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Аннотация: Баш сөөгү баштын негизин түзүп, баш мээнин, сезүү органдарынын, андан 

сырткары тамак сиңирүү жана дем алуу системаларынын баштапкы бөлүктөрүн өзүнө 

камтыйт. Баш сөөгүнүн мээ көңдөйү жайгашкан бөлүгүн – мээ бөлүгү – neurocranium, деп, 

ал эми мурун көңдөйүн, көз чарасын, ооз көңдөйүн түүзүгө катышкан сөөктөрдүн бардыгын 

анын бет бөлүгү – viscerocranium, деп атайбыз 

Abstract: The skull is the base of the head and it contains olfactory organs as well as the initial parts of 

digestive and respiratory systems. The skull is divided into two parts: the brain and facial. 

Өзөктүү сөздөр: ossa cranii, ossa faciei, ossa parietalia, crista sagitalis externa, linea temporalis, 

os temporale 

Киришүү 

Адамдын тандоосу көптөгөн ит түркүмүндөгү жандыктардан түрдүү породаларды 

жаратууга жетишкен [8].Баш сөөгүнүн (череп) формасы жана анын сөөктөрү иттердин 

породасын аныктоодо анын туруктуу белгилеринин бири болуп саналат. Баш сөөгүнүн 

түзүлүшүнө карап анын пордасын жана типтүүлүгүн аныктоого мүмкүн [4]. 

Баш сөөктөрү эки чоң топко бөлүнүп, бири мээ бөлүгүнүн сөөктөрү (ossa cranii), ал 

эми экинчиси бет бөлүгүнүн сөөктөрү (ossa faciei), деп аталат [1, 10,]. Биз карап жаткан төбө 

жана чыкый сөөктөрү мээ бөлүгүнө таандык. Иттерде баш сөгүнүн формасы жана анын 

сөөктөрү породанын негизги көрсөткүчү катары каралып, анын формасынын жана 

көлөмүнүн жекече өзгөрүүсүн көрсөтөт. Баш сөөгүнүн формасы породанын стандартын 

аныктоодо эң негизги критерий болуп эсептелет [11,8, 5], Баш сөөгүнүн типологиясы жана 

дененин көлөмү жаныбарлардын породасына жана генетикалык профилдерине баа берүүдө 

негизги критерий болуп каралат [9]. Жыйынтыгында баш сөөгүнүн морфометриялык 

мааниси о.э. чоң иттерде баш аймагынын клиникалык анатомиясы бул аймакты изилдөөдө 

анын негизи болуп саналат. Мындан тышкары көрсөтүлгөн жыйынтык баштын 

тегерегиндеги баш нервтеринин аймактык анестезиясында, өзгөчө баштагы жарааттарды 

дарылоодо жана тиштерин дарылоодо же жулууда пайдалуу инструмент катары каралышы 

мүмкүн [8]. 



_____Ветеринария_____ 

63 
Вестник КНАУ №3 (54) 2020 г. 

Колдонулган материалдар жана ыкмалар 

Изилдөө үчүн бир жаштагы Кыргыз тайгандарынын баш сөөктөрү колдонулду, 

алардын жалпы саны 12.  

Негизги колдонулган ыкма координаттык-фигуралык мерометрия ыкмасы 3, 6, 7 

Изилдөөнүн жыйынтыгы 

Төбө сөөгүнүн – ossa parietalia (Т), ростралдык жагы 33-горизонталдын деңгээлинде 

(-25)-параллелге чейин жетип маңдай сөөгү менен, латералдык жагынан базисфеноид 

канаты жана (-80)-параллель менен (-20)-параллелдин аралыгында (-1) жана 24-

горизонталдардын деңгээлине чейин чыкый сөөгүнүн кабырчыгы менен, каудалдык 

жагынан (-80)-(-100)-параллелдердин аралыгында каракуш сөөгүнүн кабырчыгы менен, ал 

эми каудо-дорсалдык жагынан (-68)-(-100)-параллелдердин жана 20,50-горизонталдардын 

аралыгында төбө аралык (ТА) сөөгү менен чектелип турат. Чыкый булчуңу бекип туруусу 

үчүн ортоңку сызыктан тышкы сагиталдык кыр – crista sagitalis externa (3), өрчүп, ал 

тайганда маңдай сөөгүнүн каудалдык чегине чейин созулуп, (-45)-параллелде оң жана солго 

бөлүнүп чыкый сызыгы – linea temporalis, деген аталышка ээ болот.  

