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აბორიგენი (aborigines მკვიდრი)

ԱԴՐԵՆԱԾԻՆ, ՆԱԽԱԲՆԻԿ,

ამა თუ იმ ქვეყნის, ტერიტო-

ԲՆԻԿ, ԱԲՈՐԻԳԵՆ (aborigines

რიის მკვიდრი მცხოვრები,

բնիկ) Այս կամ այն երկրում,

თავდაპირველი ბინადარი.

տվյալ վայրում սկզբից ի վեր
եղած` բնակված:

აბსორბცია (absorbeo ვშთანთქავ,

ԱԲՍՈՐԲԱՑԻԱ (absorbeo կլանում

შევიწოვ) ნივთიერების ან

եմ, ներծծում եմ) Նյութի կամ

აირის შთანთქმა სითხის ან

օդի կլանում հեղուկի կամ պինդ

მყარი სხეულის მიერ. მაგ.,

մարմնի կողմից: Օրինակ,

ანტისხეულების ან ანტიგენების

կակամարմինների կամ

გამოყოფა ნარევისაგან.

հակածինների տարանջատում
խառնուրդից:

აგამეონი (agamic უსქესო,

ԱԳԱՄԵՈՆ (agamic անսեռ,

უგამეტო) სახეობა, რომელიც

անգամետ) Տեսակ, որը

შედგება მხოლოდ

բաղկացած է միայն ապոմիքս

აპომიქსური ინდივიდებისაგან.

անհատներից:

აგამოგონია (agamos ქორწინების

ԱԳԱՄՈԳՈՆԻԱ (agamos

გარეშე და gone ჩასახვა,

անամուսնական և gone ծնունդ,

შთამომავლობა) უხერხემლო-

ժառանգ) Անողնաշարավորների

ებში უსქესო გამრავლების

մեջ անսեռ բազմացման

სხვადასხვა ტიპები.

տարբեր տեսակներ:

აგენეზია (agenesia) განუვითარებ-

ԱԳԵՆԵԶԻԱ (agenesia)

ლობა.
აგლომერაცია (agglomero ვაერ-

Թերզարգացվածություն:
ԱԳԼՈՄԵՐԱՑԻԱ (agglomero
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თებ, ვაგროვებ) მიკროორგა-

միավորում եմ, հավաքում եմ)

ნიზმების გროვების წარმოქმნა

Միկրոօրգանիզմների

სითხეებსა და ქსოვილებში

կույտերի առաջացում

მათი ფიზიკური და ქიმიური

հեղուկների և հյուսվածքների

თვისებების ცვლილებების

մեջ` դրանց ֆիզիկական և

გზით.

քիմիական հատկությունների
փոփոխությունների միջոցով:

აგლუტინაცია (agglutinatio შეწე-

ԱԳԼՈՒՏԻՆԱՑԻԱ (agglutinatio

ბება) სისხლში შეწონილი

կցում, սոսնձում) Արյան մեջ

ერითროციტების, ბაქტერიების

կախված մասնիկների`

გუნდებად შეწებება და

մանրէների, էրիթրոցիտների,

დალექვა.

լեյկոցիտների, միմյանց կպչելու
և նստվածք տալու երևույթ:

აგნაცია (agnathio მატება)

ԱԳՆԱՑԻԱ (agnathio աճ)

ნათესაობა მამის ხაზით.

Ազգակցություն հայրական
գծով:

აგრეგაცია (aggregatio შეერთება,

ԱԳՐԵԳԱՑԻԱ, ՄԻԱՑՔ (aggregatio

შეწებება) მსგავსი უჯრედების

միանալ, սոսնձվել) Նման

შეწებება მრავალუჯრედიან

բջիջների միացում որպես մեկ

სტრუქტურად (აგრეგატად).

բազմաբջիջ կառույց (միացք):

აგრობიოლოგია (agros მინდო-

ԱԳՐՈ-ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

რი, bios სიცოცხლე, logos

(agros դաշտը, bios կյանք, logos

მოძღვრება) მეცნიერება,

ուսմունք) Գիտություն, որն

რომელიც სწავლობს ზოგად

ուսումնասիրում է ընդհանուր

ბიოლოგიურ კანონზომიერე-

կենսաբանական

ბებს მიწათმოქმედებაში.

օրինաչափությունները
հողագործության մեջ:
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ადამიანი (Homo sapiens გონიერი

ՄԱՐԴ (Homo sapiens բանական

ადამიანი) მიეკუთვნება

մարդ) Պատկանում է

ძუძუმწოვართა კლასის, პრი-

կաթնասունների կարգի,

მატების რიგის, ჰომინიდების

հոմինիդների ընտանիքի

ოჯახს. საზოგადოებრივი

պրիմատների դասին:

გონიერი არსებაა, ამზადებს

Հասարակական բանական

შრომის იარაღებს, აქვს

արարած, պատրաստում է

ცნობიერება და დანაწევრე-

աշխատանքային գործիքներ,

ბული მეტყველება.

ունի գիտակցություն և խոսում
է:

ადაპტაცია (adaptatio შეგუება,

ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

მორგება) ორგანიზმების და

(adaptatio հարմարվել,

მათი ორგანოების (მაგ.,

հարմարեցնել) Միջավայրի

მხედველობის) გარემო

պայմաններին օրգանիզմների

პირობებთან შეგუების

(անհատների, պոպուլյացիաներ

პროცესი.

ի ու տեսակների) և նրանց
օրգանների, օրինակ`
տեսողության, կառուցվածքի
ու գործունեության
հարմարվելու պրոցես։

ადაპტაციური რადიაცია

ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆ

(adaptatio შეგუება, მორგება,

ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ (adaptatio

radius სხივი) ევოლუციის

հարմարվել, հարմարեցնել,

პროცესში ერთი სახეობიდან

radius ճառագայթ) Էվոլյուցիայի

(ორგანოდან) სხვადასხვა

ընթացքում մի տեսակից

სახეობების (ორგანოების)

(մարմնից) տարբեր տեսակների

განვითარება არსებობის

(մարմինների) զարգացում`
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განსხვავებულ პირობებთან

գոյության տարբեր

შეგუებისას.

պայմանների հարմարվելիս:

ადენოვირუსები (aden ჯირკვალი,

ԱԴԵՆՈՎԻՐՈՒՍՆԵՐ (Aden գեղձ,

virus შხამი) დნმ-ის შემცველი

virus թույն) ԴՆԹ պարունակող

ვირუსები.

վիրուսներ:

ადენოლოგია (aden ჯირკვალი,

ԱԴԵՆՈԼՈԳԻԱ (Aden գեղձ, logos

logos მოძღვრება) მეცნიერება,

ուսմունք) Գիտություն, որն

რომელიც სწავლობს

ուսումնասիրում է գեղձերը և

ჯირკვლებს და მათ

դրանց պաթոլոգիական

პათოლოგიურ ცვლილებებს.

փոփոխությունները:

ადენტია (a უარყ. თავსართი, dens

ԱԴԵՆՏԻԱ` ԱՆԱՏԱՄՈՒԹՅՈՒՆ

კბილი) რამდენიმე კბილის, ან

(a ժխտական նախածանց, dens

საერთოდ, კბილების

ատամ) Մի քանի ատամի, կամ

არარსებობა.

ընդհանրապես, ատամների
բացակայություն:

ადვენტიური მცენარეები

ԱԴՎԵՆՏ, ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԲՈՒՅՍԵՐ

(adventicius მოსული,

(adventicius եկած, արտաքին)

გარეგანი) ადამიანის მიერ

Մարդու կողմից ներբերված,

შემოტანილი, შემთხვევით

պատահաբար ձեռքի հետ եկած

გზადმოყოლილი მცენარეები.

բույսեր:

ადიპოზური ქსოვილი (adipose

ԱԴԻՊՈԶ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ

(adipose

ცხიმიანი, ქონიანი) ცხიმოვანი

ճարպային, յուղոտ) Ճարպային

ქსოვილი.

հյուսվածք:

ადიპოციტები (adipose ცხიმიანი,

ԱԴԻՊՈՑԻՏՆԵՐ (adipose

ქონიანი, Kytos უჯრედი)

ճարպային, յուղոտ, Kytos բջիջ)

ცხიმოვანი ქსოვილის

Ճարպային հյուսվածքների
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უჯრედები.
ადიფსია (adipsia) წყურვილის

բջիջներ:
ԱԴԻՓՍԻԱ (adipsia) Ծարավի

გრძნობის უქონლობა.
ადსორბცია (ad თან, sorbeo

զգացման բացակայությունը:
ԱԴՍՈՐԲՑԻԱ, ԿԼԱՆՈՒՄ (ad

ვშთანთქავ) სითხის ან მყარი

միասին, sorbeo կլանում եմ)

სხეულის ზედაპირული შრის

Հեղուկ կամ պինդ մակերևույթի

მიერ აირიდან ან ხსნარიდან

շերտի կողմից գազից կամ

რაიმე ნივთიერების შთანთქმა.

լուծույթից որևէ նյութի կլանում:

ადჰეზია (adhaesio შეზრდა,

ԱԴՀԵԶԻԱ (adhaesio կպչել,

შეხორცება, შეწებება) ორი

ներաճել) Երկու տարասեռ

შემხები სეროზული ზედაპირის

նյութերի իրար կպչելու

შეხორცება.

երևույթը:

აერაცია (aer ჰაერი) მიკრობიო-

ԱԷՐԱՑԻԱ (aer օդ)

ლოგიაში საკვები ნიადაგის

Մանրէաբանության մեջ

გამდიდრება სტერილური

սննդային բնահողի

ჰაერით ან ჟანგბადით.

հասրտացում ստերիլ օդով կամ
թթվածնով:

აერენქიმა (aer ჰაერი, encheo

ԱԷՐԵՆՔԻՄԱ (aer օդ, encheo լի)

სავსე) წყლის და ჭაობის

Ջրի և ճահճակալած բույսերի օդ

მცენარეების ჰაერის შემცველი

պարունակող փուխր հյուսվածք,

ფაშარი ქსოვილი, რომელიც

որն ապահովում է

ემსახურება ვენტილაციასა და

օդափոխություն և շնչառություն:

სუნთქვას.
აერობები (aer ჰაერი, bios სიცოც-

ԱԷՐՈԲՆԵՐ (aer օդ, bios կյանք)

ხლე) ორგანიზმები, რომელ-

Օրգանիզմներ, որոնց աճի և

თა ზრდისა და გამრავლები-

բազմացման համար

სათვის აუცილებელია

անհրաժեշտ է ազատ թվածնի
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თავისუფალი ჟანგბადის

առկայությունը:

არსებობა.
აერობიოზი (aer ჰაერი, bios

ԱԷՐՈԲԻՈԶ (aer օդ, bios կյանք)

სიცოცხლე) სიცოცხლე

Կյանք ազատ թթվածնի

თავისუფალი ჟანგბადის

պայմաններում:

პირობებში.
აერობიონტები (aer ჰაერი, bios

ԱԷՐՈԲԻՈՆՏՆԵՐ (aer օդ, bios

სიცოცხლე) 1. ორგანიზმები,

կյանք) 1. Օրգանիզմներ, որոնք

რომლებიც სუნთქავენ

մթնոլորտային օդ են շնչում: 2.

ატმოსფერული ჰაერით. 2.

Աէրոկենսոլորտի բնիկներ:

აერობიოსფეროს ბინადრები.
აერობიოსფერო (aer ჰაერი, bios

ԱԷՐՈԲԻՈՍՖԵՐԱ (aer օդ, bios

სიცოცხლე, sphaire სფერო)

կյանք, sphaire ոլորտ)

ატმოსფერო, მასში არსებული

Մթնոլորտը, նրանում առկա

ცოცხალი ორგანიზმებით.

կենդանի օրգանիզմներով:

აეროგენური (aer ჰაერი, gennao

ԱԷՐՈԳԵՆԱՅԻՆ (aer օդ, gennao

წარმოვქმნი) ჰაერის

ստեղծում եմ) Օդի միջոցով

საშუალებით გადაცემული,

փոխանցված, օդից ստացած:

ჰაერიდან მიღებული.
აეროპლანქტონი (aer ჰაერი,

ԱԷՐՈՊԼԱՆՔՏՈՆ (aer օդ, plankton

plankton მოხეტიალე) ჰაერში

թափառող) Օդի մեջ եղած

შეწონილი მცენარეული და

բույսերի և կենդանի

ცხოველური ორგანიზმების

օրգանիզմների

ერთობლიობა.

միասնականություն:

აეროტაქსისი (aer ჰაერი, taxis

ԱԷՐՈՏԱՔՍԻՍ (aer օդ, taxis

განლაგება რიგში) ორგანიზმ-

դասավորություն շարքով)

თა (მაგ., მიკრობების)

Օրգանիզմների (օրինակ,
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გადაადგილება ჟანგბადის

մանրէների) տեղափոխություն

წყაროსაკენ.

դեպի թթվածնի աղբյուր:

აეროტროპიზმი (aer ჰაერი, tropos

ԱԷՐՈՏՐՈՊԻԶՄ (aer օդ, tropos

მიმართულება) ფესვის და

ուղղություն) Արմատի ու

ყლორტების ზრდა ჟანგბადის

բողբոջների աճ թթվածնի

წყაროს მიმართულებით.

աղբյուրի ուղղությամբ:

აეროფიტები (aer ჰაერი, phyton

ԱԷՐՈՖԻՏՆԵՐ (aer օդ, phyton բույս)

მცენარე) მცენარეები,

Բույսեր, որոնց անհրաժեշտ է

რომელთაც ესაჭიროებათ

թթվածնով հարուստ հող կամ

ჟანგბადით მდიდარი ნიადაგი

որոնց բոլոր օրգանները օդի մեջ

ან რომელთა ყველა ორგანო

են գտնվում:

ჰაერში იმყოფება.
ავადმყოფობა (morbus) ორგა-

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ (morbus)

ნიზმის ცხოველმოქმედების,

Օրգանիզմի

მისი ჰომეოსტაზის დარღვევა

կենսագործունեության, նրա

გარეგანი ან შინაგანი

հոմեոստազի խանգարումներ

გამღიზიანებლების, ფიზიკური,

արտաքին կամ ներքին

ქიმიური, ბიოლოგიური და

գրգռիչների, ֆիզիկական,

სხვა ფაქტორების გავლენით.

քիմիական, կենսաբանական և
այլ գործոնների
ներգործությամբ:

ავირულენტური (a უარყ. თავსარ-

ԱՎԻՐՈՒԼԵՆՏ (a ժխտական

თი, virulentus შხამიანი) არაშ-

նախածանց, virulentus

ხამიანი, ინდიფერენტული.

թունավոր) Ոչ թունավոր,

აღნიშნულ ტერმინს ჩვეულებ-

ինդիֆերենտ: Տվյալ տերմինը

რივ იყენებენ მიკროორგანიზ-

սովորաբար օգտագործվում է

მების შემთხვევაში.

միկրոօրգանիզմների դեպքում:
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ავიფაუნა (avis ფრინველი, Fauna

ԱՎԻՖԱՈՒՆԱ (avis թռչուն, Fauna

მინდვრებისა და ტყეების

դաշտերի և անտառների

ქალღმერთი) იმ

աստվածուհի) Այն թռչունների

ფრინველების ჩამონათვალი,

ցանկ, որոնք մշտապես,

რომლებიც მუდმივად,

սեզոնային կամ պատահական

სეზონურად ან შემთხვევით

ապրում են այս կամ այն

ცხოვრობენ ამა თუ იმ

տարածքում.

ტერიტორიაზე.
ავტოგამია (autos თვით, genos

ԱՎՏՈԳԱՄԻԱ (autos ինքը, genos

წარმოშობა, დაბადება)

ծագել, ծնվել) Տեսություն, որի

თეორია, რომლის მიხედვით

համաձայն օրգանական

ორგანული სამყაროს

աշխարհի էվոլյուցիոն

ევოლუციური განვითარება

զարգացումն ընթանում է

მიმდინარეობს შინაგანი,

ներքին, ոչ նյութական

არამატერიალური ფაქტო-

գործոնների ներգործությամբ:

რების ზეგავლენით.
ავტოლიზი (autos თვით, lysis

ԱՎՏՈԼԻԶ (autos ինքը, lysis

დაშლა) ქსოვილების, უჯ-

տարրալուծում, քայքայում)

რედების ან მათი ნაწილების

Հյուսվածքների, բջիջների կամ

თვითმონელება საკუთარი

դրանց մասերի ինքնամարսում

ფერმენტების მიერ.

սեփական ֆերմենտների
կողմից:

ავტომიქსისი (autos თვით, mixis

ԱՎՏՈՄԻՔՍԻՍ (autos ինքը, mixis

შერევა) ერთი ინდივიდის

միաձուլվել, խառնվել) Մեկ

სასქესო უჯრედების შერწყმა;

անհատի սեռական բջիջների

თვითგანაყოფიერება.

միաձուլում,
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ինքնաբեղմնավորում:
ავტომუტაგენი (autos თვით, genos

ԱՎՏՈՄՈՒՏԱԳԵՆ (autos ինքը,

წარმოშობა; muto ვცვლი)

genos ծագում, muto փոփոխում

ნივთიერება, რომელიც

եմ) Նյութ, որն առաջանում է

წარმოიქმნება უჯრედში და

բջջի մեջ և առաջացնում ժառա-

იწვევს მემკვიდრეობით

նգական փոփոխություններ

ცვლილებებს (ქრომოსომულ

(քրոմոսոմային կամ գենային

ან გენურ მუტაციებს).

մուտացիաներ):

ავტოსომები (autos თვით, soma

ԱՎՏՈՍՈՄՆԵՐ (autos ինքը, soma

სხეული) არასასქესო

մարմին) Անսեռ քրոմոսոմներ,

ქრომოსომები. მაგ., ადამიანს

օրինակ, մարդն ունի 44

44 ავტოსომა და 2 სასქესო

ավտոսոմ և 2 սեռական

ქრომოსომა გააჩნია.

քրոմոսոմ:

ავტოტომია (autos თვით, tome

ԱՎՏՈՏՈՄԻԱ (autos ինքը, tome

მოკვეთა) – იგივე

պոկվել, կտրվել) Նույնն է, ինչ`

თვითდასახიჩრება. სხეულის

ինքնավնասում: Մարմնի այս

ამა თუ იმ ნაწილის

կամ այն մասի կամայական

თვითნებურად მოცილება.

հեռացում: Հանդիսանում է

წარმოადგენს თავდაცვის

ինքնապաշտպա-նության

ერთგვარ საშუალებას.

որոշակի մեթոդ:

ავტოტრანსპლანტაცია (autos

ԻՆՔՆԱՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ (autos

თვით, trans იქით, იქითა,

ինքը, trans այն կողմ, plantatio

plantatio ნერგი) თავისივე

տնկի) Իր իսկ հյուսվածքի,

ქსოვილის, მაგ., კანის,

օրինակ, մաշկի, խռճիկի

ხრტილის გადანერგვა.

փոխպատվաստում:

ავტოტროპიზმი (autos თვით,
tropos მობრუნება,

ԱՎՏՈՏՐՈՊԻԶՄ,
ԻՆՔՆԱՈՒՂՂՈՒՄ (autos ինքը,
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მიმართულება, შეუმჩნეველი

tropos շրջում, ուղղություն,

მოძრაობა) მცენარის თვისება

աննկատ շարժում) Բույսերի

გასწორდეს, წამოიმართოს

ճյուղերի ևն ուղղվելը ճկված

გამღიზიანებლის მოქმედების

վիճակից, գրգռիչի գործողու-

შეწყვეტის შემდეგ.

թյունը դադարելուց հետո:

ავტოფაგია (autos თვით, phago

ԱՎՏՈՖԱԳԻԱ, ԻՆՔՆԱԿԵՐՈՒ-

ვშთანთქავ) სხეულის მიერ

ԹՅՈՒՆ (autos ինքը, phago կլան-

საკუთარი ნივთიერებების და

ում եմ) մարմնի կողմից սեփակ-

ქსოვილების შთანთქმა

ան նյութերի և հյուսվածքների

ორგანიზმის ხანგრძლივი

կլանում` օրգանիզմի երկար

შიმშილობის დროს.

քաղցած մնալու ժամանակ:

ავტოქთონები (autos თვით,

ԱՎՏՈԿՏՈՆՆԵՐ (autos ինքը,

chthon სამშობლო, მიწა-

chthon հայրենիք, հող ու ջուր)

წყალი) ადგილობრივი

Տեղական ծագման մարդիկ,

წარმოშობის ადამიანები,

կենդանիներ և բույսեր: Նույնն

ცხოველები და მცენარეები.

է, ինչ` աբորիգեն, տեղաբնիկ:

იგივეა რაც აბორიგენი.
ავტოჰიბრიდიზაცია (autos თვით,

ԱՎՏՈՀԻԲՐԻԴԱՑԻԱ (autos ինքը,

hibrida ნაჯვარი) ერთი

hibrida հիբրիդային) Մեկ

ორგანიზმის ფარგლებში

օրգանիզմի շրջանակներում

მომხდარი სომატური

տեղի ունեցած սոմատիկ

უჯრედების შერწყმა,

բջիջների ձուլում,

ჰიბრიდიზაცია.

հիբրիդացում:

აკარიაზი (akari ტკიპა, osis

ԱԿԱՐԻԱԶ (Akari տիզ, osis վիճակ)

მდგომარეობა) ტკიპებით

Տիզերով հարուցված

გამოწვეული

դերմատոզոոնների ընդհանուր

დერმატოზოონოზების

անվանումը:
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ზოგადი სახელწოდება.
აკაროლოგია (akari ტკიპა, logos

ԱԿԱՐՈԼՈԳԻԱ, ՏԶԱԲԱՆՈՒԹ-

მოძღვრება) ზოოლოგიის

ՅՈՒՆ (Akari տիզ, logos ուսմունք)

ნაწილი, რომელიც სწავლობს

Կենդանաբանության բաժին,

ტკიპებს, აგრეთვე მათ როლს

որն ուսումնասիրում է տզերը,

ინვაზიური დაავადებების

ինչպես նաև դրանց դերը

გადატანაში.

