովում: 

4.  öոշի…, արյուն…, ատամ… գոյականները, որպես 

բացառություն արական սեռի են: 

5.  Իգական սեռի գոյականակերտ ի՞նչ վերջածանցներ գիտեք : 

6. Դեղանյութերի անունները ո՞ր կանոնների համաձայն են գրվում 

դեղատոմսում: 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 1.1. ¶ï»ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ.³ï³ÙÇ ³ñÙ³ï 
³.radix dens    µ. radix dentes    ·. radicis dentis   ¹. radix dentis  ». radices 

dentium 

             1.2. ¶ï»ù հոդ բառի հունարեն հոմանիշը. 
³.chondros    µ. derma    ·. chole   ¹. arthron  ». therapia 

             1.3. ¶ï»ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ.ներքին ականջ 
³.aures interna    µ. auris internae    ·. aures internae   ¹. auris interna   
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2. Որոշեցե՛ք գոյականի հետ ճիշտ համաձայնեցված 

ածականը. 

ա.arthritis chronicum  բ.arthritis chronicus           գ.arthritis chronica 

ա. intoxicatio alimentaria  բ. intoxicatio alimentarium  գ. intoxicatio 

alimentarius  

ա. debilitas congenitus      բ. debilitas congenita      գ. debilitas congenitum     
 

chronicus, a, um    քրոնիկ,  alimentarius, a, um, սննդային, congenitus, a, 

um, բնածին 
 

           3.Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք հայերեն. 

Pars cardiac…, sanguis rub…,  tuberosit… tibiae, injectio intravenos…, 

(intracutane…, subcutane…, intramuscular…), tuberosit… deltoidea 

humer….. Notae inflammationis sunt: rubor et tum.... cum calore et dolore 

(Celsus). 

inflammatio, onis f բորբոքում 
 

4. Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 

 բարդ հոդավորում, լեզվի արմատ, ձախ ուսային (ուսի) հոդ, քթի 

թևային մեծ աճառ, ձախ թոքի ստորին եզր, կողի գլխիկի հոդ: 
 

5.1.¶ï»ù ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ·áÛ³Ï³ÝÁ.  

³.leukocytosis   µ. gastritis     ·. curatio   ¹. amoebiasis    ». sanitas 

5.2.¶ï»ù բորբոքում ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ·áÛ³Ï³ÝÁ.  
³.longitudo   µ. levator     ·. otitis   ¹. cystolithiasis    ». operatio 

5.3.¶ï»ù ոչ բորբոքային հիվանդություն, հիվանդագին 
վիճակ կամ մեծացում ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ·áÛ³Ï³ÝÁ.  

³.solutio   µ. amoebiasis     ·. acidosis   ¹. glossitis    ». arthritis 
 

6. Կազմեցե՛ք բարդ տերմիներ տրված տերմինատարրով և 

թարգմանեցե՛ք. 
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7. Բացատրեցե՛ք ձեզ հայտնի բառահատվածների իմաստը.  

Vasculat, Angiotrophinum, Helminthin, Avermex, Apisarthron, Bilagit,  

tabulettae Apressini. 

 

8. Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք 

հայերեն. 

 ա/ Recipe:   Infus… fol…. Digital… 0,6-180 ml. 

       Diuretini 6,0  

       Misce. Da.  

       Signa: մեկ ճաշի գդալ օրը 3-4 անգամ: 

      Recipe:  Tincturae Leonuri 15 ml. 

      Tincturae Nuc… vomic… 5 ml. 

      Misce. Da. 

      Signa: 20-ական կաթիլ, օրը 2 անգամ: 

բ/ Թարգմանեցե՛ք լատիներեն.  

Վերցրու՝   Մատուտակի  փոշի 30,0 

      Տու՛ր տուփով: 

      Նշի՛ր. թեյի մեկ գդալը խառնել 1/4 բաժակ ջրի հետ և 

խմել: 
 

Վերցրու՝    Կատվախոտի արմատի թուրմ 20,0-200 մլ.        

      Առյուծագու թուրմ 20 մլ.                 

      Խառնի՛ր: Տու՛ր:                                                

      Նշի՛ր. ճաշի մեկ գդալ, օրը 3 անգամ:     

           

Վերցրու՝   Վիտամին D-ի յուղային լուծույթ 35 մլ. 

      Տու՛ր:                                                                                                                                                                             

      Նշի՛ր. 10-15-ական կաթիլ սև հացի շերտի վրա, օրը 2 

անգամ:     

 

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ  

ԵՎ ԹԵՎԱՎՈՐ  ԽՈՍՔԵՐ 
Dura lex, sed lex. Օրենքը դաժան է, բայց օրենք է: 

Alma mater. Սնուցող մայր /բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության մասին/: 

Repetitio mater studiorum est. Կրկնությունը գիտության մայրն է: 

 



 119 

 
 

XIX ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 73.  III ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՉԵԶՈՔ ՍԵՌԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐ 
 

Չեզոք սեռի գոյականների մեծ մասը պատկանում է 

բաղաձայն տիպին:  

N. sing.- áõÙ al, - ar և -e վերջավորություններով 

գոյականները պատկանում են ձայնավոր տիպին /Gen.plur.-ium/: 

Չեզոք սեռի գոյականները եզակի թվի ուղղական հոլովում ունեն 

հետևյալ վերջավորությունները.-men,-us, -ur, -l, -t, -ma /հուն./, -al,-

ar,-e. 
 

§ 74. III ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՉԵԶՈՔ ՍԵՌԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ՀՈԼՈՎԱԿԱՆ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Singularis Pluralis 

Բաղաձայն հիմք 
Ձայնավոր 

հիմք 
Բաղաձայն հիմք Ձայնավոր հիմք 

N.                       տարբեր  

G.                               -is  

 

       -a                                          -ia  

      -um                                       -ium                        

                        

Բաղաձայն տիպի գոյականի հոլովման օրինակ 
 Singularis Pluralis 

N. ulcus 

rotundum 
կլոր խոց ulcera rotunda կլոր խոցեր 

G. ulceris 

rotundi 
կլոր խոցի ulcerum 

rotundorum 
կլոր 

խոցերի 
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Ձայնավոր տիպի գոյականի հոլովման օրինակ 
 Singularis Pluralis 

N. animal 

magnum 
մեծ 

կենդանի 

animalia 

magna           
մեծ 

կենդանիներ 

G. animalis 

magni 
մեծ 

կենդանու 

animalium 

magnorum 
մեծ 

կենդանիների 

 

§ 75. III ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՉԵԶՈՔ ՍԵՌԻ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ 

 ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

 
 abdomen, ǐnis n (lapar-a) – որովայն  

 Sulfur depuratum զտված ծծումբ           

 Sulfur praecipitatum նստվածքային ծծումբ 

 pectus, ŏris n (steth-os, steth) –կուրծք  

 diaphragma, atis ո ստոծանի 

 femur, ŏris n ազդր, ազդոսկր   

 caput, itis ո (cephal-on) - գլուխ 

 animal, is n (zo-on, zo(o) -) կենդանի  

 fel, fellis n (chol-e) – լեղի 
 foramen, inis n - ³Ýóù 

 pulvinar, aris n - µ³ñÓ 

 rete, is n - ó³Ýó»ÝÇ            

 genus, ěris n (phyl-on, gen-es) ցեղ,տեսակ, սեռ 

 jecur, ŏris n  – լյարդ/կենդանու/ (hepar, hepat-is n) - /մարդու/ 

 oleum jecoris Aselli փողաձկան լյարդի յուղ, ձկան յուղ 

 Secale cornutum եղջերասունկ, հաճարաժանգառ  

                                                               
              Չեզոք սեռի կանոնից շեղումներ 

Արական սեռի են. 

ren, renis m (nephr -os) - երիկամ   lien, lienis m (splen) – փայծաղ              

aden, adenis m (լատ. glandula, ae f) -գեղձ  

                                                                 
Դեղազործական բաոապաշար   

                                         
oleum Persicorum դեղձի յուղ       Ruscus, i m մկնափուշ    
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§ 76.  ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ 
-oma - վերջածանցով կազմված գոյականները 

արտահայտում են ուռուցք, կուտակում, օրինակ՝ 

myoma - մկանային ուռուցք (հուն. mys, myos - մկան); carcinoma – 

քաղցկե-ղային ուռուցք; haematoma- արյան կուտակում, հեմատոմա: 
 

 

§ 77. ԳՈՐԾԱԾԱԿԱՆ ԲԱՌԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐ 

ԴԵՂԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ  ԱՆՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
 

բառա-
հատված 

 

թերապևտիկ, 

անատոմիական, 

ֆիզիոլոգիական, 

դեղաբանական 
անվանումների բնույթի 

տեղեկություններ 
 

 
գործածական 

անվանումների 
օրինակներ 

sulfa                         

                              

 

chol(col),        

bil                                                                 

 

 

haem(at),  

aem             

               

asthm        

հակամանրէական 

ազդեցություն ունեցող 

սուլֆանիլամիտներ 

լեղամուղ, լեղային ուղիներին 

վերաբերող   

արյունաստեղծումը 

աշխուժացնող,             

արյունարգել, արյան 

հիվանդության           

դեպքում կիրառվող 

հակահեղձուցիչ, 

հակաասթմային           

Sulfadimezinum 

 

 

Allocholum, Etacol, Bilergen 

 

 

 

Haematogenum, Antianaeminum 

 

 

Asthmatinum  

 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
 

1.  Չեզոք սեռի գոյականները բաժանվում են …. տիպերի: 

2.  -oma վերջածանցով կազմված գոյականները արտահայտում են 

…, …, օրինակ՝…,….: 

 

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1. Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 
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Բերանի ստոծանի,  կույր անցք, սնուցող անցքեր, մարդու մարմնի 

ոսկրեր, որովայնի թեք մկան, ստամոքսի խոց /ulcus, ěris n/: 

2. Èñ³óñ»ó»ù í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ãարգմանեցե՛ք 

հայերեն. 

caput osse.... femor...., aden san...., corpus cost...., ligamentum capit.... 

humer...., muscul.... abdomin...,musculus long... capit...., ossa corpor… 

homin...Omne anim....  

ex ovo*
*
.  

3. Üß»ù ուռուցքի անուն ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ·áÛ³Ï³ÝÁ. 

³. dolor  µ. arthritis   ·. curatio   ¹. myoma  ». sulfas   ½. acidosis 

 

4.Կազմեցե՛ք բարդ տերմիններ տրված տերմինատարրով և 

թարգմանեցե՛ք. 

 

cephal-
cyst-

splen-
nephr-

ot-
arthr-

-algia

pneum-
ost-

cholecyst-
nephr-

splen-
phleb

-ectomia

zoo-
splanchn-

nephr-
neur-

onc-
oste-

-logia

lapar-
oste-

cholecyst-
cyst-

nephr-
thorac-

phleb

-tomia

steth-
onc-

cardi-
ot-

rhin-
lapar-

gloss-

-scopia

 
 

5.Թարգմանեցե՛ք և բացատրեցե՛ք բարդ բառերի 

ստուգաբանությունը.  

toxaemia,  myoblastoma,  cystoma, galactotherapia, agalactia,  

pyonephritis /pyon - Ã³ñ³Ë/,  osteopathia,  podagra. 

                                                 
*
 Գիտական ֆիզիոլոգիայի և սաղմնաբանության հիմնադիր, անգլիացի գիտնական 

Ուիլյամ Հարվեյի /1578-1657թթ./ մատերիալիստական հակակրոնական դրույթը: 

Հարվեյի գրչին են պատկանում "Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in 

animalibus", "Exercitationes de generatione animalium" աշխատությունները: 
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6.Բարձրաձայն կարդացե՛ք ներքևում նշված անունները և 

բացատրեցե՛ք ձեզ հայտնի բառահատվածների իմաստները. 
Colevid,  Decholinum, Antianaeminum, Asthmatolum, Sulfacylum, 

tabulettae Norsulfazoli, Bilergen. 

 

7.  Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք հայերեն. 

 

ա/ Recipe: Emuls… olei jecor… Aselli 200 ml. 

Da in vitro nigro. 

Signa: թեյի մեկական գդալ, օրը 2 անգամ: 

 

     Recipe:  Sulfur… praecipitati 10,0  

Zinci sulfat… 4,0 

  Kalii sulfat… 10,0 

Aquae destillatae 100 ml.                                 
Misce.Da.  

Signa: արտաքին գործածության համար: 

 

     Recipe:  Sulfur.. depurati 0,3                                          
Olei Persicor…30ml.  

Misce. Sterilisetur. 

  Da. Signa: ներմկանային ներարկումների համար: 

 

բ/ Թարգմանեցե՛ք լատիներեն.  

    

  Վերցրու՝       Մկնափշի յուղ 

Նստվածքային ծծումբ 30,0-ական 

Վազելին մինչև 40,0 

Խառնի՛ր: Տու՛ր: 

Նշի՛ր. քսուք: 

 

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. Mens sana in corpore sano (Juvenalis).  

Առողջ միտք առողջ մարմնի մեջ: 

 

2. O, tempora, o, mores! (Cicero)   

Ո՜վ ժամանակներ, ո՜վ բարքեր: /Ո՜վ  դարք, ո՜վ  բարք/: 
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3. Tempora mutantur et nos mutamur in illis (Ovidius).  

Ժամանակները փոխվում են, և  մենք էլ փոխվում ենք նրանց հետ: 

 

 

XX ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 78. - sis ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՈՎ ԵՐՐՈՐԴ ՀՈԼՈՎՄԱՆ  

ՀՈՒՆԱՐԵՆ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐ 

 
Այս խմբի գոյականները իգական սեռի են, 

հավասարավանկ և ենթարկվում են ձայնավոր հոլովման, օրինակ՝  

dosis, is f դեղաչափ, դոզա  basis is f հիմ, հիմք 

 
 Singularis Pluralis 

N. dosis doses 

G. dosis dosium 

 
- sis վերջավորությունով հունարեն գոյականների 

օրինակով հոլովվում են նաև մի քանի լատիներեն գոյականներ, 

օրինակ՝ febris, is f տենդ,  pelvis, is f (pyel-) կոնք, ավազան, tussis, is f 

հազ, pertussis, is f կա-պույտ հազ: 

 

§ 79. -sis ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՈՎ ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌԻ 

ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ  ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ  ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 
 

 analysis, is f   տարրալուծում, վերլուծում;  

 basis, is f  հիմք, հիմ   

 anastomosis, is f   բերանակցում, ծայրակցում;  

 diaphysis, is f   միջնաճոն, դիաֆիզ 

 anamnesis, is f   վերհուշություն, անամնեզ;  

 epiphysis, is f   վերնաճոն, էպիֆիզ 

 apophysis, is f   ցցուն արտաճոն, ապոֆիզ  

 narcosis, is f   քնեցում, անզգայացում 

 crisis, is f  նոպա    
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 phthisis, is f    հյուծախտ, թոքախտ             

 diagnosis, is f   ախտորոշում    

 prognosis, is f    կանխատեսում 

 metastasis, is f    փոխակայում, մետաստազ  

 symphysis, is f    համաճոն 

 sepsis, is f   նեխում, վարակում,   

    արյունավարակում  

 epicrisis, is f   հիվանդության պատմության մեջ 

    եզրակացություն,  էպիկրիզ 

 

§ 80.  ՀԻՇԵՑԵ՛Ք  3-րդ   ՀՈԼՈՎՄԱՆ   ՀԵՏԵՎՅԱԼ    

      ՏԵՐՄԻՆԱՏԱՐՐԵՐԸ 

 
-  genes կազմող, առաջացնող, ծնող /ածակ/. 

-  genesis կազմում, առաջացում, ծնում/գոյակ/. 

-  lysis քայքայում, ավերում, տենդի դանդաղ անկում. 

-  mycosis սնկային հիվանդություն, որի հարուցիչները ախտածին 

սնկերն են. 

-  necrosis հյուսվածքի, օրգանի կամ մարմնի մասի մահացում, 

նեկրոզ. 

-  poësis, -poiesis ստեղծում, գոյացում.              

-  ptosis օրգանի կամ մարմնի մասի իջվածք. 

-  rrhexis պայթում, պատռվածք. 

-  schisis բաժանում, ճեղքում /գանգի, շրթի/. 

-  sclerosis հյուսվածքի կամ օրգանի հիվանդագին կարծրացում,   

            խտացում,  սկլերոզ          

-  stenosis նեղացում       

-  stasis դադարում, կանգառ.       

-  gramma, atis n գծագիր, գրանցում, գրաֆիկ  պատկեր 
 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

 
1.  -sis վերջավորություններով հունարեն գոյականները….. սեռի են: 

2. Հոլովման ո՞ր տիպին են ենթարկվում և ըստ վանկերի քանակի  

ինչպիսի՞ն են այս գոյականները: 

3.  Լատիներեն ո՞ ր գոյականները նույն ձևով են հոլովվում:                  
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4.  Ի՞նչ տարբերություն կա -genes և  -genesis տերմինատարրերի 

միջև: 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
1. Èñ³óñ»ó»ù í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ և թարգմանեցե՛ք 

հայերեն..                                                                                                                                                         

 

Diagnosis bon... Febris tropic.... Tussis chronic... Anamnes morb...Basis 

os.... sacr... 

Epicris....morb....Seps...sanguin...Anastomos...ventricul....Narcos... aegrot.... 

.                       

 

2.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 

1. Փոքր կոնք: 2. Մեծ ավազան: 3. Երիկամի ավազան: 4. Կոնքի 

որովայնային մաս: 5.Կոնքի ստորին բացվածք: 6. Կոնքի վերին 

բացվածք: 7. Գանգի հիմք: 8.Սրտի հիմք: Սրբոսկրի հիմք: 9 

Ստորին ծնոտի համաճոն: 

 

3.Կառուցե՛ք բարդ տերմիններ տրված տերմինատարրերով 

և թարգմանեցե՛ք հայերեն /բանավոր/.     

 
cyst-
hist-

hydr-
neur-

pneum-
chondr-

-lysis

cardi-
dermat-

myocardi-
nephr-

ot-
phleb

-sclerosis

bronch-
dermat-

pharyng-
stomat-

-mycosis

blephar-
gastr-

hyster-
proct-

splanch-

-ptosis

bi-
glyc-

oste-
path-

phyl-

-genesis
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4.  Թարգմանեցե՛ք տրված տերմինատարրը և նրանով 

կազմեցե՛ք բարդ տերմիններ. 

 

երակի                 ուղիղ աղիքի 

մկանի                 բրոնխի 

աչքի, ակնագնդի       պատռվածք          շնչափողի                ուսմունք 

նեղացում 

արգանդի /հղի/                զարկերակի 

սրտի                                                            սրտի անոթների 

 

5.1.¶ï»ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 
³é³ç³óÝáÕ, ³Ëï³ÍÇÝ 

³. uropoēsis   µ. pathophobia   ·. gastroptosis   ¹. pathogenes   

». pathogenesis    
5. 2.¶ï»ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. ÃáùÇ íÇñ³Ñ³ïáõÙ 

³. pneumorrhagia   µ. pneumolysis   ·. pneumotomia   ¹. 

pneumomycosis   ». pneumorrhexis    

5. 3.¶ï»ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. անոթի նեղացում 
³. pneumostenosis   µ. cardiostenosis   ·. arteriostenosis   ¹. 

angiostenosis   ». gastrostenosis    

 

6.Թարգմանեցե՛ք և բացատրեցե՛ք բարդ բառերի 

ստուգաբանությունը. 

 geneologia, Haematogenum,  haemolysis, pathogenes, 

toxicogenes, haemostasis, oncogenesis, galactostasis,  cheiloschisis, 

cranioschisis, histonecrosis, uropoēsis, encephalogramma. 

 

7.Լրացրե՛ք վերջավորությունները և  թարգմանեցե՛ք 

հայերեն. 

 

 ա/ 

 Recipe:  Magnesii oxydi 

Natrii hydrocarbonatis    0,5 

Extr. Belladonnae 0,015 

Misce, fiat pulv..... 

Signa: 1-ական փոշի ուտելուց հետո: 

 

Recipe:  Pulver… et extracti radic..Taraxaci quantum satis, ut fiant 

pilulae numero 60.   
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  Da. Signa: երկուական հաբ, օրը 3 անգամ՝ ուտելուց 

հետո: 

 Taraxacum, i n  խլածաղիկ, խատուտիկ     

բ/ Թարգմանեցե՛ք լատիներեն.       

Վերցրու՝  էֆեդրինի հիդրոքլորիդի 5 տոկոսանոց լուծույթ՝  

          ներարկումների համար 1մլ: 

Թող տրվեն այդպիսի դեղաչափեր սրվակներով 6 հատ: 

Թող նշվի.    
     

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Diagnosis bona, curatio bona. Լավ ախտորոշում, լավ բուժում: 

Amor et tussis non celantur. Սերը և հազը չեն թաքցվում: 

Pro dosi. Մեկ անգամ ընդունելու համար: 

Pro narcosi. Անզգայացման համար:                                                                        

 

 

XXI ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ  

§ 81. III ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ 

 
Երրորդ հոլովման ածականները պատկանում են 

լատիներեն լեզվի ածականների երկրորդ խմբին: Ըստ եզակի թվի 

ուղղական հոլովի վերջավորությունների, նրանք բաժանվում են 

երեք ենթախմբի, երեք, երկու  և  մեկ  վերջավորություն ունեցող 

ածականներ: 

Առաջին ենթախումբ. արական -er. իգական՝ -is, չեզոք՝ -e 

վերջավորություններ, օրինակ՝ acer, acris, acre սուր /острый, ая, ое/: 

Երկրորդ ենթախումբ, արական և իգական՝ -is, չեզոք՝ -e 

օրինակ՝ tenuis, tenue-բարակ /тонкий, ая, ое/, vertebralis, 

vertebrale- ողնային (позвоночный, ая, ое): 

Երրորդ ենթախումբ. բոլոր սեռերի համար ընդհանուր մեկ 

վերջավորություն -r, -s կամ -x օրինակ՝   

par – զույգ;  teres - կլոր, հարթ; simplex  - պարզ  

Բժշկական տերմինաբանության մեջ ավելի գործածական 

են երկրորդ խմբի ածականները: Երկու և երեք 
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վերջավորություններով ածականների հիմքը որոշվում է իգական 

սեռի ձեով, օրինակ՝ 

 acris, հիմք՝ acr;   vertebralis, հիմք՝ vetebral 

Երեք սեռերի համար մեկ վերջավորությունով /երրորդ 

ենթախումբ/ ածականները ընդունված է գրել եզակի թվի 

ուղղական և սեռական հոլովների ձևերով, ինչպես գոյականները, 

օրինակ՝ 

teres, teretis հիմքը՝ teret;     simplex, simplicis հիմքը՝ simplic 

 /N.B./Երրորդ հոլովման դրական աստիճանի բոլոր 
ածականները ենթարկվում են 3-րդ հոլովման ձայնավոր տիպին, 
այսինքն՝ 
 

1. ²ñ³Ï³Ý ¨ Ç·³Ï³Ý  սեռ»ñի համար N.plur. –es,  ÇëÏ ã»½áù ë»éÇ 

Ñ³Ù³ñ -ia 

2. G. pl. µáÉáñ ë»é»ñÇ Ñ³Ù³ñ -ium 

 
 

82. ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ    
Երեք վերջավորությունով 

 

 Singularis Pluralis 

 M. F. N. M. F. N. 

N. 

G. 

 

  acer                acris                acre 

 a              c             r            i           s   

 

       a    c    r    e    s          acria     

      a     c      r       i      u      m 

       

 
Երկու  վերջավորությունով 

 Singularis Pluralis 

 M. F. N. M. F. N. 

N. 

G. 

 

   g     r     a     v    i    s         grave               

   g        r        a        v         i        s 

 

g      r       a       v   e  s      gravia        

g       r       a       v      i      u      m 
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Մեկ վերջավորությունով 
 

 Singularis Pluralis 

 M. F. N. M. F. N. 

N. 

G. 

 

      t         e            r          e          s             

      t       e       r      e      t       i     s         

 

   t   e    r   e    t    e    s      teretia           

   t      e     r     e     t     i     u     m 

    
 

2-րդ ենթախմբի ածականների նման հոլովվում է նաև talis, tale - 

(այդպիսի դերանունը, որը կիրառվում է դեղագրության մեջ. 

Da (Dentur) tales doses numero ...    Տուր /թող տրվեն/ այդպիսի 

դեղաչափեր…. հատ  արտահայտության մեջ: 

 

§ 83. III ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ 

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 
 

orbitalis, e   ³ÏÝ³Ï³å×³ÛÇÝ 

abdominalis,e   որովայնային   

omnis, e (pan-)   ամբողջ  

biceps, bicipitis   երկգլխանի    

quadriceps, quadricipitis  քառագլուխ 

brevis, e (brachy-s)  կարճ     

dulcis, e (glyk-ys, glyc-, gluc-) քաղցր    

recens, recentis     թարմ 

renalis, e    երիկամային  

medicinalis, e     բուժիչ  

lateralis, e   կողմնային    

tenuis, e    նուրբ, բարակ 

letalis, e    մահացու    

teres, teretis   կլոր 

longitudinalis, e   երկայնաձիգ    

triceps, tricipitis     եռագլուխ 

mollis, e (malak-os, malac-) փափուկ 

Adonis, idis m vernalis  գարնանային շողավարդ 

Amygdala dulcis   քաղցր նուշ    

Convallaria majalis    մայիսյան հովտաշուշան 
sacralis, e   ëñµ³Ý³ÛÇÝ 
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ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

§ 84. III ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐՋԱԾԱՆՑՆԵՐ 

 
1. -il-is, -bil-is վերջածանցներով կազմվում են ածականներ, որոնք 

արտահայտում են կրավորական իմաստ, օրինակ՝                              

fac-il-is, e հեշտությամբ կատարվող /fac-ěre 3 անել/  

cura-bil-is, e բուժելի /cura-re բուժել/: 

Այս վերջածանցները միացվում են բայի հիմքին:     

 

2. -āl-is, -ār-is վերջածանցներով կազմվում են ածականներ, որոնք 

արտահայտում են պատկանելիություն, օրինակ՝ 

cervic-āl-is, e պարանոցային /cervix, cervic-is f պարանոց/       

muscul-ār-is, e  մկանային/musculus, musculi m մկան/:                 

-ar-is վերջածանցը միանում է 1-ով վերջացող հիմքին: 

  N.B. Պետք է ճիշտ որոշել բայի կամ գոյականի հիմքը, որից 

կազմվում է ածականը: 

 

3.  -form - is, e վերջածանցով կազմվում են ածականներ, որոնք 

արտահայտում են նմանություն, օրինակ՝ 

vermi-form-is, e որդանման piri-form-is, e տանձաձև, տանձա-

նման 

 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

 
1. III-րդ հոլովման ածականները բաժանվում են …. 

ենթախմբի.Nom.sing. 1-ը…, …, …, 2-ը …, …., 3-ը…, …., 

կամ …վերջավորություններով: 

2. III-րդ հոլովման ածականի հիմքը որոշվում է եզակի թվի 

սեռական հոլովի .....: 

3. Որոշեցե՛ք ո՞ր ենթախմբի են պատկանում ածականները. 

abdominalis,e; biceps; acer, acris, acre: 

4. Simplex ածականի վերջավորությունն է …, եզակի թվի 

սեռական հոլովը կլինի…: 

5. Silvester (անտառային) ածականի իգական սեռը կլինի … 

իսկ չեզոքը՝…: 
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6. III-րդ հոլովման ածականները հոլովվում են ինչպես… 

հոլովման հիմքով գոյականները, Gen.plur…, իսկ չեզոք 

սեռի Nom.plur….: 

7. –al, -ar վերջածանցներով կազմված ածականները 

արտահայտում են  …իմաստ, օրինակ՝……: 

8. –ar վերջածանցը կիրառվում է, եթե գոյականի հիմքը 

վերջանում է 

…տառով, օրինակ՝……: 

9. –ilis, -bilis վերջածանցով կազմված ածականները 

արտահայտում են …իմաստ,  օրինակ՝……: 

10. –form վերջածանցով կազմված ածականները արտա-

հայտում են  …իմաստ, օրինակ՝……: 

11. Գտե՛ք սխալ բառակապակցությունները  և բացատրեցե՛ք 

ինչու՞ է սխալ: 
vena jugulare, musculus teres, glandula lacrimalis, os lacrimalis, systema 

nervosum centralis, ligamentum cruciformis atlantis, ligamentum falciforme 

hepatis, rami abdominalia, appendix vermiformis. 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
1. Որոշեցե՛ք գոյականի հետ ճիշտ համաձայնեցված 

ածականը: 

 

Øեջքային մկան     ա. musculus dorsale  

   բ. musculus dorsalis 
   գ. musculus dorsalus 

                   

²նտառային ծաղիկ   ա.flos silvestris   

   բ. flos silvestre        

                          գ. flos silvester                                     

              

¶անգային խոռոչ   ա. cavum cranialis      

   բ. cavum craniale  

   գ. cavum cranialum                                      

Գանգոսկրեր       ա. ossa craniales  

                 բ.ossa cranialia 

                                 գ.ossa craniali  
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Լայնաձիգ փակեղ                Ձախ եռանկյունաձև կապան               

³.fascia transversales          ա. ligamentum triangularis sinistra        

բ fascia transversalis  բ. ligamentum triangularis sinister  

գ. fascia transversale  գ.ligamentum triangulare sinistrum 

 

Քթային մաս     Առաջային մակերես 

ա. pars nasale   ա. facies anterius 

բ. pars nasales   բ. facies anteriores 

գ. pars nasalis   գ. facies anterior 

 
Ողնաշարային զարկերակի ակոս       Նավակոսկրի թմբկություն       
ա. sulcus arteriae vertebralis                ա.tuberositas ossis navicularis 

բ. sulcus arteriae vertebrale   բ. tuberositas ossi naviculari 

գ. sulcus arteriae vertebrales                         գ. tuberositas os naviculare 

 

Քունքային մկաններ   ա.musculi temporalia 
                                  բ.musculi temporali 

                         գ.musculi temporales  

 

   2.  3-րդ հոլովման ածականը համաձայնեցրե՛ք տրված գոյականի 

հետ ¨ Ãարգմանեցե՛ք հայերեն 
 
margo lateral..., ligamentum ter..., canalis vertebral..., ganglion vertebral..., 

rete articular..., crista oss... front..., intestinum tenu...., rami abdominal...., 

appendix vermiform....., cartilago nasi lateral....., ligamentum falciform.... 

hepatis. 