 

Төбө жана чыкый сөөктөрүнүн координаттык-фигуралык мерограммасы 

 A-mandibulae; М-os frontale; T-os pariatalis;TA-os interparietale; K-os occipitalis; 2-processus zygomaticus; 3- crista sagitalis 
externa; 4- squama occipitale; 5- condylus occipitalis; 7- processus paracondylaris; 16-fossa masseterica; 17- processus 
zygomaticus; 18- fossa mandibularis; 19-processus retroarticularis; 20-foramen retroarticulare; 21-arcus zygomaticus; 22-
processus mastoideus; 23-foramen stylomastoideum; 24-bulla tympanica; 25-meatus acusticus externus; 26-processus angularis; 
27-processus condylaris; 28-processus coronoideus; 30-атлант; 31-эпистрофей; 32-cartilago thyreoidea; 33-тил урчугу; 34-

ceratohyoideum; 35-thyreohyoideum; 36-epihyoideum; 37-incisura mandibulae. 
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 Чыкый сөөгү – os temporale (Ч), жуптуу. Ал кабырчыктан, таштуу бөлүгүнөн жана 

тарсылдак бөлүгүнөн турат.Чыкый сөөгүнүн кабырчыгы – squama temporalis, бир аз дөңсөө, 

жупка түрүндө болуп, дорсалдык жагы (-80)-параллель менен (-1)-горизонталда кара куш 

кырынан ростралдык багытка (-16)-параллелге чейин жетип, көргөзгүч тешигинин 

дорсалдык бөлүгүнөн аяктайт. Анын вентралдык жагында (-60)-(-33)-параллелдер 

аралыгында (-20)-горизонталдын деңгээлинен чыкыт урчугу – processus zygomaticus (17), 

өрчүп чыгып, латеро-ростралдык багытка багытталат. Ал урчуктун негизинин вентралдык 

бетинде (-35)-параллель менен (-25)-горизонталдын кесилишинде алдыңкы жаактын муун 

урчугу дал келе турган чуңкур – fossa mandibularis (18), орун алган. Бул чуңкурдун ростро-

вентралдык жагы(-32)-параллель жана (-27)-горизонталдын кесилишинде муун артындагы 

урчук – processus retroarticularis, менен аяктайт. Урчуктун каудалдык жагында сырткы угуу 

өткөөлүнүн дорсалдык жагынан (-49)-параллель менен (22)-горизонталдын кесилишинде 

муун артындагы тешик – foramen retroarticulare (20), жайгашкан. Чыкый сөөгүнүн чыкыт 

урчугунун дорсалдык жагы дорсо-ростралдык багытка 2-параллелге чейин барып, 20-

горизонталдын деңгээлинен чыкыт сөөгүнүн чыкый урчугу менен ашташып, чыкыт 

догосун – arcus zygomaticus (21), пайда кылат. Таштуу бөлүгү – pars petrosa, чыкый 

сөөгүнүн тарсылдак жана кабырчык бөлүктөрүнүн ортосуна шынаа түрүндө жайгашып, 

баш сөөгүнүн сырткы бетине (-60)-параллель менен (-30)-горизонталдын чегинде анын үрп 

сымал өсүндүсү – processus mastoideus (22), гана жайгашат, ал эми калган бөлүгү анын мээ 

көңдөйүнөн орун алган. Үрп сымал өсүндү (22) менен тарсылдак бөлүгүнүн (24) ортосунда 

бет нерви чыга турган түтүктүн сырткы тешиги – foramen stylomastoideum (23), жайгашкан. 

Калган мээ көңдөйүндөгү жайгашкан таштуу бөлүгү пирамида түрүндө болуп, өзүнүн 

карамагына ички кулакты, анын сөөк лабиринти менен кошо камтыйт. Таштуу бөлүктүн 

вентралдык бети – fades ventralis partis petrosae, тарсылдак бөлүгүнүн ортосунун 

медиалдык бетин түзүп турат. Оң жана сол жак таштуубөлүктөр кара куш сөөгүнүн денеси 

менен биргеликте мээ кутусунун түбүн түзүшөт. Таштуу бөлүктүн медиалдык бетинде, 

болжол менен борбор бөлүгүндө ички угуу өткөөлүнүн тешиги – porus acusticus internus, 

орун алып, анын үстүндө  кара куш чуңкурчасы – fossa cerebellaris, жайгашат. Porus 

acusticus internus, ичке ички угуу өткөөлүнө – meatus acusticus internus, алып барат. Анын 

түбүндө бет нервинин, вестибулярдык жана чыгырык нервинин тешиктери орун алган. 