ինվազիվ հիվանդությունները
տանելու հարցում:

აკვაკულტურა (aqua წყალი, cultus

ԱԿՎԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱ (aqua ջուր,

დამუშავება) სასარგებლო

cultus մշակում) Օգտակար

ორგანიზმების წყლის

օրգանիզմների ջրային

გარემოში გაზრდა,

միջավայրում աճեցումը,

კულტივირება.

բուծումը:

აკვამეტრია (aqua წყალი, metreo

ԱԿՎԱՄԵՏՐԻԱ, ՋՐԱՉԱՓՈՒՄ

ვზომავ) სხვადასხვა

(Aqua ջուր, metreo չափում եմ)

ნივთიერებებში წყლის

Տարբեր նյութերի մեջ ջրի

რაოდენობის განსაზღვრის

քանակը որոշող մեթոդներ:

მეთოდები.
აკვიპარები (aqua წყალი, parere

ԱԿՎԻՊԱՐՆԵՐ (aqua ջուր, parere

დაბადება) ძუძუმწოვრები,

ծնվել) Կաթնասուններ, որոնք

რომლებიც წყალში

ջրի մեջ են ծննդաբերում:

მშობიარობენ.
აკლიმატიზაცია (ad თან, klima

ԱԿԼԻՄԱՏԻԶԱՑԻԱ,

ჰავა, კლიმატი) ადამიანის,

ԿԼԻՄԱՅԱՀԱՐՄԱՐՈՒՄ (ad

ცხოველის ან მცენარის

հետ, klima կլիմա) Մարդու,

შეგუება ახალ კლიმატურ

կենդանու կամ բույսի

(ეკოლოგიურ) პირობებთან.

հարմարվելը նոր կլիմայական
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(բնապահպանական)
պայմաններին:
აკროცეფალია (akron უკი-

ԱԿՐՈՑԵՖԱԼԻԱ (akron ծայրահեղ,

დურესი, ზედა, მწვერვალი,

վերին, գագաթ, kephale գլուխ)

kephale თავი) თავის ქალას

Գանգի յուրահատուկ

თავისებური დეფორმაცია,

ձևախախտում, ինչն

რაც გამოიხატება მის

արտահայտվում է նրա

წაწვეტებულ ფორმაში.

սրածայր ձևի մեջ:

ალანტოისი (allantos ძეხვი, eidos

ԱԼԱՆՏՈԻՍ (allantos երշիկ, eidos

მსგავსი) ემბრიონის გარე

նման) Սաղմի արտաքին օրգան,

ორგანო, ერთ-ერთი

սաղմնային թաղանթներից

ჩანასახოვანი გარსი.

մեկը:

ალბინიზმი (albus თეთრი) ამა თუ

ԱԼԲԻՆԻԶՄ, ԼՈՒՍՆԱՄԱՇ-

იმ სახეობის დამახა-

ԿՈՒԹՅՈՒՆ (albus սպիտակ)

სიათებელი ნორმალური

Որոշ տեսակներին բնորոշ

პიგმენტაციის, შეფერილობის

նորմալ պիգմենտացիայի,

თანდაყოლილი უქონლობა.

գունավորման բնածին
բացակայություն:

ალბინოსი (albus თეთრი)

ԱԼԲԻՆՈՍ (albus սպիտակ)

ინდივიდი, რომელსაც

Անհատ, որն ունի ալբինիզմ,

ახასიათებს ალბინიზმი.

լուսնամաշկություն:

ალოსომა (allos სხვა, soma

ԱԼՈՍՈՄ (allos այլ, soma մարմին)

სხეული) ქრომოსომა,

Քրոմոսոմ, որը հոմոլոգիական

რომელიც ჰომოლოგიურ

զույգում գտնվող այլ

წყვილში მყოფი სხვა ქრომო-

քրոմոսոմից տարբերվում է

სომისაგან მორფოლოგი-

ձևաբանական կառուցվածքով
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ურად განსხვავდება (მაგ.,

(օրինակ, սեռական

სასქესო ქრომოსომები).

քրոմոսոմները):

ალოქთონები (allos სხვა, chthon

ԱԼՈԿՏՈՆՆԵՐ (allos այլ, chthon

სამშობლო, მიწა-წყალი)

հայրենիք, հող ու ջուր)

განსახლების შედეგად ამა თუ

Վերաբնակեցման հետևանքավ

იმ ფლორასა თუ ფაუნაში

այս կամ այն բուսական և

მოხვედრილი ორგანიზმები.

կենդանական աշխարհում
հայտնված օրգանիզմներ:

ალტერაცია (altero ვცვლი,

ԱԼՏԵՐԱՑԻԱ (altero փոխում եմ,

ვაუარესებ) უჯრედების,

վատթարացնում եմ) Բջիջների,

ქსოვილთა და ორგანოთა

հյուսվածքների և օրգանների

სტრუქტურის ცვლილებები

կառուցվածքային

მექანიკური, ქიმიური,

փոփոխություններ

ელექტრული და სხვა

մեխանիկական, քիմիական,

ფაქტორების ზეგავლენით.

էլեկտրական և այլ գործոնների
ներգործությամբ:

ამებები (amoibe ცვლილება)

ԱՄԵՈԲԱՆԵՐ (amoibe

უმარტივესების ტიპის,

փոփոխություն)

ფესვფეხიანთა (სარკოდი-

Արմատոտանիների

ნების) კლასის ერთ-ერთი

(սարկոդայինների ենթադաս)

ერთუჯრედიანი, მარტივად

դասի միաբջիջ, պարզագույն

აგებული ორგანიზმები.

կառուցվածքով կենդանիներ:

ამებოიდური მოძრაობა (amoibe

ԱՄԵՈԲԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄ (amoibe

ცვლილება) უჯრედის

փոփոխություն) Բջջի

გადაადგილება მისი

տեղափոխումը նրա

შემცველობის ცვლილების

պարունակության փոփոխման

გზით.

ճանապարհով:
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ამებოციტები (amoibe ცვლილება,

ԱՄԵԲՈՑԻՏՆԵՐ (amoibe

kytos უჯრედი) უხერხემლო

փոփոխություն, kytos բջիջ)

ცხოველების მოძრავი,

Անողնաշարավոր կենդանիների

ცვლადი ფორმის სისხლის

շարժական, փոփոխական ձևի

უჯრედები.

արյան բջիջներ:

ამენსალიზმი (amens

ԱՄԵՆՍԱԼԻԶՄ (amens

წინდაუხედავი, თავზე

անհեռատես, անխոհեմ) Մեկ

ხელაღებული) ერთი

օրգանիզմի կողմից մյուսին

ორგანიზმის მიერ მეორის

ճնշելը, առանց վերջինիս

დათრგუნვა, ამ უკანასკნელის

կողմից որևէ դիմադրության:

მხრიდან ყოველგვარი
წინააღმდეგობის გარეშე.
ამილოიდოზი (amylon

ԱՄԻԼՈԻԴՈԶ (amylon օսլա, eidos

სახამებელი, eidos სახე)

դեմքի) Սպիտակուցային

ცილოვანი ცვლის დარღვევა.

նյութափոխանակության
խախտում:

ამიტოზი (a უარყ. თავსართი,

ԱՄԻՏՈԶ (a ժխտական

mitos ძაფი) უჯრედის გაყოფის

նախածանց, mitos թել) Բջջի

ერთ-ერთი ხერხი, რაც

բաժանման եղանակներից մեկը,

მდგომარეობს ბირთვის და

ինչը կայանում է կորիզի և

ბოლოს ციტოპლაზმის

վերջում ցիտոպլազմայի

პირდაპირ გაყოფაში ორად.

ուղղակի երկու մասի
բաժանման մեջ:

ამნიონი (amnion ჩანასახოვანი

ԱՄՆԻՈՆ (amnion սաղմնային

ბუშტი) უმაღლესი ხერხემლი-

թաղանթ) Բարձրակարգ

ანი ცხოველების ჩანასახის

ողնաշարավոր կենդանիների

შიგნითა, წყლის შემცველი

սաղմի ներսի, ջուր
16

გარსი.
ამნიოტები (amnion ჩანასახოვანი

պարունակող թաղանթ:
ԱՄՆԻՈՏՆԵՐ (amnion սաղմնային

ბუშტი) ხმელეთზე ცხოვრებას

թաղանթ) Ցամաքում ապրելուն

შეგუებული უმაღლესი

հարմարեցված բարձրակարգ

ხერხემლიანი ცხოველები

ողնաշարավոր կենդանիներ

(რეპტილიები, ფრინველები,

(սողուններ, թռչուններ,

ძუძუმწოვრები).

կաթնասուններ):

ამორფული (amorphos უფორმო)

ԱՄՈՐՖ, ԱՆՁԵՎ (amorphos անձև)

ნივთიერება, რომელსაც არა

Նյութ, որը չունի բյուրեղային

აქვს კრისტალური აგებულება.

կառուցվածք:

ამპლიფიკაცია (amplificatio

ԱՄՊԼԻՖԻԿԱՑԻԱ (amplificatio

გაფართოება) ქრომოსომაში

ընդլայնում) Քրոմոսոմների մեջ

განლაგებული ამა თუ იმ გენის

գտնվող այս կամ այն գենի

ორი, სამი ან მეტი ასლის

երկու, երեք կամ ավելի

შექმნა.

պատճենների ստեղծում:

ამფიბიები (amphibion ორგვარად

ԱՄՖԻԲԻԱՆԵՐ, ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ

მცხოვრები) ორმაგ გარემოში

(amphibion երկու տարբեր

მცხოვრები ცხოველები (მაგ.,

ձևերով ապրող) Երկակի

ბაყაყები, გომბეშოები...).

միջավայրում ապրող
կենդանիներ (օրինակ, գորտեր,
դոդոշներ ...):

ამფიმიქსისი (amphi ირგვლივ,

ԱՄՖԻՄԻՔՍԻՍ (amphi շուրջը,

ახლოს, mixis შერევა)

մոտ, mixis խառնում) Բույսերի և

მცენარეთა და ცხოველთა

կենդանիների սեռական

სქესობრივი გამრავლების

վերարտադրության միջոց, երբ

საშუალება, რომლის დროსაც

տեղի է ունենում երկու

ხდება ორი სასქესო უჯრედის

սեռական բջիջների (արական
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(მდედრობითის და

և իգական) կորիզների

მამრობითის) შერწყმა.

միաձուլում:

ამფიტოკია (amphi ირგვლივ,

ԱՄՖԻՏՈԿԻԱ (amphi շուրջը,

ახლოს, tokos მშობიარობა)

մոտիկ, tokos ծննդաբերում)

პართენოგენეზის ერთ-ერთი

Կուսածնության տեսակներից

ფორმა, როდესაც შთამომავ-

մեկը, երբ սերունդները

ლობა წარმოდგენილია ან

ներկայացված են կամ միայն

მხოლოდ მამრებით, ან

արուներով կամ միայն էգերով:

მხოლოდ მდედრებით.
ამფოტერულობა (amphoteros

ԱՄՖՈՏԵՐՈՒՅԹՈՒՆ (amphoteros

ორივე) ზოგიერთი

երկուսն էլ) Որոշ

ნივთიერების თვისება

միացությունների հատկություն

გამოამჟღავნოს მჟავის ან

ցուցաբերել և թթվային, և

ტუტის თვისებები.

հիմնային հատկանիշներ:

ანაბიოზი (anabiosis

ԱՆԱԲԻՈԶ, ԿԵՆՍԱԴԱՐՁ

გამოცოცხლება)

(anabiosis կենսադարձ)

მდგომარეობა, როდესაც

Օրգանիզմի վիճակ, երբ

სასიცოცხლო პროცესები

կենսական գործընթացները

ორგანიზმში იმდენად

օրգանիզմում այնքան են

შენელებულია, რომ თითქმის

դանդաղած, որ

არა აქვს ადგილი სიცოცხლის

ժամանակավորապես

გარეგან გამოვლინებებს.

դադարում են կամ աննկատ
լինելու աստիճան դանդաղում:

ანაერობები (an უარყ. თავსართი,

ԱՆԱԷՐՈԲՆԵՐ (an ժտական

aer ჰაერი, bios სიცოცხლე)

նախածանց, aer օդ, bios կյանք)

მიკროორგანიზმები,

Միկրոօրգանիզմներ, որոնք

რომლებიც ცოცხლობენ

ապրում են միայն անօդ
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მხოლოდ უჰაერო პირობებში,

պայմաններում, առանց

უჟანგბადოდ.

թթվածնի:

ანალიზატორი (analysis დაშლა,

ԱՆԱԼԻԶԱՏՈՐ (analysis

დანაწევრება) რთული

վերլուծում, մասնատում) Բարդ

ანატომიურ-ფიზიოლოგიური

անատոմաֆիզիոլոգիական

სისტემა, რომლის მეშვეობი-

համակարգեր, որոնք ընդունում

თაც ხდება ყოველგვარი

և նուրբ վերլուծության են

გაღიზიანების აღქმა და

ենթարկում արտաքին ու

ანალიზი.

ներքին միջավայրի բոլոր
գրգիռները:

ანაპლაზია (anaplazo გარდავქმნი)

ԱՆԱՊԼԱԶԻԱ, ԱՂԱՎԱՂՎԱԾ

უჯრედის მორფოლოგიური

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ (anaplazo

და ფუნქციური თვისებების

վերափոխում եմ) Բջջի

შეცვლა.

մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ
առանձնահատկությունների
փոփոխություն:

ანასტომოზი (anastomosis

ԱՆԱՍՏՈՄՈԶ (anastomosis

შესართავი) სისხლძარღვების

միացնող, կապող) Արյունատար

ან ნერვების დამაკავში-

անոթները կամ նյարդերը

რებელი ტოტები.

կապող ճյուղեր:

ანგიოტენზინი (angeion

ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆ (angeion

სისხლძარღვი, tensio დაძაბვა)

արյունատար անոթ, tensio

ძუძუმწოვართა ჰორმონი

լարում) Կաթնասունների
հորմոն:

ანდროგენეზი (aner, andros

ԱՆԴՐՈԳԵՆԵԶ (aner, andros

მამაკაცი, genesis წარმოშობა)

տղամարդ, genesis ծագում)

კვერცხუჯრედის განვითარება

Բազմացման հատուկ ձև, երբ
19

მხოლოდ მამრობითი წარმო-

ձվաբջիջի զարգացման

შობის ბირთვით, იმ შემთხვევა-

ժամանակ մասնակցում է միայն

ში, თუ მდედრობითი ბირთვი

արական սաղմը, այն դեպքում,

რატომღაც დაიღუპა.

երբ կանացին ինչ-ինչ
պատճառներով մեռել է:

ანდროგინია (androgynos

ԱՆԴՐՈԳԻՆԻԱ (androgynos

ორსქესიანი) მდედრებში

երկսեռ) Անձի մոտ

მამრის მეორადი სასქესო

երկսեռության դրսևորում`

ნიშნების არსებობა და

իգականի մոտ` արական

პირიქით.

երկրորդային սեռական
հատկանիշների և հակառակը:

ანდროლოგია (aner, andros

ԱՆԴՐՈԼՈԳԻԱ (Aner, andros

მამაკაცი, logos მოძღვრება)

տղամարդ, logos ուսմունք)

მედიცინის დარგი, რომელიც

Բժշկության բաժին, որը

შეისწავლის მამაკაცის შარდ-

զբաղվում է տղամարդու

სასქესო ორგანოების

միզասեռական օրգանների

დაავადებებს.

հիվանդություններով:

ანელიდები (Annelida) უმაღლესი
ჭიების ტიპი.
ანეუპლოიდია (an უარყ.

ԱՆԵԼԻԴՆԵՐ (Annelida) Օղակավոր
որդեր:
ԱՆԵՈՒՊԼՈԻԴԻԱ (an ժխտական

თავსართი, eu კარგი, ploos

նախածանց, eu լավ է, ploos

ჯერადი) ერთი ან მეტი

պատիկ) Քրոմոսոմների

ქრომოსომის დაკარგვა ან

փոփոխված հավաքակազմ` մեկ

დამატება ქრომოსომების

կամ ավելի քրոմոսոմի կորուստ

კომპლექტზე.

կամ ավելացում:

ანთოფილები (anthos ყვავილი,
philia სიყვარული, მიდრეკი-

ԱՆՏՈՖԻԼՆԵՐ (anthos ծաղիկ, Philia
սեր, հակում) Կենդանիները
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ლება) ცხოველები (განსაკუთ-

(հատկապես միջատներ), որոնք

რებით მწერები), რომლებიც

բնակվում են ծաղիկների մեջ և

ბინადრობენ ყვავილებში და

սնվում դրանց մասերով կամ

იკვებებიან მათი ნაწილებით

նեկտարով:

და ნექტრით.
ანთროპოფიტები (anthropos

ԱՆՏՐՈՊՈՖԻՏ (anthropos մարդ,

ადამიანი, phyton მცენარე)

phyton բույս) Մարդու ուղեկից

ადამიანის თანამგზავრი

մշակութային և մոլախոտ

კულტურული და სარეველა

բույսեր, որոնք նրան մոտ են

მცენარეები, რომლებიც

տեղավորվում:

სახლდებიან მასთან ახლოს.
ანთროპოქორია (anthropos

ԱՆԹՐՈՊՈՔՈՐԻԱ (anthropos

ადამიანი, choreo

մարդ, choreo տարածվում եմ)

ვვრცელდები) ადამიანის მიერ

Մարդու կողմից բույսերի

მცენარეების თესლებისა და

սերմերի և պտուղների

ნაყოფების გავრცელება.

տարածում:

ანიზოტროპია (anisos არათა-

ԱՆԻԶՈՏՐՈՊԻԱ, ՏԱՐԱՄԵ-

ნაბარი, არაერთგვაროვანი,

ՏՈՒԹՅՈՒՆ (anisos

thropos ქცევა, მოქმედების

անհավասար, ոչ միանշանակ,

თავისებურება) მცენარის

thropos վարք, գործողության

სხვადასხვა ორგანოების

յուրահատկություն) Բույսի

სხვადასხვანაირი განლაგება

հնարավորությունը արտաքին

ერთი და იგივე ფაქტორის

ազդակների ազդեցության տակ

ზემოქმედების დროს.

համաչափորեն տարբեր կողմեր
շեղվելը:

ანიზოფილია (anisos არათა-

ԱՆԻԶՈՖԻԼԻԱ, ՏԱՐԱՏԵՐԵՎՈՒ21

ნაბარი, არაერთგვაროვანი,

ԹՅՈՒՆ (anisos անհավասար,

philia სიყვარული) ერთ

տարաբնույթ, philia սեր) Մեկ

ყლორტზე განლაგებული

բողբոջի վրա տեղակայված

სხვადასხვა ფორმის, ზომის და

տարբեր ձևի, չափի և

სტრუქტურის ფოთლები.

կառուցվածքի տերևներ:

ანიზოციტოზი (anisos არათა-

ԱՆԻԶՈՑԻՏՈԶ (anisos

ნაბარი, არაერთგვაროვანი,

անհավասար, տարաբնույթ,

kytos უჯრედი, osis მდგომა-

kytos բջիջ, osis վիճակ)

რეობა) ერითროციტების

Էրիթրոցիտների չափերի

ზომების შეცვლა მაკრო და

փոփոխություն մակրո- և

მიკროციტებად სხვადასხვა

միկրոցիտների` տարբեր

პათოლოგიური მდგომარეო-

ախտաբանական վիճակներում:

ბის შემთხვევაში.
ანოსმატები (an უარყ. თავსართი,

ԱՆՈՍՄԱՏՆԵՐ (an ժխտական

osme სუნი) ცხოველები,

նախածանց, osme հոտ)

რომლებსაც ყნოსვა არ

Կենդանիներ, որոնք չունեն

გააჩნიათ.

հոտառության զգացում:

ანოფელესი (anopheles უსარ-

ԱՆՈՖԵԼԵՍ (anopheles

გებლო, მავნე) მალარიის

անօգտակար, վնասակար)

პლაზმოდიუმის გადამტანი

Մալարիայի հարուցիչը

კოღო.

փոխանցող մոծակ:

ანოქსია (an უარყ. თავსართი,

ԱՆՈՔՍԻԱ (an ժխտական

oxygenium ჟანგბადი) ქსო-

նախածանց, oxygenium

ვილებში ჟანგბადის

թթվածին) Հյուսվածքների

არარსებობა.

թթվածնի բացակայություն:

ანოქსიბიოზი (an უარყ. თავსართი, oxygenium ჟანგბადი, bios

ԱՆՈՔՍԻԲԻՈԶ (an ժխտական
նախածանց, oxygenium
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ცოცხალი) ზოგიერთი

թթվածին bios ողջ, կենդանի)

ცხოველის უნარი

Որոշ կենդանիների

ხანგრძლივად გაუძლოს

ունակությունը երկար

ჟანგბადის ნაკლებობას.

դիմակայել թթվածնի
բացակայությանը:

ანტისხეულები (anti წინააღმდეგ,

ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ (anti դեմ,

corpus სხეული)

corpus մարմին)

იმუნოგლობულინური ბუნების

Իմունոգլոբուլինային բնույթի

ცილები, რომლებიც

սպիտակուցներ, որոնք

წარმოიქმნებიან ორგანიზმში

ձևավորվում են ի պատասխան

ანტიგენის შეყვანის

օրգանիզմ անտիգենի

საპასუხოდ.

ներարկման:

ანტიტოქსინი (anti წინააღმდეგ,

ՀԱԿԱԹՈՒՅՆ (anti դեմ toxikon

toxikon შხამი) ანტისხეული,

թույն) Հակամարմիններ, որոնք

რომელიც წარმოიქმნება

ձևավորվում են ի պատասխան

ორგანიზმში ბაქტერიული თუ

օրգանիզմ բակտերայի կամ այլ

სხვა წარმოშობის ტოქსინის

ծագման թույնի ներխուժման:

შეჭრის საპასუხოდ.
ანჰიდრობიოზი (a, ან უარყ.

ԱՆՀԻԴՐՈԲԻՈԶ (an ժխտական

თავსართი, hydor წყალი, bios

նախածանց,

სიცოცხლე) ანაბიოზის ერთ-

կյանք) Անաբիոզի ձևերից մեկն

ერთი ფორმა, რომელიც

է, որը զարգանում է ջրի

ვითარდება უწყლობის

բացակայության

პირობებში.