 

3.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 

 

ենթալեզվային գեղձ, բազկի /բազկոսկրի/ երկգլխանի մկան, լյարդի 

կլոր կապան, պարզ դեղանյութ, գարնանային շողավարդի 

ծաղիկների ջրաթուրմ, ներմկանային ներարկում, մահացու 

դեղաչափ,  մայիսյան հովտաշուշան:  
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4. Âարգմանեցե՛ք հայերեն  ¨ µ³ó³ïñ»ó»ù վերջաÍ³ÝóÇ 

³ñï³Ñ³Ûï³Í ÇÙ³ëïÁ. 
 
curabilis, lateralis, solobilis, vermiformis, abdominalis, operabilis, 

clavicularis. 

  5. Թարգմանեցե՛ք  հայերեն՝ առանձնացնելով բառակազմիչ 
տարրերը. 

glykaemia, myelomalacia, pancarditis,  arthroplastica, 

nephrolithiasis,  brachycephalia,  dolichocephalia./brachys-կարճ , 

dolichos-երկար/, cardiopathia. 
 

6. Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք 

հայերեն. 

 

ա/ Recipe:    Infusi radic.. Valerianae 6.0 - 180ml.      

                      Sirupi simpl… ad 200 ml.                            
                      Misce Da.                                                                                                          

                      Signa: մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ: 

 

      Recipe:    Infusi herbae Adonid.. vernal… 6.0 - 180 ml.    
        Natrii bromidi 6,0 

        Sirup… simplic… ad 200 ml. 

        Misce. Da.                                                            

        Signa: մեկ ճաշի գդալ, օրը 2-3 անգամ:  

                    

բ/ Թարգմանեցե՛ք լատիներեն.       

                                                        

Վերցրու՝    Նեոմիցինի սուլֆատ 0.1   20 հատ  

       Նշի՛ր. մեկական դեղահատ օրը 2 անգամ:       

                  

Վերցրու՝    Քաղցր նշի սերմեր 10.0                                                                                                           

      Թորած ջուր մինչև 100մլ.                                    

      Խառնի՛ր, թող դառնա կախուկ                                 

      Տու՛ր: Նշի՛ր. մեկ ճաշի զդալ, օրը 3 անգամ: 
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ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ, ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ ԵՎ 
ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Omne initium difficile est. Ամեն մի սկիզբ դժվար է: 

Ars longa, vita brevis est.  Արվեստը /գիտությունը/ անսահման է, 

կյանքը՝ կարճ/ Hippocrates/ : 

Amor ոօո est medicabilis herbis (Ovidius). Սերը խոտերով բուժելի չէ:  

 

 
 

 

§ 85. ՆԵՐԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ՆԵՐԿԱ ԴԵՐԲԱՅ 

(Participium praesentis activi) 

 
Ներգործական սեռի ներկա դերբայը համապատասխանում 

է հայերենի ենթակայական դերբային: 

Այն  կազմվում է բայի ներկա ժամանակի հիմքին ավելացնելով -ns 

I, II և -ens III, IV խոնարհման բայերի համար, օրինակ՝ 
 

fluctua-re ծփալ             fluctua-ns        ծփացող, ծփան, ճոճվող 

permanē-re մնալ          permane-ns              մնայուն, մշտական 

recurr-ě-re հետ դառնալ  recurr-ens հետադարձ         

nutri-re  սնել  nutri-ens սնող, սնուցող   

     

Ներգործական սեռի ներկա դերբայը բոլոր երեք սեռերի 

համար ունի մեկ վերջավորություն, ինչպես երրորդ հոլովման 

երրորդ ենթախմբի ածականները, օրինակ՝ recens: Այն համաձայ-
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նեցվում է գոյականի հետ սեռով, թվով ու հոլովով և հոլովվում 

ինչպես երրորդ հոլովման ածական-ները: 

Ներգործական սեռի դերբայի բառարանային ձևի ուղղա-

կան և սեռական հոլովների ձևերն են. 

 

fluctuans, ntis ծփացող, ճոճվող  recurrens, ntis      հետադարձ 

permanens, ntis մնայուն, մշտական    nutriens, ntis սնող, սնուցող 

 

 Singularis Pluralis 

 

 
Masculinum    Femininum   Neutrum Masculinum    Femininum     Neutrum 

N. f l u c t u a n s f l u c t u a n t – e s      fluctuant-ia 

G.    f l u c t u a n t – i s f l u c t u a n t-i u m 

 

§ 86. ՆԵՐԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ՆԵՐԿԱ ԴԵՐԲԱՅԻ 

ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

 ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
 

Անատոմիական տերմիններ 

costa fluctuans-   ծփան, ճոճվող կող 

aorta ascendens-  վերել, վերընթաց աորտա 

aorta descendens- վայրէջ ³áñï³   

arteria recurrens-  հետադարձ զարկերակ  

 

Կլինիկական տերմիններ 

ren migrans-  թափառող երիկամ          

typhus recurrens-  հետադարձ տիֆ           

patiens, ntis**-  տառապող հիվանդ, որը բուժվում է  

   բժշկի մոտ 

  
Դեղագիտական տերմիններ 
 

remedium laxans  լուծողական դեղամիջոց 

remedium purgans մաքրող դեղամիջոց 

                                                 
*  Ռուսերեն՝ пациент, անգլ. patient, ֆրանս.  patient, գերմ.  Patient. 
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remedium desinficiens ախտահանող դեղամիջոց 

remedium vasodilatans անոթալայնիչ դեղամիջոց 

Viride nitens  փայլուն կանաչ  

/ֆարմակոպեայում  կոչվում է ադամանդային կանաչ/:  

Անցյալում այն կոչվում էր  "Briliant Grün" [գերմաներեն]: 
 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐ 

1. Լրացրե՛ք լատիներեն համապատասխան ենթա-
կայական դերբայը ¨ Ãարգմանեցե՛ք հայերեն. 
    

Remedia vasodilatant...., ren migr...., typhus recurr...., costa fluctu....,costae 

fluctuant..., aorta ascend....,remedia purgant..... 

 

               2.Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք 

հայերեն. 
 

Recipe: Solution… Norsulfazoli-natrii solubil… 5% 20 ml. 
 Sterilisa. Da.                        

 Signa: Ներերակային ներարկման համար, օրը 1-2 անգամ: 
                               

Recipe:  Tinctur… Opii simplic… 2 ml.                
Tincturae Menthae piperit… 4 ml.                       
Tincturae Artemisiae absinthii 6 ml. 

Tinctur… Valerian… 8 ml.  

Misce. Da.  

Signa: 15-20-ական կաթիլ, օրը 2 անգամ: 

 

3.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն.                

                    

Վերցրու՝    Օքսացիլին 0,25 

      Տուր այդպիսի դեղաչափեր 10 հատ ժելատինե 

պատիճներով: 

      Նշի՛ր. 2-ական պատիճ, օրը 4 անգամ: 

 

Վերցրու՝   Փայլուն կանաչի ջրային 1-% անոց լուծույթ 20 մլ.  

                    Տու՛ր: 

      Նշի՛ր. քսել մաշկի ախտահարված մասերը. 
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ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ  ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ  ԵՎ  ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Volens, nolens.  Ուզած-չուզած: 

Amantes-amentes. Սիրահարները խելակորույս են: 

 

XXII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 
 

III ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ն³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ   
 

§ 64- 68  III ÑáÉáíÙ³Ý ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñ 

§ 69- 73  III ÑáÉáíÙ³Ý Ç·³Ï³Ý ë»éÇ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñ 

§ 74-78   III ÑáÉáíÙ³Ý ã»½áù ë»éÇ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñ 

§ 79-81   -sis í»ñç³íáñáõÃÛ³Ùµ III ÑáÉáíÙ³Ý ÑáõÝ³ñ»Ý ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñ 

§ 82-85   III ÑáÉáíÙ³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñ 

§ 86-87  Ü»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ Ý»ñÏ³ ¹»ñµ³Û 

 

XXIII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

§ 87. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Բժշկության  և դեղագիտության մեջ գործածվում է քիմիա-

կան տարրի կամ միացության ոչ թե պայմանանշանը կամ 

բանաձևը, այլ նրա լատիներեն անվանումը: Բժշկի կողմից 

քիմիական միացության անվան սխալ գրելը, կամ պրովիզորի 

կողմից սխալ կարդալը, կարող է ճակատագրական լինել հիվանդի 

համար: Երբեմն լատիներեն անվան մեջ տառերի սխալի հետևան-

քով կարող է պատրաստվել և բաց թողնվել ոչ այն դեղանյութը, որը 

նկատի է ունեցել բժիշկը: Օրինակ, եթե պետք եղած Barii Sulfas 

/բարիումի սուլֆատ՝ BaSO4 ներքին գործածության համար/ 

սխալմամբ գրվի կամ կարդացվի Barii sulfidum /բարիումի սուլֆիդ՝ 

BaS/, այդ դեպքում հիվանդը կընդունի թույն, որը նշանակվում է 

միայն արտաքին գործածության համար, այն էլ նվազագույն 

դեղաչափերով:: 

Հետևաբար, բժիշկը կամ պրովիզորը պարտավոր են ճիշտ 

իմանալ քիմիական միացությունների լատիներեն անունները և 

կազմության հիմնական սկզբունքները: 
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§ 88. ՔԻՄԻԱԿԱՆ   ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ   ՏԱՐՐԵՐԻ  

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ   ԱՆՈՒՆՆԵՐ 
 

Քիմիական տարրերի բոլոր լատիներեն անունները երկրորդ 

հոլովման չեզոք սեռի /-um վերջավորությունով/ գոյականներ են: 

Բացառություն են կազմում Phosphorus, i m ֆոսֆոր /արական սեռ/;  

Sulfur, uris ո ծծումբ /երրորդ հոլովում/ 

Լատիներեն 
անունը 

Պայմանա- 
կան նշանը 

Հայերեն 
անունը 

Ստուգաբանությունը 

Aluminium Al Ալյումին alumen շիբ բառից                               

Argentum Ag Արծաթ arguo դարձնում եմ հստակ 

Arsenicum As Արսեն կամ 
Մկնդեղ 

հնարվոր է հուն. arsen բառից՝ 

արի ուժեղ, /թույն/ 
Aurum Au Ոսկի  

Barium Ba Բարիում Բարիտ հանքանյութից, հուն. 

barys ծանր 

Bismuthum Bi Բիսմութ գերմանական ծագում, 15-րդ 

դար 

Borum B Բոր արաբ.borax բառից, բորակ, 

աղբորակ 

Bromum Br Բրոմ հունարեն՝ bromos գարշահոտ, 

տհաճ հոտի պատճառով 
Calcium Ca Կալցիում calx կրաքար 

Carboneum C Ածխածին carbo ածուխ 

Chlorum Cl Քլոր հուն. chloros կանաչ 

Cuprum Cu Պղինձ Կիպրոս կղզու անունից 

Ferrum Fe Երկաթ հին լատիներեն 

Fluorum F Ֆթոր հուն.phthorios քայքայող, 

ավերող 

Iodum I Յոդ հուն. iodes մանուշակագույն 

Hydrogenium H Ջրածին hուն.hydor ջուր և gen ծին, ծնող 

Nitrogenium N Ազոտ հուն.nitr սելիտրա և gen ծին, 

ծնող 

Oxygenium 0 Թթվածին հուն. oxys թթու և gen ծին, ծնող 

Hydrargyrum Hg Սնդիկ hydor և argyr արմատներից, 
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բառացի՝ հեղուկ արծաթ 
Kalium K Կալիում արաբ., al-kali կալաքար, բույսի 

մոխիր 

Lithium Li Լիթիում հուն. lithos քար 

Magnesium 

seu Magnium 

Mg Մագնեզիում Փոքր Ասիայում բնակավայրի 

անունից 

Manganum Mn Մանգան իտալերեն manganese 

Natrium Na Նատրիում արաբ. natron սոդա 

Phosphorus Ph Ֆոսֆոր hուն. phos լույս և phoros-կրող, 

տանող 

Plumbum Pb Կապար հին լատիներեն 

Silicium Si Սիլիցիում լատ.silex կայծքար 

Stibium Sb Անտիմոն հին լատիներեն 

Sulfur S Ծծումբ հին լատիներեն 

Thallium Ti Թալիում հուն. thallos կանաչ ճյուղ 

/սպեկտրի 

կանաչ գույնից/ 

Zincum Zn Ցինկ գերմաներեն                           

Արտասահմանյան որոշ ֆարմակոպեաներում մի քանի 

տարրերի անունները տարբեր են. Na-ը կոչվում է Sodium, Hg-ը՝ 

Mercurium, Sb-ը՝ Antimonium, K-ը՝ Potassium: 

 

§ 89. ԹԹՈՒՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ 

 /Acidum* - Թթու/ 

 
 Թթվածնավոր թթուների անունները կազմվում են 

թթվակազմիչ տարրի անվան հիմքին օքսիդացման աստիճանը 

բնորոշող վերջածանցը միացնելու միջոցով: Թթվակազմիչ տարրի 

օքսիդացման առավելագույն չափին համապատասխանում է -ic 

վերջածանցը + um /հայերեն -ական վերջածանցը/, օրինակ'  

H2SO4 - Acidum sulfurǐcum ծծմբական թթու /ծծմբաթթու/ 

HNO3 - Acidum nitrǐcum  ազոտական թթու /ազոտաթթու/ 

                                                 
*
 Ֆրանս. acide, անգլ acid:  
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H3PO4 - Acidum phosphorǐcum ֆոսֆորական թթու /ֆոսֆորաթթու/ 

 

Եթե նույն տարրից կազմվում է երկու թթու, օքսիդացման 

ցածր աստիճանի թթվի անունը կազմվում է –ōs վերջածանցով 

/հայերեն`ային վերջածանցը/, օրինակ՝ 

H2SO3- Acidum sulfurosum ծծմբային թթու 

HNՕ2 - Acidum nitrosum  ազոտային թթու 
 

- ǐcum-շատ թթվածին պարունակող-

ական  

Acidum+ածական 

- ōsum- նվազ թթվածին պարունակող-

ային        
 

 

Թթվածին չպարունակող թթունների անունները կազմվում 

են hydro-նախածանցով և -icum վերջածանցով, օրինակ՝ 

HC1 - Acidum hydrochloricum քլորաջրածնական թթու, աղաթթու  

HI -Acidum hydroiodicum              յոդաջրածնական թթու       

H2Տ -Acidum hydrosulfuricum ծծմբաջրածնական թթու    

Թթվածին չպարունակող թթուների անունների սխեման հետևյալն 

է.  

 

Acidum+hydro նախածանցով և - icum վերջածանցով ածական: 

 

ԹԹՈՒՆԵՐԻ ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐ 

 
C6H8O6 - Acidum ascorbinicum

*
 s.Vitaminum C -  ասկորբինաթթու 

C9H8O4 - Acidum acetylsalicylicum
**

 - ացետիլսալիցիլաթթու 

H3BO3 -Acidum boricum - բորաթթու 

HClO3-Acidum chloricum – քլորաթթու 

                                                 
*
 Բաղկացած է –a- հակա նախածանցից    և  scorbutus լնդախտ բառից: 

**
Առաջին անգամ ստացվել է Spiraea ulmaria բույսից և սկգբում անվանել են acidum 

spiricum (Spiraea-ից): Ավելի ուշ բժշկության մեջ է մտել Aspirinum ֆիրմային 

պայմանական անունով /a-acidum թթու և spir-spiricum/ ասպիրին: 
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H2CO3 - Acidum carbonicum – ածխաթթու 

H3PO4 -Acidum phosphoricum – ֆոսֆորաթթու 

 

§ 90. ՕՔՍԻԴՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ 

 
Օքսիդների, գերօքսիդների և ջրօքսիդների անունները 

կազմվում են երկու գոյականից, սկզբում դրվում է կատիոնի 

անունը, սեռական հոլովով, հետո անիոնի անունը, որն արտա-

հայտվում է չեզոք սեռի գոյականով և որին ավելացվում է - ydum, 

ուղղական հոլովով: -oxy մասնիկը ապացույց է թթվածնի 

առկայության, իսկ նախածանցները ճշտում են միացության 

կառուցվածքը, օրինակ՝   

  

        Zinci oxydum  ցինկի օքսիդ 

Magnesii peroxydum  մագնեզիումի պերօքսիդ 

Calcii hydroxydum  կալցիումի հիդրօքսիդ 

 
կատիոն (+) 

2-րդ հոլ. չեզոք սեռի գոյ. 
Gen. sing 

 անիոն (-) 

2-րդ հոլ. չեզոք սեռի գոյ. 
Nom. sing. 

 

 

§ 91. ԱՂԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ 

 
Աղի անունը բաղկացած է երկու գոյականից, առաջինը՝ 

կատիոնի անունը սեռական հոլովով, իսկ երկրորդը՝ անիոնի 

անունը ուղղական հոլովով /նատրիումի սուլֆատ, կալիումի 

բրոմիդ/: Անիոնների անունները կազմվում են լատիներեն հետևյալ 

վերջածանցների միջոցով: 
 

-as թթվածնավոր թթուների աղերի համար, օրինակ՝  

Natrii sulfas - նատրիումի սուլֆատ. 

 

-is թթվածնի նվազ պարունակության դեպքում, օրինակ՝ 

Natrii sulfis - նատրիումի սուլֆիտ. 

N.B. -as և -is վերջածանցներով անիոնները երրորդ հոլովման 

արական սեռի /բացառություն/ գոյականներ են, օրինակ՝ 
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N.  sulfas  սուլֆատ nitras     նիտրատ 

G.  sulfat-is     nitrat-is 

N.  sulfis սուլֆիտ  nitris նիտրիտ 

G.  sulfit-is     nitrit-is 

Վերևում բերված օրինակներից երևում է, որ անիոնների 

հայերեն անունները առաջացել են անիոնների լատիներեն անուն-

ների սեռական հոլովի հիմքից՝ sulfat-is - սուլֆատ, nitrit-is նիտրիտ: 

 -idum անթթվածին թթուների աղերի համար, օրինակ՝  

Kalii chloridum   կալիումի քլորիդ: 

Օրգանական - առաջնային, երկրորդական և երրորդական 

հիմքերով անթթվածին թթունների աղերի անուններում անիոնի 

անվանը ավելացվում է hydro - նախածանցը:  

օրինակ՝ hydrobromidum հիդրոբրոմիդ,    hydroiodidum հիդրոյոդիդ 

 
Աղերի անունների օրինակներ 

 
Kalii chloras-   կալիումի քլորատ   

Codeini phosphas-  կոդեինի ֆոսֆատ                      

Natrii nitris-   նատրիումի նիտրիտ  

Calcii phosphas praecipitatus-  կալցիումի նստվածքային ֆոսֆատ 

Barii sulfas-   բարիումի սուլֆատ  

     
Անթթվածին   թթուների աղերի անունների օրինակներ 

 
Natrii bromidum-նատրիումի բրոմիդ;  

Kalii iodidum-կալիումի յոդիդ 

Morphini hydrochloridum - մորֆինի հիդրոքլորիդ  

      
 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

 

1.Քիմիական տարրերի լատիներեն անունները…. հոլովման 

….սեռի գոյականներ են ….վերջավորություններով, բացի …. և….. : 

2. Լատիներեն լեզվով ջրածին կլինի…., իսկ սնդիկ….: 
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3.Թթուների անուններում …-ic-um վերջածանցը բնորոշում է 

…թթվայնության աստիճանը, իսկ …վերջածանցը… թթվայնության 

աստիճանը: 

4. Հայերենում  -ic-um վերջածանցին համապատասխանում է …, 

իսկ -os-um – ին…վերջածանցները: 

5. Ըստ թթուների անունների արմատները հայերեն և լատիներեն 

լեզուներում համընկնում են: Այսպես, ասկորբինաթթու 

/ասկորբինական/ լատիներեն …., նիկոտինաթթու …. .., 

ֆոսֆորաթթու …….., սալիցիլաթթու …. …., բորաթթու.../: 

6. Մի շարք այլ թթուների անունների արմատները հայերեն և 

լատիներեն լեզուներում, ըստ լեզվական ծագման շատ քիչ են: 

Այսպես՝ ազոտաթթուն ազոտական թթու/ լատիներեն ….   ……, 

կիտրոնոթթուն՝ ….    ….., քացախաթթուն՝ ….   ….., ծծմբաթթուն՝ 

….  ….: 

7. Աղերի անունները կազմվում են …. և  …. վերջածանցներով: 

8. Անիոնների անունները կազմվում են … վերջածանցի միջոցով 

թթվածնավոր թթուների աղերի համար, օրինակ՝ նատրիումի 

սուլֆատ ….    …..  և  …. վերջածանցով թթվածնի նվազ 

պարունակության համար, օրինակ՝նատրիումի սուլֆիտ …. …., 

իսկ անթթվածնավոր աղերի համար …..  ….., օրինակ՝ 

սկոպոլամինի հիդրոբրոմիդ: 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1.Կազմեցե՛ք  թթուների լատիներեն անունները. 
 

H2TeO2 տելուրական թթու H3AsO4 մկնդեղական թթու 

H2TeO տելուրային թթու HNO2 ազոտային թթու 

H3AsO3  մկնդեղային թթու            HNO3 ազոտականթթու 

/ազոտաթթու/  

 
2. Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 

ջրածնի պերօքսիդ, կալցիումի հիդրօքսիդ, ցինկի օքսիդ, 

մագնեզիումի պերօքսիդ, երկաթի օքսիդ,  կալիումի քլորատ, 

նատրիումի նիտրիտ,  կապարի ացետատ, ատրոպինի սուլֆատ,  

պղնձի ցիտրատի քսուք, կոդեինի ֆոսֆատի դեղահատեր: 
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3.Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք 

հայերեն. 

 

 ա/ Recipe:          Atropini sulfat... 0,1 

Aqu... destilla... 10ml. 

Misce. Da 

Signa: աչքի կաթիլներ:  

     

   Recipe:           Natr... nitrit... 2,0 

Aquae destillatae 200ml.  

Misce. Da. 

Signa: մեկ ճաշի գդալ, օրը 2-3 անգամ:  

 

     Recipe:           Natrii tetraborat...2,0 

Chinini hydrochlord... 1,5 

Glycerini 30ml. 

Misce. Da. 

Signa: տամպոնների համար: 

 

բ/ Թարգմանել լատիներեն. 

 

Վերցրու՝  Անէստեզին 

  Ցինկի օքսիդ 

  Գլիցերին 10,0-ական 

Կապարի ջուր մինչև 100մլ. 

Խառնի՛ր: Տու՛ր:                                                                  

Նշի՛ր. մաշկը թրջելու համար /գործածելուց առաջ թափահարել/ 

 

Վերցրու՝  Կոդեինի ֆոսֆատ 0,15                                                 

Ֆենոբարբիտալ 1,0  

Կալիումի բրոմիդ  

Նատրիումի բրոմիդ 7,0-ական  

Նատրիումի նիտրատ 1,0 

Թորած ջուր մինչև 300մլ  

Խառնի՛ր: Տուր: 

Նշի՛ր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ: 
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ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ 
 

Medicus philosophus est deo aequalis (Hippocrates). Բժիշկը իմաստուն 

է, հավասար աստծուն : 

Medice, medica mente, non medicamentis. Բժիշկ,  բուժի՛ր խելքով, ոչ 

թե դեղերով: 

Plenus venter non studet libenter. Կուշտ փորը ջանասեր չի լինում: 

 

 
 

XXIV ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 92. IV ՀՈԼՈՎՈՒՄ 

 
Չորրորդ հոլովմանը ենթարկվում են արական և չեզոք սեռի 

այն֊ գոյականները, որոնք եզակի թվի սեռական հոլովում ունեն -us 

վերջա-վորությունը: 

Արական սեռի գոյականները եզակի թվի ուղղական 

հոլովում ունեն – us, իսկ չեզոք սեռի գոյականները՝ -ս 

վերջավորությունները, օրինակ՝ 

  arcus, us m   աղեղ           genu, us n   ծունկ 
 

Սեռի կանոնից շեղվում է manus, us f (chir) - ձեռք, դաստակ: 
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§ 93. IV ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՈԼՈՎԱԿԱՆ  

ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 Singularis Pluralis 

 

 
M. N. M. N. 

N. -us -u -us -ua 

G. -us -us -uum -uum 

N. ductus genu ductus genua 

G. ductus genus ductuum genuum 

 

§ 94. ԵԶԱԿԻ ԹՎԻ ՈՒՂՂԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎԻ -us  

ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Այսպիսով, -us վերջավորություն ունեն. 

 1.II հոլովման արական սեռի գոյականները musculus, i m մկան 

    salus, utis f  առողջություն  

2. III հոլովման  իգական սեռի գոյականները incus, udis f սալիկ

     corpus, ŏris n մարմին 

3. III հոլովման չեզոք սեռի գոյականները             ulcus, ěris n խոց                

        pus, uris ո թարախ 

4 . IV հոլովման արական սեռի գոյականները arcus,   us m աղեղ. 

Այս գոյականները մեկը մյուսից տարբերվում են սեռական 

հոլովի վերջավորություններով և պատկանում են համապա-

տասխան հոլովմանը: 

 

§ 95. IV ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ  

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 
abscessus, us m   թարախակույտ 

genu, us n (gony, gonat-)  ծունկ 

cornu,  us n   եղջյուր 

ductus, us m   ծորան 

fetus, us; foetus, us m (embryon) պտուղ, սաղմ 

fructus, us m   պտուղ, միրգ                   

hiatus, us m   ճեղք 



 148 

processus, us m   ելուն                                                    

sinus, us m   ծոց 

spiritus, us m   շնչառություն, ոգի, հոգի, սպիրտ 

pulsus, us m (sphygmos, sphygm-) անոթազարկ, զարկ 

usus, us m   գործածություն, փորձ 

sensus,us m (aesthesia)  զգայություն, զգայարան 

            
Զգայարանների անուններն ենթարկվում են չորրորդ հոլովմանը. 

 

auditus, us m (acus, acu-)     լսողություն   

tactus, us m     շոշափելիք 

visus,us m (ops-is, opt-)     տեսողություն   

gustus, us m       համ 

olfactus, us m (osme, -osmia, -osm-)  հոտառություն 

  

 
  

 

§ 96. V  ՀՈԼՈՎՈՒՄ 

 
Հինգերորդ հոլովման են ենթարկվում իգական սեռի այն 

գոյականները,    որոնք եզակի թվի ուղղական հոլովում ունեն -es, 

իսկ սեռական հոլովում՝ei վերջավորությունները, օրինակ՝ facies, 



 149 

faciei f մակերես, երես: Իգական սեռի կանոնից շեղվում են dies, diei 

m օր,  meridies, ei m կեսօր, միջօրե / այստեղից միջօրեկան/**: 

 
 

V Հոլովման հոլովական վերջավորությունները 

 
 Singularis Pluralis 

N.  