Таштуу бөлүгүнүн кыры – crista partis petrosa, бийик болгондугуна ылайык, үчүлүк нерви 

өтө турган кеңири түтүкчө орун алат. Таштуу бөлүгүнүн каудалдык бөлүгүндө эки 

кичинекей тешик орун алган. Дорсалдык тешиги – ирегенин суу өткөөлү – aqueductus 

vestibule, вентралдыгы – чыгырыктын сырткы түтүгүнүн тешиги – canaliculus cochleae. 
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Таштуу бөлүк каудалдык жагынан кара куш сөөгү менен бирге моюнтурук тешигин 

– foramen jugulare, негиздейт, латералдык жагынан чыкый сөөгүнүн кабырчыгы менен 

биргеликте – чыкый түтүгүн – meatus temporalis, пайда кылат. Бул түтүк муун артындагы 

тешиктен – foramen retroarticularis, бүтөт. 

Тарсылдак бөлүгү – pars tympanica, тарсылдак көңдөйүн – cavum tympanica, өзүнө 

камтыйт. Чыкый сөөгүнүн калган бөлүктөрүнө караганда, ал көбүрөөк вентралдык бөлүктө 

жайгашып, каудалдык жагынан кара куш сөөгүнүн денеси жана каптал бөлүктөрү менен 

чектешсе, ростралдык жагынан (-40)-параллель жана (-30)-горизонталда чыкый сөөгүнүн 

кабырчыгынын муун артындагы урчугу менен чектешет. Тарсылдак бөлүгүнүн вентралдык 

жагында, сырты жука жупка менен жабдылган тарсылдак көбүгү – bulla tympanica (24) орун 

алган. Анын вентралдык чеги (-60)-параллель менен (-52)-горизонталга туура келет. 

Жупкасынын ички бети да, сырткы бети да жылмакай келип, ички бетинин вентралдык 

жагында гана узунунан жайгашкан анчалык чоң эмес урчук орун алган. Тарсылдак 

көбүгүнөн өйдө, латералдык жагынан сырткы угуу өткөөлүнүн тешиги – porus acusticus 

externus, ачылат, ал өтө эле кыска болгон сүйрү формадагы сырткы угуу өткөөлүнө – meatus 

acusticus externus (25) ((-50)-параллель менен (-30)-горизонтальдын деңгээлинде) алып 

барат. 

Сырткы угуу өткөөлүнүн дорсо-каудалдык бөлүгүндө тарсылдак жаргагы бекий 

турган атайын сөөк жылгасы – тарсылдак шакекчеси – annulus tympanicus, орун алган. 

Тарсылдак көбүгүнүн ростро-вентралдык жагынан булчуң-түтүк түтүгү – canalis 

musculotubarius, орун алып, анын латералдык жагынан бет нервинин бутактары өтө турган, 

ичке келген таштуу-тарсылдак жылчыгы – fissura petrotympanica, жайгашат. 

Дал ушул деңгээлде тарсылдак көбүгүнүн медиалдык бетинен чыкый сөөгүнүн 

таштуу бөлүгү түзүп турат. Тарсылдак көңдөйүнүн дорсалдык жагында – recessus 

epitympanicus, үч угуу сөөкчөлөрү – ossicula auditus – балкача, дөшү жана үзөнгү (malleus, 

incus, stapes) орун алса, ал эми медиалдык бетинде булчуң чуңкурчасы жайгашкан. 

Сырткы угуу өткөөлүнүн каудалдык жагында тарсылдак бөлүгү жана таштуу 

бөлүктүн үрп сымал өсүндүсү менен чектелип турган бет нервинин түтүгүнүн сырткы 

тешиги – foramen stylomastoideum (23), орун алган. Бет нервинин түтүгү – canalis facialis, 

тарсылдак бөлүгүнүн каудалдык керегесин бойлоп барып, таштуу бөлүктөн ички угуу 

өткөөлүнүн тешигинен аяктайт. 

Жыйынтык 

 Координаттык-фигуралык мерограмма ыкмасын колдонуу менен кыргыз 

тайганынын баш бөлүгүндөгү төбө жана чыкый сөөктөрүнүн топографиялык абалын 

аныктадык. 
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