պայմաններում:

აპომიქსისი (apo დან, mixis

hydor ջուր, bios

ԱՊՈՄԻՔՍԻՍ (apo առանց, mixis

შერევა) ცხოველებისა და

խառնում) Կենդանիների և

მცენარეების უსქესო

բույսերի անսեռ բազմացման
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გამრავლების ფორმა.
აპოსპორია (apo დან, sporos

եղանակ:
ԱՊՈՍՊՈՐԻԱ (apo առանց, sporos

თესლი, ნაყოფი) მცენარეებში

սերմ, պտուղ) Բույսերի մեջ

სასქესო თაობის განვითარება

սեռական սերնդի զարգացում ոչ

არა სპორებიდან, არამედ

թե սպորներից, այլ անսեռ

უსქესო თაობის სხვა

սերնդի այլ բջիջներից:

უჯრედებიდან.
აპტერიები (a უარყ. თავსართი,

ԱՊՏԵՐԻԱՆԵՐ (a ժխտական

pteron ბუმბული) ფრინველის

նախածանց, pteron փետուր)

სხეულის კონტურული

Թռչնի մարմնի մասեր, որտեղ

ბუმბულით შეუმოსავი უბნები.

բացակայում են եզրագծային
փետուրները:

არაქნოენტომოლოგია (arachne

ԱՐԱՔՆՈԷՆՏՈՄՈԼՈԳԻԱ (arachne

ობობა, entoma მწერები, logos

սարդ entoma միջատներ, logos

მოძღვრება) მეცნიერება,

ուսմունք) Գիտություն, որը

რომელიც შეისწავლის

զբաղվում սարդակերպների և

ობობასნაირებსა და მწერებს.

միջատների
ուսումնասիրությամբ:

არაქნოლოგია (arachne ობობა,

ԱՐԱՔՆՈԼՈԳԻԱ (arachne սարդ,

logos მოძღვრება) ზოოლო-

logos ուսմունք)

გიის დარგი, რომელიც სწავ-

Կենդանաբանության ճյուղ,

ლობს ობობასნაირების ანა-

որն ուսումնասիրում է

ტომიას, ემბრიოლოგიას,

սարդակերպների անատոմիան,

ფიზიოლოგიას, კლასიფი-

էմբրիոլոգիան, ֆիզիոլոգիան,

კაციას.

դասակարգումը:

არენოიდია (arren მამრობითი,

ԱՐՐԵՆՈԻԴԻԱ (arren արական,
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eidos სახე) მამრისათვის

eidos դեմք) Արուին բնորոշ

დამახასიათებელი მეორადი

երկրորդային սեռական

სასქესო ნიშნების გაჩენა

հատկանիշների առաջացում

მდედრში (მაგ., დედალში

էգի մոտ (օրինակ, հավի մոտ

მამლისათვის დამახასიათებე-

աքլորի փետուրին բնորոշ

ლი ბუმბულის შეფერილობა).

գունավորում):

არქეგონიუმი (arche დასაწყისი,

ԱՐՔԵԴՈՆԻՈՒՄ (arche սկիզբ,

gone წარმომშობი) ხავსების,

gone ծնունդ) մամուռների,

გვიმრანაირების და სხვ.

պտերանմանների,

მდედრობითი სასქესო

մերկասերմերի և այլն

ორგანო, სადაც მწიფდება

իգական սեռական օրգան,

კვერცხუჯრედი.

որտեղ հասունանում է
ձվաբջիջը:

ასტრობიოლოგია (astron

ԱՍՏՂԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ვარსკვლავი, bios სიცოცხლე,

(astron աստղ, bios կյանք, logos

logos მოძღვრება) მეცნიერება,

ուսմունք) Գիտություն, որի

რომელიც შეისწავლის

ուսումնասիրման առարկան

სიცოცხლის გაჩენას

կյանքի ծագումն է, էվոլյուցիան,

სამყაროში, კოსმოსში და

և տարածումը տիեզերքում;

პლანეტებზე.
ატავიზმი (atavus შორეული

ԱՏԱՎԻԶՄ (atavus հեռավոր

წინაპარი) ორგანიზმში

նախնի) Հետագա սերունդների

შორეულ წინაპართათვის

կառուցվածքում, վաղուց մեռած

დამახასიათებელი ნიშნების

նախնիների

გამოვლენა (მაგ., ადამიანი-

կազմաբնախոսական և

სათვის კუდისებრი დანამატი

հոգեկան գծերի ի հայտ գալը

და სხვ.).

(օրինակ, մարդու պոչանման
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հավելաճուկը այլն):
აუტოსომა (out გარეთ; soma

ԱՈՒՏՈՍՈՄ (out դուրս, soma

სხეული) ნებისმიერი

մարմին) Ցանկացած անսեռ

არასასქესო წყვილი

զույգ քրոմոսոմներ:

ქრომოსომა.
აფაგია (a უარყ. თავსართი, phago

ԱՖԱԳԻԱ (an ժխտական

ვჭამ, ვშთანთქავ) კვების

նախածանց,

phago ուտում եմ,

შეწყვეტა ცხოველების

կլանում եմ) Կերակրման

განვითარების სხვადასხვა

դադարեցում կենդանիների

სტადიებზე, აგრეთვე

զարգացման տարբեր

არახელსაყრელ პირობებში.

փուլերում, ինչպես նաև
անբարենպաստ
պայմաններում:

ბაზიდიომიცეტები (basidia ფუძე,

ԲԱԶԻԴԻՈՄԻՑԵՏՆԵՐ,

mykes სოკო) სოკოების კლასი

ԲԱԶԻԴԱՎՈՐ ՍՆԿԵՐ (basidia

ქუდიანი სოკოები, აბედა

հիմք, mykes սունկ) Սնկերի դաս,

სოკოები და სხვა, რომელთაც

գլխարկավոր սնկեր, ուտելի և

გააჩნიათ გამრავლების

թունավոր սնկեր, որոնք ունեն

განსაკუთრებული, სპორების

բազմացման հատուկ

წარმომქმნელი ორგანოები

օրգաններ` սպորներ

ბაზიდიები.

առաջացնող բազիդիումներ:

ბათობიონტები (bathos სიღრმე,

ԲԱԹՈԲԻՈՆՏՆԵՐ (bathos

bios სიცოცხლე) ორგანიზმები,

խորություն, bios կյանք)

რომლებიც ცხოვრობენ წყლის

Օրգանիզմներ, որոնք ապրում

ღრმა (200-300 მეტრზე ქვევით)

են ջրի խորը (200‐300 մետրից

ფენებში.

ներքև) շերտերում:
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ბაკულოვირუსები (baculine

ԲԱԿՈՒԼՈՎԻՐՈՒՍՆԵՐ (baculine

ჩხირისებრი; virus შხამი)

ձողիկ, ցուպիկանման, virus

ბაკულოვირუსების ოჯახის

թույն) Բակուլովիրուսների

წარმომადგენლებს გააჩნიათ

ընտանիքի

ორჯაჭვიანი რგოლოვანი დნმ.

ներկայացուցիչներն ունեն
երկշղթա օղակաձև ԴՆԹ:

ბალანტიდიუმი (Balantidium

ԲԱԼԱՆՏԻԴԻՈՒՄ (Balantidium կին)

ცოლი) პარაზიტული ინ-

Մակաբուծային

ფუზორიების წარმომადგე-

ինֆուզորիաների

ნელია, რომელიც ბინად-

ներկայացուցիչ, որն ապրում է

რობს ადამიანის მსხვილ

մարդու հաստ աղիքում:

ნაწლავში.
ბაროტოლერანტული

ԲԱՐՈՏՈԼԵՐԱՆՏ ՄԱՆՐԷՆԵՐ

ბაქტერიები (baros მძიმე;

(baros ծանր, tolerantia

tolerantia მოთმინება) ბაქტე-

համբերություն) Մանրէներ,

რიები, რომელთაც ძალუძთ

որոնք ի վիճակի են աճել և

ზრდა და გამრავლება

բազմանալ ինչպես նորմալ

როგორც ნორმალური

մթնոլորտային ճնշման, այնպես

ატმოსფერული წნევის, ასევე

էլ բարձր ճնշման

მაღალი წნევის პირობებშიც.

պայմաններում:

ბაროქორია (baros მძიმე, choreo

ԲԱՐՈՔՈՐԻԱ (Baros ծանր, choreo

ვვრცელდები) სიმძიმის ძალის

տարածվում եմ) Ծանրության

მოქმედებით დიასპორების

ուժի ներգործությամբ

ჩამოცვენა.

դիասպորների թափվելը:

ბატრაქოლოგია (batrrachos

ԲԱՏՐԱՔՈԼՈԳԻԱ (batrrachos

ბაყაყი, გომბეშო, logos

գորտ, դոդոշ, logos ուսմունք)

მოძღვრება) ზოოლოგიის

Կենդանաբանության ճյուղ, որն
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დარგი, რომელიც შეისწავლის

ուսումնասիրում է

წყალხმელეთა ცხოველებს.

ջրացամաքային կենդանիներ:

ბაქტერიები (bakterion ჩხირი)

ՄԱՆՐԷՆԵՐ (bakterion ցուպիկ)

ერთუჯრედიანი მიკროორგა-

Միաբջիջ միկրոօրգանիզմներ,

ნიზმები, რომელთაც არა აქვთ

որոնք չունեն թաղանթով

მემბრანით შემოსაზღვრული

պատած կորիզ: Դրանք բոլորն էլ

ბირთვი. ყველა მათგანს

(բացառությամբ

(გარდა მიკოპლაზმებისა)

միկոպլազմաների) ունեն

გააჩნია უჯრედის კედელი.

բջջային պատ:

ბაქტერიების ინვოლუციური

ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ԻՆՎՈԼՅՈՒՑ-

ფორმები (bakterion ჩხირი, in-

ԻՈՆ ՁԵՎԵՐ (bakterion ձողիկ,

ში, volvo ვაბრუნებ, ვატრია-

ցուպիկ, in - մեջ, volvo վերադա-

ლებ) ამა თუ იმ სახეობის

րձնում եմ, շրջում եմ) Որոշակի

ბაქტერიისათვის უჩვეულო

տեսակի բակտերիաների

უჯრედული ფორმები, რომ-

համար անսովոր բջջային ձևեր,

ლებიც წარმოიქმნებიან

որոնք ձևավորվում են

არახელსაყრელი პირობების

անբարենպաստ պայմանների

გავლენით.

ազդեցության տակ:

ბაქტერიემია (bakterion ჩხირი,

ԲԱԿՏԵՐԵՄԻԱ (bakterion ձողիկ,

haima სისხლი) ბაქტერიების

ցուպիկ, haima արյուն)

არსებობა სისხლში.

Մանրէների առկայություն
արյան մեջ:

ბაქტერიოზა (bakterion ჩხირი)

ԲԱԿՏԵՐԻՈԶ (bakterion ձողիկ)

ბაქტერიებისა და პარკოსანი

Մանրէների և հատիկաընդ-

მცენარეების (კერძოდ, მათი

եղենային բույսերի

კოჟრების) თანაცხოვრება.

(մասնավորապես, դրանց
կոշտուկների)
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համագոյակցություն:
ბაქტერიოლიზი (bakterion

ԲԱԿՏԵՐԻՈԼԻԶ (bakterion ձողիկ,

ჩხირი, lysis დაშლა)

ցուպիկ, lysis քայքայվել)

ბაქტერიების დაშლა, მაგ.,

Բակտերիաների քայքայում,

ბაქტერიოფაგებით,

կազմալուծում, օրինակ,

ლიზოციმით და სხვ.

բակտերիոֆագերով, լիզոցիմուվ
և այլ:

ბაქტერიოლიზინები (bakterion

ԲԱԿՏԵՐԻՈԼԻԶՆԵՐ (bakterion

ჩხირი, lysis დაშლა)

ձողիկ, ցուպիկ, lysis

ანტისხეულები, რომლებიც

տարրալուծում, քայքայում)

კომპლემენტის

Հակամարմիններ, որոնք

მონაწილეობით შლიან

կոմպլեմենտի` բաղադրամասի,

ბაქტერიების უჯრედის

մասնակցությամբ քայքայում են

კედელს და იწვევენ

բակտերիաների բջջային պատը

ბაქტერიოლიზს.

և առաջացնում բակտերիոլիզ:

ბაქტერიოლოგია (bakterion

ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (bakterion

ჩხირი, logos მოძღვრება)

ձողիկներ, logos ուսմունք)

მეცნიერება ბაქტერიების

Գիտություն

შესახებ. მიკრობიოლოგიის

միկրոօրգանիզմների,

ერთ-ერთი დარგია.

մանրէների մասին,
մանրէակենսաբանության մաս:

ბაქტერიოპლანქტონი (bakterion

ԲԱԿՏԵՐԻՈՊԼԱՆԿՏՈՆ (bakterion

ჩხირი, planktos მოხეტიალე)

ձողիկ, ցուպիկ, planktos

პლანქტონის მიკროსკოპული

թափառող) Պլանկտոնի

ფლორა.

մանրադիտակային ֆլորան:

ბაქტერიოსტაზი (bakterion ჩხირი,
stasis დგომა) ბაქტერიების

ԲԱԿՏԵՐԻՈՍՏԱԶ,
ԲԱԿՏԵՐԻԱԿԱՆԳ (bakterion
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ზრდა-გამრავლების შეჩერება

ձողիկ, ցուպիկ, stasis կանգնել)

ფიზიკური ან ქიმიური

Բակտերիաների աճի ու

ფაქტორების საშუალებით.

բազմացման լրիվ դադարը
անբարենպաստ (քիմիական,
ֆիզիկական և այլ) գործոնների
միջոցով:

ბაქტერიოფაგი (bakterion ჩხირი,

ԲԱԿՏԵՐԻՈՖԱԳ (bakterion ձողիկ,

phagos შთანმთქმელი)

ցուպիկ, phagos խժռել)

ვირუსები, რომლებიც

Վիրուսներ, որոնք բազմանում

მრავლდება ბაქტერიებში და

են բակտերիաներում և

ანადგურებს მათ. გამოიყენება

ոչնչացնում նրանց:

სამკურნალო მიზნებისათვის.

Օգտագործվում է բուժման
նպատակներով:

ბაქტერიციდები (bakterion ჩხირი;

ԲԱԿՏԵՐԻՈՑԻԴ (bakterion ձողիկ,

caedo ვკლავ) ნივთიერებები,

ցպիկ, caedo սպանում եմ)

რომელთაც ბაქტერიების

Նյութեր, որոնք օժտված են

მოსპობის უნარი გააჩნიათ.

մանրէասպան հատկությամբ,

მაგ. ანტიბიოტიკები,

օրինակ, հակաբիոտիկները,

ფიტონციდები.

ֆիտոնցիդները:

ბაღლინჯო (Cimex lectularius)

ՓԱՅՏՈՋԻԼ (cimex lectularius)

მწერთა კლასის წარმომად-

Միջատների դասի

გენელი. უმთავრესად მცე-

ներկայացուցիչ: Հիմնականում

ნარეთა მავნებელია, ზოგი-

բույսերի վնասակար է, իսկ

ერთი სახეობა კი ადამიანისა

որոշ տեսակներ` մարդու և

და ცხოველთა პარაზიტი.

կենդանիների մակաբույծ:

ბაცილა (bacillus ჩხირი)
ჩხირისებრი ფორმის

ԲԱՑԻԼ, ՑՈՒՊԻԿ, ԲԱԿԵՂ (bacillus
ձողիկ, ցուպիկ) Ցուպիկաձև
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ბაქტერია.
ბენთოსი (benthos სიღრმე)

մանրէ:
ԲԵՆԹՈՍ (benthos խորություն)

წყალსატევების ფსკერზე

Ջրամբարների հատակին

ბინადარი ორგანიზმების

ապրող օրգանիզմների

ერთობლიობა.

միասնություն:

ბენთოფაგები (benthos სიღრმე,

ԲԵՆԹՈՖԱԳԵՐ (benthos

phagos მშთანმთქმელი)

խորություն, phagos կլանող)

წყალსატევის ფსკერზე

Ջրամբարի հատակում բնակվող

მცხოვრები ორგანიზმებით

օրգանիզմներով սնվող

მკვებავი ცხოველები.

կենդանիներ:

ბიოაკუსტიკა (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈԱԿՈՒՍՏԻԿԱ (bios կյանք,

akustikos სმენითი) ზოოლო-

akustikos լսողական)

გიის დარგი, რომელიც

Կենդանաբանության ճյուղ, որն

სწავლობს ცხოველების

ուսումնասիրում է

ხმოვან სიგნალიზაციას, მათ

կենդանիների ձայնային

ურთიერთობას ბუნებაში

ազդանշանները, նրանց

(ბიოკომუნიკაციას),

հարաբերությունները բնության

ორიენტაციას სივრცეში.

(բիոհաղորդակցությունը) մեջ,
կողմնորոշումը տարածության
մեջ:

ბიოგენეზი (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈԳԵՆԵԶ, ԿԵՆՍԱՍԵՐՈՒՄ

genesis წარმოშობა) თეორია,

(bios կյանք, genesis ծագում)

რომელიც ხსნის ცოცხალი

Տեսություն, որը բացատրում է

ორგანიზმების წარმოქმნას

կենդանի օրգանիզմների

მხოლოდ ცოცხალი

ծագումը միայն կենդանի

ორგანიზმებისაგან.

օրգանիզմներից:

ბიოგეოგრაფია (bios სიცოცხლე,

ԿԵՆՍԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ,
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ge დედამიწა, grapho ვწერ)

ԲԻՈԳԵՈԳՐԱՖԻԱ (bios կյանք,

მეცნიერების დარგი,

ge Երկիր, grapho գրում եմ)

რომელიც სწავლობს

Գիտության բնագավառ, որն

ცხოველების, მცენარეების და

ուսումնասիրում է

მიკროორგანიზმების

կենդանիների, բույսերի և

დედამიწაზე გავრცელების

միկրոօրգանիզմների երկրի

კანონზომიერებებს.

վրա բաշխման
օրինաչափությունները:

ბიოგეოსფერო (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈԳԵՈՍՖԵՐԱ, ԵՐԿՐՈԼՈՐՏ

ge დედამიწა, sphaira სფერო)

(bios կյանք, ge Երկիր, sphaira

დედამიწის გარსი, რომელშიც

ոլորտ) Աշխարհագրական

კონცენტრირებულია მთელი

համակենտրոն թաղանթներ,

პლანეტის ცოცხალი მასა.

որոնցից կազմված է
մոլորակը` Երկիրը:

ბიოგეოფიზიკა (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈԳԵՈՖԻԶԻԿԱ,

ge დედამიწა, physis ბუნება)

ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ (bios կյանք, ge

მეცნიერების დარგი, რომე-

երկիրը, physis բնություն)

ლიც სწავლობს დედამიწაზე

Գիտության բնագավառ, որն

სიცოცხლესთან დაკავშირე-

ուսումնասիրում է Երկրի վրա

ბულ ფიზიკურ პროცესებს.

կյանքի հետ կապված
ֆիզիկական գործընթացները:

ბიოგეოქიმია (bios სიცოცხლე, ge

ԲԻՈԳԵՈՔԻՄԻԱ (bios կյանք, ge

დედამიწა, chemeia ქიმია)

Երկիր, chemeia քիմիա)

მეცნიერების დარგი,

Գիտության բնագավառ, որն

რომელიც ბიოსფეროში

ուսումնասիրում է

მიმდინარე გეოქიმიურ

կենսոլորտում ընթացող

პროცესებში სწავლობს

երկրաքիմիական
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ცოცხალი ორგანიზმების

գործընթացներում կենդանի

როლს.

օրգանիզմների դերը:

ბიოგეოცენოზი (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈԳԵՈՑԵՆՈԶ (bios կյանք, ge

ge დედამიწა, koinos) საერთო

երկիր, koinos ընդհանուր)

ნივთიერებების და ენერგიის

Նյութերի և էներգիայի

ცვლით ერთმანეთთან

փոխանակությամբ կապված,

დაკავშირებული ცოცხალი

կենդանի և անկենդան

ორგანიზმების (მცენარეების,

բաղադրամասերի (բույսերի,

ცხოველების,

կենդանիների,

მიკროორგანიზმების) და

միկրոօրգանիզմների)

არაცოცხალი კომპონენტების

փոխադարձ պայմանավորված

ერთიანი სისტემა.

համալիր է:

ბიოგეოცენოლოგია (bios

ԲԻՈԳԵՈՑԵՆՈԼՈԳԻԱ (bios կյանք,

სიცოცხლე, ge დედამიწა,

ge երկիր, koinos ընդհանուր,

koinos საერთო, logos

logos ուսմունք) Գիտություն,

მოძღვრება) მეცნიერება,

որն ուսումնասիրում է

რომელიც სწავლობს

բիոգեոցենոզի բաղադրիչների

ბიოგეოცენოზების კომპონენ-

փոխադարձ կախվածությունը:

ტებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებას.
ბიოკატალიზი (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈԿԱՏԱԼԻԶ, ԿԵՆՍԱԿԱՏԱԼԻԶ

katalysis დაშლა) ცოცხალ

(bios կյանք, katalysis քայքայում)

ორგანიზმებში მიმდინარე

Կենդանի օրգանիզմներում

ქიმიური რეაქციების

ընթացող քիմիական

დაჩქარება ფერმენტების

ռեակցիաների արագացում

მეშვეობით.

ֆերմենտների միջոցով:
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ბიოკატენა (bios სიცოცხლე;

ԲԻՈԿԱՏԵՆԱ (bios կյանք, catena

catena ჯაჭვი, უწყვეტი რიგი)

շղթա, շարունակական շարք)

ბიოცენოზის კანონზომიერი

Բիոցենոզի կանոնավոր

ცვლა სივრცეში.

փոփոխությունը
տարածքության մեջ:

ბიოკლიმატოლოგია (bios

ԲԻՈԿԼԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ, ԿԵՆՍԱԵ-

სიცოცხლე, klima მხარე, logos

ՂԱՆԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (bios

მოძღვრება) კლიმატური

կյանք, klima թեքություն, logos

ფაქტორების გავლენის

ուսմունք) logos Գիտություն, որն

შესწავლა ცოცხალ

ուսումնասիրում է

ორგანიზმებზე.