G.  

 

-es  

-ei 

  

-es  

    -ērum  

 

N.  

G.  

 

 

superficies 

superficiei 

   

superficies 

superficierum  

 

§ 97. V ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ 

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 
 

caries, ei f   ոսկրափուտ 

facies, ei f   երես, դեմք 

species, ei f   տեսակ,հոգն.թվով՝ խոտերի հավաքածու  

   (species, ērum) 

species diureticae  միզամուղ հավաքածու 

species antiasthmaticae  հակաասթմային հավաքածու 

species laxantes  լուծողական հավաքածու 
   

 N.B. Pro die մեկ օրվա համար, դեղանյութի օրական 

դեղաչափ, դեղաբաժին:  Pro dosi  մեկ անգամ ընդունելու համար: 

 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

 

1.  4-րդ հոլովման գոյականները լինում են …  և …. սեռի: 

                                                 
*
 Ռուսերեն` меридиан, անգլերեն` meridian, ֆրանսերեն` meridien, գերմաներեն` 

Meridian  
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2. Արական  սեռի  գոյականները  եզակի թվի ուղղական հոլովում 

ունեն…., իսկ չեզոք  սեռը  ….վերջավորությունները: 

3. Եզակի թվի  ուղղական հոլովում –us- վերջավորությունով 

գոյականները մեկը մյուսից տարբերվում են …թվի …հոլովի 

վերջավորությունով և  պատկանում են …, ….,  …. հոլովումներին: 

4.  5-րդ հոլովումը նման է …հոլովմանը: 

 
 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1.Լրացրե՛ք բաց թողած վերջավորությունները /բանավոր/ 

 

1.  basis oss...sacr... 

2.  apex oss...sacr... 

3.  foramin...sacral...pelvina 

4.  part...laterales            
5.  faci...articular... 

6.  tuberosit...sacral... 

7.  crist...sacral...lateral... 

8.  crist...sacral...intermedi… 

9.  corn...sacral... 

10. hiat... sacral... 

11.  canal...sacral... 

12.  foramin...sacral...dorsal... 

13. process...articular...super... 

 

2. Լրացրե՛ք բաց թողնված վերջավորությունները և 

թարգմանեցե՛ք հայերեն. 
 

sin...maxillar..., ossa digitorum man..., duct… hepatic…, ligamenta gen…, 

vena faci…, pars superior faci…, caries dent…, faci… articularis capitis 

costae, hiat… canalis nerv…,gustus dulc.… . 

 

3. Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 

 

Թոքի թարախակույտ, ճակատի ծոցի բացվածք, ծնկի միջին 

զարկերակ, մաշկի մակերես, դեմքի լայն զարկերակ, դեմքի 

խորանիստ երակ, ծնկի վայրէջ զարկերակ: 
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4. Թարգմանեցե՛ք հայերեն 
dysosmia, hyperosmia, anosmia, sphygmographia, hyperaesthesia. 

anaesthesia, dysaesthesia, hypaesthesia, acustica, hyperacusis, hypacusis. 

 

5.Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք 

հայերեն.  

Recipe:  Olei Rusci 2,5 ml. 

Spirit… aethylici 

Aether… medicinalis ana 25 ml.  

Misce. Da.  

Signa: 3-5 օր մեկ անգամ շփել գլխի մաշկը: 

Recpie:  Resorcini 

Acidi carbolici ana 10 ml.  

Thymoli 1,0                                    
Borac… 2,0  

Glycerini 15 ml.  

Spirit… aethylici 50 ml. 

Aquae destillatae 500 ml.  

Misce. Da.  

Signa: շփել մաշկը քորի ժամանակ: 

 

Recipe:  Specierum laxantium 5,0 

Da ad sacculum ceratum  

Signa: թեյ: 

 
6. Թարգմանեցե՛ք լատիներեն.  

 

Վերցրու՝ Եթեր նարկոզի համար 35 մլ.  

Խինինի հիդրոքլորիդ 0,5 

Էթիլ սպիրտ 95աստ. 3մլ. 

Դեղձի յուղ մինչև 60մլ.  

Խառնի՛ր: Տու՛ր:  

Նշի՛ր. մեկ հոգնայի համար:        

  

Վերցրու՝ Միզամուղ հավաքածու 50,0 

Տուր տոպրակով:  

Նշի՛ր. եփել որպես թեյ: 
 

Վերցրու՝ Աճալի տերևներ 50,0 
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Սամիթի սերմեր 15,0 

Լորենու ծաղիկներ 25,0 

Խառնի՛ր, որպեսզի դառնա հավաքածու: 

Տու՛ր: Նշի՛ր. եփել որպես թեյ:  
 

Վերցրու՝  Հակաասթմային հավաքածու 50,0  

Տու՛ր: Նշի՛ր. եփել որպես թեյ: 

 

 
ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ, ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ  ԵՎ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Manus manum lavat, duae manus faciem lavant.  

Ձեռքը ձեռք է լվանում, երկու  ձեռքը երես է լվանում:         

Exitus letalis.  

Մահացու վախճան: 

Facies Hippocratica.  

Մահամերձի դեմք:                                  

Nulla dies sine linea (Plinius).  

Ոչ  մի օր առանց տողի: 

 
 

§ 98. ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ  ՀՈԳՆԱԿԻ  ԹՎԻ  

ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎՈՒՄ 
 

Սկսած վերածննդի ժամանակաշրջանից լատիներեն և 

հունարեն ծագում ունեցող բազմաթիվ, այդ թվում նաև 
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բժշկակենսաբանական հոգնակի թվի տերմինները, փոխվերցրին 

անգլերենում առանց -s վերջավորության: Այսպիսով, նրանք 

ենթարկվեցին լատիներենի հինգ հոլովումների հոգնակի թվի 

կազմության կանոններին: Այսպիսի գոյական տերմինների մի 

մասն ունի հոգնակի թվի համար երկու վերջավորություն /մեկը 

լատիներեն, մյուսը՝ անգլերեն -s/ երբեմն տարբեր իմաստներով: 

Մի քանիսն օգտագործվում են միայն հոգնակի թվով: 

Ստորև բերում ենք անգլերենում փոխառյալ հունա-

լատինական տերմինների օրինակներ. 

 

 

1-ին հոլովում 
 

amoeba, amoebae ամեոբա, ամեոբաներ 

maxilla, maxillae  վերին ծնոտ, վերին ծնոտներ  

 

2-րդ հոլովում արական սեռ 
 

bacillus, bacilli  ցուպիկ, ցուպիկներ 

bronchus, bronchi բրոնխ, բրոնխներ 

 

2-րդ հոլովում, չեզոք սեռ 
bacterium, bacteria  բակտերիա, բակտերիաներ 

ganglion, ganglia, ganglias նյարդահանգույց, 

նյարդահանգույցներ  

rectum, recta, rectas  ուղիղ աղիք, ուղիղ աղիքներ 
 

Միայն հոգնակի թվով 
 

data  տվյալներ 

ephemera կարճատև կյանք ունեցող բույսեր 
 

3-րդ հոլովում 
 

ա/ արական սեռ 

cortex, cortices  կեղև, կեղևներ, գլխուղեղի կեղև, գլխուղեղի  

   կեղևներ 
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index, indices  1. ցուցիչ, ցուցիչներ: 2. գործակից, 

գործակիցներ 

   3. ցուցամատ,  ցուցամատներ: 4. ցուցակ,  

   ցուցակներ: 5. սլաք, սլաքներ 

բ/ իգական սեռ 

analysis, analyses  անալիզ, անալիզներ 

appendix, apendices, appendixes 1. ելուն, ելուններ: 2. որդանման 

ելուն, 

    որդանման ելուններ: 3. լրացում, 

    լրացումներ: 4. առդիր, առդիրներ 

գ/ չեզոք սեռ 

oedema, oedemata  այտուց, այտուցներ 

viscus, viscera   ընդերք 
 

4-րդ հոլովում 
 

genu, genua   ծունկ, ծնկեր 
 

5-րդ հոլովում 
 

species, species   տեսակ, տեսակներ, դեղաբույսերի 

    հավաքածու  

Վերոհիշյալ և բազմաթիվ այլ օրինակներ ևս մեկ ապացույց 

են այն մեծ ազդեցության, որ ունեցել են լատիներենն ու հունարենը 

եվրոպական լեզուների զարգացման վրա: Եվրոպական լեզուների 

ինտեգրացված ուսումնասիրությունը հունարենի և լատիներենի 

հետ ավելի հասկանալի ու արդյունավետ է դառնում, օժանդակում 

է մնացորդային գիտելիքների ամրապնդմանը: 

 
ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Usus optimus magister est. Փորձը լավագույն ուսուցիչն է: 

Ad usum internum (externum). Ներքին /արտաքին/ գործածության 

համար: 

Pro die. Մեկ օրվա դեղաբաժին: 
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XXV ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 99. ԱԾԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ 
 

Լատիներենում, ինչպես և հայերենում, որակական 

ածականներն ունեն համեմատության երեք աստիճան. 

 

դրական աստիճան                           gradus positivus 

համեմատական աստիճան            gradus comparativus 

գերադրական աստիճան                 gradus superlativus 

 

Համեմատական աստիճանը կազմելու համար ածականի 

հիմքին պետք է ավելացնել  -ior արական, իգական և -ius չեզոք 

սեռերի համար: 

 

Gradus positivus G. sing. Gradus comparativus 

purus, a, um մաքուր pur-i purior, purius ավելի մաքուր 

liber, era, erum ազատ liber-i liberior, ius ավելի ազատ 

acer, cris, cre սուր acr-is acrior, ius ավելի սուր 

gravis, e ծանր grav-is gravior, ius ավելի ծանր 

simplex, icis պարզ simplic-is simplicior, ius ավելի պարզ 

 
Համեմատական աստիճանի ածականները հոլովվում են 

ինչպես երրորդ հոլովման  բաղաձայն տիպի գոյականները, բոլոր 

սեռերի համար սեռական հոլովի եզակի թվի  հիմքին ավելանում է 

–ior  + is 

 

 Singularis Pluralis 

Masc.       Fem.       Neutr. Masc.       Fem.                 Neutr. 

N.  

G.  

 

p   u   r   i   o    r      purius           

p    u     r     i     o     r      i  s 

 

p u r  i  o  r  e  s              puriora           

p   u    r     i    o     r       u      m 

 

 

Ածականների մեծագույն մասի գերադրական աստիճանը 

կազմվում է ածականի հիմքին ավելացնելով -issim վերջածանցը և -

us, -a, -um սեռային վերջավորությունները, օրինակ՝ pur-issim-us, 
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a,um- զտագույն: Գերադրական աստիճանի ածականները ենթարկ-

վում են առաջին և երկրորդ հոլովմանը: 

Եթե ածականը արական սեռի եզակի թվի ուղղական 

հոլովում ունի -er վերջավորությունը, գերադրական աստիճանը 

կազմելու համար ավելացնում ենք  -rim վերջածանցը, և -us, -a, -um 

սեռային վերջավորությունները, օրինակ՝ acer, acris, acre-սուր, 

acerrimus,a,um –ամենասուր: 

 

 

§ 100. ԱԾԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿԱՆՈՆ 

 ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ       
         

Հետևյալ ածականների համեմատության աստիճանները 

կազմվում են տարբեր արմատներից: 

 
Gradus positivus Gradus comparativus Gradus superlativus 

magnus, a, um    մեծ 

parvus, a, um      փոքր 

bonus, a, um       լավ 

malus, a, um       վատ 

major, jus       ավելի մեծ 

minor, us        ավելի փոքր  

melior, ius*
*
    ավելի լավ 

pejor, jus        ավելի վատ 

maximus, a, um   մեծագույն 

minimus, a, um   փոքրագույն 

optimus, a, um    լավագույն 

pessimus, a, um  վատագույն 

 

Անատոմիական տերմինաբանության մեջ այս ածա-

կանների համեմատական և, նույնիսկ, գերադրական աստիճանը 

կարող է գործածվել դրականի իմաստով: Դա պայմանավորված է 

նրանով, որ երկու համանման կազմությունների ժամանակ մեծը 

հակադրվում է փոքրին օրինակ՝  

trochanter major    մեծ տամբիոն                

trochanter minor    փոքր տամբիոն 
 

                                                 
*

 Ռուսերեն՝ хороший-лучший, ֆրանս.՝bon-meilleur, անգլ.՝ good-better, գերմ.՝ gut-besser. 
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§ 101. ԱԾԱԿԱՆՆԵՐԻ   ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՆ   ՊԱԿԱՍԱՎՈՐ  

 ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ 
 

Մի քանի ածականներ ընդհանրապես չունեն դրական 

աստիճան: Նրանց համեմատական աստիճանը անատոմիայում 

գործ է ածվում դրականի իմաստով: 

 

Gradus comparativus 

superior, superius           վերին 

inferior, inferius              ստորին 

anterior,anterius         առաջային 

posterior, posterius          հետին 

 

 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Ածականի համեմատական աստիճանը կազմելու համար  

հիմքին ավելացնում ենք … արական, իգական սեռերի համար իսկ 

չեզոքի համար …վերջածանցները, օրինակ՝ երկար longus, a, um …, 

….: 

2.  Համեմատական աստիճանի ածականը հոլովվում է ինչպես … 

հոլովման, …տիպի գոյականը: Եզակի թվի սեռական հոլովում 

բոլոր սեռերի համար ստանում է հիմք ---+is վերջավորությունը, 

օրինակ՝ longior, longius Gen. sing. …+…: 
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3.  Ածականների մեծամասնության գերադրական աստիճանը 

կազմելու համար հիմքին ավելացնում ենք … վերջածանցը և …, …, 

…սեռային վերջավորությունները: 

4.  Գերադրական աստիճանի ածականը հոլովվում է ինչպես … և 

… հոլովման գոյականը, օրինակ՝ longus, a, um …., …., …; brevis, e 

…., ….,….: 

5.  Մեծ, փոքր, լավ և վատ ածականների համեմատական և 

գերադրական աստիճանները կազմելիս փոխվում է նրանց …, 

օրինակներ՝ ….: 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1.Լրացրե՛ք բաց թողնված վերջավորությունները 

/բանավոր/.      

1.   caput femor... 

2.   fovea capit... femor... 

3.   coll... femor...  

4.   trochant...ma...    

5.   trochant...min... 

6.   labium...medial... 

7.   labi...lateral... 

8.   tuberosit...glute... 

9.   condyl...medial... 

10. condyl...lateral...  

11. fossa intercondylar...  

12. faci...patellar...                                   
 

 

2. Üß»ó»'ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ.í½Ç »ñÏ³ñ³·áõÛÝ ÙÏ³Ý 

³/musculus longus colli    µ/musculus longior colli   

·/musculus longius colli   ¹/musculus longissimus colli  

»/musculus longissimum colli                                   
 

3.  Լրացրե՛ք բաց թողնված վերջավորությունները. 

1. վերին շրթունքը բարձրացնող մկան   

musculus levator lab... superior... 

2. լեզվի աոաջային մաս     

pars anter...linguae 

3. միջկողային հետին զարկերակներ   

arteriae intercostal... poster... 

4. մեծ թմբիկի կատար     
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crista tuberculi major... 

5.  նրբոլոքի գլխի հետին կապան   

ligamentum capitis fibulae poster... 

6.  մեջքի լայնագույն մկան    

musculus latissim... dorsi. 

 

4. Թարգմանեցե՛ք հայերեն. 

 

1. Sulcus palatinus major. 2. Digitus minimus. 3. Periodus incubationis 

typhi abdominalis longior est quam periodus typhi recurrentis, periodus 

typhi exanthematici longissima est.  4. Dentes duriores quam ossa sunt. 5. 

Ossa cranii duriora sunt quam dentes. 6. Os sacrum sceleti feminae latius et 

brevius est quam os sacrum viri. 7. Pro narcosi aether purissimus adhibetur.     

8. Lingua optimum et pessimum in homine esse potest. 9. Doses 

medicamentorum sunt minimae, maximae, toxicae, letales. 10. Diagnosis 

pessima. 11. Hepar glandula maxilma corporis hominis est. 

vir, i m         տղամարդ  adhibetur       կիրառվում է 

potest  կարող է   esse  լինել 
 

5.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 

1. Լեզվի հետին մաս: 2. Քթի վերին անցուղի: 3. Քթի ստորին 

անցուղի: 4. Գլխի առջևի մեծ  մկան: 5. öáùñ ÃÙµÇÏÇ Ï³ï³ñ: 6. 

öáùñ íÇÙ³ÝÛ³ñ¹Ç ³Ïáë: 

 

6.  Üß»ó»ù ×Çßï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. ³ÝáÃÇ óÝóáõÙ 
³. angioma  µ. angiitis      ·. angirrhaphia   ¹.angiospasmus   

».angiorrhexis   ½. angiotomia    ¿. angiectasia    Á.angioscopia    Ã. 
angiologia        
 

7. Լրացրե՛ք վերջավորությունները և թարգմանեցե՛ք 

հայերեն. 

Recipe:  Olei Vaselini purissim… ad usum externum 200 ml.  

Olei Menthae guttas II  

Misce. Da.  

Signa: քսել, օրը 3 անգամ: 

 

Recipe:  Infusi foliorum Plantagin… major… ex 10,0-200 ml.  

Da.  

Signa: մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ: 
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8. Թարգմանեցե՛ք լատիներեն.  

Վերցրու՝  Դերմատոլ 10,0 

Ցինկի օքսիդ 20,0 

Տալկ 30,0                                                                                                   

Խառնի՛ր, որպեսզի դառնա ամենանուրբ փոշի: 

Տու՛ր:                                                            

Նշի՛ր. ցանափոշի: 

 

Վերցրու՝ Ամենանուրբ /նրբագույն/ ստրեպտոցիդ 20,0  

Դեղին վազելին 10,0  

Խառնի՛ր, որպեսզի կազմվի քսուք: 

 Տու՛ր: Նշի՛ր. աչքի քսուք: 

 Ýáõñµ- suptilis, e 

 

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ 
 

Omnium artium medicina nobilissima est. Բոլոր գիտություններից 

բժշկությունը ազնվագույնն է: 

Salus aegroti medico suprema lex est. ÐÇí³Ý¹Ç ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ µÅßÏÇ 

·»ñ³·áõÛÝ ûñ»ÝùÝ ¿:  
Oculi avidiores sunt quam ventriculus. Աչքերը ավելի ագահ են քան 

ստամոքսը: 

Multi multa sciunt, nemo omnia.  

Շատերը իմանում են շատ բան, բայց ոչ-ոք ամեն ինչ:  
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XXVI ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

§ 102. ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ 
 

Ուսումնասիրենք քանակական և դասական թվականները. 
Հռո-

մեական 
թվա-

նշաններ 

Արաբական 
թվանշաններ 

Քանակական 
թվականներ 

Դասական 
թվականներ 

I 

 

II 

 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XX 

XXX 

C 

CC 

M 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

20 

30 

100 

200 

1000 

unus, a, um  մեկ 

(один,одна,одно) 

duo, duae, duo երկու 

(два, две, два) 

tres, tria    երեք 

quattuor    չորս 

quinque    հինգ 

sex            վեց 

septem       

octo 

novem 

decem 

undecim 

duodecim 

viginti 

triginta 

centum 

ducenti, ae, a 

mille 

primus,a, um     առաջին 

(первый, ая, ое) 

secundus, a, um երկրորդ 

(второй, ая, ое) 

tertius, a, um      երրորդ 

quartus, a, um    չորրորդ 

quintus, a, um   հինգերորդ 

sextus, a, um     վեցերորդ 

septimus, a, um 

octavus, a, um 

nonus, a, um 

decimus, a, um 

undecimus, a, um 

duodecimus, a, um 

vicesimus, a, um 

tricesimus, a,um 

centesimus, a, um 

ducentesimus, a, um 

millesimus, a, um 

Լատիներենում unus, a, um, duo, duae, duo և tres, tria 

քանակական թվականները հոլովվում են: Նրանք համաձայնեց-

վում են գոյականի հետ թվով, սեռով և հոլովով: 

Դասական թվականները ենթարկվում են առաջին և 

երկրորդ հոլովմանը և համաձայնեցվում են գոյականի հետ թվով, 

սեռով և հոլովով /ինչպես ռուսերենում /: 
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ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

§ 103. ԼԱՏԻՆԵՐԵՆԻ և ՀՈՒՆԱՐԵՆԻ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԸ 

ՆԱԽԱԾԱՆՑՆԵՐԻ ԴԵՐՈՒՄ 
 Լատիներենի և հունարենի թվականների միջոցով 

կազմվում են բժշկական և դեղաբանական տերմիններ: 

Թվա-
կան 

Իմաստ Օրինակներ 

 

semi- 

uni- 

bi- 

tri- 

quadri- 

sex- 
 

hemi- 

mono- 

proto- 

 

di- 

tri- 

tetra- 

penta- 

hexa – 

 

hepta – 

octo – 

deca - 
 

 

կես 

մեկ 

երկու 

երեք 

չորս 

վեց 

 

կես 

մեկ 

նախա 

մեկ 

երկու 

երեք 

չորս 

հինգ 

վեց 

 

յոթ 

ութ 

տաս 

Լատիներեն թվականներ  
semilunaris     կիսալուսնաձև                  

unicellularis    միաբջիջ             

biceps              երկգլուխ                                

trigeminus       եռարմատ, եռաճյուղ    

quadripes         չորքոտանի                          

sexangulus       վեցանկյուն   

Հունարեն թվականներ 
hemiplegia      կիսալուծանք, կիսապարալիզ  

monocytus       միաբջիջ  

protoplasma     նախանյութ                                                

protozoa       նախակենդանիներ, միաբջիջ կենդանիներ 

digastricus       երկփոր                                                              

Trimethinum   տրիմեթին  

tetrapodus        չորքոտանի  

Pentalginum    պենտալգին  

hexosa            հեքսոզա /մոնոսախարիդ, որի մոլեկուլը 

                          պարունակում Է վեց ատոմ ածխածին / 

heptanum         հեպտան  

Octoestrolum   օկտէստրոլ  

decapoda           տասոտանի /խեցիներ/ 
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ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
1. Թարգմանեցե՛ք հայերեն /բանավոր/ 

Bivalens, sexangularis, Decamevitum, duodenum, tria grammata, sex dentes 

molares, centum ossa, digitus quintus, articulatio tertia, costa duodecima, 

musculus quadriceps femoris. 

2. Թարգմանեցե՛ք հայերեն.                                                

1. In columna vertebrali triginta tres vertebrae sunt: septem cervicales, 

duodecim thoracicae, quinque lumbales, quinque sacrales et quattuor 

coccygeae. 2. Corpus humanum ossa ducenta sexaginta habet 3. Sunt dies 

critici malorum morborum velut dies tertia, quinta, septima. 4. Divide 

pulverem in partes aequales numero sex.  

habet ունի  sexaginta վաթսուն  

velut ինչպիսին 

3.   Թարգմանեցե՛ք, օգտագործելով լատիներեն 

թվականները որպես նախածացներ /բանավոր/. 

միաբջիջ..., միակողմանի.., երկածխաթթվական.., երկվալենտ.., 

եռավալենտ…., քառավալենտ.., երկոտանի.., կրկնաթորած…., 

եռագլուխ…., եռագույն…., կիսակլոր.., կիսափետրավոր….. 

 
4.Թարգմանեցե՛ք, օգտագործելով հունարեն թվականները 

որպես  նախածացևեր. 
 նախաերիկամ…, նախաողնաշար.., երեք վերջույթների լուծանք.., 

պենտամին...: 
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XXVII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 104. ԴԵՂԱՏՈՄՍԱՅԻՆ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

 
Սովորաբար հապավվում են. 

ա/ դեղաձևերի և գալենային պատրաստուկների անունները,  

բ/ բույսերի օրգանների անունները,  

գ/ տարբեր ցուցումներ դեղագործին, դեղատոմսային 

արտահայտություններ: 

,,Լատիներեն հապավումների /կրճատումների/ օգտա-

գործումը թույլ է տրվում միայն րնդունված կարգի համաձայն 

/հավելված 7/: Չի թույլատրվում հապավել բաղադրամասերի և 

դեղերի անունները„ /ՀՀ կառավարության 2001 թ. օգոստոսի 14 - ի 

համ.  759 որոշումից/: 

 

Հապավումները հիմնականում կատարվում են համաձայն 

երկու սկզբունքի. 

ա/ վանկային, երբ վերցվում է աոաջին վանկը և հաջորդ վանկի 

սկզբի մեկ և ավելի բաղաձայներ, օրինակ՝ ex - trac - tum, կրճատ` 

extr., in - fu - sum, inf. 

բ/ բառի սկզբնատառը, օրինակ՝ D. - Da, f. - fiat. 
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Սկզբի մեծատառը կամ փոքրատառը կարող է փոխել 

հապավվող բառի իմաստը, օրինակ D. Da - տուր, d. doses - 

դեղաչափեր,  M. Misce - խառնիր, m. massa – զանգված: 

Նախդիրները չեն կրճատվում.        

 

§ 105. ԴԵՂԱՏՈՄՍԱՅԻՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 
 

հապավումը լրիվ ձևը լատիներեն հայերեն թարգմանություն 

 
ac., acid. 

aq. dest. 

but. 

caps.  gel. 

cort. 

D.S. 

D.t.d. 

 

dec. 

dep. 

emuls. 

extr. 

f. 

 

fl. 

fol. 

glob.vag. 

gtt.gtts. 

hb. 

inf. 

pro inject. 

in amp. 

in tab. 

linim. 

M. 

muc.mucil. 

N. 

ol. 

pil. 

pulv. 

ana 

acidum 

aqua destillata 

butyrum 

capsula gelatinosa 

cortex 

Da.Signa.(Detur. Signetur) 

Da (Dentur) tales doses. 

 

decoctum 

depuratus, a, um 

emulsum, emulsio 

extractum 

fiat(fiant) 

 

flores, florum 

folia, foliorum 

globuli vaginales 

guttam, guttas 

herba 

infusum 

pro injectionibus 

in ampullis 

in tab (u) lettis 

linimentum 

Misce. (Misceatur.) 

mucilago 

numero 

oleum 

pilula 

pulvis 

-ական, հավասար չափով 

թթու 

թորած ջուր 

կարագ, յուղ /կարծր/ 

ժելատինե պատիճ 

կեղև 

Տուր: Նշիր: /Թող տրվի/: Թող նշվի: 

Տուր: /Թող տրվեն/այդպիսի 

դեղաչափեր: 

եփուկ 

զտված 

կախուկ, էմուլսիաjhmn 

հանուկ, մզվածք 

թող կազմվի/կազմվեն/, 

դառնա/դառնան/ 

ծաղիկներ, ծաղիկների 

տերևներ, տերևների 

հեշտոցային գնդիկներ 

կաթիլ, կաթիլներ 

խոտ 

ջրաթուրմ 

ներարկումների համար 

սրվակներով 

դեղահատերով 

հեղուկ քսուք, օծանելիք 

Խառնիր:/Թող խառնվի/: 

լորձ 

հատ 

յուղ /հեղուկ/ 

դեղահաբ 

փոշի 
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q.s. 

rad. 

Rp. 

rhiz. 

scat. 

S. 

sem. 

simpl. 

sir. 

sol. 

sp. 

spir. 

succ. 

supp. 

tab. 

t-ra, tinct. 

ung. 

vitr. 
Ø 

quantum satis 

radix 

Recipe 

rhizoma 

scatula 

Signa (Signetur) 

semen 

simplex 

sirupus 

solutio 

species 

spiritus 

succus 

suppositorium 

tab (u) letta 

tinctura 

unguentum 

vitrum 
ÙÇ³íáñ 

որչափ պետք է, բավական է 

արմատ 

վերցրու 

կոճղարմատ 

տուփ 

Նշիր: /Թող նշվի/: 

սերմ 

պարզ 

օշարակ 

լուծույթ 

հավաքածու 

սպիրտ 

հյութ 

դեղամոմ 

դեղահատ, տաբլետ 

թուրմ 

քսուք 

շիշ 
³½¹»óáõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñ 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1.Լրացրե՛ք պակաս վանկերը, կարդացե՛ք առանց 

կրճատումների և թարգմանեցե՛ք հայերեն.: 
 

Rp: Cerae flavae 5, 0 

Gummi Armeniacae 1, 25 

Aq. dest. q. s. ut f. emuls. 50 ml. 

D. S. դեմքի և ձեռքերի համար: 

 

Rp:      Coffeini- natrii benzoatis 0, 8 

Novocaini 0, 5  

Aq. pro inject. 20 ml.  

M. Steril.  

D. S. ներարկումների համար 
 

Rp: Iodi puri  0,02                                                                                      
Kalii iodidi 0, 2                                                                                   
Phenobarbilali 0,4                                                                           
Pulv. rad. Valerianae 1,0                                    
Methylthiouracili 2,0  
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Extr. et pulv. rad. Liquiritiae q. s. ut f. pil. N. 40               

D. S. մեկական հաբ, օրը 2 անգամ: 

 

Rp: Theophyllini 0, 2  

But. Cacao 2, 0 

M. f. supp.                                                    
D. t. d. N. 10  

S. մեկական դեղամոմ, օրը 2 անգամ: 

 

Rp: Dec. cort. Frangulae 20, 0 - 200 ml. 

D. S. մեկական ճաշի գդալ, առավոտյան և երեկոյան: 

 

2. Թարգմանեք լատիներեն և կրճատեք: 

Վերցրու` Էստրադիոլի դիպրոպինատի յուղային լուծույթ 

  0,1% 1 մլ.  

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր 6 հատ սրվակներով 

  Նշիր. 1 -ական մլ. ներմկանային, օրը 2 անգամ 

   

Վերցրու` Գարնանային շողավարդի խոտի ջրաթուրմ 6,0-

  180մլ.       

  Պարզ օշարակ մինչև 200 մլ.                

  Խառնիր: Տուր սև շշի մեջ: 

        Նշիր 1 ճաշի գդալ, օրը 2 - 3 անգամ: 

 

Վերցրու` Խլածաղկի արմատի փոշի և հանուկ որչափ պետք 

  է, որպեսզի դառնան հաբեր 60 հատ 

  Տուր: Նշիր. 2-ական հաբ, օրը 3 անգամ ուտելուց 

  հետո    

  Նշիր. 1 -ական մլ. ներմկանային, օրը 2 անգամ 

  Խլածաղիկ Taraxacum, i n 

 

Վերցրու` Եթեր թմրեցման համար 35 մլ.                           

  Խինինի հիդրոքլորիդ 0,5                     

  95% էթիլ սպիրտ 3մլ.                         

  Դեղձի յուղ մինչև 60 մլ.  

  Խառնիր: Տուր: 

  Նշիր. 1 հոգնայի համար 
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Վերցրու` Բեկտենու թանձր հանուկ 4,0                            

  Խավարծիլի արմատի փոշի 3,0                  

  Մորմի հանուր 10,0                              

  Դեղահաբերի զանգված որքան անհրաժեշտ է,  

  որպեսզի  դառնան դեղահաբեր 30 հատ  

  Տուր:  

  Նշիր. 2 դեղահաբ երեկոյան (լուծողական) 

   

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Tres faciunt consilium.  

Երեքը կազմում են կոնսիլիում /բժիշկների խոհրդակցություն /: 

Tertium non datur.  

Երրորդը չի տրվում: Կամ մեկը, կամ մյուսը: 

Optimum medicamentum quies est. Լավագույն դեղամիջոցը 

հանգիստն է:  

 

 

XXVIII- XXIX ՊԱՐԱՊՄՈՒՆøÜºð 

 

§ 106. ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ԴԵՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ   ՀԱՐՑԵՐ 

 

1. Receptum- դեղատոմս բառը առաջացել է լատիներեն….բայից:                                 

2. Սխալ դեղատոմսի համար պատասխանատու են …. և …..:                                        

3.  Չի թույլատրվում կրճատել …. և … անունները: 

4. Դեղատոմսում դեղանյութերի անունները գրվում են ….լեզվով: 

5. Յուրաքանչյուր դեղանյութի անունը գրվում է …տողից: 

6. Նոր տողի առաջին բառը գրվում է …տառով և …հոլովով: 

7. Սեռական հոլովով /հատկացուցիչը/ գրվում են …, …, … 

անունները: 

8. Դեղը պատրաստելու և բաց թողնելու ձևը գրվում է  … լեզվով: 

9. Դեղը գործածելու ձևը գրվում է հիվանդի … լեզվով: 

10. Բժիշկը կնքում է դեղատոմսը …. կնիքով: 
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ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1.Խմբավորե՛ք ղեղապատրաստուկների անուններն ըստ 

գործածական բառահատվածների և բացատրե՛ք նրանց 

արտահայտած իմաստը. 
Sulfacylum, Asthmatolum, Allocholum, Haematogenum, 

Haemostimulinum, Etacol, Angiotensinamidum, Helminthin, Divascol, 

Avermex, Apilacum, Cordigitum, Tenalin, Apisarthron, Protensyl, 

Validolum, Oestradiolum, Testosteronum, Corvalolum, Promedolum, 

Androfort, Testoviron, Urotropinum, Vipratox,  Viperalginum, Dicainum, 

Pyrenalum, Decamevitum, Ampicillinum, Streptomycinum, 

Enteroseptolum, Pursenidum, Tetracyclinum, Acetolax, Anaesthesinum, 

Purgenum, Pananginum. 

 

2. Թարգմանե՛ք լատիներեն և կրճատե՛ք. 
1. Վերցրու՝        Նատրիումի սալիցիլատ 6,0 

  Նատրիումի հիդրոկարբոնատ 3,0 

  Անանուխի ջուր 20մլ. 

  Թորած ջուր մինչև 180մլ. 

  Խառնի՛ր: Տու՛ր: 

  Նշի՛ր. օրը 4 անգամ 1-ական ճաշի գդալ: 

 

2.  Վերցրու՝ Եղինջի տերևների թուրմ 15,0 -  200 մլ. 

Տու՛ր: 

Նշի՛ր. մեկական ճաշի գդալ օրը  3-4 անգամ: 
 

3.  Վերցրու՝  Դիպրազին 0,25. 

Տու՛ր 20 հատ թաղանթապատ դեղահատերով: 

 Նշի՛ր. 1 - ական դեղահատ, օրը 2-3անգամ: 

 

4. Վերցրու՝  Տրորած քափուր             

Քլորալ հիդրատ 

Մենթոլ 2,0 - ական               

Խառնի՛ր: Տու՛ր:  

Նշի՛ր. բամբակի վրա ատամի անցքի մեջ:    

 

5. Վերցրու՝ Ստրոֆանթի թուրմ 5 մլ.  

Կատվախոտի թուրմ 
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Հովտաշուշանի թուրմ 10 – ական մլ. 

Խառնի՛ր: Տու՛ր: 

Նշի՛ր. 20 - ական կաթիլ, օրը 2 - 3 անգամ:   

Ստրոֆանթ – Strophanthus, i m 
                                                                                                                        

6. Վերցրու՝ Քսերոֆորմ 0,3                                                   

Վազելինի յուղ 2 մլ. 

Սպիտակ վազելին որքան անհրաժեշտ է: 

Խառնի՛ր, որպեսզի դառնա քսուք: 

Տու՛ր: Նշի՛ր. աչքի համար: 

քսերոֆորմ Xeroformium, i n 
 

7. Վերցրու՝ Հովվապարկի խոտի ջրաթուրմ 10, 0 - 200 մլ.  

Տու՛ր: Նշի՛ր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ: 
                                                              

8. Վերցրու՝  Ակտիվացած ածուխ 100, 0  

Տու՛ր տուփով:                              

Նշի՛ր. խառնել  2 - 3 ճաշի գդալ երկու բաժակ ջրի 

 մեջ: 

 

9. Վերցրու՝ Փռունջի կեղևի եփուկ 10, 0 - 200 մլ. 

Տու՛ր: Նշի՛ր. 1 ճաշի գդալ, օրը 3 - 4 անգամ: 

 

10. Վերցրու՝ Առյուծագու թուրմ 15 մլ. 

Փսխեցնող ընկույզի թուրմ 5 մլ.       

Խառնի՛ր: Տու՛ր: 

Նշի՛ր. 20 - ական կաթիլ, օրը 2 անգամ: 

 

11. Վերցրու՝ Քլորալ հիդրատ 1,0 

Օսլայի լորձ 

Թորած ջուր 25 - ական մլ.            

Խառնի՛ր: Տու՛ր:                                                                           

Նշի՛ր. մեկ հոգնայի համար: 

 

12. Վերցրու՝ Մատուտակի բարդ փոշի 30,0 

Տու՛ր տուփով: 
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Նշի՛ր. 1 թեյի գդալը խառնել 1/4 բաժակ ջրի հետ, 

 խմել: 
 

13. Վերցրու՝ Զտված ծծումբ 0,3 

Դեղձի յուղ 30 մլ.                                                                  

Խառնի՛ր, թող ստերջացվի:                                           

Տու՛ր: Նշի՛ր. ներմկանային ներարկումների  

 համար: 

 

 

14. Վերցրու՝  Գարնանային շողավարդի խոտի ջրաթուրմ 6,0-180 

  մլ. 

Դիուրետին 4,0 

Պարզ օշարակ մինչև 200 մլ. 

Խառնի՛ր: Տու՛ր: 

Նշի՛ր. 1 ճաշի գդալ օրը 2-3 անգամ: 

 

15. Վերցրու՝ Փայլուն կանաչ  0,025   

  Պղնձի ցիտրատ     

  Սպիտակ ստրեպտոցիդ 0.2-ական 

  Լավագույն վազելին աչքի համար 10,0 

  Խառնի՛ր, դառնա քսուք: Տու՛ր:                     

Նշի՛ր. աչքի համար: 
 

 

16. Վերցրու՝ Քաղցր նշի սերմեր 10,0 

Թորած ջուր մինչև 100 մլ. 

Խառնի՛ր, թող դառնա կախուկ; 

Տու՛ր: Նշի՛ր. 1 ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ:  

 

17. Վերցրու՝  Ափիոնի պարզ թուրմ 2 մլ. 

Կծու անանուխի թուրմ 4 մլ. 

Օշինդրի պարզ թուրմ 6 մլ.                                                                 

Կատվախոտի թուրմ 8 մլ. 

Խառնի՛ր:  Տու՛ր: 

Նշի՛ր. 15-20 կաթիլ, օրը 2 անգամ /չափահասին/: 
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18. Վերցրու՝ Լուծվող նորսուլֆազոլի 5%-անոց լուծույթ 20 մլ. 

Ստերջացրու՛: Տու՛ր:  

Նշի՛ր. ներերակային ներարկումների համար: 

Նշիր. թեյի կես գդալ 1 անգամ: 

 

19. Վերցրու՝ Յոդի սպիրտային 5 տոկոսանոց լուծույթ 20 մլ. 

Տաննին 3,0 

Գլիցերին 10 մլ. 

Խառնի՛ր: Տու՛ր: 

Նշիր. քսել լնդերին: 

 

20. Վերցրու՝ Ֆենոքսիմեթիլպենիցիլին 100. 000 միավոր 

Տուր այդպիսի դեղաչափեր 10 հատ   

 դեղահատերով:  

Թող նշվի. մեկական դեղահատ, օրը 4 անգամ: 

 

21.  Վերցրու՝ Կոդեինի ֆոսֆատ 0,015                                                     

Ացետիլսալիցիլաթթու 0,5  

Ասկորբինաթթու 0,1  
Րուտին 0,02 

Կալցիումի լակտատ 0,1                                        

Խառնի՛ր, թող դառնա փոշի:  

Տու՛ր այդպիսի դեդաչափեր 20 հատ:  

Նշի՛ր. մեկական փոշի, օրը 3 անգամ: 

 

22. Վերցրու՝  էրիթրոմիցինի քսուք 15,0 

Տու՛ր: Նշի՛ր. քսել մաշկի ախտահարված մասերին:  

 

23. Վերցրու՝ Օքսացիլին 0,25 

Տու՛ր այդպիսի դեղաչափեր ժելատինե   

 պատիճներով 10  հատ:  

Նշի՛ր. երկուական պատիճ օրը 2 անգամ: 

 

24. Վերցրու՝ Ադամանդային կանաչի 0,1 տոկոսանոց ջրային  

  լուծույթ 20մլ. 

Տու՛ր: 

 Նշի՛ր. քսել մաշկի ախտահարված մասերին: 
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25. Վերցրու՝ Կոդեինի ֆոսֆատ 0.15 

Ֆենոբարբիտալ 1,0 

Կալիումի բրոմիդ 

Նատրիումի բրոմիդ 7,0-ական 

Նատրիումի նիտրատ 1,0                                                       

Թորած ջուր մինչև  300 մլ. 

Խառնի՛ր: Տու՛ր:  

Նշի՛ր. մեկ ճաշի գդալ օրը 3 անգամ: 

 

26. Վերցրու՝ Րեզորցին                                                                                        

Կարբոլաթթու 10,0-ական 

Թիմոլ 1,0 

Բորակ 2,0 

Գլիցերին 15 մլ. 

Գինու զտված սպիրտ 50 մլ.                                                 

Թորած ջուր մինչև 500 մլ. 

Խառնի՛ր: Տու՛ր: 

 Նշի՛ր. շփել մաշկը քորի ժամանակ: 

Թիմոլ Thymolum, i n 
 

27. Վերցրու՝ Լուծողական հավաքածու 5,0                                                                 

Տուր մոմած տոպրակով:  

Նշի՛ր. թեյի համար: 

28.  Վերցրու՝  Եթեր նարկոզի համար 35 մլ. 

Խինինի հիդրոքլորիդ 0,5 

95 տոկոսանոց էթիլ սպիրտ 3 մլ. 

Դեղձի յուղ մինչև 60 մլ.                              

Խառնի՛ր: Տու՛ր:  

Նշի՛ր. 1 հոգնայի համար: 

 

29.  Վերցրու՝ Միզամուղ հավաքածու 50,0 

Տուր տոպրակով:  

Նշի՛ր. եփել որպես թեյ: 
 

30. Վերցրու՝ Աճալի տերևներ 50, 0 

Սամիթի սերմեր 15,0                

Լորենու ծաղիկներ 25, 0 
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Խառնի՛ր, որպեսզի դառնա հավաքածու; 

Տու՛ր: 

Նշի՛ր. եփել որպես թեյ:  
 

31. Վերցրու՝ Վազելինի զտագույն յուղ արտաքին գործածության 

համար  200 մլ. 

Անանուխի յուղ 2 կաթիլ 

Խառնի՛ր: Տու՛ր:   

Նշի՛ր 1 ճաշի գդալ, օրը  2 անգամ: 

 

32. Վերցրու՝   Տուղտի արմատի ջրաթուրմ 3,0 - 100 մլ. 

Պարզ օշարակ 200 մլ. 

Խառնի՛ր:  Տու՛ր:  

Նշի՛ր. թեյի մեկ գդալ օրը 4 - 5 անգամ: 

 

33. Վերցրու՝ Դեղին մոմ 5,0 

Ծիրանենու խեժ 1,25 

Թորած ջուր որքան պետք է, որպեսզի դառնա  

 կաËուկ: 

Տու՛ր:  

Նշի՛ր. դեմքի և ձեռքերի համար: 
 

34. Վերցրու՝ Ամիդոպիրին 1,0 

Կոֆեինի նատրիոբենզոատ 0,8 

Նովոկաին 0,5 

Ջուր ներարկումների համար 20 մլ. 

Խառնի՛ր: Ստերջացրու՛: 

Տու՛ր: 

 Նշի՛ր. ներարկումների համար: 
 

35. Վերցրու՝ Մատնատունկի տերևներ 0, 03                     

Խինինի հիդրոքլորիդ 0, 05 

Բրոմկամֆորա  0, 25  

Խառնի՛ր, թող դառնա փոշի: 

Թող տրվեն այդպիսի դեղաչափեր 12 ժելատինե  

 պատիճներով:  

Նշի՛ր. մեկ պատիճ օրը 3 անգամ: 

Բրոմկամֆորա – Bromcamphora, ae f 
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ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1.  Ante meridiem (a. m. ) - կեսօրից առաջ 

2.  Post meridiem ( p. m.) - կեսօրից հետո 

3.  Mel in ore, fel in corde.-   Øեղր բերանում, լեղին սրտում 

4. Imperare sibi maximum imperium est(Seneca). Ինքն իրեն հրամայելը 

մեծագույն ուժ է: 

 

XXX ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

IV ստուգողական աշխատանքի նախապատրաստում 
 

§ 88-92  Քիմիական անվանակարգություն 

§93-98  IV, V հոլովումÝ»ñ 

§ 100-102  Ածականների համեմատության աստիճաններ 

§ 103  Թվականներ 

§ 104  È³ïÇÝ»ñ»ÝÇ ¨ ÑáõÝ³ñ»ÝÇ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ Ý³Ë³Í³ÝóÝ»ñÇ 

¹»ñáõÙ 

§ 105-106  Դեղատոմսային հապավումներ 

§ 107  Դեղագիտական տերմինաբանության, դեղագրության 

ամփոփում 

 

XXXI ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 107. ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
/Լատիներեն և հունարեն նախածանցներ ու թվականներ/ 

 

ՎԱՐԺՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1.Թարգմանեցե՛ք և բացատրեցե՛ք լատիներեն 

նախածանցների իմաստը /բանավոր /. 

Musculus extensor indicis, foramen infraorbitale, musculus 

depressor labii inferioris, musculus abductor pollicis, musculus 

semimembranosus, foramen quadrilaterum, nervus trigeminus, ligamentum 

transversum genus, musculus subclavius, Sulfur depuratum,  musculus 

biventer,  peroxydum, febris intermittens. 
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2.Թարգմանեցե՛ք հետևյալ տերմինները լատիներեն 

նախածանցների միջոցով /բանավոր /. 

Միջողնային անցք, կիսալուսնաձև գիծ,  ենթալեզվային փոս,  

երկփետուր մկան, կրծքի կիսափշային մկան, վզի լայնաձիգ առջևի 

մկաններ,  բազկի եռագլուխ մկան, ճկույթի հակադրող մկան, 

ազդրի քառագլուխ մկան, ցցուն ողն,  վայրէջ աորտա,  հետադարձ 

նյարդ: 

 
3. Թարգմանեցե՛ք օգտագործելով համապատասխան 

նախածանցը. 
 

        …ներերակային                                                                          

injectio     …ներմաշկային 

      …ներմկանային                                      

    …ենթամաշկային          

 
4. Առանձնացրե՛ք հունարեն նախածանցները և բացատրե՛ք 

նրանց իմաստը /բանավոր/. 

Antidotum - հակաթույն: Anabolismus - յուրացում, սննդանյութի 

վերածումը կենդանի նյութի:  Apocrinus -  արտածորող, արտադրող: 

Catalysis - քայքայում: Diagnosis - հիվանդության որոշում /իմանալու 

միջոցով/: Digastricus s. biventer - երկփոր: Dystrophia -

սնուցախանգարում: Exobilogia - կոսմիկական կենսաբանություն: 

Enchondralis- ներաճառային: Endocarditis - սրտի ներքին թաղանթի 

բորբոքում: Epicardia -  սրտի բարձրացում: Hemiplegia - 

կիսալուծանք: Hyperfunctio - ուժեղ գործունեություն: Hypodermaticus 

- ենթամաշկային: Hypotonia - ցածր ճնշում: Mesenterium - միջընդերք 

/բառացի՝ աղիքների միջև գտնվող/: Metabolismus -

նյութափոխանակություն: Parotitis - հարականջագեղձի բորբոքում  

/խոզուկ/: Polynuclearis s. multinuclearis - բազմամիջուկ: Prognosis -

կանխագուշակում: Syndactylia - մատների համաճ:  

 

5. Թարգմանեցե՛ք լատիներեն,   գործածելով լատիներեն 

կամ հունարեն համապատասխան նախածանցը /բանավոր/. 

Միափետրավոր  ...pennatus   

Միաբջիջ   ...cellularis, ...cytus       
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Կիսալուծանք   ...plegia   

Չորքոտանի   ...poda, … pes    

Կիսալուսնաձև   ...lunaris   

Երեք վերջույթների լուծանք ...plegia          

Տասոտանի   ...poda    

Ութաչքանի   ...oculatus                    

Երկգլխանի   ...ceps    

Քառագլուխ   ...ceps                                      

Երկվալենտ   ...valens   

Մենավախություն  ...phobia                    

Սպիտակուց   ...einum   

Նախանյութ   ...plasma 

  

 

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
  

1. Doctrina est fructus dulcis radicis amarae. Ուսումը /գիտությունը/ 

դառը արմատի քաղցր պտուղն է: 

2.  Labores pariunt honores. Աշխատանքը պատիվ է ծնում: 

3.  Respublica est res populi (Cicero). Պետությունը ժողովրդի գործն է: 

4.  Bona fide. Բարեխղճորեն: 

 

XXXII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 108.  ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 /վերջածանցներ/ 

 
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ   ՀԱՐՑԵՐ 
 

1.  Առաջին հոլովման գոյականակերտ ի՞նչ վերջածանցներ գիտեք: 

2.  Որո՞նք են երկրորդ հոլովման գոյականակերտ վերջածանցները: 

3. Առաջին և երկրորդ հոլովման ածականների ի՞նչ վերջածանցներ 

գիտեք: 

4.  Երրորդ հոլովման գոյականակերտ ի՞նչ վերջածանցներ գիտեք: 

5.  Երրորդ հոլովման ածականների ի՞նչ վերջածանցներ գիտեք: 
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ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. ŭl-a, cŭl-a, ŏl-a, -i-a, -ur-a, -in-a, nti-a, -ic-a գոյականակերտ 

վերջածանցներով կազմեցե՛ք բարդ բառեր և թարգմանեցե՛ք. 

1.  medic-us 4.arteri-a 7. substa-re  10. aur-is 

՚2. mixt-um 5. phys-is 8. bios+logos                   

3. leuk-haema 6. ven-a  9. pil-a 

 

2. - ōl-um, -īn-um, -ŭl-us, -ŭl-um, -cŭl-us, -cŭl-um, -ment-um, -

ism-us, āri-um, ōri-um, -id-um  գոյականակերտ վերջածանցներով 

կազմե՛ք բարդ բառեր /բանավոր/. 

1. sacc-us քսակ...      6. an-alg-os անալգին...                               

2. medica-re դեղանյութ...     7. tuber, eris թմբիկ...  

3. aqu-a ակվարիում...      8. Menth-a մենթոլ...             

4. venter, tris փորոք, ստամոքս…   9. caput, it-is գլխիկ... 

5. brom-um բրոմիդ...      10. labora-re լաբորատորիա...                                  

11.botul-us սննդով թունավորում... 

 

3. -ě-us, -acě-us, ǐc-us, -īn-us, -idě-us, -ōs-us, -lent-us, -id-us 

ածականակերտ վերջածանցներով կազմե՛ք բարդ բառեր 

/բանավոր/. 

1.  delt-a դելտանման...   6.  foramen, in-is ծակոտկեն..                           

2.  muscul-us մկանոտ...   7. օs, օss-is  ոսկրային... 

3.  liqu-or հեղուկ...   8. femin-a իգական... 

4.  membran-a թաղանթային...   9. vir-us վարակունակ... 

5.  anatomi-a անատոմիական...   /շատ վարակիչ/           
 

4. - itis, -io, -osis, -ias-is, -itas, -itudo վերջածանցներով 

կազմե՛ք 3-րդ հոլովման իգական սեռի գոյականներ և թարգմանե՛ք. 

1. amoeb-a ամեբիազ...  5.  solv-ěre, solut-um լուծույթ...  

2. long-us երկարություն... 6.  hepar, hepat-is լյարդի բորբոքում... 

3.cyst-is միզապարկի   7.operare,գործողություն, 

բորբոքում...  վիրահատություն... 

4.  tubecul-um տուբերկուլյոզ... 8. gravid-us ծանր, ծանրություն, 

      հղիություն... 
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 5. -as, -is, -or, -men, -oma,  վերջածանցներով կազմե՛ք 

արական և չեզոք սեռի գոյականներ /բանավոր/. 

1.  mys, my մկանային ուռուցք...  5. dolē-re ցավ...   

2.  abducěre, abduct-um զատիչ մկան... 6. Sulf- ur սուլֆիտ...   

3.  Nitr-o-genium նիտրատ...  7.medica-re դեղանյութ...                    

4.  Sulf-ur սուլֆատ...   8.  Nitr-o-genium նիտրիտ...                       

                         

6. -alis, -aris, վերջածանցներով կազմե՛ք երրորդ հոլովման 

ածականներ /բանավոր/. 

1.  medicin-a բուժիչ...                                  3. muscul-us մկանային... 

2.  officin-a դեղատնային...  4.  pectus, oris կրծքային...       

                 

  7. Թարգմանե՛ք և բացատրե՛ք վերջածանցի արտահայտած 

իմաստը. mobilis, immobilis, utilis, inutilis, solubilis, operabilis, curabilis, 

palpabilis. 

 

8.  Թարգմանե՛ք լատիներեն 
հեշտոցի    քաղցկեղային                      

արգանդի    մկանային                                                        

ողների   բորբոքում նյարդի թելերի   ուռուցք          

լեղածորանի    միզապարկի                                     

քթի լորձաթաղանթի   գեղձային 

 
ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

1. Radices litterarum amarae, fructus dulces sunt. Գիտության 

արմատները դառն են, պտուղները՝ քաղցր: 

2.   Amicus verus amore, more, ore, re congnoscitur. Իսկական 

բարեկամը ճանաչվում է, սիրո, վարքի, խոսքի, գործի մեջ: 

3.  In medias res. Գործի բուն էության մեջ: 

4.  Ad rem. Ճշգրտորեն, պարզ /գործին վերաբերյալ/: 
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XXXIII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 

 

§ 109. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
 

1 Բժշկական տերմինաբանության մեջ կան … և … լեզուների շատ 

հոմանիշներ: 

2.  Անատոմիական և դեղաբանական տերմինները հիմնականում 

ունեն … ծագում, իսկ կլինիկական և ախտաբանական 

տերմինները՝ … ծագում, օրինակ՝ ջուր …, թորած ջուր…  

ջուր/հունարեն/ …ջրակալում...: 

3.   Լատիներեն ծագման բարդ բառերի բաղադրամասերը միանում 

են միմյանց … կամ … ձայնավորների միջոցով, օրինակ՝ 

բազմամիջուկ…, անոթալայնիչ..: 

4.  Հունարեն ծագման բարդ բառերի բաղադրատարրերը միանում 

են միմյանց … ձայնավորով, կամ … օրինակ՝ կենսաբանություն..., 

մանկաբուժություն…: 

5.  Հունարեն արմատները հիմնականում գործածվում են հունարեն 

այն տերմիններում, որոնք արտահայտում են …անուններ, … 

վիճակներ, …ձևեր, … մասնագիտություններ: 

6.  Ընդհանրապես տերմինատարրերը բարդ բառերի … կամ … 

բաղադրատարրերն են լինում: 

7.  Հիմնականում որպես բաղադրատարրեր հանդես են գալիս 

անատոմիական կազմությունների … անունների … հոմանիշները, 

օրինակ՝ գլխացավ … գլուխ… s. …: 

 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

1. Գրեցե՛ք լատիներեն հետևյալ բառերի հունարեն 

հոմանիշները. 

cellula, lingua,  vena, aqua, planta, palpebra, mamma, saliva, tela, tonsilla, 

vagina, urina, vesica fellea, vesica urinaria, cancer, medicus, morbus, 

musculus, nasus, nervus, oculus, uterus, ventriculus, cecum, cerebrum, 

crassum, intestinum, ligamentum, medicamentum, rectum, venenum. 
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2.  Գրեցե՛ք հունարեն հետևյալ բառերի լատիներեն 

հոմանիշները. 

 leukos, scleros, xanthos, macros (megalos), mesos, polys, melas (melanos), 

micros (oligos), orthos, erythros, anthropos, pneuma, chroma, pyretos, 

algos, podos, oncos, arthron, us (ot-os), stethos, hepar (hepat-is), pyon, 

chole, cephale, zoon, isos, brachys,  glykys, pan, malakos (malac-). 

 

3.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն հետևյալ տերմինները. 

Թունաբանություն, երակի նեղացում, միզաքարային 

հիվանդություն, մարդաբանություն, սաղմնաբանություն, հաստ 

աղիքի բորբոքում, գարշապարի/ոտքի/ ցավ, ականջի բորբոքում, 

կրծքավանդակի չափում, հյուսվածաբանություն, վիրաբուժություն, 

արյան քայքայում, անոթների նեղացում, միջին ուղեղ, 

բջջաբանություն, հոդի բորբոքում,  մեծ բջիջ, մկանային ուռուցք: 

 

4.  Թարգմանեցե՛ք հայերեն և նշեցե՛ք բաղադրատարրերի 
իմաստը /բանավոր/. antitoxinum, xanthodermia, pyothorax, lithotomia, 

splanchnologia, sclerosis, spondylarthritis, phagocytus,  dysphagia,  

asthenia, polymorphus,  neoplasma, epidermis, osteomyelitis, odynophobia. 