կլիմայական գործոնների
ազդեցությունը կենդանի
օրգանիզմների վրա:

ბიოკომუნიკაცია (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱ,

communico ვაკავშირებ)

ԿԵՆՍԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄ (bios

ცხოველების ურთიერთობა

կյանք, communico միացնել)

ერთმანეთთან ინფორმაციის

Կենդանիների հաղորդակցում

გადაცემა ერთი ან სხვადასხვა

միմյանց հետ,

სახეობის ცხოველებს შორის

տեղեկությունների փոխանցում

სპეციალური სიგნალების

միևնույն կամ տարբեր տեսակի

მეშვეობით.

կենդանիների միջև հատուկ
ազդանշանների միջոցով:

ბიოლოგია (bios სიცოცხლე, logos

ԲԻՈԼՈԳԻԱ, ԿԵՆՍԱԲԱ-

მოძღვრება) აერთიანებს

ՆՈՒԹՅՈՒՆ (bios կյանք, logos

მეცნიერებებს ცოცხალი

տեսություն) Համատեղում է

ბუნების, მისი აგებულებისა და

գիտությունները կենդանի

ფუნქციების, წარმოშობის,

բնության, նրա կառուցվածքի և
34

განვითარების, გავრცელების

գործառույթների, ծագման,

და ურთიერთთანაცხოვრების

զարգացման, տարածման

შესახებ.

փոխադարձ
համագոյակցության մասին:

ბიოლოგიზმი (bios სიცოცხლე)

ԲԻՈԼՈԳԻԶՄ (bios կյանք) Բնութ-

სოციალური პროცესებისა და

յան օրինաչափությունները

მოვლენების დაყვანა

հասարակական երևույթների

ბიოლოგიურ მოვლენებამდე.

վրա տարածող ուսմունք:

ბიოლოგიურად აქტიური

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ

ნივთიერებები (bios სიცო-

ՆՅՈՒԹԵՐ (bios կյանքի, logos

ცხლე, logos მოძღვრება)

տեսություն) Կենդանի

ცოცხალი ორგანიზმის მიერ

օրգանիզմների կողմից

გამომეშავებული

արտադրված նյութեր

ნივთიერებები (მაგ.,

(օրինակ, հորմոններ), որոնք

ჰორმონები), რომლებიც

խթանում են նրա զարգացումը

ასტიმულირებენ მის

կամ գործառույթները:

განვითარებას ან ფუნქციებს.
ბიოლოგიური გამოსხივება (bios

ԲԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ` ԿԵՆՍԱԲԱ-

სიცოცხლე, logos მოძღვრება)

ՆԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ (bios

ორგანიზმის მიერ ელექტრო-

կյանք, logos տեսություն)

მაგნიტური, სითბური და სხვა

Օրգանիզմի կողմից

ბუნების სხივების ინდუქციის,

էլեկտրամագնիսական,

აგრეთვე მის მიერ ელექტრო-

ջերմային և այլ բնության

მაგნიტური და სხვა ფიზიკური

ճառագայթների ինդուկցիա,

ველების შექმნის მოვლენა.

ինչպես նաև նրա կողմից
էլեկտրամագնիսական դաշտեր
և այլ ֆիզիկական դաշտեր
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ստեղծելու երևույթը:
ბიოლოგიური იზოლაცია (bios

ԲԻՈԻԶՈԼՅԱՑԻԱ, ԿԵՍԱՄԵ-

სიცოცხლე, logos მოძღვრება;

ԿՈՒՍԱՑՈՒՄ (bios կյանք, logos

isolation განცალკევება)

տեսություն, isolation

ორგანიზმების შეჯვარების

մեկուսացում) Օրգանիզմների

შეუძლებლობა ბიოლოგიური

խաչասերման անհնարի-

მიზეზების გამო.

նությունը կենսաբանական
պատճառներով:

ბიოლოგიური კიბერნეტიკა (bios

ԲԻՈԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱ, ԿԵՆՍԱԿ-

სიცოცხლე, logos მოძღვრება,

ԻԲ-ԵՌՆԵՏԻԿԱ (bios կյանք,

kybernetike მართვის

logos տեսություն, kybernetike

ხელოვნება) კიბერნეტიკის

կառավարման արվեստի)

განხრა, რომელიც სწავლობს

Կիբեռնետիկայի ուղղություն,

ბიოლოგიურ სისტემებში

որն ուսումնասիրում է

მართვისა და ინფორმაციის

կենսաբանական համակարգե-

გადამუშავების კანონზო-

րում կառավարման և տեղեկա-

მიერებებს.

տվության վերամշակման
օրինաչափությունները:

ბიოლოგიური მეთოდი (bios

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ (bios

სიცოცხლე, logos მოძღვრება,

կյանք, logos տեսություն,

methodos კვლევა) მავნე

methodos հետազոտություն)

ორგანიზმების რაოდენობის

Վնասակար օրգանիզմների

შემცირება სხვა ცხოველების,

քանակի նվազեցում այլ

კერძოდ, მტაცებლების,

կենդանիների,

პარაზიტების (ე.წ. სუპერპარა-

մասնավորապես,

ზიტების) მეშვეობით.

գիշատիչների, մակաբույծների
(այսպես կոչված`
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սուպերմակաբույծների)
միջոցով:
ბიოლოგიური ნაყოფიერება (bios

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱ-

სიცოცხლე, logos მოძღვრება)

ԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (bios կյանք,

ცოცხალი ორგანიზმების

logos տեսություն) Կենդանի

ევოლუციურად

օրգա-նիզմների էվոլյուցիայի

ჩამოყალიბებული უნარი

ընթացքում ձևավորված

აანაზღაუროს ბუნებრივი

կարողությունը բազմացման

სიკვდილიანობით

ճանապարհով փոխհատուցել

გამოწვეული დანაკარგი

բնական մահացության

გამრავლების გზით.

հետևանքով հարուցված
կորուստը:

ბიოლოგიური პროგრესი (bios

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ

სიცოცხლე, logos მოძღვრება,

ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ (bios կյանք, logos

progressus წინსვლა, მატება)

տեսություն, progressus

ევოლუციის მიმართულება,

առաջընթաց, աճ) Էվոլյու-ցիայի

რომლის დროსაც

ուղղություն, որի ժամանակ

ცვალებადობას თან სდევს

փոփոխականությանն

სახეობის აყვავება მისი

ուղեկցում է տեսակների

რიცხოვნობის ზრდა, არეალის

ծաղկում, դրա քանա-կական

გაფართოება და ა.შ.

աճ, տարածման շրջանի
ընդլայնում:

ბიოლოგიური რეგრესი (bios

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՏԸՆԹԱՑ

სიცოცხლე, logos მოძღვრება,

(bios կյանք, logos տեսություն,

regressus დაბრუნება, უკუმოძ-

regressus վերադարձ, ետընթաց)

რაობა) ბიოლოგიური

Կենսաբանական առաջընթացի

პროგრესის საწინააღმდეგო

հակառակ գործընթաց: Բնորոշ է
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პროცესი. დამახასიათებელია

անհատների թվաքանակի

ინდივიდთა რიცხოვნების

կտրուկ նվազում (մինչև

მკვეთრი კლება (სრულ

ամբողջական ոչնչացում):

გადაშენებამდე)
ბიოლოგიური საათი (bios

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ

სიცოცხლე, logos მოძღვრება)

(bios կյանք, logos տեսություն)

ცოცხალი ორგანიზმების

Կենդանի օրգանիզմների

დროში ორიენტაციის თვისება,

ժամանակի մեջ կողմնորոշման

უნარი, რაც დაფუძნებულია

ունակություն, որը հիմնված է

უჯრედებში მიმდინარე

բջիջների մեջ ընթացող

ფიზიკური და ქიმიური

ֆիզիկական և քիմիական

პროცესების

պրոցեսների

პერიოდულობაზე.

հաճախականության վրա:

ბიოლოგიური სიკვდილი

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՀ (bios

(სიცოცხლე, logos მოძღვრება)

կյանք, logos տեսություն)

ორგანიზმში ნივთიერებათა

Օրգանիզմում

ცვლის სრული შეწყვეტა,

նյութափոխանակության

რასაც თან ახლავს

ամբողջական դադարեցում, որն

ქსოვილებისა და ორგანოების

ուղեկցվում է հյուսվածքների և

შეუქცევადი ცვლილებები.

օրգանների անդառնալի
փոփոխություններով:

ბიომედიცინა (bios სიცოცხლე;

ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ (bios

medicina მედიცინა) ბიოლო-

կյանք, medicina բժշկություն)

გიურ საფუძვლებზე დაყრ-

Կենսաբանական հիմունքների

დნობილი კლინიკური

վրա հիմնված կլինիկական

მედიცინა.

բժշկություն:

ბიონტი (bion ცოცხალი არსება)

ԲԻՈՆՏ (bion կենդանի արարած)
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ორგანიზმი, რომელიც ევო-

Օրգանիզմ, որը էվոլյուցիայի

ლუციის პროცესში შეგუებუ-

գործընթացում հարմարեցված է

ლია განსაზღვრულ გარემოში

որոշակի միջավայրում

არსებობას. განარჩევენ

գոյությանը: Տարբերակում են

ბიონტების მრავალ ფორმას:

բիոնտների բազմաթիվ ձևեր`

აერობიონტებს, ჰიდრობიონ-

աէրոբիոնտներ,

ტებს და ა.შ.

հիդրոբիոնտներ և այլն:

ბიოპოლიმერები (bios

ԿԵՆՍԱՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐ (bios կյանք,

სიცოცხლე, poly მრავალი,

poly բազմաթիվ, meros մաս)

meros ნაწილი)

Մակրոմոլեկուլյար

მაღალმოლეკულური

կենսաբանական

ბიოლოგიური შენაერთები,

միացություններ, որոնք

რომლებიც წარმოადგენენ

կենդանի օրգանիզմների

ცოცხალი ორგანიზმების

կառուցվածքային սմասեր են

სტრუქტურულ ნაწილებს

հանդիսանում (սպիտակուցներ,

(ცილები, ნუკლეინის მჟავები,

նուկլեինաթթուների,

პოლისაქარიდები და სხვ.).

պոլիսախարիդներ և այլն):

ბიოსპელეოლოგია (bios

ԲԻՈՍՊԵԼՈԼՈԳԻԱ (bios կյանք,

სიცოცხლე, spelaion მღვიმე,

spelaion քարանձավ, logos

logos მოძღვრება) მეცნიერება,

տեսություն) Գիտություն, որն

რომელიც შეისწავლის

ուսումնասիրում է

მღვიმეებში გავრცელებულ

քարանձավներում տարածված

ცოცხალ ორგანიზმებს.

կենդանի օրգանիզմները:

ბიოსფერო (bios სიცოცხლე,

ԿԵՆՍՈԼՈՐՏ (bios կյանք, sphaire

sphaire სფერო) დედამიწის

գունդ) Երկրի թաղանթը, որի

გარსი, რომლის შედგენილო-

կազմը, կառուցվածքը և

ბა, სტრუქტურა და ენერგეტიკა

էներգետիկան սահմանվում են
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განისაზღვრება ცოცხალი

կենդանի օրգանիզմների

ორგანიზმების ერთობლივი

միասնական

ცხოველქმედებით.

կենսագործունեությամբ`
կենդանի օրգանիզմներով
բնակեցված Երկրի թաղանթը:

ბიოტა (biota სიცოცხლე) რომე-

ԲԻՈՏԱ (biota կյանքը) Որևէ

ლიმე ტერიტორიისათვის

տարածքին բնորոշ կենդանի

დამახასიათებელი ცოცხალ

օրգանիզմների

ორგანიზმთა ისტორიულად

պատմականորեն ձևավորված

ჩამოყალიბებული ერთობ-

միասնություն:

ლიობა.
ბიოტექნია (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈՏԵԽՆԻԱ (bios կյանք, techne

techne უნარი, ოსტატობა)

ունակություն, հմտություն)

გარეული სასარგებლო

Վայրի օգտակար կենդանիների

ცხოველების მოშენებისა და

բուծման և բազմացման

გამრავლების ღონისძიებათა

միջոցառումների համակարգ:

სისტემა.
ბიოტექნიკა (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈՏԵԽՆԻԿԱ (bios կյանք, techne

techne უნარი, ოსტატობა)

ունակությունը, հմտություն)

ტექნიკური ხელსაწყოები,

Տեխնիկական

რომლებიც განკუთვნილნი

սարքավորումներ, որոնք

არიან ბიოლოგიური

նախատեսված են

კვლევისათვის.

կենսաբանական
հետազոտությունների համար:

ბიოტექნოლოგია (bios სიცოცხლე, techne ხელოვნება, მეც-

ԲԻՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ,
ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ (bios
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ნიერება, logos მოძღვრება) იმ

կյանք, techne արվեստ,

მეთოდების ერთობლიობა,

գիտություն, logos տեսություն)

რომელთა საშუალებით იღე-

Այն մեթոդների միասնություն,

ბენ ადამიანისათვის საჭირო

որոնց միջոցով ստանում են

პროდუქტებს (სხვადასხვა

մարդկանց համար

წამლებს, ანტიბიოტიკებს).

անհրաժեշտ ապրանքներ
(դեղորայք, հակաբիոտիկներ):

ბიოტიპი (bios სიცოცხლე, typos

ԲԻՈՏԻՊ, ԿԵՆՍԱՏԻՊ (bios կյանք,

ანაბეჭდი, ნიმუში)

typos հետք, նմուշ)

ორგანიზმების ჯგუფი,

Օրգանիզմների խումբ, որոնք

რომელთაც გააჩნიათ მსგავსი

ունեն նման գենոտիպ և

გენოტიპი და ფენოტიპი (მაგ.,

ֆենոտիպ (օրինակ, կլոնը

კლონი მცენარეებში).

բույսերի մեջ):

ბიოტოპი (bios სიცოცხლე, topos

ԲԻՈՏՈՊ (bios կյանք, topos վայր)

ადგილი) ბიოსფეროს

Երկրի մակերևույթի (ցամաքի

ნაწილი, რომელსაც გააჩნია

կամ ջրամբարի) տեղամաս, որն

ერთგვაროვანი აბიოტური

ունի միջավայրի նույնատեսակ

პირობები (კლიმატი,

աբիոտիկ պայմաններ (ռելիեֆ,

რელიეფი და სხვ.).

կլիմա, հողեր):

ბიოტოქსინები (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (bios կյանք,

toxikon შხამი) ცოცხალი

toxikon թույն) Կենդանի

ორგანიზმების მიერ

օրգանիզմների կողմից

გამოყოფილი შხამიანი

արտադրված թունավոր

ნივთიერებები.

նյութեր:

ბიოტროფები (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈՏՐՈՊՆԵՐ,

trophe კვება) ორგანიზმები,

ԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՆԵՐ (bios կյանք,

რომლებიც იკვებებიან

trophe սնունդ), Օրգանիզմներ,
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ცოცხალი ორგანიზმებით.

որոնք սնվում են կենդանի
օրգանիզմներով:

ბიოფიზიკა (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈՖԻԶԻԿԱ, ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ

physis ბუნება) მეცნიერება,

(bios կյանք, physis բնություն)

რომელიც შეისწავლის

Գիտություն, որն

ცოცხალ ორგანიზმში

ուսումնասիրում է կենդանի

მიმდინარე ფიზიკურ და

օրգանիզմներում ընթացող

ქიმიურ პროცესებს.

ֆիզիկական և քիմիական
գործընթացները:

ბიოქიმია (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈՔԻՄԻԱ, ԿԵՍԱՔԻՄԻԱ (bios

chemeia ქიმია) მეცნიერება,

կյանք, chemeia քիմիա)

რომელიც შეისწავლის

Գիտություն, որն

ცოცხალ ორგანიზმებში

ուսումնասիրում է կենդանի

შემავალი ნივთიერებების

օրգանիզմների մեջ մտնող

ქიმიურ სტრუქტურას.

քիմիական նյութերի
կառուցվածքը:

ბიოცენოზი (bios სიცოცხლე,

ԲԻՈՑԵՆՈԶ (bios կյանք, koinos

koinos საერთო) მიკროორ-

ընդհանուր)

განიზმების, სოკოების, მცენა-

Միկրոօրգանիզմների, սնկերի,

რეებისა და ცხოველების

բույսերի և կենդանիների

ერთობლიობა, რომლებიც

համախումբ, որոնք բնակվում

არსებობენ ხმელეთის ან

են ցամաքի կամ ջրամբարի այս

წყალსატევის მეტ-ნაკლებად

կամ այն չափով միատարր

ერთგვაროვან არეალში.

հատվածներում:

ბიოციდი (bios სიცოცხლე, caedo

ԲԻՈՑԻԴՆԵՐ (bios կյանք, caedo

ვკლავ) ნივთიერება,

սպանում եմ) Նյութ, որը

რომელიც სპობს ყოველივე

ոչնչացնում է ամեն մի կենդանի
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ცოცხალს.
ბლასტომერები (blastos

բան:
ԲԼԱՍՏՈՄԵՐՆԵՐ (blastos ծիլ,

ყლორტი, ღივი, meros

ընձյուղ, meros մաս)

ნაწილი) ემბრიონული

Սաղմնային բջիջների

უჯრედების ზოგადი

ընդհանուր անվանումը:

დასახელება.
ბლასტოცისტა (blastos ყლორტი,

ԲԼԱՍՏՈՑԻՍՏ (blastos ծիլ, ընձյուղ,

ღივი, kystis ბუშტი) ადამიანის

kystis փուչիկ) Մարդկանաց և այլ

და სხვა ძუძუმწოვრების ჩანა-

կաթնասունների պտղի

სახის განვითარების სტადია,

զարգացման փուլ, որն

რომელიც წარმოიქმნება

առաջանում է բեղմնավորված

განაყოფიერებული კვერცხის

ձվի բաժանման հետևանքով:

დაყოფის შედეგად.
ბლასტულა (blastos ყლორტი,

ԲԼԱՍՏՈՒԼԱ (blastos ծիլ, ընձյուղ)

ღივი) მრავალუჯრედიანი

Բազմաբջիջ օրգանիզմի սաղմի

ორგანიზმის ჩანასახის

զարգացման փուլերից մեկը:

განვითარების ერთ-ერთი
სტადია.
ბრაქიოზავრები (Brachiosauria)

ԲՐԱԽԻՈԶԱՎՐ (Brachiosauria)

მეზოზოური ერის ნამარხი

Մեզոզոյան դարաշրջանի

მსხვილი ქვეწარმავალები.

ոչնչացած խոշորագույն
սողուններ:

ბრიობიონტები (brion ხავსი, bios

ԲՐԻՈԲԻՈՆՏՆԵՐ (brion մամուռ,

სიცოცხლე) ხავსის საფარის

bios կյանք)

ბინადრები.

Մամռածածկույթներում
բնակվող կենդանիներ:

ბუნება არაცოცხალი და

ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ` անկենդան և
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ცოცხალი სამყაროს ერთიანი,

կենդանի աշխարհի

ურთიერთდაკავშირებული

միասնական, փոխկապակցված

სისტემების კომპლექსი

համակարգերի համալիր

(ბიოსფერო, აბიოსფერო,

(կենսոլորտ,

ტექნოსფერო,

կենսաոլորտազուրկ,

ანთროპოსფერო და სხვ.).

տեխնոլորտ, մարդոլորտ և
այլն).

გადაშენება პროცესი, რომელიც

ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` գործընթաց, ինչը

გამოწვეულია რეპროდუქციის

պայմանավորված է

შეჩერებით ან მკვეთრი

վերարտադրության

დაცემით და მაღალი

դադարեցմամբ կամ կտրուկ

სიკვდილიანობით, რის

անկմամբ և բարձր մահացու-

შედეგადაც პოპულაციის

թյամբ, որի արդյունքում

რიცხოვნება მკვეთრად

կտրուկ կերպով նվազում է

მცირდება.

պոպուլյացիայի թիվը:

გამაფრთხილებელი

Զգուշացնող գունավորում` որոշ

შეფერილობა ზოგიერთი

կենդանիների սուր գույներ,

ცხოველის მკვეთრი ფერები,

ինչով ուտելու համար ոչ

რითიც საკვებად უვარგისი

պիտանի կենդանիները

ცხოველები მიანიშნებენ

զգուշացնում են գիշատիչներին

მტაცებლებს ამის შესახებ.

դրա մասին:

გამეტები (gamete ცოლი, gametes

ԳԱՄԵՏՆԵՐ (gamete կին, gametes

ქმარი) მდედრობითი და

ամուսին) իգական և արական

მამრობითი სასქესო უჯრედე-

վերարտադրողական բջիջներ,

ბი, კვერცხუჯრედი და სპერმა-

ձվաբջիջ և սպերմատոզոիդ,

ტოზოიდი, რომლებიც ერთ-

որոնց միաձուլման արդյունքում

მანეთთან შერწყმის საშუალე-

ձևավորվում է զիգոտ:
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ბით წარმოქმნიან ზიგოტას.
გამეტოგენეზი (gamete ცოლი,

ԳԱՄԵՏՈԳԵՆԵԶ (gamete կին,

gametes ქმარი, genesis

gametes ամուսին, genesis

წარმოშობა) სასქესო

ծագում) Սեռական բջիջների

უჯრედების წარმოქმნის

զարգացման գործընթաց

პროცესი (სპერმატოგენეზი,

(սպերմատոգենեզ, օվոգենեզ),

ოვოგენეზი), რასაც ადგილი

որը տեղի է ունենում սեռական

აქვს გონადებში.

գեղձերում` սերմնարաններում
և ձվարաններում:

გამეტოფიტი (gamete ცოლი,

ԳԱՄԵՏՈՖԻՏ (gamete կին, gametes

gametes ქმარი, phyton მცენა-

ամուսին, phyton բույս)

რე) სქესობრივი თაობა მცენა-

Սեռական սերունդ բույսերի

რეთა სასიცოცხლო ციკლში,

սեռական ցիկլում, որը

რომელიც ვითარდება

զարգանում է սերունդների

თაობათა მორიგეობით.