 

5.  Լրացրե՛ք տերմինները  /բանավոր/. 

Ախտածին patho... Ոսկրաբանություն osteo... Ներքին օրգանների 

ծավալի փոփոխման գրանցում onco... Ուղեղի թաղանթի բորբոքում 

mening... Լորձագեղձերի բորբոքում myxaden... Ատամի ուռուցք 

odont... Արյան անմակարդելիություն haem... Ենթաստամոքսային 

գեղձի բորբոքում pancreat... Միզապարկի քարային 

հիվանդություն... lithiasis Միաբջիջ օրգանիզմ ... zoa. Հոդերի 

բորբոքում ... arthritis. Դեղաբանություն pharmac ... 

 

6.   Բարդ տերմիններում առանձնացրե՛ք հունարեն 

արմատը, տերմինատարրը և թարգմանեցե՛ք հայերեն. 

typhlectasia, sialorrhoea, enteropexia, myotonia, myologia, sialolithiasis, 

hyperaesthesia, keratoplastica, polyuria, macroglossia, polymyositis, 

sclerodactylia, neurasthenia, biomicroscopia, erythrocytus, blepharoplastica, 

microphthalmia, melanuria, myasthenia, enteralgia, gastralgia, 

encephalopathia, toxicophobia, typhlotomia, rhinoscopia, nosologia, 

ophthalmoplegia, myeloblastus, metropathia, hysterotomia, bronchoscopia, 

myelomalacia, gonodynia, gonarthrotomia. 
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7.Թարգմանեցե՛ք տրված տերմինատարրը և նրանով 

կազմեցե՛ք բարդ բառեր. 

ա/  հեռացում / արգանդի, թոքի, երիկամի, փայծախի, որդանման 

ելունի, նյարդի/: 

բ/  ականջ - հոսում /շճային, լորձային, թարախային նյութի դուրս 

գալը/  

գ/ արյուն - հոսում /ուժեղ արյունահոսություն/ 

դ/ թարախ - հոսում /թարախի հոսում կամ արտադրություն/ 

 

8.Կառուցե՛ք բարդ տերմիններ տրված արմատով. 
bronch - (-genes, -mycosis, -stenosis) brachy - (-cephalia, -cheilia) 

glyko, - (glyk-) - (-genesis, -aemia, -lysis) osteo - (-necrosis, -sclerosis) 

phleb - (-rrhexis, -gramma)  proct - (-ptosis,  -algia) 

neuro - (-pathia, -tonia, -logia)               hyster - (-ectomia, -graphia, - 

poly- (-sialia, -dactylia)               pexia) 

leuc - (-cytosis, -pathia, - penia)  macro - (-dactylia)                                                       
 

9.  Թարգմանեցե՛ք լատիներեն. 

ճնշման չափում, նյարդի սաղմ /չհասունացող նյարդային սաղմ/, 

դեղաբուժում, կոպի կծկանք /սպազմ/, աղիքի կարում /կարելը/, 

գանգուղեղի հետազոտման գրանցում, թունաբանություն, ուղիղ 

աղիքի հետազոտում /զննում/, ախտաբանություն, մկանահատում, 

ստամոքսի /մի մասի/ հեռացում, մատների ցավ, նյարդային 

համակարգի /նյարդերի/ հիվանդություն, գանգուղեղի 

փափկացում, ուսմունք հիվանդությունների դասակարգման 

մասին: 

 

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ 
1.  Natura semina scientiae nobis dat, scientiam non dat (Seneca). 

 Բնությունը մեզ տալիս է գիտության սերմեր, իսկ գիտություն չի 

տալիս: 

2.  Nihil recte sine exemplo docetur et discitur.  

Առանց օրինակի ոչինչ ճիշտ չի բացատրվում և ուսումնասիրվում: 

3. Omne nimium nocet.  

Ամեն ինչ  որ ավելորդ է, վնասակար է:   

4. Cura, ut valeas!  

Հոգա, որ առողջ լինես: 
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՃՇԳՐՏՈՒՄ 

 
Տերմինաբանությունը ժխտում է հոմանիշների 

առկայությունը: Բժշկական տերմինաբանությունն այս տեսա-

կետից բացառություն է կազմում: Հոմանիշների առատությունը 

բժշկական տերմինաբանության մեջ բացատրվում է նրանով, որ  

ա/ այն դեռ չի կարգավորված  

բ/ լատիներեն տերմիններն ունեն հունարեն կրկնակներ: 

Այս բաժնում բացատրվում է որոշ հոմանիշների 

օգտագործման օրինաչափությունը, տրվում է նրանց գործածման 

կոնկրետ օրինակներ: 

 

BRACHIUM,  HUMERUS 

ԲԱԶՈՒԿ 
 

Brachium, i ո բազուկ, վերին վերջույթի ուսահոդից մինչև 

արմունկային հոդի շրջանը, օրինակ՝ Regio brachii anterior բազկի 

առաջային շրջան  

Այս տերմինը գործածվում է. 

1.  մկանների անունների հետ, օրինակ՝  Musculus biceps brachii 

բազկի երկգլխանի մկան. 

2.  անոթների անունների հետ, օրինակ՝ Arteria profunda brachii 

բազկի խորանիստ զարկերակ, Arteria brachialis բազկային 

զարկերակ, Venae brachiales բազկային երակներ. 

3. ուղեղի գոյացությունների անունների հետ, օրինակ՝ Brachium 

colliculi superioris (inferioris) tecti mesencephali միջին ուղեղի ծածկի 

վերին /ստորին/ բլրիկի  բազուկ: 

Humerus, i m բազկոսկր, օրինակ՝ Caput humeri բազկոսկրի 

գլուխ, Arteriae nutriciae humeri բազկոսկրի սնող զարկերակներ: 

Humerus գործածվում է նաև հոդաբանության մեջ, օրինակ՝ 

Articulatio humeri բազկային հոդ, Articulatio humeroulnaris 

բազկոսկրածղիկային հոդ: 
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HYOIDEUS, HYPOGLOSSUS, SUBLINGUALIS 

ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ 
 

Անատոմիական այս երեք տերմինները նշանակում են 

«լեզվի տակ տեղադրված»: 

Hyoideus, a, um ենթալեզվային, որը պատկանում կամ 

վերաբերում է ենթալեզվային ոսկորին, Os hyoideum կորճոսկր: 

Hypoglossus, a, um ենթալեզվային, սովորաբար նյարդերին 

վերաբերող, օրինակ՝ Canalis nervi hypoglossi ենթալեզվային նյարդի 

խողովակ: 

Sublingualis, e  ենթալեզվային: Գործածվում է այն տերմին-

ների հետ, որոնք արտահայտում են ինչ-որ բան, որը տեղադրված է 

լեզվի տակ և նրա հետ կապված է անատոմորեն, օրինակ՝ Glandula 

sublingualis ենթալեզվային գեղձ: 

 

TOXINUM, VENENUM, VIRUS 

ԹՈՒՅՆ 
 

Toxinum, i ո  տոքսին, հիմնականում բակտերիային ծագում 

ունեցող թույն, ՚կարող է ունենալ բուսական կամ կենդանական 

ծագում, օրինակ՝ Toxinum diphthericum դիֆթերիայի տոքսին, 

Toxinum animale s. zootoxinum կենդանական տոքսին: 

Venenum, i ո կենդանական թույն, օրինակ՝ Venenum serpentis 

օձի թույն: Դեղագիտության մեջ Venena (-orum, plur.) նշանակում է 

բնական կամ արհեստական թունավոր դեղամիջոցներ, որոնք 

պետք է պահել փակ պահարաններում: 

Virus, i ո վիրուս, թույն, հիվանդությունների ինֆեկցիոն 

հարուցիչներ, օրինակ`Virus variolae ծաղկի վիրուս, Virus 

morbillorum կարմրուկի վիրուս, Virus poliomyelitidis պոլիոմիելիտի 

վիրուս, Virus encephalitidis էնցեֆալիտի վիրուս և այլն: 

 

LINGULA, UVULA 

ԼԵԶՎԱԿ 
 

Երկու տերմինն էլ նշանակում են լեզվանման ոչ մեծ 

կազմություն: 
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Անատոմիական տերմինաբանության մեջ նրանցից յուր-

աքանչյուրը գործածվում Է առանձին գոյացությունների հետ: 

Lingula, ae f լեզվակ, օրինակ՝ Lingula ossis sphenoidalis 

սեպոսկրի լեզվակ, Lingula mandibulae ստորին ծնոտի լեզվակ: 

Lingula cerebelli ուղեղիկի լեզվակ, Lingula pulmonis sinistri 

ձախ թոքի լեզվակ: 

Uvula, ae f լեզվակ, օրինակ՝ Uvula vermis cerebelli ուղեղիկի 

որդի լեզվակ, Uvula vesicae միզապարկի լեզվակ, Uvula palatina 

քմային լեզվակ: 

 
RHAPHE,  SUTURA 

ԿԱՐ 
 

Անատոմիական այս երկու տերմինն էլ նշանակում են 

մասերի միացումներ:  

Rhaphe, es f կար /հուն./ մարմնի փափուկ մասերի միջև, 

օրինակ՝ Rhaphe palati քմակարան, Rhaphe medullae oblongatae 

երկարավուն ուղեղի կարան: 

 Sutura,ae f  կար, ոսկորների միջև, օրինակ՝ Sutura cranii 

frontalis գանգի ճակատային կարան, Sutura cranii sagittalis գանգի 

նետաձիգ կարան, Sutura cranii lambdoidea գանգի լամբդաձև կարան: 

 
PECTORALIS,  THORACICUS,  THORACALIS 

ԿՐԾՔԱՅԻՆ 
 

Երեք տերմինն էլ թարգմանվում է կրծքային: Thoracalis - 

հնացած է: Pectoralis, e կրծքային, կրծքավանդակի առաջային 

պատին տեղադրված, մկաններին վերաբերող, օրինակ՝ Musculus 

pectoralis major կրծքի մեծ մկան, Musculus pectoralis minor կրծքի 

փոքր մկան: 

Այս տերմինը գործածվում է նաև դեղագործության մեջ, 

օրինակ՝ Species pectorales կրծքային հավաքածու /թեյ/ հազի 

համար: 

Thoracicus, a, um կրծքային, կրծքավանդակային, կրծքի 

վանդակի խոռոչում տեղավորված և նրան վերաբերող 

անատոմիական գոյացություններին, օրինակ՝ Aorta thoracica 
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կրծքային /կրծքի/ աորտա, Nervi thoracici կրծքային /կրծքի/ 

նյարդեր, Vertebrae thoracicae կրծքային /կրծքի/ ողներ: 

 

BUTYRUM, OLEUM 

ՅՈՒՂ 
 

Butyrum, i n  բուսական  պինդ յուղ, կարագ, օրինակ՝ 

Butyrum Cacao կակաոյի յուղ: Oleum, i n բուսական յուղ, 

կենդանական կամ նավթանյութերից հանված հեղուկ յուղ, օրինակ՝ 

Oleum Lini - կտավատի յուղ, Oleum Ricini գերչակի յուղ, Oleum 

jecoris Aselli փողաձկան լյարդի յուղ, Oleum Vaselini seu Paraffinum 

liquidum վազելինի յուղ կամ հեղուկ պարաֆին: 

 

NAVICULARIS, SCAPHOIDEUS 

ՆԱՎԱԿԱՁԵՎ, ՄԱԿՈԻՅԿԱՁԵՎ 
 

Navicularis, e նավակաձև, օրինակ՝ Fossa navicularis urethrae 

միզուկի նավակաձև փոս: 

Scaphoideus, a, um մակույկաձև, օրինակ՝ Fossa scaphoidea 

ossis sphenoidalis սեպոսկրի մակույկաձև փոս: 

Ձեռքի դաստակի և գարշապարի ոսկորների անունները 

չշփոթելու համար այս երկու հոմանիշները գործածվում են 

հետևյալ բառակապակցություններում.  

ա/ դաստակի համար՝ Os scaphoideum մակույկաձև ոսկոր  

բ/ գարշապարի համար՝ Os naviculare նավակաձև ոսկոր: 

Tuberculum ossis scaphoidei     մակույկոսկրի թմբիկ 

Tuberculum ossis navicularis    նավակոսկրի թմբիկ 

 
PEDUNCULUS (PEDICULUS), 

 CRUS ՈՏԻԿ 
Pedunculus, i m (pes, pedis ոտք) - ոտիկ, գործածվում է միայն 

գլխուղեղի գոյացությունների համար, օրինակ՝ Pedunculus cerebri 

մեծ ուղեղի ոտիկ, Pedunculus cerebelli ուղեղիկի ոտիկ: 

Crus, cruris n սրունք, կոթոն, ոտիկ, գործածվում է ոտիկի ձև 

ունեցող մյուս կազմությունների համար, օրինակ՝ Crus dextrum 
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diaphragmatis ստոծանու աջ կոթոն, Crus laterale musculi մկանի 

կողմնային կոթոն: 

 
BURSA, SACCUS 

ՊԱՐԿ 
 

Bursa, ae f մածուցիկ հեղուկով լցված պարկանման 

գոյացություն, որը գտնվում է հոդերի շուրջ, մկանների տակ, 

օրինակ՝ Bursa synovialis ձուսպապարկ,  Bursa acromialis externa 

ուսելունի արտաքին պարկ: 

Saccus, i m պարկ, օրինակ՝ Saccus serosus շճապարկ, Saccus 

lacrimalis արցունքապարկ: 

 
STOMACHUS, GASTER, VENTRICULUS 

ՍՏԱՄՈՔՍ 
 

Այս երեք տերմիններն արտահայտում են միևնույն օրգանը՝ 

ստամոքսը: Անատոմիական միջազգային անվանակարգության 

մեջ ընդունված է միայն gaster և ventriculus. 

Stomachus, i m հանդիպում ենք հին տեքստերում: Medici 

Graecorum ventriculum «stomachum» nominant. Հույն բժիշկները 

ստամոքսը անվանում են «stomachus» (որից առաջացել է հայերեն 

«ստամոքս» բառը:) 

Gaster, tris f ստամոքս /հուն./ հանդես է գալիս բազմաթիվ 

բարդ բառերում, օրինակ՝ Gastralgia ստամոքսացավ, Gastritis 

ստամոքսաբորբ, Plicae gastricae ստամոքսի ծալքեր և այլն: 

Ventriculus, i m ստամոքս, փորոք, օրինակ՝ Fundus ventriculi 

ստամոքսի հատակ, Curvatura ventriculi major ստամոքսի մեծ 

կորություն, Cancer ventriculi ստամոքսի քաղցկեղ: 

Փորոքի իմաստով՝ Ventriculus cordis սրտի փորոք, 

Ventriculus quartus rhombencephali ռոմբաձև ուղեղի չորրորդ փորոք, 

Ventriculus laryngis կոկորդի փորոք: 
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CERVIX, COLLUM, NUCHA 

ՎԻԶ, ՎԶԻԿ, ՊԱՐԱՆՈՑ 
 

Երեք տերմիններն էլ նշանակում են վիզ կամ նրա մի մասը:            

Cervix, icis f վիզ, վզիկ, պարանոց: Օրինակ՝ fascia 

endocervicalis ներպարանոցային փակեղ /ներվզային փակեղ/: 

Երկարատև գործածության հետևանքով պահպանվել է նաև 

արգանդի վզիկի համար՝ Cervix uteri. 

Collum, i n պարանոց, վիզ, վզիկ,  օրինակ՝ Musculi colli 

պարանոցի մկաններ: Գործածվում է նաև վզիկի իմաստով 

ոսկորների և ընդերքի նկարագրման համար, օրինակ՝ Collum 

anatomicum - անատոմիական վզիկ, Collum chirurgicum - 

վիրաբուժական վզիկ, Collum dentis - ատամի վզիկ, Collum vesicae 

felleae - լեղապարկի վզիկ: 

Nucha, ae f վիզ /արաբ./, պարանոցի հետին մասը, օրինակ՝ 

Linea nuchae superior վզարմատային վերին գիծ: 

 

 

PHTHISIS, TUBERCULOSIS 

ԹՈՔԱÊՏ, ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ 
 

Phthisis, is f հյուծախտ, պալարախտ, թոքախտ, 

բարակացավ: Այստեղից ունենք՝ Phthisiatria – թոքախ-

տաբանություն,  Phthisiater - թոքախտաբույժ: 

Tuberculosis, is f տուբերկուլյոզ /ոսկորների, մաշկի, 

աղիքների, թոքերի/: Tuberculosis pulmonum - թոքերի տուբերկուլյոզ, 

պալարախտ: 

 
ABDOMEN, VENTER 

ՓՈՐ 
 

Abdomen, inis n փոր, որովայն, օրինակ՝ Cavum abdominis – 

որովայնի խոռոչ, փորախոռոչ, Musculi abdominis - որովայնի 

մկաններ, փորամկաններ: 

Venter, tris m - փոր, որովայն: Անատոմիայում ունի նաև 

մկանի փորի իմաստ, օրինակ՝  Venter musculi - մկանի փոր /մկանի 
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մսոտ մասը/, Venter frontalis -ճակատային փոր /փորիկ/, Venter 

occipitalis - ծոծրակային փորիկ: 

 

FOSSA, FOVEA 

ՓՈՍ 

 
Անատոմիայում այս երկու տերմինն էլ գործածվում են 

"փոսի" իմաստով, բայց տարբեր կապակցություններում: 

Fossa, ae f փոս, օրինակ՝ Fossa cranii anterior - գանգի 

առաջային փոս, Fossa cranii media - գանգի միջին փոս, Fossa cranii 

posterior - գանգի հետին փոս, Fossa canina maxillae - վերին ծնոտի 

շնափոս: 

Fovea, ae f - փոս, օրինակ՝ Fovea sublingualis - ենթալեզվային 

փոս, Fovea submandibularis - ենթածնոտային փոս: 

 

APERTURA, OSTIUM 

ԲԱՑՎԱԾՔ 
Անատոմիայում այս երկու տերմինն էլ գործածվում են, 

"բացվածքի" առումով, բայց տարբեր կապակցություններում: 

Apertura, ae f- բացվածք, Apertura piriformis cavi nasi - քթի 

խոռոչի տանձաձև բացվածք, Apertura sinus sphenoidalis - 

սեպոսկրային ծոցի բացվածք: 

Ostium, i n - բացվածք, մուտք, մասնավորապես դատարկ 

օրգանին կամ խողովակին պատկանող, օրինակ՝ Ostium urethrae 

externum - միզանցքի արտաքին բացվածք, Ostium cardiacum ventriculi 

- սրտի փորոքի բացվածք, Ostium ureteris միզածորանի բացվածք, 

Ostium uteri - արգանդի բացվածք: 

 
MEMBRANA, MENINX, TUNICA, CAPSULA 

ԹԱՂԱՆԹ, ՊԱՏՅԱՆ, ՇԱՊԻԿ, ՊԱՏԻՃ 
 

Membrana, ae f - ընդհանրապես թաղանթ, երբեմն՝ պատյան,  

Membrana cellularis - բջջաթաղանթ, Membrana atlantooccipitalis 

anterior - ատլասածոծրակային առաջային թաղանթ, Membrana sterni 

- կրծոսկրի պատյան: 
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Meninx, ingis f- գործածվում է գանգուղեղի և ողնուղեղի 

թաղանթների համար, օրինակ՝ Meninx fibrosa s. dura mater encephali 

- գանգուղեղի կարծր թաղանթ կամ կարծրենի, Meninx vasculosa s. 

pia mater encephali - գանգուղեղի անոթային թաղանթ, կամ նրբենի, 

Pia mater spinalis - ողնուղեղի փափուկ թաղանթ, նրբենի: 

Tunica, ae f - թաղանթ, պատյան: Եթե գործածվում է mucosa 

ածականի հետ, պետք է թարգմանել լորձաթաղանթ, օրինակ՝ 

Tunica mucosa cavi oris - բերանի խոռոչի լորձաթաղանթ: Եթե 

գործածվում է muscularis կամ serosa /լորձային, շճային/ 

ածականների հետ, պետք է թարգմանել պատյան, օրինակ՝ Tunica 

muscularis intestini recti - ուղիղ աղիքի մկանապատյան, Tunica serosa 

uteri -արգանդի շճապատյան: 

Capsula, ae f - շապիկ, պատիճ: Եթե գործածվում է articularis 

ածականի հետ, պետք է թարգմանել շապիկ, օրինակ՝ Capsula 

articularis - հոդաշապիկ, մյուս ածականների հետ՝ պատիճ կամ 

պատյան: Capsula fibrosa -ներդապատյան, Capsula ossea labyrinthi - 

բավիղի ոսկրապատյան: Դեղագիտության մեջ պետք է թարգմանել 

պատիճ, օրինակ՝ Da in capsulis amylaceis -Տուր օսլայե 

պատիճներով:  
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DE ANTIQUORUM GRAECORUM MEDICINA 

HIPPOCRATES    

  
Clarissimi Graecorum medici Hippocrates et Galenus erant. 
Hippocrates recte medicinae pater nominatur, nam is novam 

medicinam instruit et eam a mysteriis et superstitione liberavit. Hippocrates 

(460-377 ante novam aeram) in insula Kos natus, medicus peregrinator erat. 

Is Lybiam, Asiam minorem et Aegyptum lustrabat. Hippocrates auctor 

multorum librorum ut de medicina, de geographia, de anatomia, de 

gynaecologia, de chirurgia, et de variis morbis est. Omnia scripta 

Hippocratis ejusque discipulorum "Corpus Hippocraticum" nominantur. 

Hippocrates, primus medicorum exactissime de medici officiis et 

de aethica medica docebat. 

 

 erant – էին   liberavit - ազատեց 

 recte – իրավմամբ  lustrabat - շրջագայում էր 

 is – նա    ejusque - և նրա 

 instuit – հիմնադրեց  docebat - սովորեցնում էր                  

 eam - այն         

                             
G A L E N U S 

 

Praeter Hippocratem, Galenus Graecus, vir eruditissimus Romae 

saeculo novae aerae secundo clarissimus medicus et pharmaceuta erat. Is, 

neurologiae auctor, cerebrum, cerebellum et medullam spinalem 

describebat. Galenus pater pharmaciae nominatur, nam primo de 

medicamentis et eorum praeparatione descripsit. A Galeno praeparata 

galenica ut pilulae, pastae, tincturae, extracta, infusa, decocta, suppositoria 

pulveresque habemus. 

eruditus, a, um - բազմագիտակ 

Romae (genetivus locavitus) – Հռոմում            eorum - նրանց 

describebat - նկարագրում էր                               descripsit – նկարագրեց 
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DE ROMANORUM MEDICIS 

 
In urbe Roma multi et docti Graeci, imprimis servi et libertini 

morbos curabant, vulnera sanabant, medicamenta parabant. Alii oculos 

curabant, alii aures. Inde nomina: ocularii, auricularii. Nonulli dentium 

morbos curabant. Iam quinta ante novam aeram saeculo dentes auro 

jungebant. A vocabulo vulnus vocabulum "vulnerarius" habemus. Verbum 

"chirurgus”  Graecum est. Chirurgus manu armata morbos curat et sanat. 

imprimis - մանավանդ 

curabant - բուժում էին                    jungebant - միացնում, պատում էին 

sanabant - առողջացնում էին manu armata - զինված ձեռքով, 

դանակով     parabant - պատրաստում էին 

 
CELSUS 

 

Aulus Cornelius Celsus, vir doctissimus, Romae saeculo novae 

aerae primo encyclopediam magnam multos libros de agricultura, medicina, 

rhetorica, juris prudentia, historia, arte bellica et philosophia scripsit. Omnia 

opera Celsi, praeter octo libros de medicina, nobis perdita sunt. Octo libri de 

medicina Celsi multum ad historiam medicinae pertinent. 

rhetorica, ae f - ճարտասանություն 

juris prudentia – իրավաբանություն  

scripsit - գրել է  

ars bellica - ռազմական արվեստ  

nobis perdita sunt - մեզ համար կորած են 

 
DE MEDICINA IN ARMENIA 

 

Temporibus antiquis medici Armeniae varios morbos curabant, ex 

herbis plantisque remedia praeparabant. Iam primo ante novam aeram 

saeculo medici nostri trepanationem cranii efficiebant et plantas medicatas 

in hortis colebant. 

Evolutio medicinae Armeniacae medio aevo incipitur. Jam illo 

tempore medici Armeniae ideam totius organismi atque cerebrum cum 

multis centris physiologicis centrum functionum physiologicarum 

acceptaverunt. 

In Matenadarano, bibliotheca - manuscriptorum antiquorum, multi 

libri de medicina Armeniaca servantur. 

curabant - բուժում էին                              colebant - մշակում էին 

praeparabant - պատրաստում էին          illo tempore - այն ժամանակ 
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efficiebant - անում էին                             acceptaverunt - ընդունել էին 

 

DE ARMENIAE MEDICIS 
 

De medicina Armeniaca bene meriti sunt: Heratius, Grigorius, 

Amirdovlatus. Heratius saeculo novae aerae duodecimo, Grigorius 

tredecimo, Amirdovlatus quindecimo viverunt. 

Celeberrimus est liber Heratii 

«Curatio febrium». In hoc libro Heratius de 

tuberculosi, morbis fabrorum ferrariorum, 

panificatoriorum typhisque variis scribit. 

Grigorius auctor operis "De natura 

hominis ejusque morborum" est. In hoc opere 

Grigorius scribit de anatomia, physiologia, 

gynaecologia, chirurgia, therapia, 

ophthalmologia, neurologia ceterisque 

disciplinis. 

Amirdovlati liber "Indoctis non necesse est" opus magnum 

pharmacologicum est, quo auctor nomina Armeniaca, Latina et Arabica 

plantarum medicatarum notat. Liber Amirdovlati encyclopedia 

pharmacologica est, quo explicat ubi plantae crescunt, quae partes 

plantarum adhibentur, quo modo remedia praeparentur et sumantur. 

Institutum medicinae Jerevaniense, A.D. 1989 nomine Mchitarii 

Heratii nominatum, anno 1995 in Universitatem medicinae Jerevaniensem 

eodem nomine renominatum fuit. 

 

viverunt - ապրել են   "Indoctis non necesse est" –  

in hoc libro - այս գրքում  "Անգիտաց անպետ" 

quo – որտեղ   ejusque - և նրա    

quae partes - որ մասերը  faber ferrarius – դարբին   

faber panificatorius –հացթուխ 

 

M. HERATIUS 
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ՀԱՏՎԱԾ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԻՑ  1912Թ. ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ 

Ի. Պ. ՊԱՎԼՈՎԻՆ ՔԵՄԲՐԻՋԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԱՏՎԱՎՈՐ 

ԴՈԿՏՈՐԻ  ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ԱՌԹԻՎ 

 

1. Russorum ex imperio maximo a 

nobis remoto, sed studiorum com-

munium in vinculis vicino, ad nos venit 

physiologiae professor Petroburgensis, 

qui ciborum digerendorum rationem 

universam exploravit, his studiis of-

ficinam quandam dedicavit, phy-

siologiae studiosorum scholam floren-

tissimam fundavit. 

 

1.    Հեռավոր,  բայց   գիտական 

ընդհանուր կապերով մեզ 

հարևան ռուսական մեծ պետու-

թյունից մեզ մոտ է եկել ֆիզիոլո-

գիայի պետերբուրգյան պրոֆեսո-

րը, որը հետազոտել է սննդի մար-

սողության ընդհանուր օրենքնե-

րը, գիտական այս նպատակների 

համար ստեղծել է մի լաբորա-

տորիա և հիմնել գիտնականների 

ֆիզիոլոգիայի հետևորդների ա-

մենածաղկուն  դպրոցը: 

 

2.  Ut alia omittam, quam pulchre 

ostendit   succos   illos,    qui   cibo 

concoquendo inserviunt, non modo 

mentis motu vario etiam ipsos moveri et 

mutari, sed etiam unicuique ciborum 

generi esse accommodatos atque omni-

bus elementis noxiis adversari et in 

contrariam partem fortiter contendere. 

 

2. Կհիշեցնեմ միայն այն մասին, 

թե ինչպես նա հիանալի կերպով 

ցույց տվեց, որ այն հյութերը, 

որոնք ծառայում են սննդի մար-

սողությանը, ոչ միայն իրենք են 

շարժվում և փոփոխվում հոգեկան 

բնույթի տարբեր շարժումների 

ազդեցության տակ, այլ նույնիսկ 

համակերպվում են սննդի յուրա-

քանչյուր տեսակին, պայքարում 

բոլոր վնասակար տարրերի դեմ և 

աշխուժորեն ճիգերն ուղղում 

դեպի հակամարտ կողմը: 

3. Mentis quidem certamen Prudentii in 

carmine heroico narratum videmus; 

corporis autem certamen, mentisque et 

corporis societatem ad hoc viro 

celebratam audivimus. 

 

3. Եթե, Պրոպենցիոզն իր  պոեմում 

պատմել է հոգու պայքարի մասին, 

այժմ մենք իմացանք, թե ինչպես 

գիտնականը փառաբանում է մար-

մնի պայքարը, հոգեկանի և ֆիզի-

կականի փոխազդեցությունը: 
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4.  Talium vivorum ex studiis Cornelii 

Celsi praecepto illi melius obtemperare 

possumus: "Ante omnia corporis sui 

naturam quisque norit". 

 

4.Այսպիսի գիտնականների աշ-

խատությունների հիման վրա 

մենք կարող ենք ավելի լավ 

հասկանալ Կորնելիոս Կելզոսի 

սկզբունքը. "Ամենից առաջ յուրա-

քանչյուրը թող հասկանա իր 

սեփական մարմնի էությունը": 

 

5. Duco ad vos physiologiae profes-

sorem egregium Ivan Petrovitch Pavlov. 

 

5. Ներկայացնում եմ ձեզ ֆիզիո-

լոգիայի ականավոր պրոֆեսոր 

Իվան Պետրովիչ Պիրոգովին: 

 

 

Կաունասի բժշկական համալսարանի ուղերձը  
 

1968թ. լրացավ միջնադարյան ականավոր հայ բժշկապետ 

Մխիթար Հերացու ծննդյան 850 ամյակը: Երևանում 

կազմակերպված հոբելյանական երեկոյին ուղերձով հանդես եկան 

նախկին Խորհրդային Միության և արտասահմանյան բազմաթիվ 

բժշկական համալսարանների, պատվիրակաթյուններ: Ստորև 

վերարտադրում ենք Կաունասի բժշկական համալսարանի 

ուղերձը: 

CARISSIMI COLLEGAE! 

COMMILITONES ARTIS 

AESCULAPII 

 

     Vestra cultura populo Lituano 

perlongo spatio a vobis in litore 

Baltico intercluso iam pridem nota, 

est. Etiam illo tempore cum in 

Lituania subacta per potentatum 

Caesareum libros typis exscribere 

vetitum est, apud nos clam opera 

optima Aboviani et Raffi typis 

exscribebantur. Hodie populus 

Lituanus lingua patria libros Isaakiani, 

Zoriani atque opera scriptorum 

ceterorum Armeniae animo laetissimo 

ԹԱՆԿԱԳԻՆ ԸՆԿԵՐՆԵՐ, 

ԱՍԿԼԵՊԻՈՍԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ՋԱՏԱԳՈՎՆԵՐ 

          Ձեր մշակույթը, չնայած 

Ձեզնից մինչև Բալթյան հեռավոր 

ափերն ընկած ընդարձակ տարա-

ծությանը, վաղուց արդեն ծանոթ է 

լիտվացի ժողովրդին: Նույնիսկ այն 

ժամանակ, երբ ցարական տիրա-

կալության տակ ճնշված Լիտվա-

յում արգելված էր գրքերի տպա-

գրումը, Աբովյանի և Րաֆֆու լավա-

գույն երկերը մեզ մոտ գաղտնի 

տպագրվում էին: Այսօր լիտվացի 
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legit perlegitque. 

 
ժողովուրդը մեծ հաճույքով իր 

մայրենի լեզվով կարդում է Իսա-

հակյանի, Զորյանի գրքերը, ինչպես 

նաև Հայաստանի այլ գրողների 

ստեղծագործությունները: 
      Nos, medici Lituani, traditiones 

medicas Armeniacas saeculares magis 

magisque diligimusque. Magister 

Gregorius, Mechitarius Heratius, 

Amirdovlatus, Asarus Sebastatius et 

multa alia nomina praeteritorum et 

hodiernorum temporum medicis 

Lituanis bene nota sunt. Republica 

nostra in Unionem Sovieticam intrata 

litterarum commercium firmum et 

assiduum inter medicos et alios viros 

doctissimos Armeniae et Lituaniae 

pulcherime effloruit. 

 

       Մենք՝ լիտվացիներս, հետզհե-

տե ավելի մեծ սիրով ենք հարգում 

և գնահատում հայ բժշկության 

դարավոր ավանդույթները: Գրիգո-

րիս Բժշկապետը, Մխիթար Հերա-

ցին, Ամիրդովլաթը, Ղազարոս Սե-

բաստացին և անցյալի ու ներկա 

ժամանակների բազմաթիվ այլ 

անուններ քաջ հայտնի են լիտվացի 

բժիշկներին: Սովետական Միու-

թյանը մեր հանրապետության մի-

անալուց հետո Հայաստանի և 

Լիտվայի բժիշկների և այլ գիտնա-

կանների միջև գիտական ամուր 

համագործակցությունն էլ ավելի 

բարգավաճեց: 

Hoc die laetabili amicitiam nostram 

certam vobis declarare liceat: nos 

prosperitatem vobis optimam in 

certamine medicinae difficillimo pro 

valetudine sanitateque humana 

commoto animo optamus. 

 

Այս բերկրալի օրը, թող թույլ տրվի 

արտահայտելու մեր անխախտ 

բարեկամությունը: Մենք ի սրտե 

մաղթում ենք Ձեզ լավագույն հա-

ջողություններ բժշկության դժվա-

րագույն ասպարեզում հանուն 

մարդկության առողջության և 

բարօրության: 

Fax flammifera Hippocratis in manibus 

vestris clarius clariusque luceat. 

 

Թող Ձեր ձեռքերում ավելի ու 

ավելի պայծառ շողշողա Հիպո-

կրատի լուսատու ջահը; 

 

SIGISMUNDUS 

JANUSKEVICIUS 

Academicus legitimus Academiae Sci-

entiarum   medicarum   Unionis Sovi-

ՍԻԳԻՍՄՈՒՆԴՈՒՍ 

ՅԱՆՈՒՇԿԵՎԻՉԻՈՒՍ 

Սովետական Միության բժշկա-
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eticae, Academicus legitimus Acade-

miae Scientiarum Lituaniae, bene meri-

tus   vir   de   litteris   Lituaniae Sovie-

ticae, Doctor medicinae, Professor, 

Rector Instituti medicinae Caunensis. 

 

Caunae, die 12 m. Novembris 

 MCMLXVIII 

 

կան գիտությունների իսկական 

անդամ, Սովետական Լիտվայի 

գիտությունների ակադեմիայի իս-

կական անդամ, Սովետական 

Լիտվայի գիտության վաստակա-

վոր գործիչ, բժշկության դոկտոր,   

պրոֆեսոր,   Կաունասի բժշկա-

կան ինստիտուտի ռեկտոր: Կաու-

նաս, 12-ը նոյեմբերի, 1968թ. 

 

/Թարգմանությունը՝ 

Կ.Հ.Աթանասյանի  

և  Հ.Թ.Առաքելյանի/ 

 

HIPPOCRATIS JUSJURANDUM 
1. Per Apollinem medicum et 

Aesculapium Hygiamque et Panaceam 

jure jurando affirmo et deos deasque 

omnes testor, me quantum viribus et 

judicio valuero, quod nunc juro, et 

escripto spondeo plane observaturum: 

 

 
   2. Praeceptorem quidem qui me hanc 

artem edocuit, parentum loco 

habiturum, eique cum ad victum, tum 

etiam ad usum necessaria grato animo 

communicaturam et suppeditaturum. 

Eiusque posteros apud me eodem loco 

quo germanos fratres fore, eosque si 

hanc artem addiscere volent, absque 

mercede et syngrapha edocturum, 

praeceptione quoque et auditionum, 

totiusque reliquae disciplinae, cum 

meos et ejus, qui me edoquit liberos, 

tum discipulos qui medico jurejurando 

ՀԻՊՈԿՐԱՏԻ ԵՐԴՈՒՄԸ 

1.Ես երդվում եմ Ապոլոն բժշկով, 

Ասկլեպիոսով, Հիգիայով, Պանա-

կեայով և վկայակոչում եմ բոլոր 

աստվածներին ու աստվածուհի-

ներին, ազնվորեն կատարել իմ 

ուժերի և մտքի կարողություն-

ների ներածի չափով, հետևյալ 

երդումը և գրավոր պարտա-

վորությունը. 

2. ինձ բժշկական արվեստն 

ուսուցանողին համարել իմ 

ծնողներին հավասար, կիսել նրա 

հետ իմ ունեցվածքը, և հարկ 

եղած պարագայում՝ օգնել նրան 

իր կարիքների մեջ, նրա սե-

րունդը համարել իմ հարազատ 

եղբայրները և այս արվեստը, եթե 

նրանք ցանկանան ուսումնա-

սիրել, ուսուցանել նրանց անհա-

տույց և առանց որևէ պայմանա-

գրի, խորհուրդները և մնացած 
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nomen fidemque dederint, particeps 

facturam, aliorum praeterea neminem. 

 

բոլոր գիտելիքները հաղորդել 

որդիներիս և ուսուցչիս որդինե-

րին ու աշակերտներին, նրանց 

ովքեր կապված են պարտավոր-

ությամբ և երդումով ըստ բժշկա-

կան օրենքի և ոչ  այլ պայմանով: 
3. Victus quoque rationem, quantum 

facultate et judicio consequi potero. 

aegris utilem me praescripturum, 

eosque ab omni noxia et injuria 

vindicaturum, neque cuiusquam 

precibus adductus, aliqui medica-

mentum letale propinabo, neque huius 

rei auctor ero, castam et ab omni 

scelere puram, tum vitam, tum artem 

meam perpetuo praestabo. 

 

3. Իմ գիտելիքների և կարողու-

թյունների ներածին չափով 

կվարեմ հիվանդների ապրելա-

կերպը նրանց օգտին, խուսա-

փելով որևէ վնաս հասցնելուց և 

անարդարությունից, ես չեմ տա 

ոչ ոքին ինձնից խնդրած մահա-

ցու դեղամիջոցը և ուղիներ ցույց 

չեմ տա նման մտադրության հա-

մար, ես կապրեմ իմ կյանքով և 

արվեստով ազնիվ և ամբասիր: 

 
4. Que vero inter curandum, aut etiam 

medicinam minime faciens, in 

communi hominum vita vel videro, vel 

audiero, quae minime in vulgus efferi 

opporteat, ea arcana esse ratus, silebo. 

 
5. Hoc igitur jusjurandum si religiose 

observavero, ac minime irritum fecero, 

mihi luceat cum summa apud omnes 

estimatione perpetuo vitam felicem 

degere, et artis liberrimum fructum 

percipere quod si illud violavero et 

pejeravero contraria mihi constingant. 

 

4. Ինչ որ ես տեսնեմ ու լսեմ, 

բուժման ընթացքում և այլուր 

մարդկային կյանքին վերաբերող, 

որը որևէ ժամանակ պետք չէ 

տարփողել, տարածել ժողովրդի 

մեջ, ես կլռեմ, դա համարելով 

գաղտնիք: 

5. Ես, այս երդումը սրբությամբ 

պահպանողս, թող լինեմ երջանիկ 

կյանքում ու արվեստում և փառա-

բանվեմ մարդկանց կողմից առհա-

վետ և  վայելեմ արվեստի ամենա-

քաղցր պտուղները, դավաճանի և  

երդմնազանցի համար թող ամեն 

ինչ լինի հակառակը: 
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GAUDEAMUS /Ուրախանանք/ 
Միջնադարյան ուսանողական երգ, որը հորինել են 

Փարիզի՝ Սորբոնի համալսարանի ուսանողները /մոտ 13 -րդ դարի 

կեսին/: Ներկայումս ուսանողների միջազգային սպորտային 

խաղերի՝ Ունիվերսիադայի հիմն է:  Բառացի թարգմանել է դոցենտ 

Հ. Թ.Առաքելյանը: 
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È²îÆÜºðºÜ - Ð²ÚºðºÜ 

A 
abdomen, inis n (lapar-a) որովայն 

abdominalis, e որովայնային 

abductor, oris m զատիչ մկան  

abscessus,   us m   թարախակույտ, աբսցես 
acer, acris, cre ëáõñ 

acetabulum, i n ³½¹ñÇ Ñá¹³÷áë, ù³ó³Ë³Ù³Ý 

acetum, i n ù³ó³Ë 

acutus, a, um սուր 

ad (Acc.) համար, մինչև,     մոտ, դեպի 

aden, is m գեղձ 

aeger, gri m հիվանդ 

aequalis, e (is-os) հավասար 

aër, aëris m օդ 

Aesculapius, i m Aesculapius, i m Ասկլեպիոս, հին հույների և հռոմեացիների 

 բժշկության աստվածը 

aether medicinalis բժշկական եթեր 

aethereus, a, um եթերային 

ala, ae f (pteryg-os) թև 

albumen, inis n սպիտակուց 

albus, a, um (leuk-os) սպիտակ 

alimentum, i n սնունդ 

alternans, ntis փոփոխակի 

alumen, inis n շիբ, պաղլեղ 

Aluminium, i n ալյումին 

alveolus, i m բշտիկ, ատամնաբուն 

amarus, a, um դառը 

amicus, i m բարեկամ 

amo, are l սիրել 

amoeba, ae f ամեոբա 

amoebiasis, is f ամեոբիազ 

amphiarthrosis, is f դժվարաշարժ հոդ, տափակ հոդ 

amphibion, i n երկկենցաղ 

ampulla, ae f սրվակ 

Amygdala, ae f նուշ 
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amylum, i n օսլա 

anabiosis, is f կենսադարձ 

anaemia, ae f սակավարյունություն 

anaërobus,  a, um անաերոբ, որը զարգանում է 
                                     ÙÇ³ÛÝ ³ÝÃÃí³ÍÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ      
analysis, is  f í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 

anamnesis, is f í»ñÑáõßáõÃÛáõÝ 

anastomosis, is f µ»ñ³Ý³ÏóáõÙ, Í³Ûñ³ÏóáõÙ 

anatomicus, a, um անատոմիական 

angulus, i m անկյուն 

animal, is n կենդանի 

ante (Acc.) առաջ 

ante meridiem (a.m.) կեսօրից առաջ 

antebrachium, i n նախաբազուկ 

anterior, ius առաջային 

antiquus, a, um անտիկ, հնամյա 

antisepticus, a, um հականեխիչ 

anulus, i m օղակ 

aorta, ae f աորտա 

apertura, ae f բացվածք 

apex, icis m գագաթ 

apophysis, is f           ցցուն արտաճոն,ապոֆիզ 

apopsychia, ae f ուշագնացություն 

appendix vermiformis որդանման ելուն 

appendix, icis f ելուն, հավելված 

aqua, ae f (hydor) ջուր 

arcus, us m աղեղ 

Argentum, i n արծաթ 

ars Hippocratica բժշկություն /հիպոկրատյան                                  

                                      ³ñí»ëï / 

ars, artis f արվեստ, գիտություն 

arteria, ae f զարկերակ 

arthritis, itidis f հոդաբորբ 

articularis, e հոդային 

articulatio, onis f (arthron) հոդավորում,  հոդ 

ascendens, ntis վերընթաց,  բարձրացող 

Asellus, i m փողաձուկ, ձողաձուկ 
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asthma, atis n հեղձուկ,հեղձանք,ասթմա 

atrium, i n նախասիրտ 

audio, ire 4 լսել 

auditus, us m լսողություն 

auris is f ականջ 

Aurum, i n ոսկի 

auscultatio, onis f լսում, հիվանդի թոքերÁ, սիրտը         

                                       Éë»ÉÁ 

ausculto, are 1 լսել/թոքերը կամ սիրտը/ 

autopsia, ae f դիահերձում 

axis, is m սռնակ, առանցք 

Azotum, i n ազոտ 

 
B  
balneum, i ո լոգարան, լոգանք 

basilaris, e հիմային 

 basis, is f  հիմք, հիմ 

bene լավ /մկբ./   

biceps, bicipitis երկգլխանի 

bolus, i f կավ, երկարավուն դեղահաբ 

bonus, a, um լավ /ած./   

brachium, i ո բազուկ      

brevis, e (brachy-s) կարճ 

bucca, ae f թուշ       

bulbus, i m կոճղեզ 

Bursa pastoris հովվապարկ 

butyrum, i n կարագ, յուղ 
 

C  

caecus, a, um (cecus)  կույր 

Caesar, aris m  Հուլիոս Կեսար /հռոմեացի հայտնի 

(Gaius Julius) զորավար, պատմաբան եւ պետական գործիչ  

 /100-44 մ.թ.ա./ 

calcaneum, i n (os)  կրնկոսկր 

calcar, aris ո  խթան   

calor, oris m (pyret-os)  ջերմություն 

canaliculus, i m խողովակիկ 
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canalis, is m խողովակ 

cancer, cri m քաղցկեղ 

caninus, a, um շնային, շան 

capitulum, i ո գլխիկ 

capsula, ae f պատյան, շապիկ, պատիճ 

caput, itis ո (cephale) գլուխ 

carcinoma, atis ո քաղցկեղային ուռուցք 

cardiacus, a, um սրտային 

caries, ei f ոսկրափուտ 

caroticus, a, um քնազարկերակային 

carpus, i m դաստակ      

cartilago, inis f  աճառ 

catarrhus, i m լորձաթաղանթի բորբոքում 

cauda, ae f պոչ 

caudalis, e պոչային, պոչամերձ 

cavitas, atis f խոռոչ 

cecum, i ո կույր աղիք 

celia, ae (coelia) f որովայնի խոռոչ 

cella, ae f (cyt-us) բջիջ 

Celsus  Կելզոս / բժշկության մասին աշխատության 

 հեղինակ, մ.թ.ա. 1 դարի վերջը մ.թ.ա. 1-ին դ. 

 կեսը/ 

centralis, e կենտրոնական 

cerebrum, i ո            գանգուղեղ 

(encephal-on)  

cervicalis, e պարանոցային 

cervix, icis f պարանոց 

chirurgia, ae f վիրաբուժություն 

chirurgus, i m վիրաբույժ 

Chlorum, i ո քլոր 

chole, es f            լեղի 

(bilis, is f, fel, fellis ո)   

cholelithiasis, is f լեղաքարային հիվանդություն 

chorda, ae f լար 

circumferentia, ae f շրջագիծ, շրջան 

circumflexus, a, um շրջադարձ 
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cito արագ, շտապ 

clavicula, ae f անրակ 

coccygeus, a, um պոչուկային 

coccyx, igis f պոչուկ 

coena, ae f ճաշ     

collapsus, us m          սրտի գործունեության անկում 

collega, ae m գործընկեր, ընկեր 

collum, i n պարանոց, վիզ, վզիկ 

colon, i n խթաղիք, հաստ աղիք 

color, oris m (chromat-) գույն 

compactus, a, um հոծ, խիտ 

compositus, a, um բարդ 

contagiosus, a, um        í³ñ³ÏÇã /ß÷Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï / 

contra (Acc.)  դեմ 

contraindicatio, onis f հակացուցում 

coquo, ěre 3 եփել 

cor, cordis n (cardia) սիրտ 

coracoideus, a, um կտցանման 

cornu, us n եղջյուր 

coronarius, a, um պսակային, պսակաձև 

corpus, oris n(somat-) մարմին 

cortex, icis m կեղև 

costa, ae f կող 

costalis, e կողային 

cranium, i n գանգ 

crassum, i n(col-on) հաստ աղիք 

crassus, a, um հաստ 

crisis, is f նոպա, հիվանդության   

                                      ×·Ý³Å³Ù   

crista, ae f կատար 

criticus, a, um ճգնաժամային  

cruciformis, e խաչաձև 

crus, uris n սրունք, կոթոն 

crystallus, i f բյուրեղ 

cubitus, i m արմունկ   

cum (Abl.) -ով, հետ 
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curabilis, e բուժելի 

curatio, onis f             բուժում 

(therapia)  

curator, oris m բուժող բժիշկ 

curo, are 1 բուժել, խնամել, հոգալ 

cutaneus, a um մաշկային 

cutis, is f  (derma) մաշկ 

cystis, is f պարկ, միզապարկ 

cystitis, itidis f միզապարկի բորբոքում 

cytologia, ae f բջջաբանություն 

cytus, i m բջիջ   

 
D  
de (Abl.) մասին 

decoctum, i n եփáõÏ 

deformatio, onis f ձևափոխում, ձևախախտում 

deltoideus, a, um դելտանման, դելտաձև 

dens caninus ժանիք 
dens, ntis m  

(odus, odont-os) ատամ 

depressor, oris m իջեցնող մկան 

depuratus, a, um զտված 

descendens, ntis վայրէջ 

desinficiens, ntis ախտահանող 

destillatus, a, um թորած 

dexter, tra, trum աջ 

diaeta, ae f սննդակարգ, դիետա 

diagnosis, is f ախտորոշում 

diaphragma, atis n ստոծանի 

diaphysis, is f միջնաճոն, դիաֆիզ 

diastole, es f սրտի լայնացում, դիաստոլա 

dies, ei m, f օր 

difficilis, e դժվար 

digitus, i m (dactyl-os) մատ 

  

dignosco, ěre 3 ախտորոշել 
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diploë, es f ոսկրասպունգ 

disciplina, ae f գիտություն 

dissectio, onis f  դիահերձում 

distalis, e հեռադիր, Çñ³ÝÇó հեռու 

dureticus, a, um  միզամուղ 

divido, ěre 3 բաժանել 

do, dare 1 տալ 

doctor, oris m գիտնական, բժիշկ 

dolor, oris m (alg-, odyn-) ցավ 

dorsalis, e թիկնային /մեջքային/ 

dorsum, i n մեջք, թիկունք, հետևի կողմ 

dosis, is f դեղաչափ, դոզա 

ductus, us m ծորան, անցք, ուղի 

dulcis, e (glyk-, glyc-) քաղցր 

duo, duae, duo երկու 

duodenum, i n          տասներկումատնյա աղիք 

dura mater կարծրենի, կարծր պատյան 

 
E  
e, ex (Abl.) -ից 

ectoderma, atis n արտաքին ծլաշերտ 

ectopicus, a, um արտատեղային 

embryon, i n սաղմ 

empyema, atis n          թարախի կուտակում պլևրայի   

                                     ËáéáãáõÙ 

emulsio, onis f, emulsum, i n  կախուկ, էմուլսիա   

encephalon, i n գանգուղեղ, գլխուղեղ 

endocrinus, a, um ներզատիչ, էնդոկրին 

enteron, i n բարակ աղիք 

epicrisis, is    f              հիվանդության պատմության հակիրճ  

                                      շարադրում, էպիկրիզ 

epidermis, is f վերնամաշկ 

epigastrium, i n վերորովայն, վերփոր 

epiphysis, is f վերնաճոն, էպիֆիզ 

esophagotomia, ae f  որկորահատում 

esophagus, i m  կերակրափող, որկոր          
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et cetera(etc.) և այլն 

ethmoidalis, e մաղանման    

eupnoë, es f  նորմալ շնչառություն  

ex tempore  անմիջապես 

examinatio,   onis f       հետազոտում, ùÝÝáõÙ     

exitus, us m(letalis)  (մահացու) վախճան, ելք 

exobiologia,   ae   f   տիեզերական Ïենսաբանություն 

experimentum, i n  փորձ   

extensor, oris m  տարածիչ մկան  

externus, a, um  արտաքին, դրսային          

extra դուրս 

extracellularis, e արտաբջջային     

extremitas, atis f  վերջույթ   

 
F  

facies, ei f (prosop-on)  երես, դեմք 

facilis, e  հեշտ 

fascia, ae f  փակեղ 

febris, is f  տենդ 

fel, fellis n (chol-e)       լեղի 

felleus, a, um              լեղային    

femina, ae f (gynaec-os)  կին    

femininus, a, um           իգական     

femoralis, e   ազդրային 

femur, oris n  ազդր, ազդոսկր 

Ferrum, i n երկաթ      

fibula, ae f նրբոլոք, փոքր ոլոք 

finio, ire 4  վերջացնել 

fissura, ae f ճեղք 

flavus, a, um (xanth-os) դեղին 

flexor, oris m ծալիչ մկան 

floreo, ēre 2 ծաղկել 

flos, oris m ծաղիկ 

fluctuans, ntis ծփացող, ծփան 

fluidus, a, um Ñ»ÕáõÏ /³Í³Ï./ 

folium, i n (phyll-on) տերև 
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foramen, inis n  անցք, ծակ 

formo, are 1  կազմել 

fossa, ae f փոս, խորություն 

fossula, ae f             փոսիկ, փոքր խորություն 

fovea, ae f            պուՃ, փոսիկ   

fractura, ae f  կոտրվածք 

frenulum, i n  սանձիկ 

frigidus, a, um  սաոը 

frons, ntis f  ճակատ 

frontalis, e  ճակատային 

fructus, us m միրգ, պտուղ 

functio laesa խանգարված ֆունկցիա 

functio, onis f գործառություն, ֆունկցիա 

fungiformis, e սնկաձև 

 
G  
gallus, i m աքաղաղ 

gaster, tris f ստամոքս 

gastricus, a, um ստամոքսային 

gastritis, itidis f ստամոքսաբորբ 

gelatinosus, a, um ժելատինե 

genu, us n (gony-) ծունկ 

genus, eris n սեռ 

glandula, ae f (aden) գեղձ 

glykaemia, ae f շաքարի պարունակությունը արյան մեջ, 

 նորմի սահմաններում, գլիկեմիա 

graviditas, atis f հղիություն 

gustus, us m ճաշակելիք, համ 

gutta, ae f կաթիլ 

guttae Botkini Բոտկինի կաթիլներ  

  
H  
haema, atis n արյուն 

haemophilia, ae f արյան անմակարդելիություն 
haemopoësis, is f  

(haemopoiesis)           արյունաստեղծում 
haemopoëticus, a, um  
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(haemopoieticus) արյունաստեղծ 

haemorrhagia, ae f արյունահոսություն 

haemostaticus, a, um արյունարգել  
hallux, ucis m  

(hallex, icis m)             ոտքի բթամատ 

hepar, atis n  լյարդ /Ù³ñ¹áõ / 

hepaticus, a, um լյարդային 

hiatus, us m ճեղք, բացվածք 

Hippocrates,    is   m     Հիպոկրատ, հնադարյան մեծագույն բժիշկ, 

 մահացել է մոտավորապես  370թ. մ.թ.ա. 

homo, inis m (anthrop-os) մարդ 

horizontalis, e հորիզոնական 

humanus, a, um մարդկային 

humidus, a, um խոնավ 

Hydrogenium, i n ջրածին 

hydrops, opis m ջրակալում 
hyoideus, a, um  »ÝÃ³É»½í³ÛÇÝ áëÏáñ, Ïáñ×ÇÏ 

hypertonia, ae f           գերճնշում /բարձր ×ÝßáõÙ / 

hypodermaticus,a, um ենթամաշկային 

hypotonia, ae f թերճնշում  

 

I  
ibi այնտեղ   

ileum, i n զստաղիք 

iliacus, a, um           զստային,զտոսկրային 

immobilis, e անշարժ 

incisivus, a, um կտրիչ 

incisura, ae f կտրուճ 

incisus, a, um կտրված 

incus, udis f սալ, սալիկ 

inferior, ius ստորին 

inflammatio, onis f բորբոքում 

influenza, ae f հարբուխ, գրիպ 

infraspinalis, e ենթափշային 

instrumentum, i n գործիք 

intercondylaris, e միջկոճային 

intermedius, a, um  միջային 
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internus, a, um ներքին 

interosseus, a, um միջոսկրային 

intestinum crassum (col-on)  հաստ աղիք 

intestinum tenue բարակ աղիք 

intestinum, i n (ente-r-on) աղիք 

intramuscularis, e ներմկանային 

intravenosus, a, um ներերակային 

intravertebralis, e ներողնային 

Iodum, i n յոդ 

iris, iridis f ծիածանաթաղանթ 

ischiadicus, a, um նստային 

ischias, adis f նստանյարդի բորբոքում,գոտկակոնքային 

 նյարդացավ, իշիաս 

ischuria, ae f միզարգելություն 

 
J  
jecur, oris n            լյարդ (կենդանական) 