հերթագայությամբ:

გამეტოციტები (gamete ცოლი,

ԳԱՄԵՏՈՑԻՏՆԵՐ (gamete կին,

gametes ქმარი, kytos უჯრედი)

gametes ամուսին, kytos բջիջ)

არადიფერენცირებული

Չդիֆերենցված բջիջներ`

უჯრედები – ოვოციტები და

օվոցիտներ և

სპერმატოციტები, რომელთა

սպերմատոցիտներ, որոնց

გაყოფის შედეგადაც

բաժանման արդյունքում

წარმოიქმნება გამეტები.

առաջանում են գամետները:

გამონები (gamos ქორწინება)

ԳԱՄՈՆՆԵՐ (gamos

სასქესო უჯრედებიდან

ամուսնություն) Սեռական

გამოყოფილი ნივთიერებები

բջիջներից անջատված նյութեր

(გინო და ანდროგამონები),

(գինո և անդրոգամոններ),

რომლებიც ხელს უწყობენ

որոնք նպաստում են ձվաբջջի
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სპერმატოზოიდისა და

և սպերմատոզոիդի

კვერცხუჯრედის შერწყმას.

միաձուլմանը:

გამსვლელი თევზები

ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ՁԿՆԵՐ (սերնդի

გამრავლებისათვის მაღლა

համար բարենպաստ

მდინარეებში ამავალი

պայմանների որոնման մեջ)

(ორაგულისებრნი,

վերարտադրության համար

ზუთხისებრნი, ქაშაყი და სხვ.)

գետերով վեր լողացող

ან მდინარეებიდან ზღვაში

(սաղմոն, թառափանմաններ,

მიმავალი (ზოგიერთი

ծովատառեխ և այլն) կամ

კობრისებრი, გველთევზა)

գետերից ծովը գնացող (որոշ

თევზი.

ծածանանմաներ, օձաձուկ)
ձկներ:

განაყოფიერება (fertilizatio)

ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՈՒՄ (fertilizatio)

სპერმატოზოიდისა და

ձվաբջջի և սպերմատոզոիդի

კვერცხუჯრედის შერწყმის

միաձուլման գործընթաց, որի

პროცესი, რომლის დროსაც

ժամանակ առաջանում է

წარმოიქმნება ზიგოტა.

զիգոտը:

განგური ფრინველებში ბუმბუ-

Թռչունների մոտ փետրաթափո-

ლის და ძუძუმწოვრებში

ւթյան և կաթնասունների մոտ

ბალნის პერიოდული ცვლა.

մազածածկույթի պարբերական
փոփոխման պրոցես:

განვითარების ბიოლოგია

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆ-

ბიოლოგიური მეცნიერება,

ՈՒԹՅՈՒՆ` կենսաբանական

რომელიც ყოველმხრივ

գիտություն, որը
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შეისწავლის ორგანიზმების

բազմակողմանիորեն

ინდივიდუალური განვი-

ուսումնասիրում է

თარების კანონზომიერებებს.

օրգանիզմների անհատական
զարգացման
օրինաչափությունները:

განვითარების მანკები ორგანიზ-

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐ` օրգա-

მის ნორმალური აგებულე-

նիզմի նորմալ կառուցվածքից

ბიდან გადახრა, რასაც

շեղում, որոնք տեղի են ունենում

ადგილი აქვს ემბრიონულ

ներարգանդային զարգացման

პერიოდში, ხოლო უფრო

շրջանում, և ավելի հազվադեպ`

იშვიათად – დაბადების

ծնվելուց հետո:

შემდეგ.
გარეგანი მონელება მონელების

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ`

ფორმა, როდესაც საკვები

մարսողության ձև, երբ սնունդը

ნაწილობრივ ცხოველის სხეუ-

մասամբ մարսվում է կենդանու

ლის გარეთ მოინელება. ახა-

մարմնից դուրս:

სიათებთ ობობებს, ფიტოპა-

սարդերին, ֆիտոմակաբույծ

რაზიტულ ნემატოდებს და ა.შ.

նեմատոդներին և այլն:

გასტრულა (gaster კუჭი)

Դա բնորոշ է

ԳԱՍՏՐՈՒԼԱ (gaster ստամոքս)

მრავალუჯრედიანი

Բազմաբջիջ կենդանիների

ცხოველების ემბრიონული

սաղմնային զարգացման փուլ:

განვითარების ერთ-ერთი
სტადია.
გასტრულაცია (gaster კუჭი)

ԳԱՍՏՐՈՒԼԱՑԻԱ (Gaster

გასტრულის წარმოქმნის

ստամոքս) Գաստրուլայի

პროცესი.

ձևավորման գործընթացը:

გეიტონოგამია (geitos მეზობელი,

ԳԵԻՏՈՆՈԳԱՄԻԱ (geitos հարևան,
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gamos ქორწინება) მცენარის

gamos ամուսնություն) Բույսի

ყვავილის დამტვერვა იმავე

ծաղկի փոշոտում նույն բույսի

მცენარის სხვა ყვავილის

այլ ծաղկի փոշու միջոցով:

მტვრის მეშვეობით.
გემელოლოგია (gemellus

ԳԵՄԵԼՈԼՈԳԻԱ (gemellus զույգը,

წყვილი, logos მოძღვრება)

logos տեսություն)

ბიოლოგიის და მედიცინის

Կենսաբանության և բժշկության

დარგი, რომელიც სწავლობს

բնագավառ, որն

ტყუპების წარმოშობას, მათ

ուսումնասիրում է

მსგავსებას და განსხვავებას.

երկվորյակների ծագումը,
նրանց նմանությունները և
տարբերությունները:

გენეალოგია (genealogia

ԳԵՆԵԱԼՈԳԻԱ, ՏՈՀՄԱԲԱՆ-

საგვარეულო ნუსხა) დისციპ-

ՈՒԹՅՈՒՆ (genealogia

ლინა, რომელიც სწავლობს

տոհմածառ) Առարկա, որն

ადამიანისა და ცხოველების

ուսումնասիրում է մարդկանց և

გვარტომობას, მათ ისტორიას.

կենդանիների
տոհմաբանությունը, նրանց
պատմությունը:

გენების დრეიფი (drift ნელი

ԳԵՆԵՐԻ ԴՐԵՅՖ (drift դանդաղ

დინება) პოპულაციის გენეტი-

հոսք) Պոպուլյացիայի

კური სტრუქტურის (გენების

գենետիկական կառուցվածքի

სიხშირის) ცვლილება ნებისმი-

(գեների հաճախականության)

ერი შემთხვევითი მიზეზის

փոփոխություն ցանկացած

შედეგად.

պատահական պատճառի
հետևանքով:

გენერაცია (generatio დაბადება,

ԳԵՆԵՐԱՑԻԱ (generatio ծնունդ,
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გამრავლება) წინა თაობების

բազմացում) Նախորդ

ინდივიდების ყველა უშუალო

սերունդների անհատների բոլոր

შთამომავალი.

անմիջական հետնորդները:

გენერაციული ორგანოები

ԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ՕՐԳԱՆՆԵՐ

(generatio დაბადება,

(generatio ծնունդ, բազմացում)

გამრავლება) გამრავლების

Վերարտադրողական կամ

ორგანოები.

սեռական բազմացման
օրգաններ:

გენეტიკა (genesis წარმოშობა)

ԳԵՆԵՏԻԿԱ, ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱ-

მეცნიერების დარგი, რომე-

ՆՈՒԹՅՈՒՆ (Genesis ծագումը)

ლიც შეისწავლის ორგანიზმე-

Գիտության ճյուղ, որն

ბის მემკვიდრულობისა და

ուսումնասիրում է

ცვალებადობის კანონზო-

օրգանիզմների ծագումն ու

მიერებებს.

զարգացումը,
փոփոխականությունն ու
ժառանգականությունը:

გენეტიკური ანალიზი (genesis

ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶ (genesis

წარმოშობა, analysis დაშლა,

ծագում, analysis վերլուծում,

დანაწევრება) ორგანიზმის

մասնատում) Օրգանիզմի

მემკვიდრული ცვლილებების

ժառանգական

შემსწავლელი მეთოდების

փոփոխություններն

ერთობლიობა.

ուսումնասիրող մեթոդների
ամբողջություն:

გენეტიკური ბალანსი (genesis

ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԲԱԼԱՆՍ (genesis

წარმოშობა; balance სასწორი)

ծագում, balance

გენების, ქრომოსომების და

հավասարակշռել, կշեռք)

გენომების გაწონასწორებული

Գեների, քրոմոսոմների և
49

ერთობლიობა გამეტებსა და

գենոմների հավասարակշռված

ზიგოტაში.

միասնություն գամետներում և
զիգոտում:

გენეტიკური ბანკი (genesis წარმო-

ԳԵՆԵՏԻԱԿԱԿՆ ԲԱՆԿ (genesis

შობა) ცხოველების და მცენა-

ծագում) Կենդանիների և

რეების სხვადასხვა ქსოვილე-

բույսերի տարբեր

ბის, ორგანოების, სომატური

հյուսվածքների, օրգանների,

და სასქესო უჯრედების და სხვ.

սոմատիկ և

სპეციალური საცავი.

վերարտադրողական բջիջների
և այլն հատուկ պահոց:

გენეტიკური კოდი (genesis

ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԿՈԴ (genesis

წარმოშობა, code პირობითი

ծագում, code պայմանական

შემოკლებების ნაკრები)

հապավումների հավաքածու)

გენეტიკური ინფორმაციის

Ժառանգական ինֆորմացիայի

დაშიფრვის სისტემა.

ծածկագրման համակարգ:

გენი (genos დაბადება, წარმოშო-

ԳԵՆ (genos ծնվել, ծագել)

ბა) მემკვიდრული ინფორმა-

Ժառանգական

ციის სტრუქტურული და ფუნქ-

տեղեկությունների

ციური ელემენტარული ერთე-

կառուցվածքային եւ

ული, რომელიც წარმოადგენს

ֆունկցիոնալ տարրական

ბირთვის დნმ-ის (ზოგიერთი

միավոր, որը հանդիսանում է

ვირუსის რნმ-ის) მოლეკულის

կորիզի ԴՆԹ-ի (որոշ

მონაკვეთს, ლოკუსს.

վիրուսների ՌՆԹ-ի) մոլեկուլի
հատված, լոկուս:

გენიტალიები (gigno წარმოვშობ,
ვბადებ) სასქესო ორგანოები.

ԳԵՆԻՏԱԼԻԱՆԵՐ, ՍԵՌԱԿԱՆ
ՕՐԳԱՆՆԵՐ (gigno
առաջացնում եմ, ծնում եմ)
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Սեռական օրգաններ:
გენოთერაპია (genos და ბადება,

ԳԵՆՈԹԵՐԱՊԻԱ (genos ծնում,

წარმოშობა, therapeia

ծագում therapeia բուժում)

მკურნალობა) „ავადმყოფი

«Հիվանդ գեների» բուժում:

გენების“ მკურნალობა.
გენომი (genos დაბადება) გენთა

ԳԵՆՈՄ (genos ծնվել) Գեների

ერთობლიობა, რომელიც

ամբողջություն, որը բնորոշ է

დამახასიათებელია ამა თუ იმ

այս կամ այն տեսակի

სახეობის ორგანიზმის

օրգանիզմների քրոմոսոմների

ქრომოსომთა ჰაპლოიდური

հապլոիդային հավաքածուին:

კომპლექტისათვის.
გენომური მუტაციები (genos

ԳԵՆՈՄԱՅԻՆ ՄՈՒՏԱՑԻԱՆԵՐ

დაბადება; mutatio ცვლილება)

(genos ծնվել, mutatio

კარიოტიპში ქრომოსომების

փոփոխություն) Կարիոտիպում

რაოდენობის დარღვევა.

քրոմոսոմների քանակի
խանգարումներ:

გენოტიპი (genos დაბადება, typos

ԳԵՆՈՏԻՊ (genos ծնվել, typos

ანაბეჭდი, ნიმუში) ამა თუ იმ

կերպար, նմուշ) Այս կամ այն

ინდივიდისათვის

անհատին բնորոշ ալելային

დამახასიათებელი ალელური

գեների համախմբվածություն:

გენების ერთობლიობა.

Օրգանիզմի ժառանգական
հիմքը:

გენოფენები (genos დაბადება,

ԳԵՆՈՖԵՆՆԵՐ (genos ծնվել,

წარმოშობა, phaino ვუჩვენებ,

ծագել, phaino ցուցաբերում եմ,

ვავლენ) ერთი და იმავე

դրսևորում եմ) Միևնույն

გენოტიპის რეაქციის ტიპები.

գենոտիպի ռեակցիայի
տեսակներ:
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გენოფონდი (genos დაბადება,

ԳԵՆՈՖՈՆԴ (genos ծնվել, ծագել,

წარმოშობა, fond დაარსება,

fond հիմք)

საფუძველი) სახეობის ან

պոպուլյացիայի գեների

პოპულაციის გენების ერთობ-

համախումբ այս խմբի

ლიობა ამ ჯგუფის ორგანიზ-

օրգանիզմներին բնորոշ

მებისათვის დამახასიათებელი

մուտացիայի

მუტაციის სიხშირით.

հաճախականությամբ:

გენური მუტაციები მჟღავნდებიან

Տեսակի կամ

ԳԵՆԱՅԻՆ ՄՈՒՏԱՑԻԱՆԵՐԸ

მოლეკულურ დონეზე. მათი

դրսևորվում են մոլեկուլային

საფუძველია დნმ-ის

մակարդակում: Դրանց հիմքը

მოლეკულების ცვლილებები.

ԴՆԹ-ի մոլեկուլների
փոփոխություններն են:

გენური ინჟინერია (genos

ԳԵՆԱՅԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԻԱ, ԳԵՆԱ-

დაბადება, წარმოშობა,

ՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

enginery მექანიკური

(genos ծնվել, ծագել, enginery

მოწყობილობა, მანქანები)

մեխանիկական սարքավորո-

ორგანიზმიდან (უჯრედიდან)

ւմներ, մեքենաներ) Օրգանիզմից

გენების გამოყოფა, გენებზე

(բջջից) գեների առանձնացում,

მანიპულაციების

մանիպուլյացիաների

განხორციელება და სხვა

ենթարկում և ներմուծում այլ

ორგანიზმებში შეყვანა.

օրգանիզմներ:

გეოფილები (ge მიწა, დედამიწა,

ԳԵՆՈՖԻԼՆԵՐ (ge հող, Երկիր,

phileo მიყვარს) ორგანიზმები

phileo սիրում եմ) Օրգանիզմներ

(ჩვეულებრივ, ცხოველები),

(սովորաբար կենդանիներ),

რომელთა სასიცოცხლო

որոնց կենսացիկլի մի մասն

ციკლის ერთი ნაწილი

ընթանում է հողում (օրինակ,

აუცილებლად მიმდინარეობს

մայիսյան բզեզի որդերը և
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ნიადაგში (მაგ., მაისის ხოჭოს

թրթուրները):

მატლები და ჭუპრები).
გეოქსენები (ge მიწა, დედამიწა,

ԳԵՈՔՍԵՆՆԵՐ (ge հող, Երկիր,

xenos უცხო) ცხოველები,

xenos խորթ) Կենդանիներ,

რომლებიც მიწაში პოულობენ

որոնք ժամանակավոր

დროებით თავშესაფარს

ապաստան են գտնում հողի

(ტარაკანისებრნი,

մեջ (խավարա-սերներ,

მღრღნელები და სხვ.).

կրծողներ այլն):

გეოჰელმინთები (ge მიწა,

ԳԵՈՀԵԼՄԻՆԹՆԵՐ (ge հող,

დედამიწა, helmins ჭია)

Երկիր, helmins որդ)

პარაზიტული ჭიები, რომელთა

Մակաբուծական որդեր, որոնց

განვითარების ერთ-ერთი

զարգացման փու-լերից մեկն

ფაზა ნიადაგში მიმდინარეობს.

ընթանում է հողի մեջ:

გველგესლასებრნი (Viperidae)

ԻԺԵՐ (Viperidae) Սողունների դասի

ქვეწარმავალთა კლასის,

թեփուկավորների կարգի օձերի

გველების რიგის ერთ-ერთი

ենթակարգի ընտանիք:

ოჯახია. მოიცავს 58 სახეობას.

Ներառում է 58 ցեղ:

გველები (Serpentes. Ophidia)

ՕՁԵՐ (Serpentes. Ophidia)

ქვეწარმავლების ანუ

Սողունների դասի

რეპტილიების კლასის ერთ-

թեփուկավորների կարգի

ერთი რიგი. ცნობილია 3000-

ենթակարգ: Հայտնի է

მდე სახეობა, მათგან

3000 տեսակ, որոնցից 400‐ը`

დაახლოებით 400 შხამიანია.

թունավոր:

გველის შხამი შხამიანი გველების

շուրջ

ՕՁԻ ԹՈՒՅՆ` թունավոր օձերի

სანერწყვე ჯირკვლების

թույնն արտադրվում է գլխի 2

ტოქსიკური გამონაყოფი. ეს

կողմերում տեղադրված

არის უფერო, მოყვითალო ან

հատուկ գեղձերում: Դա
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მომწვანო ფერის სითხე.

անգույն, դեղնավուն կամ

შეიცავს ალბუმინებს,

կանաչավուն հեղուկ է:

გლობულინებს, ფერმენტებს,

Պարունակում է ալբումիններ,

მარილებს და სხვა.

գլոբուլիններ, ֆերմենտներ,
աղեր և այլն:

გველხოკერა (Ophisaurus apodus)

ԴԵՂՆԱՓՈՐԻԿ (Ophisaurus apodus)

უფეხო ხვლიკი, 1,5 მ-მდე

Լորտու, անոտ մողես,

სიგრძის. საქართველოში

իլիկամողեսների ընտանիքի,

თითქმის ყველგან გვხვდება.

զրահավոր իլիկամողեսների

იკვებება მწერებით და

ցեղի մողես, 1.5 մետր

მოლუსკებით.

երկարությամբ: Վրաստանում
հանդիպում է գրեթե ամենուր:
Սնվում է

միջատներով և

կակղամորթերով:
გიგანტოზავრი (gigantos

ԳԻԳԱՆՏՈԶԱՎՐ, ՊԵԼՈԶԱՎՐ

ბუმბერაზი, საუროს ხვლიკი)

(gigantos հսկայական մողես)

35 მ-მდე სიგრძის

Շուրջ 35 մ երկարությամբ

გადაშენებული ქვეწარმავალი

ոչնչացած սողուն

დინოზავრების ჯგუფიდან.

դինոզավրերի խմբից:

გიგანტოპითეკი (Gigantopithecus)

ԳԻԳԱՆՏՈՊԻՏԵԿ (Gigantopithecus)

უმაღლესი პრიმატების გადა-

Բարձրակարգ պրիմատների

შენებული წარმომადგენელი.

ոչնչացած ներկայացուցիչ:

გინანდრია (gyne ქალი, aner

ԳԻՆԱՆԴՐԻԱ (gyne կին, aner

მამაკაცი) ქალებში მეორეული

տղամարդ) Կանանց մեջ

მამრობითი სასქესო ნიშნების

երկրորդային արական

განვითარება.

սեռական հատկանիշների
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զարգացում:
გლოქიდები (glochis ისრის

ԳԼՈԿԻԴՆԵՐ (glochis սլաքի ծայր,

წვერი, ეკალი) მტკნარი წყლის

փուշ) Քաղցրահամ ջրերի

ორსაგდულიანი მოლუსკების

կակղամորթերի

პარაზიტული მატლები.

մակաբուծական որդեր:

ბინადრობენ თევზების

Բնակվում են ձկների

ლაყუჩებსა და კანზე.

թեփուկների և մաշկի վրա:

გრამიციდინი ანტიბიოტიკი,

ԳՐԱՄԻՑԻԴԻՆ` հակաբիոտիկ,

რომელსაც გამოყოფენ

որն անջատում են բնահողի

ნიადაგის ბაქტერიები.

մանրէները:

დაბერება ორგანიზმის

ԾԵՐԱՑՈՒՄ` օրգանիզմի

ასაკობრივი ცვლილებების

տարիքային

კანონზომიერი პროცესი.

փոփոխությունների օրինաչափ
գործընթաց:

დამტვერვა მცენარის ყვავილის

ՓՈՇՈՏՈՒՄ` բույսերի

მტვრის მარცვლების

բեղմնավորումը փոշոտվելու

მოხვედრა ბუტკოს დინგზე.

միջոցով, ծաղկափոշու

ყვავილოვან მცენარეთა

հատիկների միավորումը

სქესობრივი გამრავლების

վարսանդի սերմնահատիկների

ფორმა.

հետ: Ծաղկավոր բույսերի
սեռական բազմացման ձև:

დანაწევრება განაყოფიერე-

ՏՐՈՀՈՒՄԸ բեղմնավորված

ბული კვერცხუჯრედის

ձվաբջջի (զիգոտի) միտոզային

(ზიგოტის) თანმიმდევრული

բաժանումն է բլաստոմերների,

მიტოზური დაყოფა ბლასტო-

ինչի հետևանքով նրա

მერებად, რის შედეგადაც იგი

(ձվաբջջի) չափերը չեն

(კვერცხუჯრედი) მოცულობაში

մեծանում:
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არ მატულობს.
დარვინიზმი დედამიწის ორგანუ-

ԴԱՐՎԻՆԻԶՄԸ Երկրի

ლი სამყაროს ევოლუციის

օրգանական աշխարհի

(განვითარების) თეორია,

էվոլյուցիայի (զարգացման)

მოძღვრება, რომელიც

տեսությունն է, որը

ჩამოაყალიბა დარვინმა.

ձևակերպված է Դարվինի
կողմից:

დეგენერაცია (degenero

ԴԵԳԵՆԵՐԱՑԻԱ, ԱՅԼԱՍԵՐՈՒՄ

გადავგვარდები) ორგანოთა

(degenero այլասերում)

ან ქსოვილთა სტრუქტურის

Օրգանների կամ

გამარტივება ონტოგენეზში.

հյուսվածքների կառուցվածքի

მაგ., ბაყაყის თავკომბალას

պարզեցում նրա` պատմական

კუდის გაქრობა.