(hepar, hepatis n)           լյարդ, (լյարդ մարդու) 

jugularis, e լծային 

junctura, ae f միացում 

juventus, utis f երիտասարդություն 

 
K  
keratitis, itidis f եղջերաբորբ, աչքի եղջերաթաղանթի 

 բորբոքում 

keratoma, atis n եղջերաթաղանթի ուռուցք 

kinesis, is f շարժում 

kystis, is f պարկ 
 

L  
labium, i n (cheil-os) շուրթ 

laboro, are 1 աշխատել, հիվանդ լինել  

lac, lactis n (galact-os) կաթ 

lag (o) ena, ae f շիշ 

lamina, ae f թիթեղ 

larynx, yngis m կոկորդ 

lateralis, e կողմնային 
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latitudo, dinis f լայնություն 

latus, a, um լայն 

letalis, e մահացու 

leucocytosis, is f արյան սպիտակ գընդիկների ժամանակավոր 

 ավելացում, լեյկոցիտոզ 

levator, oris m բարձրացնող մկան 

lex, legis f օրենք 

lien, enis m (splen, enis m)   փայծախ 

ligamentum, i n (desm-os)   կապան 

lingua, ae f (gloss-a, glott-)   լեզու 

lingualis, e լեզվային 

liquidus, a, um հեղուկ 

liquor, oris m հեղուկ, լուծույթ 

locus, i m (top-os) տեղ   

longitudinalis, e երկայնաձիգ 

longitudo, dinis f երկարություն 

longus, a, um (doli-ch-os) երկար 

lumbalis, e գոտկային 

lysis, is f քայքայում, լուծում 

 
M  
M.T.Cicero, onis m Մ.Տ. Կիկերոն /անվանի հռետոր, 

 փիլիսոփա,քաղաքական գործիչ հին Հռոմում 

 1-ին դար մ.թ.ա./ 

magister, tri m ուսուցիչ 
magnus, a, um  

(macr-os, megal-os) մեծ 

majalis, e մայիսյան 

major, jus մեծ, ավելի մեծ 

male վատ/մկբ./ 

malleolus, i m մրճիկ 

malus, a, um վատ /ած./ 

manubrium, i n կոթոն, կոթ 

manus, us f (cheir) ձեռք 

margo, inis f եզր 

mas, maris m (andr-os)  արու /գոյական և ածական/ 
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masculinus, a, um արական 

mater, tris f մայր 

maxilla, ae f (gnath-os) վերին ծնոտ 

maxillaris,   e              վերին   ծնոտային,վերծնոտային 

medialis, e միջային 

medianus, a, um միջնակ 

medicamen, inis n դեղամիջոց 
medicamentum, i n        

(pharmac-on)          դեղանյութ  
 

medicina, ae f բժշկություն 

medicinalis, e բուժիչ, բժշկական 

medicus, i m (iatr-os) բժիշկ 

medius, a, um միջին 

medulla, ae f (myel-os) ողնուղեղ, ոսկրածուծ 

mel, mellis n մեղր 

membrana tympani թմբկաթաղանթ 

membrana, ae f թաղանթ, պատյան 

membranaceus, a, um թաղանթային 

membranosus, a, um թաղանթոտ 

mens, ntis f միտք, խելք 

mensura, ae f չափանոթ, մենզուր 

Mentha, ae f անանուխ 

Mentholum, i n մենթոլ 

mentum, i n կզակ 

meridies, ei m կեսօր 

metacarpeus,a,um          նախադաստակային 

metamorphosis, is f ձևափոխություն 

metastasis, is f հիվանդության տարածում 

minutim մանր 

misceo, ēre 2 խառնել 

mixtio, onis f խառնում 

mixtura, ae f հեղուկ դեղախառնուրդ 

mobilis, e շարժուն 

molaris, e  աղորի (ատամ) 

mollis, e (malac-os) փափուկ 

morbus Basedowi Բազեդովյան հիվանդություն 
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morbus, i m (path-os) հիվանդություն 

mors, mortis f մահ 

mucilago, inis f լորձ 

multus, a, um (poly-s) շատ 

muscularis, e մկանային 

musculus, i m (my-s) մկան 

mycosis, is f սնկախտ 

myologia, ae f մկանաբանություն 

myoma, atis n մկանային ուռուցք, միոմա 

 
N     
narcosis, is f անզգայացում, նարկոզ 

nasalis, e քթային 

nasus, i m  (rhin-os) քիթ 

necrosis, is f մեռուկ, նեկրոզ 

neoplasma, atis n նորագոյացություն 

nervus, i m (neur-on) նյարդ, ներվ 

neuron, i n նյարդաբջիջ, նեյրոն 

neuter, tra, trum չեզոք 

niger, gra, grum (me-las) սև 

nomen, inis n անուն 

novus, a, um (ne-os) նոր 

nucha, ae f ծոծրակ 

numerus, i m թիվ 

nutricius, a, um սնող, սնուցող 

nutrio, ire 4 սնել, կերակրել 

 
O  
obductus, a, um թաղանթով պատած 

obliquus, a, um թեք 

occipitalis, e ծոծրակային 

occiput, itis n ծոծրակ 

oculista, ae m ակնաբույժ 

oculus, i m (ophthal-mos) աչք, ակն 

oedema, atis n այտուց 

Oestradiolum, i n էստրադիոլ 
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olecranon, i n արմունկելուն 

oleosus, a, um յուղային 

olfactus, us m հոտառություն 

omnis, e (pan-) ամբողջ, բոլոր 

ophthalmicus, a, um ակնային, աչքի 

os hyoideum ենթալեզվային ոսկոր, կորճոսկր os, oris n 

(stoma-) բերան 

os, ossis n (oste-on) ոսկր, ոսկոր 

osseus, a, um ոսկրային 

ovum, i n ձու 

Oxacillinum, i n օքսացիլին 

Oxygenium, i n թթվածին 

 
P  
paediater, tri m մանկաբույժ 

palatinus, a, um քմային 

palmaris, e  ափային 

palpatio, onis f շոշափում 

palpebra, ae f (blepharon) կոպ 

pancreas, atis n           ենթաստամոքսային գեղձ 

parasternalis, e հարկրծոսկրային 

paratyphus, i m պարատիֆ 

paries, etis m պատ, պարիսպ 

parotis, itidis f հարականջագեղձ 

parotitis, itidis f          հարականջագեղձի  բորբոքում,  

           խոզուկ 

pars, partis f մաս 

parvus, a, um  փոքր 

(micr-os, olig-os)  

patella s. rotula ÍÝÏáëÏñ 

patellaris, e ծնկոսկրային  

pathogenesis, is f ախտածագում 

pathologia, ae f ախտաբանություն 

patiens, ntis m          բուժվող  ÑÇí³Ý¹ 

pax, pacis f խաղաղություն 

pectus, oris n (steth-os) կուրծք 
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pelvinus, a, um կոնքային 

pelvis, is f կոնք, ավազան 

per (Acc.) միջոցով, րնթացքում 

per se անարատ 

perforatus, a, um ծակված 

periodus, i f ժամանակաշրջան 

periosteum, i n շրջոսկր 

peroneus, a, um նրբոլոքային 

pertussis, is f կապույտ հազ, խոզուկ 

pes, pedis m (pod-os) ոտնաթաթ, ոտք 

petrosus,   a,  um        վիմային, ապառաժային 

phalanx, ngis f մատոսկր 

pharmaceuta, ae f դեղագործ 

pharmacologia, ae f դեղաբանություն 

pharmacon, i n դեղանյութ 

pharmacopola, ae m տես՝ pharmaceuta 

pharynx, yngis m ըմպան 

philosophus, i m փիլիսոփա 

phthisiater, tri m թոքախտաբույժ 

phthisiatria, ae f           թոքախտաբանություն 

phthisis, is f թոքախտ, հյուծախտ 

physica, ae f ֆիզիկա 

pia mater   նրբենի,   ուղեղի  նուրբ պատյան 

planta, ae f (phyt-on) բույս 

plasma, atis n նյութ, պլազմա 

pleura, ae f կրծքամիզ, պլևրա 

Plumbum, i n կապար 

pneuma, atis n թոք, օդ 

pneumonia, ae f թոքաբորբ 

pneumorrhagia, ae f թոքային արյունահոսություն 

poësis, is f ստեղծում, գոյացում 

poëta, ae m բանաստեղծ, պոետ 

post (Acc.) հետո 

posterior, ius հետին 

praemolaris, e փոքր աղորի 

praeparatum, i n պատրաստուկ  
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primus, a, um առաջին 

pro (Abl.) համար 

pro auctore հեղինակի համար 

processus, us m ելուն 

profundus, a, um խորանիստ 

prognosis, is f կանխագուշակում  

prosector, oris m դիահերձող 

prosencephalon, i n առաջային ուղեղ 

protoplasma, atis n նախանյութ 

protozoa, orum             միաբջիջ կենդանիներ 

provisor, oris m դեղատան վարիչ 

proximalis, e մերձադիր, իրանի մոտ 

prunus Armeniaca ծիրանենի 

psychiatria, ae f հոգեբուժություն 

pterygoideus, a, um թևակերպ 

ptosis, is f իջվածք 

puer, eri m (paedi-on) երեխա, փոքր տղա 

pulmo, onis m (pneuma) թոք 

pulmonalis, e թոքային 

pulpa dentis ատամնակակղան 

pulsus, us m անոթազարկ, զարկ 

pulvinar, aris n           բարձ, տեսաթմբի  ներքին մասը 

pulvis, eris m փոշի 

purus, a, um մաքուր, զուտ 

pus, puris n (py-on) թարախ 

pyaemia, ae f թարախարյունություն 

 
Q  
quadriceps, quadricipitis քառագլուխ 

quantum satis որչափ բավական է 

quartus, a, um չորրորդ 

quies, etis m հանգիստ 

quinque հինգ 

quintus, a, um հինգերորդ 
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R  
radialis, e ճաճանչային 

radius, i m ճաճանչոսկր 

radix, icis f արմատ 

ramus, i m ճյուղ    

reanimatio, onis f վերակենդանացում 

receptum, i n դեղատոմս 

recipio, ěre 3 վերցնել 

rectum, i n (proct-os) ուղիղ աղիք 

rectus, a, um (orth-os) ուղիղ 

recurrens, ntis հետադարձ 

regeneratio,    onis    f   վերաճում, վերականգնում 

regio, onis f շրջան 

remedium, i n միջոց, դեղամիջոց 

ren, renis m (nephr-os) երիկամ 

renalis, e երիկամային 

res, ei f գործ, իր 

rete, is n ցանց, ցանցենի 

retromaxillaris, e           հետծնոտային 

rheumatismus, i m ռեվմատիզմ 

rhinitis, itidis f քթաբորբ, հարբուխ 

rotator, oris m պտտող մկան 

rotundus, a, um կլոր 

ruber, bra, brum  (erythr-os) կարմիր 

rubor, oris m կարմրություն 
 

S  
sacer, cra, crum սուրբ 

sacralis, e սրբոսկրային 

sacrum, i n; os sacrum սրբոսկր 

saepe հաճախ 

saluber, bris, bre բուժիչ 

salus, utis f առողջություն, փրկություն 

sanatio, onis f առողջացում 

sanguifer, era, erum արյունատար 

sanguis,inis m(haemat-) արյուն 
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sanitas, atis f առողջություն 

sano, are 1 առողջացնել, առողջանալ 

sanus, a, um առողջ 

scaphoideus, a, um մակույկանման 

scapula, ae f թիակ 

scapularis, e թիակային 

scatula, ae f տուփ 

sceleton, i n; sceletum, i n կմախք 

schola, ae f դպրոց 

scientia, ae f գիտություն 

sclerosis, is f կարծրացում, կարծրախտ 

scribo, ěre 3 գրել 

secretio,   onis   f          արտազատում,հյութազատում 

secundus, a, um երկրորդ 

sella turcica թրքական թ³մբ 

semen, inis n սերմ /բուսական/ 

sensus, us m զգայություն 

sentio, ire 4 զգալ 

sepsis,   is   f             նեխում, արյունավարակում 

septum, i n խտրոց,միջնորմ, միջնապատ 

seu, sive (s.) կամ 

siccus, a, um (xer-os) չոր 

signatura, ae f նշանակում 

signo, are 1 նշել, նշանակել 

simplex, icis պարզ 

sine (Abl.) առանց 

sinister, tra, trum ձախ 

sinus, us m ծոց 

situs, us m դիրք 

skeleton, i n տես՝ sceleton 

solubilis, e լուծվող 

solutio, onis f լուծույթ 

solutus, a, um լուծված 

solvo, ěre 3 լուծել 

somnium, i n քուն 

spasmophilia, ae f կարկամախտ 
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spasmus, i m կարկամ, կծկանք, սպազմ 

spatium, i n տարածություն 

species, ei f տեսակ 

species, erum բույսերի հավաքածու 

sphenoidalis, e սեպանման 

spina, ae f փուշ 

spiritus, us m ոգի, հոգի, սպիրտ 

spongiosus, a, um սպունգանման 

spurius, a, um կեղծ 

squama, ae f խրթեշ, թեփուկ                  

squamosus, a, um          խրթեշավոր, թեփուկանման 

stenosis, is f նեղացում 

sterilis, e ստերջ, ամուլ, վարակազերծ 

sternum, i n կրծոսկր 

stomachus, i m ստամոքս 

subclavius, a, um ենթաանրակային 

subfebrilis,     e             ենթատենդային,սուբֆեբրիլ 

sublingualis, e ենթալեզվային 

substantia, ae f նյութ 

subtilis, e մանր, նուրբ 

succus gastricus ստամոքսահյութ 

succus, i m հյութ 

sulcus, i m ակոս 

superficialis, e մակերեսային 

superficies, ei f          վերին, արտաքին,մակերես 

superior, ius վերին 

suprarenalis, e մակերիկամային 

sutura, ae f (raphe) կարան 

symbiosis, is f համակեցություն 

sympathicus, a, um սիմպաթիկ 

symphysis, is f համաճոն 

synchondrosis, is f աճառակցում 

syndesmologia, ae f հոդաբանություն 

synergia, ae f համագործակցություն 

systole, es f սրտի կծկում, սիստոլա 
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T  
tactus, us m շոշափելիք 

tela, ae f / histos / հյուսվածք 

tempus, oris n քունք 

tendo, dinis m ջիլ 

tenuis, e բարակ 

teres, etis կլոր 

tertius, a, um երրորդ 

thalamus, i m տեսաթումբ 

thoracicus, a, um, thoracalis, e  կրծքային 

thorax, acis m կրծքավանդակ 

tibia, ae f ոլոք, մեծ ոլոք 

toxinum, i ո թույն 

trachea, ae f շնչափող 

transformatio, onis f     ձևափոխություն 

transplantatio, onis f փոխպատվաստում,  

                                       պատվաստում 

transversus, a, um լայնաձիգ 

trauma, atis ո վնասվածք 

tres, tria երեք 

triangularis, e եռանկյուն 

triceps, cipitis եռագլուխ 

trigeminus, a, um եռորյակ, եռարմատ 

trochanter, eris m տամբիոն 

tuber, eris ո թումբ 

tuberculosis, is f           պալարախտ, տուբերկուլյոզ 

tuberculum, i ո թմբիկ 

tuberositas,   atis,   f թմբկություն  

tumor, oris m (onc-os) ուռուցք 

tunica, ae f պատյան, թաղանթ 

tussis, is f հազ 

tympanum, i n թմբուկ 
 

U 

ubi որտեղ, երբ 

ulcus, eris ո խոց 
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ulna, ae f ծղիկ 

ulnaris, e ծղիկային, ծղիկոսկրային 

urina, ae f (ur-on) մեզ 

urinarius, a, um միզային 

uropoësis, is f         միզաստեղծում 

uropoëticus,   a,   um    միզաստեղծող 

usus, us m գործածություն, փորձ 

ut որպես, որպեսզի 

utilis, e օգտակար 

 
V  
vagina, ae f (colp-os) հեշտոց, բունոց 

vaginalis, e հեշտոցային, բունոցային 

varius, a, um տարբեր 

vas, vasis n (angion, i n) անոթ 

vasodilatans, ntis անոթալայնիչ 

vena, ae f (phleb-os) երակ 

venenum, i n (toxic-on) թույն 

venosus, a, um երակային 

venter, tris m փոր, որովայն 

ventralis, e փորային 

vertebra, ae f (spondyl-os) ողն 

vertebralis, e ողնային 

vertex, icis m գագաթ 

verticalis, e ուղղաձիգ 

verus, a, um իսկական 

vesica fellea (cholecyst-is)  լեղապարկ 

vesica urinaria (cyst-is) միզապարկ 

vesica, ae f (kyst-is) պարկ 

vir, im (andr-os) տղամարդ 

viridis, e (chlor-os) կանաչ 

virus, i n թույն, վիրուս 

visceralis, e ընդերային 

viscus, eris n (splanchn-on) Áնդերք 

visus, us m(ops-is, opt-) տեսողություն 

vita, ae f (bi-os) կյանք 
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vivo, ěre 3 ապրել 
vivus, a, um Ï»Ý¹³ÝÇ 

vomer, eris m խոփ 

voro, are 1 կուլ տալ 

 
X  
xiphoideus, a, um թրաձև, թրանման 

 
Z  
zygoma, atis n այտ 

zygomaticus, a, um այտոսկրային  

  
 

Հայերեն-Լատիներեն 

 

Ա  

ազդր femur, oris n 

ազդրային femoralis, e 

ազոտ Azotum, i n 

ալյումին Aluminium, i n 

ալոճենի Crataegus, i f 

ախտաբանություն pathologia, ae f 

ախտահանող desinficiens, ntis 

ախտանիշ symptoma, atis n 

ախտորոշել dignosco, ĕre 3 

ածխածին Carboneum, i n 

ականջ auris, is f (us, ot-os) 

ակնաբույժ oculista, ae m 

ակոս sulcus, i m 

աղեղ arcus, us m 

աղիք                                                         intestinum, i n (ente-ron, i n) 

աղորիք molaris, e 

աճալ Senna, ae f 

աճառ                                                         cartilago, inis f (chondr-os) 

աճառակցում synchondrosis, is f 

ամբողջ omnis,e (pan) 

ամեոբա amoeba, ae f 

ամինազին Aminazinum, i n 

այտ zygoma, atis n 
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այտային zygomaticus, a um 

այտուց oedema, atis n 

այրվածք combustio, onis f 

անալգին Analginum, i n 

անանուխ Mentha, ae f 

անանուն մատ digitus  innominatus, 

 digitus anularis    

անատոմիական anatomicus, a, um 

անշարժ immobilis, e 

անոթ vas, vasis n (angion, i n) 

անոթազարկ pulsus, us m 

անոթալայնիչ vasodilatans, ntis 

անրակ clavicula, ae f 

անցուղի meatus us, m   

անցք foramen, inis n 

աշխատել, տառապել laboro, are 1 

աորտա aorta, ae f 

աչք, ակն oculus, i m (օphthal-mos) 

ապրել vivo, ĕre 3 

աջ dexter, tra, trum 

առանց sine (Abl.) 

առաջ ante (Acc.) 

առաջային anterior, ius 

առբերիչ adductor, oris m 

առյուծագի Leonurus, i m 

առողջ                                 sanus, a, um; saluber, bris, bre 

առողջացնել                      sano, are 1  

առողջություն                   sanitas, atis f; valetudo, dinis f 

ատամ                                 dens, ntis m (odus, odont-os) 

արագ /մկբ./                       cito 

արական                            masculinus, a ,um 

արգանդ                              uterus, i m (metr-a, hyster-a) 

արծաթ                                Argentum, i n 

արմատ                               radix, icis f 

արմունկ                              cubitus, i m 

արյուն                                 sanguis, inis m (haema, atis n) 

արյունաëï»ÕÍáõÙ             haemopoësis, is f 

արյունահոսություն          haemorrhagia, ae f 

արյունատար                    sanguifer, fera, ferum 

արյունարգելիչ                  haemostaticus, a um 
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արտազատում secretio, onis f 

արտաճոն apophysis, is f 

արտաքին ծլաշերտ ectoderma, atis n 

արտաքին externus, a um 

արտաքին, վերին մակերես superficies, ei f 

ափիոն Opium, i n 

 

Բ  

բազկոսկր humerus, i m 

բազուկ brachium, i n 

բաժանել divido, ĕre 3 

բարդ compositus, a, um 

բարեկամ amicus, i m 

բարիում Barium, i n 

բարձ pulvinar, aris n 

բարձրացնող levator, oris m 

բարձրացող, վերընթաց ascendens, ntis 

բարձր ճնշում hypertonia, ae f 

բացվածք apertura, ae f 

բելադոն Belladonna, ae f 

բերան                                   os, oris n (stoma, stomat-is n) 

բերանակցում, ծայրակցում  anastomosis, is f 

բժիշկ medicus, i m (iatr-os) 

բժշկական                      medicus, a um, medicatus, a, um 

բժշկություն medicina, ae f 

բիսմութ Bismuthum, i n 

բնագիտություն, ֆիզիկա physica, ae f 

բշտիկ alveolus, i m 

բոր Borum, i n 

բորբոքում inflammatio, onis f        

բջիջ cella, ae f (cytus, i m) 

բջջաբանություն cytologia, ae f 

բրոմ Bromum, i n                     

բրոմիդ bromidum, i n 

բրոնխ bronchus, i m 

բուժել curo, are 1, sano, are 1 

բուժելի curabilis, e 

բուժիչ  saluber, bris, bre 

բուժում curatio, onis f (-therapia) 

բույս planta, ae f (phyt-on, i n) 
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բևեկնախեժ Terebinthina, ae f 

  

Գ  

գագաթ apex, icis m 

գանգ cranium, i n 

գանգուղեղ                        cerebrum, i n (encephalon, i n) 

գարնանային շողավարդ       Adonis  (idis) vernalis m 

գեղձ                                    glandula, ae f (aden, is m) 

գիտություն                       scientia, ae f; disciplina, ae f;          

                                           doctrina, ae f; ars  artis f; 

                                            litterae, arum f 

գլխիկ capitulum, i n 

գլուխ caput, itis n (cephal-e) 

գործ res, ei f; opus, eris n (erg-on) 

գործընկեր collega, ae m 

գրիպ influenza, ae f 

գրպան recessus, us m 

  

Դ  

դառը amarus, a, um 

դելտանման, դելտայաձև deltoideus, a, um 

դեղաբանություն pharmacologia, ae f 

դեղագործ                                 pharmacopola,   ae  m;  

                                                   pharmaceuta, ae m 

դեղահատ tabuletta, ae f 

դեղամիջոց                              remedium, i n; 

                                                  medicamen, inis n 

դեղամոմ suppositorium, i n 

դեղանյութ                              medicamentum,   i   n;  

                                                 (pharmacon, i n) 

դեղաչափ dosis, is f 

դեղատան վարիչ provisor, oris m 

դեղատոմս receptum, i n; formula remediorum 

դեղատուն officina, ae f (apotheca) 

դեղին flavus, a, um (xanth-os) 

դեղձ Persicum, i n 

դեղձի յուղ oleum Persicorum 

դեմ contra, (Acc.) 

դեմք facies, ei f (prosop-on) 

դիահերձում autopsia, ae f; dissectio. onis f 
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դիաստոլա /սրտի լայ-նացում/ diastole, es f 

դիետա diaeta, ae f    

դիրք situs, us m 

դուրս extra (Acc.) 

դուրս գրել praescribo, ĕre 3 

  

Ե  

եզր margo, inis m 

եթեր aether, eris m                     

եթերային aethereus, a, um 

ելուն, հավելված appendix, icis f 

ելուն processus, us, m 

ելք exitus, us m                                     

եղինջ Urtica, ae f 

եղեսպակ Salvia, ae f 

եղջերասունկ Secale, is  n cornutum 

եղջյուր cornu, us n 

ենթալեզվային sublingualis, e,  

                                                   hypoglossus, a, um;   

                                                   hyoideus, a, um; 

ենթամաշկային  subcutaneus,a,um;            

                                                   hypodermaticus, a, um 

ենթատենդային subfebrilis, e 

եռագլուխ triceps, tricipitis 

երակ                                       vena, ae f  (phleps,  phleb-) 

երակային venosus, a, um 

երեխա puer, eri m; infans, ntis m,  

                                                (paedi-on)   

երես facies, ei f; superficies, ei f 

երիկամ ren, is m (nephr-os) 

երիկամային renalis, e 

երիցուկ Chamomilla, ae f 

երկաթ Ferrum, i n 

երկայնաձիգ longitudinalis, e 

երկար longus, a, um (dolich-os) 

երկգլխանի biceps, cipitis 

երկկենցաղ amphibion, i n 

երրորդ tertius, a, um 

եփուկ decoctum, i n 
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Զ  

զատիչ abducens, ntis                                

զատիչ մկան musculus abductor;  

                                                  abductor, oris m 

զարկերակ arteria, ae f 

զգայություն sensus, us m (aesthes-is) 

զստաղիք ileum, i n 

զստսկրային, զստային iliacus, a, um 

զտված                                                       depuratus, a, um;  

/սպիրտի և բևեկնախեժի համար         rectificatus, a, um /                                                 

զույգ par, paris 

 

  

Է  

էթիլ սպիրտ Spiritus aethylicus 

էկզեմա eczema, atis n 

էուֆիլին Euphyllinum, i n 

էֆեդրինի հիդրոքլորիդ        Ephedrini hydrochloridum 

  

Ը  

ըմպան                    pharynx, ngis m. fauces, ium  (plur.) f 

ընդերային            visceralis, e 

ընդերք                              viscus, eris n (splanchn-on, i n) 

ընդհանուր                          communis, e 

ընկեր                                    collega, ae m 

ընկույզ                                  Nux, nucis f 

 

Թ  

թաղանթ                          tunica, ae f, membrana, ae f 

թաղանթային membranaceus, a, um 

թամբ sella, ae f 

թարախ pus, puris n (pyon, i n) 

թարախակույտ abscessus, us m 

թարախարյունություն pyaemia, ae f 

թարմ recens, ntis 

թափառող migrans, ntis 

թերճնշում hypotonia, ae f 

թեփուկ squama, ae f 

թեփուկավոր, խրթեշավոր squamosus, a, um 

թեք obliquus, a, um 
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թթվածին Oxygenium, i n 

թթու acidum, i n 

թթու /ած./ acidus, a, um 

թիակ scapula, ae f 

թիակային scapularis, e 

թիկնային dorsalis, e 

թղթե քսակ sacculus chartaceus 

թմբիկ tuberculum, i n 

թմբկություն tuberositas, atis f 

թմբուկ tympanum, i n 

թորած destillatus, a, um 

թոք                                    pulmo, onis m; (pneuma, atis n) 

թրանման xiphoideus, a, um 

թև ala, ae f (pteryg-os) 

թևակերպ pterygoideus, a, um 

  

Ժ  

ժամանակ tempus, oris n (chronos) 

ժանտընկույզ                      Strychnos, i m, Nux vomica f 

ժելատինե gelatinosus, a, um 

  

Ի  

իգական femininus, a, um 

իխթիոլ Ichthyolum, i n 

իջնող, վայրէջ descendens, ntis 

իջվածք ptosis, is f 

իսկական verus, a, um 

իր res, rei f 

  

Լ  

լայն latus, a, um 

լայնաձիգ transversus, a, um 

լավ /ած./ bonus, a, um 

լար chorda, ae f 

լեզվային lingualis, e 

լեզու                                  lingua, ae f (gloss-a, glott-) 

լեղային felleus, a, um 

լեղի                          fel, fellis n (bilis, is f; chole, es f) 

լծային jugularis, e 

լյարդ                             jecur, oris n /hepar, atis n/ 
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լյարդային hepaticus, a, um 

լորենի Tilia, ae f 

լորձ mucilago, inis f 

լորձաթաղանթ tunica mucosa                   

լորձաթաղանթի բորբոքում catarrhus, i m 

լուծողական laxans, ntis 

լուծված solutus, a, um 

լուծվող solubilis, e 

լուծույթ solutio, onis f                            

  

Խ  

խաղաղություն pax, pacis f 

խաչաձև cruciformis, e 

խառնել misceo, ēre 2 

խավարծիլ Rheum, i  n 

խինին Chininum, i n 

խլածաղիկ Taraxacum, i n 

խողովակ canalis, is m 

խողովակիկ canaliculus, i m 

խոռոչ cavum, i n, cavitas, atis f 

խոր, խորանիստ profundus, a, um 

խոց ulcus, eris n 

խտրոց septum, i n 

խրթեշ squama, ae f 

խրթեշավոր squamosus, a, um 

  

Ծ  

ծակ, անցք foramen, inis n 

ծաղիկ flos, oris m 

ծայր, վերջույթ extremitas, atis f 

ծայրակցում anastomosis, is f 

ծծումբ Sulfur, uris n 

ծոծրակ occiput, itis n 

ծոծրակային occipitalis, e 

ծորան  ductus, us m 

ծոց sinus, us m 

ծունկ                              genu, us n(gony-,    gonat-) 

  

Կ  

կաթ lac, lactis n (galact-os) 
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կաթիլ gutta, ae f 

կալիում Kalium, i n 

կալիումի բրոմիդ Kalii bromidum 

կալցիում Calcium, i n 

կակաո Cacao (չի հոլովվում) 

կաղնի Quercus, us f 

կամ seu, sive 

կանխագուշակում prognosis, is f 

կապան                             ligamentum, i n (desmos) 

կապանակցանք syndesmosis, is f 

կապար Plumbum, i n 

կապույտ հազ pertussis, is f                   

կատար crista, ae f 

կար sutura, ae f, rhaphe, es f 

կարագ butyrum, i n 

կարծր durus, a, um (scler-os) 

կարծրախտ sclerosis, is f  

կարճ brevis, e (brachy-s) 

կարմիր                      ruber, bra, brum (erythr-os) 

կարմրություն rubor, oris m 

կեղծ spurius, a, um 

կեղև cortex, icis m 

կենդանի (գոյ.) animal, is n 

կենդանի /ած./ vivus, a, um 

կենտրոնական centralis, e 

Կեսար Caesar, aris m 

Կիկերոն Cicero, onis m 

կին femina, ae f (gynaec-os) 

կիսալուսնաձև semilunaris, e 

կլոր teres, teretis 

կծկում /սրտի/ systole, es f 

կմախք                              sceletum, i n, skeleton, i n 

կյանք vita, ae f (bios) 

կոդեին Codeinum i n 

կոթ, կոթոն                          manubrium, i n, (crus, uris n) 

կոլապս collapsus, us m                         

կոկորդ larynx, yngis m 

կող costa, ae f 

կողմնային lateralis, e 

կողք, կողմ latus, eris n 
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կոճղարմատ rhizoma, atis n 

կոնք pelvis, is f (pyel-os) 

կոնքային pelvinus, a, um                     

կոպ                                     palpebra, ae f (blephar-on, i n) 

կոտրվածք fractura, ae   f                    

կորդիամին Cordiaminum, i n            

կորվալոլ Corvalolum, i n 

կտրիչ incisivus, a, um 

կտրուճ incisura, ae f 

կրծքային thoracicus, a, um;  

 pectoralis, e 

կրծոսկր sternum, i n 

կույր cecus, a, um (caecus) 

կույր աղիք cecum, i n 

կուրծք pectus, oris n  (steth-os)             

 

  

Հ  

հաբ pilula, ae f 

հազ tussis, is f 

հալվե Aloë, es f 

հականեխիչ antisepticus, a, um 

հաճար Secale, is n 

հաճարաժանգառ Secale cornutum 

համակեցություն symbiosis, is f 

համաճոն symphysis, is f 

համար ad (Acc.) pro (Abl.) 