զարգացման ընթացքում:
Օրինակ, գորտի շերեփուկի
պոչի անհետացումը:

დეგრადაცია (de გამოყოფა,

ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱ (de առանձնացում,

გამოცალკევება, gradus

անջատում, gradus աստիճան)

საფეხური) ცხოველებისა და

կենդանիների և բույսերի

მცენარეების მორფოლოგი-

ձևաբանական և ֆունկցիոնալ

ური და ფუნქციური მაჩვენებ-

ցուցանիշների պարզեցում

ლების გამარტივება არსებო-

գոյության պայմանների

ბის პირობების შეცვლის გამო.

փոփոխության պատճառով:

დევიაცია (deviatio გადახრა)

ԴԵՎԻԱՑԻԱ (deviatio շեղում)

ორგანოების ფილოგენეზური

Օրգանների ֆիոգենեզային

ცვლილება, რაც განპირობე-

փոփոխոություն, որը

ბულია მათი ინდივიდუალური

պայմանավորված է դրանց

განვითარების რომელიმე

անհատական զարգացման
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შუალედური სტადიის

որևէ միջանկյալ փուլի

შეცვლით.

փոփոխմամբ:

დეზაგრეგაცია (des უარყოფა,

ԴԵԶԱԳՐԵԳԱՑԻԱ (des ժխտում,

მოსპობა, მოშორება, aggre-

ոչնչացում, հեռացում,

gation შეერთება, მიერთება)

aggregation միաձուլում,

მრავალუჯრედიანი სტრუქ-

միացում) Բազմաբջիջ

ტურის, აგრეგატის დაშლა

կառուցվածքը, ագրեգատի

შემადგენელ ნაწილებად.

մասնատում բաղկացուցիչ
մասերի:

დეზინსექცია (des უარყოფა,

ԴԵԶԻՆՍԵԿՑԻԱ,

მოსპობა, მოშორება, insecta

ՄԻՋԱՏԱԶԵՐԾՈՒՄ ((des

მწერი) ფეხსახსრიანებთან

ժխտում, ոչնչացում, հեռացում,

ბრძოლის მეთოდი და

Insecta միջատր)

ღონისძიება.

Հոդվածոտանիների դեմ
պայքարի մեթոդ և
միջոցառում:

დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა

ԴԵԶՈՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹ

(დნმ) ნუკლეინის მჟავების

ՈՒ (ԴՆԹ) Նուկլեինաթթուների

ერთ-ერთი ტიპი, რომელსაც

մի տեսակ, որն ունի

უნივერსალური გავრცელება

համընդհանուր տարածում

აქვს ცოცხალ სამყაროში. იგი

կենդանի աշխարհում: Այն

შედგება ნუკლეოტიდებისაგან.

բաղկացած է նուկլեոտիդներից:

დეიტეროტოკია (deuteros მეორე,

ԴԵԻՏԵՌՈՏՈԿԻԱ (deuteros

შემდგომი, tokos მშობირობა)

երկրորդ, հաջորդ, tokos

პართენოგენეზური თაობა,

ծննդաբերում)

რომელიც შედგება ორივე

Պարթենոգենեզային` կուսածին

სქესის ორგანიზმებისაგან.

սերունդ, որը բաղկացած է երկու
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սեռերի օրգանիզմներից:.
დეკაპიტაცია (decapitatio თავის

ԴԵԿԱՊԻՏԱՑԻԱ (decapitatio

მოკვეთა) ექსპერიმენტული

գլխատում) Փորձարարական

ცხოველებისათვის თავის

կենդանիների գլխատում:

მოკვეთა.
დემინუცია (Deminutio შემცირება)

ԴԵՄԻՆՈՒՑԻԱ (Deminutio

ქრომოსომის ერთი ნაწილის

կրճատում, նվազեցում)

დაკარგვა მეიოზის ან მიტოსის

Քրոմոսոմի մի մասի կորուստ

პროცესში.

մեյոզի կամ միտոզի
գործընթացում:

დენდრარიუმი (dendron ხე)

ԴԵՆԴՐԱՐԻՈՒՄ (dendron ծառ)

ტერიტორია, სადაც ხდება

տարածք, որտեղ

ხემცენარეების კულტივირება.

իրականացվում է
ծառաբույսերի մշակում:

დენდროლოგია (dendron ხე,

ԴԵՆԴՐՈԼՈԳԻԱ (dendron ծառ,

logos მოძღვრება) ბოტანიკის

logos գիտություն)

დარგი, რომელიც იკვლევს

Բուսաբանության բաժին, որը

ხეებისა და ბუჩქნარი მცენარე-

հետազոտում է ծառաբույսերի`

ების მორფოლოგიას, ფიზიო-

ծառերի և թփերի,

ლოგიას, გეოგრაფიას და ა.შ.

ձևաբանությունը, ֆիզիոլոգիաը,
աշխարհագրությունը և այլն:

დერმა (derma კანი) ადამიანისა

ԴԵՐՄԱ (derma մաշկ) Մարդկանց

და ხერხემლიანი ცხოველების

և ողնաշարավոր կենդանիների

კანის ნაწილი, რომელიც

մաշկի մաս, որը գտնվումէ

განლაგებულია ეპიდერმისის

էպիդերմիսի` վերնամաշկի,

ქვეშ.

տակ:

დეფიშენსი (defi ciency უკმარისო- ԴԵՖԻՇԵՆՍ (defi ciency
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ბა, დეფიციტი) ქრომოსომის

անբավարարություն, պակաս)

ბოლო მონაკვეთის მოწყვეტა

Քրոմոսոմի վերջին հատվածի

და დაკარგვა.

պոկվելը, կորուստը:

დიგესტია (digestio) საჭმლის
მონელება.
დიზიგოტური (dis ორი, ორჯერ,

ԴԻԳԵՍՏԻԱ (digestio)
Մարսողություն:
ԵՐԿԶԻԳՈՏ (dis երկու, երկու

zygotos შერწყმული,

անգամ, zygotos համակցված,

შეერთებული) ორკვერცხიანი

միացած) Երկու ձվաբջիջներից

(ანუ არაიდენტური) ტყუპები.

զարգացող (այսինքն, ոչ
նույնական) երկվորյակներ:

დიკარიონი (dis ორი, ორჯერ,

ԴԻԿԱՐԻՈՆ (dis երկու, երկու

karyon ბირთვი) ორბირთვიანი

անգամ, karyon կորիզ) Երկկորիզ

უჯრედი, რომელიც წარმოიქმ-

բջիջ, որն առաջանում է

ნება უჯრედების შერწყმის ან

բջիջների միացման կամ

ენდომიტოზის შედეგად.

էնդոմիտոզի հետևանքով:

დნმ დეზოქსირიბონუკლეინის
მჟავა.
დოლიქომორფული (dolichos

ԴՆԹ`
դեզոքսիռիբոնուկլեինաթթու:
ԴՈԼԻՔՈՄՈՐՖ (dolichos երկար,

გრძელი, morphe ფორმა)

morphe ձև) Մարդկային

ადამიანის ანთროპოლო-

մարդաբանական տիպը, որին

გიური ტიპი, რომელსაც

բնորոշ է նեղ մարմնի և երկար

ახასიათებს ვიწრო სხეული და

ձեռքեր:

გრძელი კიდურები.
დომესტიკაცია (domesticus

ԴՈՄԵՍՏԻԿԱՑԻԱ, ԸՆՏԵԼԱՑՈՒՄ

შინაური) გარეული

(domesticus ընտանի) Վայրի

ცხოველების მოშინაურება.

կենդանիների. ընտելացում:

ეგზოტები (exotikos უცხო) ამა თუ

ԷԿԶՈՏՆԵՐ (exotikos
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იმ არეალისათვის უცხო

օտարերկրյա) Այս կամ այն

შემოტანილი მცენარეები და

տարածքի համար օտար

შემოყვანილი ცხოველები.

ներմուծված բույեր կամ
ներբերված կենդանիներ:

ეკოლოგია (oikos ადგილსამ-

ԷԿՈԼՈԳԻԱ (oikos կացարան,

ყოფელი, logos მოძღვრება)

բնակարան, տուն տեղը, logos

ბიოლოგიის დარგი,

հասկացություն, գիտություն)

რომელიც სწავლობს

կենսաբանության ճյուղը, որն

ორგანიზმებისა და გარემოს

ուսումնասիրում է

ურთიერთდამოკიდებულებას.

օրգանիզմների և շրջակա
միջավայրի
փոխհարաբերությունները:

ეკოლოგიური ფაქტორები (oikos

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

ადგილსამყოფელი, factor

(oikos կացարան, բնակարան,

მწარმოებელი) ბუნებრივი

factor գործոն արտադրող)

გარემოს კომპონენტები,

Բնական միջավայրի

რომლებიც გავლენას ახდენენ

բաղադրիչները, որոնք ազդում

ორგანიზმის, პოპულაციის

են օրգանիզմի, պոպուլյացիայի

მდგომარეობასა და

վիճակի և հատկությունների

თვისებებზე.

վրա:

ეკოტოპი (oikos ადგილსამყო-

ԷԿՈՏՈՊ (oikos կացարան,

ფელი, topos ადგილი) ამა თუ

բնակարան, topos տեղը, վայր)

იმ თანასაზოგადოების

Այս կամ այն համայնքի

ცხოვრების ადგილი, არეალი.

բնակման վայր, տարածք:

ეკოციდი (oikos ადგილსამყოფე-

ԷԿՈՑԻԴ (oikos կացարան,

ლი, caedo ვკლავ) ცოცხალი

բնակարան, caedo սպանում եմ)

ორგანიზმების ადგილსამ-

Կենդանի օրգանիզմների
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ყოფლის, საცხოვრებლის

գտնվելու վայրի, բնակման

დანაშაულებრივი განად-

վայրի հանցավոր ոչնչացում:

გურება.
ელიმინაცია (elimino გარეთ

ԷԼԻՄԻՆԱՑԻԱ, ՎԵՐԱՑՈՒՄ

გამომაქვს) 1. ორგანიზმიდან

(elimino դուրս հանել, վռնդել) 1.

მავნე პროდუქტების განდევნა.

Օրգա-նիզմից վնասակար

2. უჯრედების, ქრომოსომების

նյութերի դուրսմղում, 2.

თუ დროებითი ორგანოიდების

բջիջների, քրոմոսոմների կամ

გაქრობა.

ժամանակավոր օրգանոիդների
անհետացում:

ემბრიოლოგია (embryon

ԷՄԲՐԻՈԼՈԳԻԱ (embryon սաղմ,

ჩანასახი, logos მოძღვრება)

logos տեսություն)

ბიოლოგიის ნაწილი,

Կենսաբանության բաժին, որն

რომელიც სწავლობს

ուսումնասիրում է սաղմի

ჩანასახის განვითარებას.

զարգացումը:

ემბრიონი (embryon ჩანასახი)

ԷՄԲՐԻՈՆ, ՍԱՂՄ (embryon սաղմ)

ცხოველებისა და ადამიანის

Կենդանու և մարդու պտուղը

ჩანასახი.

ձվադրումից մինչև վերջնական
արդյունքը:

ემიგრაცია (emigro გადავსახლ-

ԷՄԻԳՐԱՑԻԱ, ԱՐՏԱԳԱՂԹ (emigro

დები) ორგანიზმის გადასახ-

վտարվում եմ) Օրգանիզմի

ლება ერთი ადგილიდან

արտագաղթը մի վայրից մյուսը:

მეორეში.
ემპერიპოლეზი (emperipolesis)

ԷՄՊԵՐԻՊՈԼԵԶ, ՆԵՐԲՋՋԱՇԱՐԺ

უჯრედის შეჭრა მეორე

(emperipolesis) Բջջի

უჯრედის ციტოპლაზმაში.

ներխուժումը մեկ այլ բջջի
ցիտոպլազմայի մեջ:
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ენტომოლოგია (entoma მწერი,

ԷՆՏՈՄՈԼՈԳԻԱ, ՄԻՋԱՏԱԲԱՆ-

logos მოძღვრება) მეცნიერება

ՈՒԹՅՈՒՆ (Entoma միջատ,

მწერების შესახებ.

logos տեսություն) Գիտություն
միջատների մասին:

ერითროციტი (erythros წითელი,

ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐ (erythros կարմիր,

kytos უჯრედი) სისხლის

kytos բջիջ), Արյան կարմիր

წითელი უჯრედი, რომელიც

բջիջները, որոնք պարունակում

შეიცავს ჰემოგლობინს.

են հեմոգլոբին:

ესტროგენები (oestrus მძუვნობა,

ԷՍՏՐՈԳԵՆՆԵՐ (oestrus կիրք,

genos წარმოშობა)

ցասում, genos ծնունդ) Ստերոիդ

სტეროიდული ბუნების

բնույթի հորմոններ, արտադր-

ჰორმონები.

վում են ձվարաններում:

ექოლოკაცია (echo გამოძახილი,

ԷԽՈԼՈԿԱՑԻԱ (echo արձագանք,

locatio განლაგება) ზოგიერთი

locatio դասավորություն) Որոշ

ცხოველის უნარი გამოსცეს და

կենդանու ունակություն

მიიღოს არეკლილი მაღალი

արձակել և ընդունել

სიხშირის ბგერითი სიგნალები.

անդրադարձաձ բարձր
հաճախականության ձայնային
ազդանշաններ:

ექსკრეტი (excretum გამოყოფი-

ԷՔՍԿՐԵՏ, ԱՐՏԱԹՈՐԱՆՔ

ლი) ნივთიერებათა ცვლის

(excretum արտազատված)

საბოლოო პროდუქტი,

նյութափոխանակության

რომელიც განიდევნება

վերջնական արտադրանքը, որը

ორგანიზმიდან.

հեռացվում է օրգանիզմից:

ექსტრავაზატი (extra გარეთ, vas

ԷՔՍՏՐԱՎԱԶԱՏ (extra դուրս, vas

სისხლძარღვი) სისხლ-

արյունատար անոթ)

ძარღვებიდან ქსოვილებში

Արյունատար անոթներից
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გადასული სისხლი.

հյուսվածքների մեջ
տեղափոխված արյուն:

ექტოპარაზიტები (ektos გარეთა,

ԷՔՏՈՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐ (ektos

parasitos ვინც სხვის ხარჯზე

արտաքին, parasitos ուրիշների

იკვებება) პარაზიტები,

հաշվին սնվող) Մակաբույծներ,

რომლებიც მასპინძლის კანზე,

որոնք հյուրընկալողի մաշկի

თმის საფარველზე

վրա, մազածածկույթին են

პარაზიტობენ (მაგ., ტილი).

մակաբուծում (օրինակ, ոջիլը):

ექტოპლაზმა (ektos გარეთა,

ԷՔՏՈՊԼԱԶՄԱ (ektos արտաքին,

plasma გამოძერწილი,

plasma ծեփված, ձևավորված,

გაფორმებული) უჯრედის

զարդարված) Բջիջների

ციტოპლაზმის გარეთა, უფრო

ցիտոպլազմայիարտաքին,

მკვრივი შრე.

ավելի խիտ շերտը:

ვეტერინარია (veterinaria)

ՎԵՏԵՐԻՆԱՐԻԱ,

მეცნიერება, რომელიც

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

შეისწავლის ცხოველთა

(veterinária) Գիտություն, որը

დაავადებებს, მათი

զբաղվում է կենդանիների

პროფილაქტიკისა და

հիվանդություններով, դրանց

მკურნალობის მეთოდებს.

կանխարգելման և բուժման
մեթոդներով:

ვიკარიატი (vicarius შემცვლელი)

ՎԻԿԱՐԻԱՏ

(vicarius

მოვლენა, რომლის დროსაც

փոխարինող) Երևույթ, որի

მცენარეებისა და ცხოველების

ժամանակ բույսերի և

ახლო სახეობები ცხოვრობენ

կենդանիների մոտ տեսակներ

ერთი გეოგრაფიული

ապրում են մեկ

ტერიტორიის სხვადასხვა

աշխարհագրական տարածքի

ეკოლოგიურ პირობებში.

տարբեր էկոլոգիական
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պայմաններում:
ვიროგენია (virus შხამი, geneia

ՎԻՐՈԳԵՆԻԱ (virus թույն, geneia

შექმნა, წარმოქმნა) ვირუსისა

ստեղծել, առաջացնել) Վիրուսի

და უჯრედის თანაცხოვრების

և բջջի համակեցության ձև:

ფორმა.
ვირულენტობა (virulentus

ՎԻՐՈՒԼԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ (virulentus

შხამიანი) რომელიმე

թունավոր) Որևէ միկրոօրգա-

მიკროორგანიზმის

նիզմի հիվանդածնության կամ

პათოგენობის ანუ დაავადების

կամ հիվանդություն

გამოწვევის ინტენსივობის

առաջացնելու ինտենսիվության

უნარი.

ունակությունը:

ვირუსები (virus შხამი) მიკროორ-

ՎԻՐՈՒՍՆԵՐ (virus թույն)

განიზმების ერთ-ერთი ჯგუფი,

Միկրոօրգանիզմների մի

რომელიც მხოლოდ ცოცხალ

խումբ, որ միայն կենդանի

უჯრე-დებში მრავლდება ანუ

բջիջներում է բազմանում,

ობლიგატური პარაზიტია.

այսինքն` օբլիգատիվ
մակաբույծ է:

ვიტალიზმი (vitalis ცოცხალი)

ՎԻՏԱԼԻԶՄ (vitalis կենդանի)

სწავლება ბიოლოგიაში,

Ուսմունք կենսաբանության մեջ,

რომლის მომხრეები თვლიან,

որի կողմնակիցները համարում

რომ ყველა ორგანიზმს

են, որ բոլոր օրգանիզմներին

ახასიათებს განსაკუთრებული

բնորոշ է առանձնահատուկ ոչ

არამატერიალური

նյութական «կենսական ուժ»:

„სასიცოცხლო ძალა“.
ვოლონტიორი (volontaire მოხა-

ՎՈԼՈՆՏՅՈՐ, ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ

ლისე) სხვადასხვა სამეცნიერო

(volontaire կամավոր): Տարբեր

ექსპერიმენტებში ნებაყოფ-

գիտական փորձերում
64

ლობით მონაწილე პირი.

կամավոր մասնակցող անձ:

ზანდაროზი იგივე კუდუსუნის

ՊՈՉՈՒԿԱՅԻՆ ԳԵՂՁ: Թռչունների

ჯირკვალი. ფრინველების

մաշկի միակ գեղձ, որը գտնվում

კანის ერთადერთი ჯირკვალი,

է պոչուկի շրջանում.

განლაგებული კუდუსუნთან.
ზეტქრომოსომა (Z – Qhromosom)

Z ՔՐՈՄՈՍՈՄ (Z ‐ Qhromosom) Y –

Y –ქრომოსომის აღნიშვნა

քրոմոսոմի նշումը իգական

მდედრობითი

հետերոգամետայնության

ჰეტეროგამეტურობის

դեպքում:

შემთხვევაში.
ზიგოტა (zygotos შერწყმული,

ԶԻԳՈՏ (zygotos իրար միացած,

შეერთებული) ორი სასქესო

համակցված), Երկու սեռական

უჯრედის (გამეტების),

բջիջների (գամետների),

სპერმატოზოიდისა და

սպերմատոզոիդի և ձվաբջջի

კვერცხუჯრედის ბირთვების

կորիզների միաձուլմամբ

შერწყმით მიღებული უჯრედი.

ստացված բջիջ:

ზოობენთოსი (zoon ცხოველი,

ԶՈՈԲԵՆԹՈՍ (zoon կենդանի,

benthos სიღრმე) იმ

benthos խորություն) Այն

ცხოველების ერთობლიობა,

կենդանիների ամբողջություն,

რომლებიც ცხოვრობენ

որոնք ապրում են քաղցրահամ

მტკნარი და მლაშე

և աղի ջրամբարների

წყალსატევების ფსკერზე.

հատակին:

ზოოგეოგრაფია (zoon ცხოველი,

Zoogeography (zoon կենդանիների,

ge დედამიწა, grapho ვწერ)

GE երկիրը, grapho գրել)

ზოოლოგიის დარგი, რომე-

մասնաճյուղը

ლიც სწავლობს როგორც

կենդանաբանության, որ

თანამედროვე, ისე წარსული

ուսումնասիրում է երկու
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ეპოქების ცხოველების

ժամանակակից եւ

ეკოლოგიური დაჯგუფებების

էկոլոգիական խմբերը

გავრცელებას დედამიწაზე.

կենդանիների տարածվում է
անցյալ դարաշրջանում.

ზოოლოგია (zoon ცხოველი,

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (zoon

logos მოძღვრება) მეცნიერება,

կենդանի, logos ուսմունք)

რომელიც შეისწავლის

Գիտություն, որն

ცხოველთა სამყაროს.

ուսումնասիրում է
կենդանական աշխարհը:

ზოომასა (zoon ცხოველი, massa

ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾ (zoon

ნაჭერი, გუნდა) ეკოსისტემის

կենդանիների, massa կտոր):

ან მისი რომელიმე ნაწილის

Էկոհամակարգի կամ նրա որևէ

საზღვრებში ყველა ცხოველის

մասի սահմաններում բոլոր

ჯამური მასა.

կենդանիների զանգվածային
մասսան:

ზოონოზები (zoon ცხოველი,

ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ (ZOON կենդանի,

nosos დაავადება)

nosos հիվանդություն)

დაავადებები, რომლებიც

Հիվանդություններ, որոնք

დამახასიათებელია მხოლოდ

բնորոշ են միայն

ცხოველებისათვის.

կենդանիներին:

ზოოპათოლოგია (zoon ცხოვე-

ԶՈՈՊԱԹՈԼՈԳԻԱ (zoon

ლი, pathos ავადმყოფობა,

կենդանիներ, pathos

ტანჯვა, ლოგოს მოძღვრება)

հիվանդություն, տառապանք,

მეცნიერება, რომელიც

logos ուսմունք) Գիտություն,

სწავლობს ცხოველთა

որն ուսումնասիրում է

დაავადებებს.

կենդանիների
հիվանդությունները:
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ზოოპლანქტონი (zoon ცხოველი,

ԶՈՈՊԼԱՆԿՏՈՆ (zoon կենդանի,

plankton მოხეტიალე)

plankton թափառող) Պլանկտոնի

პლანქტონის შემადგენელი

բաղադրիչ մաս:

ნაწილი.
ზოოსემიოტიკა (zoon ცხოველი,

ԶՈՈՍԵՄԻՈՏԻԿԱ (zoon կենդանի,

semeion ნიშანი) ცხოველების

semeion նշան) Կենդանիների`

ადამიანთან ურთიერთობის

մարդու հետ

საკომუნიკაციო სისტემა, რაც

փոխհարաբերության

მდგომარეობს ცხოველებისა-

հաղորդակցական համակարգ,

თვის სხვადასხვა ნიშნების და

որը կայանում է

ფიგურების შესწავლაში.

կենդանիներին տարբեր
նշաններ և պատկերներ
սովորեցնելու մեջ:

ზოოსპორა (zoon ცხოველი, spora

ԶՈՈՍՊՈՐ (zoon կենդանի, spora

თესლი) უმდაბლეს მცენარეთა

սերմ) Ցածրակարգ բույսերի և

და სოკოების უჯრედები,

սնկերի բջիջներ, որոնք ջրի մեջ

რომლებიც შოლტების

ակտիվ կերպով տեղաշարժվում

დახმარებით აქტიურად

են մտրակների օգնությամբ:

მოძრაობენ წყალში.
ზოოტექნია (zoon ცხოველი,

ԶՈՈՏԵԽՆԻԱ (zoon կենդանիների,

techne ხელოვნება,

Techne վարպետություն)

ოსტატობა) მეცნიერება

Գիտություն

სასოფლო-სამეურნეო

գյուղատնտեսական

ცხოველების გამრავლებაზე,

կենդանիների բուծման,

კვებაზე, შენახვასა და სწორ

կերակրման, պահման և ճիշտ

გამოყენებაზე მეცხოველეობის

օգտագործման մասին`

პროდუქციულობის

անասնապահության
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ამაღლების მიზნით.

արտադրողականության
բարձրացման նպատակով:

ზოოფაგები (zoon ცხოველი,

ԶՈՈՖԱԳԵՐ (zoon կենդանի, phago

phago ვჭამ, ვშთანთქავ)

ուտում եմ, կլանում եմ)

ცხოველები, რომლებიც

Կենդանիներ, որոնք միայն այլ

იკვებებიან მხოლოდ სხვა

կենդանիներով են սնվում:

ცხოველებით.
ზოოქორია (zoon ცხოველი,

ԶՈՈՔՈՐԻԱ (zoon կենդանի, choreo

choreo ვვრცელდები)

տարածվում եմ) Պտղի և սերմի

ნაყოფისა და თესლის

տարածում կենդանիների

გავრცელება ცხოველის მიერ.

կողմից:

თავის ტვინი (encephalon)

ԳԼԽՈՒՂԵՂ (encephalon)

ადამიანისა და ცხოველების

Մարդկանց ևկենդանիների

ნერვული სისტემის

նյարդային համակարգի

ცენტრალური ორგანო.

կենտրոնական օրգան:

უზრუნველყოფს ორგანიზმის

Ապահովում է օրգանիզմի բոլոր

ყველა სასიცოცხლო ფუნქციის

կենսական կարևորագույն

რეგულაციას, ფსიქიკურ

ֆունկցիաների կարգավորումը,

ფუნქციებს და აზროვნებას.

հոգեկան գործառույթները և
մտածողությունը:

თანატოზი (thanatos სიკვდილი)

ԹԱՆԱՏՈԶ, ՄԱՀ (thanatos մահ)

ცხოველების დამცველობითი

Կենդանիների պաշտպանական

ქცევითი რეაქცია – სიკვდილის

վարքագծային ռեակցիա`

იმიტაცია.

մահվան իմիտացիա:

თებოს ჯირკვლები ზოგ ძუძუმწო-

ՃԱՐՊԱԳԵՂՁԵՐ` որոշ կաթնա-

ვარში: კანის ჯირკვლები,

սունների մոտ. մաշկային

რომლებიც გამოყოფენ

գեղձեր, որոնք ճարպային
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ცხიმოვან ნივთიერებას.
თევზები (Pisces) წყლის ხერხემ-

նյութ են արտադրում:
ՁԿՆԵՐ (Pisces) Ջրային ողնաշար-

ლიანებია. უმეტესობა სუნთ-

ավորներ, քորդավորներ: Մեծ

ქავს ლაყუჩებით, ნაწილი კი

մասը շնչում է խռիկներով, իսկ

ლაყუჩებით და ე.წ.

մի մասը` խռիկներով և այսպես

ფილტვებით.

լոչված թոքերով:

თერმოფილები (therme სითბო,

ԹԵՐՄՈՖԻԼՆԵՐ (therme

სიცხე, philia სიყვარული)

տաքություն, ջերմություն, philia

ორგანიზმები, რომელთა

սիրել) Օրգանիզմների, որոնց

ზრდის ოპტიმალური

աճի օպտիմալ

ტემპერატურული ზონა 50 – 60

ջերմաստիճանային գոտին 500 ‐

C-ია.

600C է:

თერმოფობები (therme სითბო,

ԹԵՐՄՈՖՈԲՆԵՐ (therme

სიცხე, phobos შიში)

տաքություն, ջերմություն,

ორგანიზმები, რომლებიც

phobos վախ) Օրգանիզմներ,

ერიდებიან მაღალი

որոնք խուսափում են բարձր

ტემპერატურის პირობებს.

ջերմաստիճանային
պայմաններից:

თირკმელი (ren) ხერხემლიანე-

ԵՐԻԿԱՄ (ren)

ბის შარდის გამომყოფი

Ողնաշարավորների մեզի

წყვილი ორგანო.

արտաթորության զույգ օրգան:

თრომბოციტი (thrombos შენადე-

ԹՐՈՄԲՈՑԻՏ (thrombos

დი, ლეკერტი, kytos უჯრედი)

մակարդվածք, kytos բջիջ)

მცირე ზომის უბირთვო

փոքր չափի կորիզազուրկ

უჯრედი.

բջիջներ:

თრომბოციტოზი (thrombos

ԹՐՈՄԲՈՑԻՏՈԶ (thrombos
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შენადედი, ლეკერტი, kytos

մակարդվածք,

kytos բջիջ, osis

უჯრედი, osis მდგომარეობა)

վիճակ) Ծայրամասային արյան

პერიფერიულ სისხლში

մեթ թրոմբոցիտների քանակի

თრომბოციტების რაოდენობის

ավելացում:

მომატება.
თრომბოციტოპენია (thrombos

ԹՐՈՄԲՈՑԻՏՈՊԵՆԻԱ (thrombos

შენადედი, ლეკერტი, kytos

մակարդվածք, kytos բջիջ, penia

უჯრედი, penia ნაკლებობა)

պակաս) Ծայրամասային

პერიფერიულ სისხლში

արյան մեջ թրոմբոցիտների

თრომბოციტების რაოდენობის

քանակի պակաս:

შემცირება.
იდიოსინკრაზია (idios თავისებუ-

ԻԴԻՈՍԻՆԿՐԱԶԻԱ (idios

რი, synkrasis შერევა) ორგა-

յուրահատուկ, synkrasis խառնել)

ნიზმის ავადმყოფური მგრძნო-

Օրգանիզմի հիվանդագին,

ბიარობა ზოგიერთი

զգացմունքային ռեակցիա որոշ

ნივთიერებისადმი.

նյութերի հանդեպ:

იზოლატები (isolation განცალ-

ԻԶՈԼԱՏՆԵՐ (isolation

კევება, ცალკე მოთავსება)

մեկուսացում, առանձին տեղ

სხვადასხვა სახეობების, მათ

դնել) Տարբեր տեսակների, այդ

შორის ადამიანების მცირე

թվում, մարդկանց փոքր

გენეტიკურად იზოლირებული

գենետիկորեն մեկուսացած

პოპულაციები.

պոպուլյացիաներ:

იზოლეიცინი შეუცვლელი

ԻԶՈԼԵԻՑԻՆ` անփոխարինելի

ამინომჟავა, რომელიც შედის

ամի-նաթթուն, որը մտնում է

თითქმის ყველა ცილის

գրեթե բոլոր սպիտակուցների

შემადგენლობაში.

կազմի մեջ:

იმპულსი (in (იმ)-ში, pulsus

ԻՄՊՈՒԼՍ (in (իմ) մեջ, pulsus
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დარტყმა) ნეირონში აგზნების

հարվածել) Նեյրոնում գրգռման

გავრცელების ხანმოკლე

տարածման կարճատև

პროცესი.

գործընթաց:

იმუნიტეტი (immunitas რაიმესაგან

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ (immunitas ինչ‐որ

განთავისუფლება) ორგანიზ-

բանից ազատել) Վարակիչ

მის სენშეუვალობა ინფექციურ

հակածիննե-րից և օատարածին

დაავადებათა გამომწვევების

նյութերից օրգանիզմի

მიმართ.

պաշտպա-նութնակությունը:

იმუნოგენეტიკა (immunitas

ԻՄՈՒՆՈԳԵՆԵՏԻԿԱ (immunitas

რაიმესაგან განთავი-

ինչ‐որ բանից ազատվել, genesis

სუფლება, genesis წარმოშობა)

ծագում) Իմունոլոգիայի բաժին,

იმუნოლოგიის დარგი,

որն ուսումնասիրում է

რომელიც სწავლობს

իմունիտետի գործոնների

იმუნიტეტის ფაქტორების

գենետիկական հիմքը:

გენეტიკურ საფუძვლებს.
იმუნოკომპეტენტური უჯრედები

ԻՄՈՒՆՈԿՈՄՊԵՏԵՆՏ ԲՋԻՋՆԵՐ

(immunis იმუნური, compensatio

(immunis իմունային, compensatio

ანაზღაურება, გამოსწორება)

փոխհատուցել, ուղղել)

უჯრედები, რომლებიც

Բբջիջները, որոնք ընդգրկված

მონაწილეობენ იმუნურ

են իմունային գործընթացների

პროცესებში.

մեջ:

იმუნოლოგია (immunitas რაიმე-

ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱ (immunitas ինչ‐որ

საგან განთავისუფლება, logos

բանից ազատում, logos

მოძღვრება) მეცნიერება

ուսմունք) համաձայն

ორგანიზმის დაცვით (უპირა-

Գիտության օրգանիզմի

ტესად სპეციფიკურ)

պաշտպանական (առավելապես
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რეაქციათა შესახებ.

սպեցիֆիկ) ռեակցիաների
մասին;

ინანიცია (inanus ცარიელი)

ԻՆԱՆԻՑԻԱ (inanus դատարկ)

ორგანიზმის ენერგიისა და

Օրգանիզմի էներգիայի և

სასიცოცხლო პროცესების

կենսական գործընթացների

მკვეთრი დაქვეითება.

կտրուկ անկում:

ინბენთოსი (in ში,; benthos

ԻՆԲԵՆԹՈՍ (in մեջ, benthos

სიღრმე) წყალსატევის

խորություն), Ջրամբարի

ფსკერზე, მისი გრუნტის

հատակում, նրա հողի խորքում

სიღრმეში მცხოვრები

բնակվող օրգանիզմներ:

ორგანიზმები.
ინერვაცია (in ში, nervus ნერვი)

ԻՆԵՐՎԱՑԻԱ (in մեջ, nervus նյարդ)

ორგანოებსა და ქსოვილებში

Օրգաններում և հյուսվածքնե-

ნერვების განშტოება.

րում նյարդերի ճյուղավորում:

ინვოლუცია (in ში, volvo

ԻՆՎՈԼՅՈՒՑԻԱ (in մեջ, volvo

ვაბრუნებ, ვატრიალებ)

վերադարձնում եմ, շրջաում մե)

ორგანოს ან ქსოვილის

Օրգանի կամ հյուսվածքի

უკუგანვითარება.

հետզարգացում:

ინსექტარიუმი (insectum მწერი)

ԻՆՍԵԿՏԱՐԻՈՒՄ (insectum

შენობა, სადაც სამეცნიერო

միջատ) Շինություն, որտեղ

მიზნებისათვის ინახავენ და

գիտական նպատակներով

ამრავლებენ მწერებს.

միջատներ են պահում և
բազմացնում:

ინსტინქტი (instinctus ამოქმედება,

ԻՆՍՏԻՆԿՏ, ԲՆԱԶԴ (instinctus

განზრახვა) ევოლუციის

գործի դնել, մտադրվել)

პროცესში მრავალი

Էվոլյուցիայի ընթացքում

უხერხემლო და ხერხემლიანი

բազմաթիվ անողնաշար և
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ცხოველის უპირობო

ողնաշարավոր կենդանիների ոչ

რეფლექსური მოქმედების

պայմանական ռեֆլեքսային

სახე, გენეტიკურად

գործողության տեսակ,

დაპროგრამებული ქცევა,

գենետիկորեն ծրագրավորված

რომელიც თაობიდან თაობას

վարքագիծ, որը սերնդից

გადაეცემა.

սերունդ է անցնում:

ინფაუნა (in ში, Fauna,) წყლის

ԻՆՖԱՈՒՆԱ (in մեջ, Fauna) Ջրի

ფსკერის ცხოველები,

հատակի կենդանիներ, որոնք

რომლებიც ეფლობიან

խրվում են ջրամբարի հողի մեջ

წყალსატევის გრუნტში ან

կամ ազատ սողում են

თავისუფლად ხოხავენ

հատակին:

ფსკერზე.
ინცესტი (incestus ბილწი)

ԻՆՑԵՍՏ, ԱՐՅՈՒՆԱՊՂԾՈՒԹՅ-

ახლონათესაური სქესობრივი

ՈՒՆ (incestus պիղծ) Սերտ

კავშირი (ადამიანებში).

ազգակցական սեռական կապ
(մարդկանց մեջ):

იქთიოლოგია (ichthys თევზი,

ԻԽԹԻՈԼՈԳԻԱ, ՁԿՆԱԲԱՆՈ-

logos მოძღვრება) ხერხემლი-

ՒԹՅՈՒՆ (ichthys ձուկ, logos

ანთა ზოოლოგიის ერთ-ერთი

ուսմունք) Ողնաշարավոր

დარგი, რომელიც შეისწავლის

կենդանաբանության բաժիննե-

თევზების აგებულებას,

րից մեկը, որն ուսումնաս-

ფუნქციებს, ცხოვრების ნირს,

իրում է ձկների կազմությունը,

მათ გავრცელებას,

օրգանների գործառույթները,

ევოლუციას, სისტემატიკას.

ապրելակերպը, բաշխումը
ժամանակի և տարածության
մեջ, էվոլյուցիան,
կարգաբանությունը:
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იქთიოფაუნა (ichthys თევზი,

ԻԽԹԻՈՖԱՈՒՆԱ (ichthys ձուկ,

fauna რომაული

fauna հռոմեական

მითოლოგიით, ტყეებისა და

դիցաբանության մեջ

მინდვრების, აგრეთვე

անտառների և դաշտերի,

ცხოველების მფარველი

ինչպես նաև կենդանիների

ქალღმერთი) რომელიმე

բարեխոս աստվածուհի) Որևէ

წყალსატევში არსებული

ջրամբարում առկա ձկների և

თევზებისა და წყლის სხვა

ջրային այլ բնակիչների

ბინადრების ერთობლიობა.

միասնություն:

კარიოლოგია (karyon ბირთვი,

ԿԱՐԻՈԼՈԳԻԱ (karyon կորիզ, logos

logos მოძღვრება) მოძღვრება

ուսմունք) Ուզմունք

უჯრედის ბირთვის შესახებ.

բջջակորիզի մասին: .

კარიომეგალია (karyon ბირთვი,

ԿԱՐԻՈՄԵԳԱԼԻԱ (karyon կորիզ,

megas დიდი) სხვადასხვა

megas մեծ) Տարբեր

პათოლოგიების შემთხვევაში

պաթոլոգիաների դեպքում մեծ

დიდი ზომის ბირთვების

չափի կորիզների զարգացում:

განვითარება.
კახექსია (kachexia გამოფიტვა)

ԿԱԽԵՔՍԻԱ, ՀՅՈՒԾԱՆՔ (kachexia

ორგანიზმის გამოფიტვა,

հյուծվել) Օրգանիզմի հյուծում,

დაუძლურება.

ուժասպառում:

კიბოსნაირები (Crustacea)

ԽԵՑԳԵՏՆԱՆՄԱՆՆԵՐ (Crustacea)

ფეხსახსრიანების ტიპის ერთ-

Հոդվածոտանիների տիպի

ერთი კლასია. ზღვებსა და

ջրային կենդանիների դաս:

მტკნარ წყლებში ბინადარი

Ծովերում և քաղցրահամ

ცხოველებია. მხოლოდ

ջրերում բնակվող կենդանիներ

ზოგიერთი სახეობა

են: . Միայն որոշ տեսակներ են

ბინადრობს ხმელეთზე.

բնակվում ցամաքում:
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კილერები (killer მკვლელი) T–

ՄԱՐԴԱՍՊԱՆՆԵՐ (Killer

ლიმფოციტების ერთ-ერთი

մարդասպան) T‐ լիմֆոցիտների

პოპულაციაა. იწვევენ სამიზნე

դասերից մեկն է: Ցիտոլիզի

უჯრედების სიკვდილს

միջոցով թիրախային բջիջների

ციტოლიზის მეშვეობით.

մահ են հարուցում:

კლინიკური სიკვდილი

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՀ` օրգանիզմի

ორგანიზმის მდგომარეობა,

վիճակ, երբ չի նկատվում սրտի

როდესაც არ შეინიშნება

գործունեություն, շնչառություն

გულის მოქმედება, სუნთქვა

և այլն: Այս ժամանակ

და ა.შ. ამ დროს ქრება

անհետանում են կենտրոնական

ცენტრალური ნერვული

նյարդային համակարգի

სისტემის ფუნქციები, თუმცა

գործառույթները, բայց

შენარჩუნებულია

պահպանվում են

მიმოცვლითი პროცესები

նյութափոխանակության

ქსოვილებში.

գործընթացները
հյուսվածքներում:

კლონი (klon ამონაყარი,

ԿԼՈՆ (klon բողբոջ) Բջիջները

ყლორტი) უჯრედების ჯგუფი,

խումբ, որն առաջանում է մեկ

რომელიც წარმოიქმნა ერთი

նախնի բջջի բազմացման .

წინაპარი უჯრედის

արդյունքում:

გამრავლების შედეგად.
კომპლექცია (complexio

ԿՈՄՊԼԵԿՑԻԱ, ՄԱՐՄՆԱԿԱԶՄ

შეერთება) ტანის აგებულება,

(complexio միանալ)

მოყვანილობა.

Մարմնակազմ, կազմվածք:

კონკურენცია (concurro ვებმები

ԿՈՆԿՈՒՐԵՆՑԻԱ,

[ბრძოლაში], მოვრბივარ)

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ (concurro

ერთი ან სხვადასხვა სახეობის

բռնվում եմ [մարտի], բախվել,
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ორგანიზმების შეჯიბრება

իրար զարնվել) Մեկ կամ մի

საკვების, სინათლის და სხვ.

քանի տարբեր տեսակի

რესურსების მოპოვებისათვის.

օրգանիզմների մրցակցություն
սննդի, լույսի և այլն
հայթայթման համար:

კონსერვაცია (conservo ვინახავ)

ԿՈՆՑԵՐՎԱՑԻԱ,

რომელიმე ორგანოს,

ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ (conservo

ქსოვილის, პროდუქტის ან

պահպանում) Որևէ օրգանի,

ნივთიერების დაცვა

հյուսվածքի, արտադրանքի կամ

დაშლისაგან, შენახვა

նյութի պաշտպանությունը

სპეციალური პირობების

ոչնչացումից, պահելը հատուկ

შექმნით.

պայմանների ստեղծմամբ:

კრანიოლოგია (kranion თავის

ԿՐԱՆԻՈԼՈԳԻԱ, ԳԱՆԳԱԲԱՆՈ-

ქალა, logos მოძღვრება)

ՒԹՅՈՒՆ (kranion գանգ, logos

ანთროპოლოგიისა და

գիտություն) Մարդաբանության

ზოოლოგიის ნაწილი,

և կենդանաբանության բաժին,

რომელიც სწავლობს

որ ուսումնասիրում է

ადამიანისა და ცხოველების

մարդկանց և կենդանիների

თავის აგებულებას.

գանգի կառուցվածքը:

კრიობიოლოგია (kryos სიცივე,

ԿՐԻՈԲԻՈԼՈԳԻԱ (kryos ցուրտ,

bios სიცოცხლე, logos

bios կյանք, logos գիտություն)

მოძღვრება) ბიოლოგიის

Կենսաբանություն բաժին, որն

დარგი, რომელიც შეისწავლის

ուսումնասիրում է ցածր է

დაბალი და ზედაბალი

չափից ցածր

ტემპერატურების მოქმედებას

ջերմաստիճանների

ცოცხალ სისტემებზე.

ներգործությունը կենդանի
համակարգերի վրա:
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კრიოფილები (kryos სიცივე,

ԿՐԻՈՖԻԼՆԵՐ, ՑՐՏԱՍԵՐՆԵՐ

philia სიყვარული)

(kryos ցուրտ, philia սիրել)

ორგანიზმები, რომელთაც

Օրգանիզմները, որոնք ի

ძალუძთ იცხოვრონ

վիճակի են ապրել

შედარებით დაბალ

համեմատաբար ցածր

ტემპერატურაზე, სიცივეში

ջերմաստիճանում, ցուրտ

(მაგ., თეთრი დათვი).

եղանակին (օրինակ, սպիտակ
արջը):

კუჭი (gaster; ventriculus)

ՍՏԱՄՈՔՍ (gaster; ventriculus)

ადამიანისა და ცხოველების

Մարդկանց և կենդանիների

საჭმლის მომნელებელი

մարսողական օրգան:

ორგანო.
ლეიკოპენია (leukos თეთრი,

ԼԵՅԿՈՊԵՆԻԱ (leukos սպիտակ,

penia ნაკლებობა, სიღარიბე)

penia բացակայություն,

ლეიკოციტების რაოდენობის

աղքատություն) Լեյկոցիտների

შემცირება სისხლში.