հանուկ extractum, i n 

հաստ crassus, a, um 

հաստ աղիք intestinum crassum,  

 crassum, n i (colon,i n) 

                            

հավասար aequalis, e (is-os) 

հավասար չափով ana 

հավաքածու /բույսերի/ species, erum f 

հավելված appendix, icis f 

հարբուխ rhinitis, itidis f 

հեղուկ /ած./,  liquidus, a, um; 

(հանուկների համար)  fluidus, a, um 
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հեղուկ liquor, oris m 

հեղուկ դեղախառնուրդ mixtura, ae f 

հեղուկ քսուք linimentum, i n 

հեշտ /ած./ facilis, e 

հեշտոց, բունոց vagina, ae f (colp-os) 

հեռադիր distalis, e 

հետ cum (Abl.) 

հետադարձ recurrens, ntis 

հետնային posterior, ius 

հետո post (Acc.)         

հիմնային basilaris, e 

հիմք, հիմ basis, is f 

հինգերորդ quintus, a, um 

հիվանդ aeger, gri m, aegrotus, i m,  

  aegrota, ae f 

հիվանդ /ած./ aegrotus, a, um 

հիվանդություն morbus, i m (path-os) 

հղիություն graviditas, atis f 

հյութ succus, i m 

հյուսվածք tela, ae f (hist-os) 

հոգեբույժ psychiater, tri m 

հոգեբուժություն psychiatria, ae f       

հոդ articulus, i m 

հոդաբանություն arthrologia, ae f 

հոդաբորբ arthritis, itidis f 

հոդավորում, հոդ     articulatio, onis f (arthron, i n) 

հոծ compactus, a, um 

հովվապարկ Bursa pastoris 

հովտաշուշան Convallaria, ae f 

հոտառություն olfactus, us m 

հորիզոնական horizontalis, e 

  

Ձ  

ձախ sinister, tra, trum 

ձեռք manus, us f /chir/ 

ձյութ pix, icis f 

ձողաձուկ, փողաձուկ Asellus, i m 

ձև forma, ae f (morph-e) 

ձևափոխություն metamorphosis, is f 

ձևափոխում transformatio, onis f 
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Ճ  

ճակատ frons, ntis f 

ճակատային frontalis, e 

ճաճանչային radialis, e 

ճաճանչոսկր radius, i m 

ճաշակելիք gustus,us m 

ճեղք, ակոս fissura,ae f 

ճյուղ ramus, i m 

  

Մ  

մագնեզիում Magnesium,i n 

մածուկ pasta, ae f 

մակերես superficies,ei f 

մակերեսային superficialis, e 

մակերիկամային suprarenalis,e 

մահացու letalis, e 

մահացում necrosis, is f 

մայիսյան majalis, e 

մայր mater, tris f 

մանգան, մարգանեց Manganum,i n 

մանկաբույժ paediater,tri m 

մանկաբուժություն paediatria,ae f 

մանր /ած./ subtilis,e 

մաշկ cutis, is f /derma, atis n/ 

մաշկային cutaneus,a um 

մաս pars, partis f 

մասին /նախդ./ de /Abl./ 

մատ digitus,i m /dactyl - os/ 

մատնատունկ Digitalis, is  f 

մատուտակ Glycyrrhiza, ae f,  

 Liquiritia, ae f 

մարդ homo,inis m /anthrop-os/ 

մարդկային humanus, a, um 

մարմին                                                     corpus, oris n (soma, atis n) 

մարսողության  խանգարում    dyspepsia,ae f 

մաքրող purgans, ntis 

մաքուր purus, a, um 

մեզ urina, ae f /uron, i n/ 

մեթիլսալիցիլատ Methylsalicylas, atis m 

մեծ                                       magnus, a, um (macr-os, megal-os)  
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 major, jus 

մենթոլ Mentholum, i n 

մետաստազ metastasis, is f 

մերձադիր, իրանի մոտ proximalis, e 

մզվածք extractum, i n 

միացում junctura, ae f,  

 comissura, ae f 

միզամուղ diureticus, a, um 

միզային urinarius, a, um 

միզապարկ vesica urinaria (cyst-is) 

միզապարկի բորբոքում  cystitis, itidis f 

միզաստեղծիչ, միզագոյացուցիչ          uropoëticus, a, um; 

 uropoieticus, a, um 

միջային medialis, e 

միջին medius, a, um 

միջնաճոն diaphysis, is f 

միջնակ medianus, a, um  

միջնամատ digitus medius                

միջնորմ septum, i n                           

միջոցով /նախդ./ per (Acc.) 

միտք mens, mentis f                            

միրգ, պտուղ fructus, us m                   

մկան                                     musculus, i m (my-s, my-os)                                            

մկանաբանություն myologia, ae f 

մկանային  muscularis, e 

մկանոտ musculosus, a, um 

մկնափուշ Ruscus, i m 

մկնդեղ Arsenicum, i n 

մոմ cera, ae f                               

մոմած ceratus, a, um 

դեղամոմ suppositorium, i n 

  

Յ  

յոդ Iodum, i n 

յոդիդ iodidum, i n                                

յուղ oleum, i n (բուսական,                           

 հեղուկ,butyrum, i n )     

Ն  

նախաբազուկ antebrachium, i n 

նախանյութ protoplasma, atis n 
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նախասիրտ atrium, i n                        

նատրիում Natrium, i n;Sodium,i n                       

նեխում sepsis, is f                             

նեղացում stenosis, is f                     

նեյրոն, նյարդաբջիջ neuron, i n 

ներարկում injectio, onis f 

ներերակային intravenosus, a, um     

ներզատիչ endocrinus, a, um          

ներմկանային intramuscularis, e 

ներքին internus, a, um 

նիստատին Nystatinum,  i  n 

նիվենի Eucalyptus, i m 

նիտրատ nitras, atis m 

նիտրիտ nitris, itis m 

նիտրոգլիցերին Nitroglycerinum, i n 

նյարդ nervus, i m (neuron, i n) 

նյութ                                                          substantia, ae f; materia, ae f 

նշանակել praescribo, ĕre 3 

նշանակում signatura, ae f 

նշել signo, are 1 

նոպա crisis, is f 

նորմալ շնչառություն eupnoë, es f 

նորսուլֆազոլ Norsulfazolum, i n 

նստային ischiadicus, a, um 

նստվածքային praecipitatus, a, um 

նուշ Amygdala, ae f 

նուրբ տ. մանր subtilis, e 

  

Շ  

շատ /ած./ multus, a, um (poly-s) 

շարժուն mobilis, e 

շաքար saccharum, i n 

շաքարարյունություն glykaemia, ae f 

շիբ alumen, inis n 

շիշ vitrum, i n; lagena, ae f                   

շողավարդ Adonis, idis m                       

շոշափելիք tactus, us m 

շոշափում palpatio, onis f                         

շտապ cito   

շտկող corrigens, ntis 
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շրջան regio, onis f                             

շրջադարձ circumflexus, a, um        

 

Ո  

ոլոք, մեծ ոլոք tibia, ae f 

ողն                                                              vertebra, ae f (spondyl-os) 

ողնային vertebralis, e 

ողնասյուն  columna    vertebralis (vertebrarum) 

ողնուղեղ medulla spinalis(myel-os) 

ոսկրածուծ, ողնածուծ medulla ossea 

ոսկի Aurum, i n 

ոսկոր os, ossis n (osteon, i n) 

ոսկրային osseus, a, um 

ոսկրասպունգ diploë, es f 

ոսկրափուտ caries, ei f 

ոտք pes, pedis m (pus, pod-os) 

որդանման ելուն appendix vermiformis 

որկոր, կերակրափող esophagus, i m 

որչափ բավական է quantum satis 

որպեսզի, որպես ut 

որովայն                               abdomen, inis n (laparon, i n) 

որովայնային abdominalis, e 

որովայնի խոռոչ celia, ae f (coelia) 

  

Չ  

չեզոք neuter, tra, trum 

չոր siccus, a, um (xer-os)                         

  

Պ  

պապավերինի հիդրոքլորիդ Papaverini hydrochloridum 

  

պատյան tunica, ae f 

պատռված                                                 lacerus, a, um; laceratus, a, um 

պատվաստանյութ vaccinum, i n 

պատրաստուկ praeparatum, i n 

պարանոց cervix, icis f; collum, i n 

պարանոցային cervicalis, e 

պարզ simplex, icis 

պարկ vesica, ae f; kystis, is f 

պարկիկ, քսակ sacculus, i m 
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պերօքսիդ peroxydum, i n 

պլևրա pleura, ae f 

պղինձ Cuprum, i n 

պոչային, պոչամերձ caudalis, e 

պոչուկ coccyx, ygis m 

պոչուկային coccygeus, a, um 

պսակային coronarius, a, um 

պտուղ(արգանդում) fetus, us m; foetus 

  

Ջ  

ջերմություն calor, oris m (pyret-os) 

ջիլ tendo, inis m 

ջղախոտ Plantago, ginis f 

ջրաթուրմ infusum, i n 

ջրածին Hydrogenium, i n                    

ջրակալում hydrops, opis m 

ջուր aqua, ae f (hydor,hydr-) 

  

Ռ  

ռևմատիզմ rheumatismus, i m 

  

U  

սակավարյունություն anaemia, ae f 

սաղմ embryon, i n 

սամիթ Foeniculum, i n 

սառը frigidus, a, um 

սուրբ, սրբոսկրային sacer, cris, cre 

սեռ genus, eris n 

սերմ                                      semen, inis n /sperma, atis n/ 

սին cavus, a, um 

սիստոլա, սրտի կծկում systole, es f 

սիրտ cor, cordis n (cardia) 

սնդիկ Hydrargyrum, i n; s. Mercurium, i n 

սնող, սնուցող nutricius, a, um;  

  nutriens, ntis 

սնկաբանություն mycologia, ae f 

սնկային հիվանդություն mycosis, is f 

սպիտակ albus, a, um (leuk-os) 

սպիտակարյունություն leukaemia, ae f 

սպիտակուց albuminum, i n;  
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 albumen, inis n 

սպիրտ spiritus, us m 

սպունգանման spongiosus, a, um       

սռնակ axis, is m 

ստամոքս                              gaster, tris f; ventriculus, i m  

ստամոքսաբորբ gastritis, itidis f 

ստամոքսահյութ succus gastricus 

ստամոքսային gastricus, a, um 

ստեղծում, գոյացում poësis, is f (poiesis) 

ստոծանի diaphragma, atis n 

ստորին inferior, ius 

ստրեպտոմիցին Streptomycinum, i n 

սրբանային sacralis, e 

սրբոսկրային sacer, cra, crum 

սրվակ ampulla, ae f 

սրտային cardiacus, a um 

սրունք crus, cruris n   

սուլֆատ sulfas, atis m         

սուլֆիտ sulfis, itis m 

սուր acutus, a, um; acer, acris, e 

սև niger, gra, grum (melas, melan-) 

                                                  

  

Վ    

վազելին Vaselinum, i n 

վախճան, ելք (մահացու) exitus, us m (letalis) 

վայրէջ descendens, ntis                         

վատ /մկբ./ male   

վատ /ած./ malus, a, um 

վերածնում regeneratio, onis f 

վերակենդանացում reanimatio, onis f 

վերընթաց, բարձրացող ascendens, ntis 

վերին superior, ius 

վերին, արտաքին մակերես superficies, ei f 

վերծնոտային maxillaris, e 

վերլուծում analysis, is f 

վերհուշություն anamnesis, is f 

վերնամաշկ epidermis, is f 

վերորովայն epigastrium, i n 

վերջույթ extremitas, atis f;  
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 membrum, i n 

վերցնել recipio, ĕre 3 

վզիկ, վիզ cervix, icis f; collum, i n 

վիմային petrosus, a, um 

վիմանյարդ nervus petrosus 

վիրաբուժություն chirurgia, ae f 

վիրաբույժ chirurgus, i m 

վիրուս virus, i n 

վնասվածք trauma, atis n 

  

 

Տ  

տալ do, dare 1 

տամբիոն trochanter, eris m 

տառապել, աշխատել laboro, are 1 

տասներկումատնյա աղիք   duodenum, i n 

տարբեր varius, a, um 

տենդ febris, is f 

տեսակ species, ei f 

տեսնել video, ēre 2 

տեսողություն               visus, us m /ops - is, opt -/ 

տերև folium, i n /phyllon, i n/ 

տիֆ typhus, i m 

տղամարդ vir, i m /andr - os/ 

տրորած tritus, a, um 

տուղտ Althaea, ae f 

տուփ scatula, ae f 

  

Ց  

ցայլոսկր os pubis 

ցանց rete, is n 

ցինկ Zincum, i n 

ցցուն արտաճոն apophysis, is f 

 

ՈՒ  

ուղեղ                                                         cerebrum i n /encephalon, i n/ 

ուղեղային cerebralis, e 

ուղի tractus, us m                                    

ուղիղ rectus, a, um /orth - os/ 

ուղիղ աղիք rectum, i n /proct - os/ 
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ուղղաձիգ verticalis, e 

ուռուցք tumor, oris m /onc - os/          

ուս humerus, i m 

ուսանող                                   studiosus, i m,  

 studens, ntis m 

ուսելուն acromion, i n 

ուսմունք doctrina, ae f 

ուսուցիչ magister, tri m 

  

Փ  

փայծախ lien, is m /splen, is m/       

փափուկ mollis, e /malac - os/ 

փոխակայում, մետաստազ metastasis, is f 

փոխպատվաստում transplantatio, onis f 

փողաձուկ Asellus, i m 

փոշի pulvis, eris m 

փոս fossa, ae f 

փոսիկ fossula, ae f, fovea, ae f    

փոր venter, tris m 

փորային ventralis, e 

փորձ, գործածություն       experimentum, i n,usus, us m 

 

փոքր parvus, a, um (micr -os,  

 olig - os); minor, us 

փռունջ Viburnum, i n 

փսխեցնող ընկույզ, Nux vomica; 

/ ժանտընկույզ / / Strychnos, i m / 

 

Ք  

քաղցկեղ cancer, cri m  

 /carcinoma, atis n/ 

քաղցր dulcis, e/glyk - ys, gluc-/ 

քայքայում lysis, is f 

քառագլուխ quadriceps, cipitis 

քափուր Camphora, ae f 

քթաբորբ rhinitis, itidis f                 

քթային nasalis, e                             

քիթ nasus, i m /rhin - os/ 

քլոր Chlorum, i n 

քլորալ հիդրատ Chlorali hydras 
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քլորիդ chloridum, i n                           

քմային palatinus, a, um 

քնզարկերակային caroticus, a, um 

քսակ, տոպրակ sacculus, i m     

քսուք unguentum, i n 

քրոնիկ chronicus, a, um 

քունք tempus, oris n                            

  

Օ  

օդ aër, aëris m                                          

օծանելիք linimentum, i n 

օշարակ sirupus, i m                              

օշինդր                               Artemisia, ae f absinthium, i n  

օսլա Amylum, i n                                 

օսլայե amylaceus, a, um 

օր dies, ei f, m                                     

օրենք lex, legis f 

օքսացիլին Oxacillinum, i n 

 

Ֆ  

ֆթալազոլ Phthalazolum, i n              

ֆթոր Fluorum, i n                                   

ֆիզիկա physica, ae f                           

ֆիզիոլոգիա physiologia, ae f 

ֆունկցիա, զործառություն   functio, onis f 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Առաջաբան 3 

Ներածություն 5 

 

ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

I Պարապմունք /§ 1-3/ Լատիներենի այբուբեն: Երկբարբառներ: 

Արտասանության կանոններ: 

15 

II Պարապմունք /§ 4-6/ Y-ի Ուղղագրությունը: Տառակապակցու-

թյուններ: Շեշտադրություն: 

20 

III Պարապմունք /§ 7-9/ Նախնական ծանոթություն լատիներենի 

գոյականի հինգ հոլովումների հետ: Հատկացուցիչ և հատկաց-

յալ: Լատիներենի գոյականների հինգ հոլովումների 

անատոմիական նվազագույն բառապաշար:  

24 

IV Պարապմունք /§ 10-14/ Նախնական ծանոթություն: I, II, III 

հոլովման ածականների հետ: I, II հոլովման /Iխումբ/  

ածականներ: Նվազագույն բառապաշար: III հոլովման  /II 

խումբ/ ածականներ: Նվազագույն բառապաշար: 

29 

V Պարապմունք /§ 15/ Անատոմիական և հյուսվածաբանական 

տերմինների կառուցվածքի մասին: 

34 

VI Պարապմունք 1-ին ստուգողական աշխատանքի 

նախապատրաստում: 

38 

VII Պարապմունք /§ 16-21/ Գոյական անվան դերը բժշկական 

տերմինաբանության մեջ: Սեռ, թիվ, հոլովում, հոլով: Առաջին 

հոլովում: Նվազագույն բառապաշար: I հոլովման հունարեն 

գոյականներ: Բառակազմություն: 

45 

VIII Պարապմունք /§ 22-27/ Բժշկական տերմինաբանության 

մասին: Հունարեն բառակազմիչ տարրերը 

տերմինաբանության մեջ: - ia վերջածանցով 

տերմինատարրեր: 1-ին հոլովման գոյականների զուգահեռ 

հունարեն արմատներ: 

Հայերենի բժշկական տերմինաբանության առանձնա-

հատկությունները: Անատոմիական և ժամանակակից 

բժշկական մյուս անվանակարգություններ: 

56 

IX Պարապմունք /§ 28-35/ Բայ: Ընդհանուր տեղեկություններ 

բայի մասին: Խոնարհում: Բայի հիմնական ձևերը: 

Հրամայական եղանակ: Ներգործական և կրավորական 

սեռերի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակ: Esse- լինել 

64 
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օժանդակ բայի խոնարհումը  ներկա ժամանակով: 

Նախդիրներ: 

X Պարապմունք /§ 36-40/ ըղձական եղանակ (Modus 

conjunctivus): Esse- լինել  և Fieri-արվել, դառնալ բայերի 

ըղձական  եղանակը: Բառերի շարադասությունը լատիներեն 

նախադասության մեջ: Բառակազմություն, լատիներեն 

նախածանցներ: 

65 

XI Պարապմունք /§ 41-46/ Երկրորդ հոլովման արական սեռի 

գոյականներ: Արական սեռի գոյականների հոլովումը: 

Նվազագույն բառապաշար: Բառակազմություն -ia 

վերջածանցով I հոլովման տերմինատարրեր: II հոլովման 

տերմինատերրեր: 

71 

XII Պարապմունք /§ 47-50/ II հոլովման չեզոք սեռի գոյականների  

հոլովումը: Դեղամիջոցների և քիմիական տարրերի անուններ: 

Նվազագույն բառապաշար: Բառակազմություն:  

76 

XIII Պարապմունք /§ 51-55/ դեղատոմս: Դեղագրության մեջ 

ընդունված արտահայտություններ: Նվազագույն 

բառապաշար: Դեղագիտական տերմինաբանության մեջ 

գործածվող մակբայներ և դերանուններ: Բառակազմություն, 

լատիներեն նախածանցներ: 

88 

XIV Պարապմունք /§ 56-63/ I և II հոլովման ածականներ: 

Գոյականացված ածականներ: Նվազագույն բառապաշար: 

Բառակազմություն: 1-ին, 2-րդ հոլովման ածականակերտ 

վերջածանցներ: -ia վերջածանցով հունական 

տերմինատարրեր: Կրավորական սեռի անցյալ դերբայ 

(Participium prefecti passivi): Կրավորական սեռի անցյալ  

դերբայի կիրառումը բժշկական տերմինաբանության մեջ: 

Գոյականացված դերբայներ:  

94 

XV Պարապմունք /§ 64/ Ձևաբանության, բառակազմության և 

տերմինաբանության անցած նյութի ամփոփում: 

98 

XVI Պարապմունք /§ 65-68/   III հոլովում: Ընդհանուր 

ծանոթություն: III հոլովման հոլովական վերջավորություններ: 

I և II  հոլովման ածականների համաձայնեցումը III հոլովման 

գոյականի հետ: Հունարեն նախածանցներ: 

98 

XVII Պարապմունք /§ 69-73/ III հոլովման արական սեռի 

գոյականներ: III հոլովման արական սեռի գոյականների 

հոլովական վերջավորություններ: Նվազագույն բառապաշար: 

Բառակազմություն:  Գործածական բառահատվածներ 

դեղապատրաստուկների անվանումներում: 

104 

XVIII Պարապմունք /§ 74-78/ III հոլովման իգական սեռի 109 
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գոյականներ: III հոլովման իգական սեռի գոյականների 

հոլովական վերջավորություններ: Նվազագույն բառապաշար: 

Բառակազմություն: Գործածական բառահատվածներ 

դեղապատրաստուկների անվանումներում: 

XIX Պարապմունք /§ 79-84/ III հոլովման չեզոք սեռի գոյականներ: 

III հոլովման չեզոք սեռի գոյականների հոլովական 

վերջավորություններ: vas, vasis գոյականի հոլովումը: 

Նվազագույն բառապաշար: Բառակազմություն: Գործածական 

բառահատվածներ դեղապատրաստուկների անվանումներում: 

116 

XX Պարապմունք //§ 85-87/- sis վերջավորությունով III հոլովման 

հունարեն գոյականներ: -sis վերջավորությունով իգական սեռի 

գոյականների նվազագույն  բառապաշար: հիշեցե՛ք  III-րդ   

հոլովման  տերմինատարրեր: 

121 

XXI Պարապմունք /§ 88-89/ Երրորդ հոլովման  գոյականների 

ամփոփում:  

Երրորդ հոլովման գոյականների ամփոփիչ աղյուսակ: 

125 

XXII Պարապմունք /§ 90-93/ III հոլովման ածականներ: Հոլովման 

օրինակներ: Նվազագույն բառապաշար: Բառակազմություն: 

135 

XXIII Պարապմունք /§ 94-95/ Ներգործական սեռի  դերբայ 

(Participium  presentis activi): Ներգործական սեռի ներկա 

դերբայի կիրառումը բժշկական տերմինաբանության մեջ: III  

ստուգողական աշխատանքի նախապատրաստում: 

135 

XXIV Պարապմունք /§ 96-100/ Քիմիական անվանակարգություն: 

Քիմիական կարևորագույն տարրերի լատիներեն  անուններ: 

Թթուների անուններ: Օքսիդների անուններ: Աղերի անուններ: 

143 

XXV Պարապմունք /§ 101-106/   IV հոլովում: IV հոլովման 

գոյականների հոլովական վերջավորություններ: Եզակի թվի 

ուղղական հոլովի -us վերջավորության մասին: Նվազագույն 

բառապաշար: Բառակազմություն: V հոլովում: Հոլովական 

վերջավորություններ: Նվազագույն բառապաշար: 

152 

XXVI Պարապմունք /§ 107-109/ Լատիներենի հոլովային 

համակարգի ամփոփում: Գոյականների հինգ հոլովումների 

հոլովական վերջավորությունների  աղյուսակ: Լատիներեն 

գոյականների հոգնակի թվի վերջավորությունները անգլերեն 

լեզվում: 

158 

XXVII Պարապմունք /§ 110-113/ Ածականների համեմատության 

աստիճաններ: Հոլովների գործածումը համեմատության 

աստիճանների դեպքում: Ածականների համեմատության 

անկանոն աստիճաններ: Ածականների համեմատության 

պակասավոր աստիճաններ: 

161 
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XXVIII Պարապմունք /§ 114/ Ածականների համակարգի ամփոփում: 165 

XXIX Պարապմունք /§ 115-118/ Թվականներ: Բառակազմություն, 

լատիներենի   և հունարենի թվականները նախածանցների 

դերում: Դեղատոմսային կրճատումներ: Դեղատոմսային 

կարևորագույն հապավումներ: 

165 

XXX Պարապմունք /§ 119/ Դեղագիտական տերմինաբանության և 

դեղագրության ամփոփում: 

172 

XXXI Պարապմունք /§ 120-121/ բառակազմության ամփոփում 

(լատիներեն և հունարեն նախածանցների և թվականների): 

Հին հունարենի և լատիներենի նախածանցները որպես 

բժշկական միջազգային տերմինաբանության ստեղծման 

աղբյուր: 

172 

XXXII Պարապմունք /§ 122/ բառակազմության ամփոփում 

(վերջածանցներ): 

 

174 

XXXIII Պարապմունք /§ 123/ Կլինիկական տերմինաբանության 

ամփոփում: 

177 

Բժշկական մի քանի լատիներեն անունների հոմանիշների գործածության 

ճշգրտում: 

180 

Տեքստեր ընթերցանության համար: 188 

Հատված ողջույնի խոսքից ակադ. Ի.Պ.Պավլովին դոկտորի աստիճան  

շնորհելու առթիվ 

191 

Կաունասի բժշկական ինստիտուտի ողջույնը 192 

Հիպոկրատի երդումը: 

 

194 

Gaudeamus: 

 

196 

Գրականություն 197 

Լատիներեն ասույթներ, արտահայտություններ և թևավոր խոսքեր: 

 

197 

Դեղանյութերի անուններն ըստ հոլովումների: 

 

283 

Դեղագիտական տերմինների լատիներեն-հայերեն բառարան 

 

289 

Լատիներեն-հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն 

բառարան: 

199 

Հայերեն – լատիներեն – ռուսերեն – անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն 

բառարան: 

 

221 
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Հ.Թ.Առաքելյան, Վ.Մ.Բալաբանյան, Գր.Գ. Տիրացյան, 

Ն.Ս.Ստեփանյան, Լ.Ռ.Գրիգորյան, Լ.Ս. Արզումանյան, 

Ա.Հ.Ջանոյան, Ն.Ռ.Իսկանդարյան, Ն.Ս. Հարությունյան, Կ.Մ. 
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