բացարձակ քանակի նվազումը
շրջանառու արյան մեջ:

ლეიკოპოეზი (leukos თეთრი,

ԼԵՅԿՈՊԵԶ (leukos սպիտակ, poieo

poieo წარმოვქმნი)

ձևավորում եմ) Լեյկոցիտների

ლეიკოციტების წარმოქმნის

ձևավորման գործընթացը:

პროცესი.
ლეიკოციტები (leukos თეთრი,

ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐ (leukos սպիտակ,

kytos უჯრედი) სისხლის

kytos բջիջ) Արյան սպիտակ

თეთრი უჯრედები, რომელთა

բջիջներ, որոնց հիմնական

მთავარი ფუნქციაა იმუნურ

գործառույթը մասնակցությունն

პროცესებში მონაწილეობა.

է իմունային գործընթացների
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մեջ:
ლეიკოციტოზი (leukos თეთრი,

ԼԵՅԿՈՑԻՏՈԶ (leukos սպիտակ,

kytos უჯრედი, osis მდგომარე-

kytos բջիջ, osis վիճակ)

ობა) ლეიკოციტების

Լեյկոցիտներ բացարձակ

რაოდენობის მომატება

քանակի ավելացումը

პერიფერიულ სისხლში (8,8 X

ծայրամասային արյան մեջ (8.8 x

109 ლ-ზე მეტად).

109 լ և ավելի):

ლეტალური გენი (letalis სასიკვ-

ՄԱՀԱԲԵՐ ԳԵՆ (letalis մահացու,

დილო, genos წარმოშობა)

genos ծագում) Գեն, որը

გენი, რომელიც ხელს უწყობს

նպաստում է սաղմի

ჩანასახის სიცოცხლისუნარი-

կենսունակության թուլացմանը

ანობის დაქვეითებას ან მის

կամ նրա մահանալուն:

დაღუპვას.
ლიმფოპენია (lympha ანკარა

ԼԻՄՖՈՊԵՆԻԱ (lympha զուլալ

წყალი, penia ნაკლებობა,

ջուր, penia պակաս,

სიღარიბე) ლიმფოციტების

աղքատություն)

რაოდენობის შემცირება

Լիմֆոցիտների քանակի

პერიფერიულ სისხლში.

կրճատում ծայրամասային
արյան մեջ:

ლიმფორეა (lympha ანკარა

ԼԻՄՖՈՐԵԱ (lympha զուլալ ջուր,

წყალი, rheo დენა) ლიმფური

rheo հոսք) Լիմֆային երակներց

ძარღვებიდან ლიმფის დენა.

ավշի հոսք:

ლიმფოციტები (lympha ანკარა

ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ (lympha զուլալ

წყალი, kytos უჯრედი)

ջուր, kytos բջիջ) Լիմֆային

ლიმფოიდური ქსოვილის

հյուսվածքների հիմնական

ძირითადი უჯრედები,

բջիջներ, որոնք ունեն

რომელთაც აქვთ ანტიგენის

անտիգենը ճանաչելու
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შეცნობის უნარი და მონაწი-

ունակություն և մասնակցում

ლეობენ იმუნოლოგიური რე-

են իմունային‐

აქციების განხორციელებაში.

տրամաբանական
ռեակցիաների իրականացմանը:

ლიმფოციტოზი (lympha ანკარა

ԼԻՄՖՈՑԻՏՈԶ (lympha զուլալ ջուր,

წყალი, kytos უჯრედი, osis

kytos բջիջ, osis վիճակ)

მდგომარეობა) ლიმფოციტე-

Լիմֆոցիտների քանակի

ბის რაოდენობის მომატება

բարձրացում ծայրամասային

პერიფერიულ სისხლში სხვა-

արյան մեջ տարբեր

დასხვა პათოლოგიის დროს.

պաթոլոգիաների ժամանակ:

ლიოფილიზაცია (lyo ვხსნი,

ԼԻՈՖԻԼԻԶԱՑԻԱ (lyo բացում եմ,

phileo მიყვარს) ქსოვილების

phileo սիրում եմ)

და სხვა ბიოლოგიური

հյուսվածքների և այլ

ობიექტების გამოშრობის

կենսաբանական օբյեկտների

მეთოდი გაყინულ მდგომარე-

չորացման մեթոդ` սառած

ობაში ვაკუუმის პირობებში.

վիճակում, վակուումի
պայմաններում: .

ლიპემია (lipos ცხიმი, haima

ԼԻՊԵՄԻԱ (lipos ճարպ, haima

სისხლი) სისხლში ცხიმის

արյուն) Արյան մեջ

მაღალი შემცველობა.

յուղայնության բարձր
պարունակություն:

ლოკომოცია (locus ადგილი,

ԼՈԿՈՄՈՑԻԱ (locus տեղ, motio

motio მოძრაობა) მოქმედება-

շարժում) Գործողությունների

თა კომპლექსი, რომლის

համալիր, որի միջոցով տեղի է

საშუალებით ხდება ადამიანი-

ունենում մարդկանց և

სა და ცხოველების გადაადგი-

կենդանիների տեղաշարժը

ლება სივრცეში.

տարածքում:
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ლოკუსი (locus ადგილი) ქრომო-

ԼՈԿՈՒՍ (Locus տեղ)

სომის უბანი, რომელშიც ლო-

Քրոմոսոմային տեղամաս,

კალიზებულია გენი.

որում տեղայնացված է գենը:

მაიმუნები (Simia. Anthropoidea)

ԿԱՊԻԿՆԵՐ (simia. Anthropoidea)

ადამიანისმაგვარი პრიმატების

Բարձրակարգ մարդանման

ქვერიგის ერთ-ერთი

պրիմատների կարգի

სახელწოდება.

կաթնասունների առանձին
ենթակարգի անվանում:

მაკროორგანიზმი (makros დიდი,

ՄԱԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ (makros

გრძელი, organismus ცოცხალი

մեծ, երկար, organismus կենդանի

არსება) ყველა მრავალუჯრე-

էակ) Բոլոր բազնմաբջիջ

დიანი ცხოველი თუ მცენარე.

կենդանիները և բույսերը:

მალაკოლოგია (malakion

ՄԱԼԱԿՈԼՈԳԻԱ (malakion

მოლუსკი, logos მოძღვრება)

կակղամորթ, logos ուսումունք)

ზოოლოგიის დარგი,

կենդանաբանության ճյուղը,

რომელიც სწავლობს

որն ուսումնասիրում է

მოლუსკების სისტემატიკასა

կակղամորթերի տաքսոնոմիան

და ბიოლოგიას.

և կենսաբանությունը:

მამალოგია (mammalis ძუძუმწო-

ՄԱՄԱԼՈԳԻԱ (mammalis կաթնա-

ვარი, ძუძუთა, logos მოძღვ-

սուն, ստինքների, logos

რება) ზოოლოგიის დარგი,

ուսմունք) Կենդանաբանության

რომელიც სწავლობს

բաժին, որն ուսումնասիրում են

ძუძუმწოვრებს.

կաթնա-սուններին:

მასკულინიზაცია (masculinus

ՄԱՍԿՈՒԼԻՆԻԶԱՑԻԱ (masculinus

მამაკაცის) ქალში მამაკაცის

տղամարդու) Կնոջ մեջ տղա-

მეორადი სასქესო ნიშნების

մարդու երկրորդային սեռական

(წვერ-ულვაში, ქცევა და სხვ.)

հատկանիշների (բեղ-մորուս,
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გაჩენა.

վարքը և այլն) առաջացում:

მასტოდონტი (mastos ძუძუ, odus

ՄԱՍՏՈԴՈՆՏ (mastos ստինք, odus

კბილი) დიდი ზომის ნამარხი

ատամ) Կնճիթավորների կարգի

ხორთუმიანი ძუძუმწოვარი.

անհետացած կաթնասունների
խումբ:

მემბრანა (membrana თხელი კანი,

ՄԵՄԲՐԱՆ (membrana բարակ

გარსი) თხელი გარსი,

մաշկ, թաղանթ) Բարակ ճկուն

რომელიც ფარავს უჯრედის

թաղանթ, որը պատում է բջջի

ციტოპლაზმას.

ցիտոպլազման:

მეტაპლაზია (metaplasis გარდა-

ՄԵՏԱՊԼԱԶԻԱ, ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱ-

ქმნა) ქსოვილის ერთი სახის

ՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (metaplasis

მეორე სახესხვაობად

վերափոխություն) Հյուսվածքի

გარდაქმნა.

մի տարատեսակի
վերափոխումը այլ տեսակի:

მიკობაქტერიები (mykes სოკო,

ՄԻԿՐՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ (mykes

bakterion ჩხირი) აერობული,

սունկ, bakterion ձողիկ, ցուպիկ)

გრამდადებითი, ჩხირისებრი

Աէրոբիկ, գրամ դրական,

ფორმის ბაქტერიების ჯგუფი.

ցուպիկաձև մանրէների խումբ:

მიკოლოგია (mykes სოკო, logos

ՄԻԿՈԼՈԳԻԱ,

მოძღვრება) მოძღვრება

ՍՆԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (mykes

სოკოებზე.

սունկ, logos գիտություն)
Գիտություն սնկերի մասին:

მიკოტოქსინები (mykes სოკო,

ՄԻԿՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (mykes սունկ,

toxikon შხამი) სოკოების მიერ

toxikon թույն) Սնկերի կողմից

გამოყოფილი ტოქსინები.

առաջացրած տոքսիններ:

მიკრობი (mikros პატარა, მცირე,

ՄԻԿՐՈԲՆԵՐ (mikros փոքր, bios

bios სიცოცხლე)

կյանք) Միկրոսկոպիկ
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მიკროსკოპული ორგანიზ-

օրգանիզմների տարածված

მების საერთო სახელწოდება

անունը (բակտերիաներ,

(ბაქტერიები, ვირუსები,

մանէներ, սնկեր և

სოკოები და უმარტივესები).

պարզագույններ):

მიკრობიოლოგია (mikros პატა-

ՄԻԿՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

რა, მცირე, bios სიცოცხლე,

(mikros փոքր, bios կյանք, logos

logos მოძღვრება) მეცნიერება,

ուսմունք) Գիտություն, որն

რომელიც შეისწავლის

ուսումնասիրում է

მიკროორგანიზმების

միկրոօրգանիզմների

აგებულებას, ფიზიოლოგიას,

կառուցվածքը, ֆիզիոլոգիան,

სისტემატიკას, გავრცელებას

կարգաբանությունը,

და მათ როლს.

տարածումը և դրանց դերը:

მიკრობიოცენოზი (mikros პატა-

ՄԻԿՐՈԲԻՈՑԵՆՈԶ (mikros փոքր,

რა, მცირე, bios სიცოცხლე,

bios կյանք, koinos ընդհանուր)

koinos საერთო) განსაზღვ-

Սահմանված բիոցենոզի կազմի

რული ბიოცენოზის შემადგენ-

մեջ ներառված միկրոօ-

ლობაში შემავალი მიკროორ-

րգանիզմների համադրություն:

განიზმების ერთობლიობა.
მიკროორგანიზმი (mikros

ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄ (mikros փոքր,

პატარა, მცირე, organismus

organismus կենդանի արարած)

ცოცხალი არსება)

Կենդանական կամ բուսական

შეუიარაღებელი თვალით

օրգանիզմ, որն անտեսանելի է

უხილავი ცხოველური ან

անզեն աչքով:

მცენარეული ორგანიზმი.
მიკროგამეტა (mikros პატარა,

ՄԻԿՐՈԳԱՄԵՏ (mikros փոքր,

მცირე, gamete ცოლი, gametes

gamete կինը, gametes ամուսին)

ქმარი) მაკროგამეტასთან

Մակրոգամետից
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შედარებით უფრო მცირე

համեմատաբար փոքր չափի

ზომის, მამრობითი სასქესო

արական սեռական գամետ:

უჯრედი.
მიოლოგია (mys კუნთი, logos

ՄԻՈԼՈԳԻԱ (mys մկան, logos

მოძღვრება) ანატომიის

ուսմունք) Անատոմիայի բաժին,

ნაწილი, რომელიც

որն ուսումնասիրում է

შეისწავლის კუნთებს.

մկանները:

მირმეკოლოგია (myrmex

ՄԻՐՄԵԿՈԼՈԳԻԱ (myrmex

ჭიანჭველა, logos მოძღვრება)

մրջյուն, logos ուսմունք)

მეცნიერება ჭიანჭველების

Գիտություն մրջյունների

შესახებ.

մասին:

მოლეკულური ბიოლოგია (moles

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ

მასა, cula კნინობითი სუფიქსი)

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (moles

მეცნიერება, რომლის მიზანია

զանգված, cula նվազեցուցիչ

ბუნების შეცნობა

վերջածանց) Գիտության, որի

ბიოლოგიური ობიექტების

նպատակն է բնության

მოლეკულურ დონეზე

ճանաչումը կենսաբանական

კვლევის გზით.

օբյեկտների մոլեկուլային
մակարդակում
հետազոտության միջոցով:

მორფოლოგია (morphe ფორმა,

ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (morphe ձև,

logos მოძღვრება)

logos ուսմունք)

ბიოლოგიური მეცნიერებაა,

Կենսաբանական գիտություն,

რომელიც შეისწავლის

որն ուսումնասիրում է

ორგანიზმების ფორმასა და

օրգանիզմների ձևը և

აგებულებას მათ ონტოგენეზსა

կառուցվածքը դրանց

და ფილოგენეზში.

օնտոգենեզում և ֆիլոգենեզում:
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მტაცებლები (Fissipedia,

ԳԻՇԱՏԻՉՆԵՐ (Fissipedia, Carnivora)

Carnivora) უმაღლესი

Բարձրակարգ` ընկերքավոր,

ძუძუმწოვრების ერთ-ერთი

կաթնասունների ենթադաս:

რიგი. იკვებებიან ცოცხალი

Սնվում են կենդանի

ძუძუმწოვრებით.

կաթնասուններով:

მუტაგენეზი (mutatio ცვლილება,

ՄՈՒՏԱԳԵՆԵԶ (mutatio

genesis წარმოშობა) მუტაციის

փոփոխություն, genesis ծագում)

წარმოქმნის პროცესი.

Մուտացիայի առաջացման
գործընթաց:

მუტანტი (mutatio ცვლილება)

ՄՈՒՏԱՆՏ (mutatio

ორგანიზმი, რომელიც

փոփոխություն) Օրգանիզմ, որը

მემკვიდრულად განსხვავდება

ժառանգաբար տարբերվում է

წინაპრებისაგან რომელიმე

նախնիներից որևէ հատկանշով

ნიშან-თვისებით ან ნიშან-

կամ հատկանիշների խմբով:

თვისებათა ჯგუფით.
მუტაცია (mutatio ცვლილება)

ՄՈՒՏԱՑԻԱ (mutatio

უჯრედის მემკვიდრული

փոփոխություն) Բջջի

მასალის მკვეთრი, უეცარი

ժառանգական նյութի կտրուկ,

ცვლილება.

հանկարծակի փոփոխություն:

მუტუალიზმი (mutuus ორმხრივი)

ՄՈՒՏՈՒԱԼԻԶՄ (mutuus երկկողմ)

სხვადასხვა სახეობის ორი

Տարբեր տեսակի երկու

ორგანიზმის ხანგრძლივი,

օրգանիզմների

ურთიერთსასარგებლო

երկարաժամկետ,

თანაცხოვრება.

փոխշահավետ
համակեցություն:

მღრღნელები (Rodentia)
უმაღლესი ძუძუმწოვრების

ԿՐԾՈՂՆԵՐ (Rodentia)
Բարձրակարգ կաթնասունների
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ერთ-ერთი რიგია. სხვა

դասի ամենամեծ կարգը: Այլ

ძუძუმწოვრებისგან განსხვავ-

կաթնասուններից տարբերվում

დებიან კბილების თავისებური

են ատամների յուրահատուկ

აგებულებით. გააჩნიათ

կառուցվածքով: Ունեն արագ

სწრაფი გამრავლების უნარი.

բազմացման կարողություն:

მწერები (Insecta) ფეხსახსრიანების ტიპის ერთ-ერთი კლასი.

ՄԻՋԱՏՆԵՐ (Insecta) Անողնաշարավոր հոդվածոտանի
կենդանիների դաս:

მწერიჭამიები (Insectivora) უმაღ-

ՄԻՋԱՏԱԿԵՐՆԵՐ (Insectivora)

ლესი ძუძუმწოვრები, რომელ-

Բարձրակարգ կաթնասուններ,

თა ძირითადი საკვებია

որոնց հիմնական սնունդը

მწერები.

միջատներն են:

ნანიზმი (nanos ჯუჯა) თანდაყო-

ՆԱՆԻԶՄ (nanos գագաճ) Բնածին

ლილი ან შეძენილი კლინიკუ-

կամ ձեռքբերովի կլինիկական

რი სინდრომი, რომლისთვი-

համախտանիշ, որին բնորոշ է

საც დამახასიათებელია დაბა-

ցածր հասակը (130 սմ-ից

ლი ტანი (130სმ-ზე ნაკლები

պակաս տղամարդկանց համար

მამაკაცისათვის და 120სმ-ზე

և 120 սմ-ից պակաս կանանց

ნაკლები ქალისათვის).

համար):

ნანოორგანიზმი (nanos ჯუჯა)

ՆԱՆՈՕՐԳԱՆԻԶՄ (nanos գաճաճ)

ორგანიზმი, რომლის ზომა

Օրգանիզմ, որի չափը 0.05 մմ-ից

0,05 მილიმეტრზე ნაკლებია.

պակաս է:

ნანოპლანქტონი (nanos ჯუჯა,

ՆԱՆՈՊԼԱՆԿՏՈՆ (Nanos գաճաճ,

planktos მოხეტიალე)

planktos թափառող) Փոքրագույն

უმცირესი პლანქტონური

պլանկտոնային օրգանիզմներ:

ორგანიზმები.
ნატურალიზაცია (naturalis ბუნებ-

ՆԱՏՈՒՐԱԼԻԶԱՑԻԱ (naturalis
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რივი, კანონიერი) ამა თუ იმ

բնական, օրինական) Այս կամ

ბიოცენოზში ახალი სახეობის

այն բիոցենեզի մեջ նոր

ჩართვა.

տեսակների ընդգրկում:

ნატურალისტი (natura ბუნება)

ԲՆԱԳԵՏ (natura բնություն)

ბუნებისმეტყველი, მეცნიერი,

Բնագետ, գիտնական, որն

რომელიც სწავლობს ბუნებას.

ուսումնասիրում է բնությունը:

ნაყოფი ძუძუმწოვრების ნაყოფი

ՊՏՈՒՂ`

կաթնասունների (fetus)

(fetus) ეწოდება ემბრიონს

պտուղ է կոչվում սաղմը

ჩასახვიდან ორი თვის შემდეგ.

բեղմնավորումից երկու ամիս
անց:

ნეანდერტალელი ადამიანი

ՆԵԱՆԴԵՐՏԱԼՅԱՆ ՄԱՐԴ`

პითეკანთროპის შთამომავა-

Պիտեկանտրոպի հնագույն

ლი ძველი ნამარხი ადამიანი,

մարդու ներկայացուցիչ, որի

რომლის ნაშთები იპოვეს 1856

մնացորդները հայտնաբերել են

წელს დიუსელდორფის

1856 թվականին Դյուսելդորֆի

მახლობლად მდებარე

մոտակայքում գտնվող

ნეანდერტალის ველზე.

Նեանդերթալյան հովտում:

ნეირომედიატორი (neuron

ՆԵՅՐՈՄԵԴԻԱՏՈՐ (neuron նյարդ,

ნერვი, mediator შუამავალი)

mediator միջնորդ) Նյարդային

ნერვული იმპულსის ქიმიური

ազդակների քիմիական

გადამცემი.

փոխանցող:

ნეირონი (neuron ნერვი) ნერვუ-

ՆԵՅՐՈՆ (neuron նյարդ)

ლი სისტემის ძირითადი

Նյարդային համակարգի

სტრუქტურული და ფუნქციური

հիմնական կառուցվածքային և

ერთეული.

ֆունկցիոնալ միավոր:

ნეიროფიზიოლოგია (neuron
ნერვი, physis ბუნება, logos

ՆԵՅՐՈՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (Neuron
նյարդ, physis բնություն, logos
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მოძღვრება) ფიზიოლოგიის

ուսմունք) Ֆիզիոլոգիայի

ნაწილი, რომელიც სწავლობს

բաժին, որն ուսումնասիրում է

ნერვული სისტემის ფუნქციებს.

նյարդային համակարգի
գործառույթները:

ნეიროჰორმონები (neuron ნერვი,

ՆԵՅՐՈՀՈՐՄՈՆՆԵՐ (neuron

hormao ვამოძრავებ, ავაგზნებ)

նյարդ, hormao շարժում եմ,

ნივთიერებები, რომლებსაც

գրգռում եմ) Նյութեր, որոնք

გამოიმუშავებენ

առաջացնում են հատուկ

განსაკუთრებული ნეირონები.

նեյրոններ:

ნეკრობიოზი (nekros მკვდარი,

ՆԵԿՐՈԲԻՈԶ (nekros մեռած, bios

bios სიცოცხლე, osis მდგომა-

կյանք, osis դրություն) Բջջի

რეობა) უჯრედის ან ქსოვილის

կամ հյուսվածքի

თანდათანობითი, შეუქცევადი

աստիճանական, անդառնալի

ფიზიოლოგიური ან პათო-

ֆիզիոլոգիական կամ

ლოგიური ცვლილებები,

պաթոլոգիական

რომლებიც წინ უძღვიან მათ

փոփոխություններ, որոնք

სიკვდილს.

նախորդել է նրանց մահվանը:

ნეკროზი (nekros მკვდარი, osis

ՆԵԿՐՈԶ (nekros մեռած, osis

მდგომარეობა) ცოცხალ

վիճակ) Կենդանի օրգանիզմում

ორგანიზმში რომელიმე

որևէ օրգանի, հյուսվածքի կամ

ორგანოს, ქსოვილის ან

բջիջների խմբի մահ:

უჯრედთა ჯგუფის სიკვდილი.
ნეკროფაგები (nekros მკვდარი,

ՆԵԿՐՈՖԱԳՆԵՐ (nekros մեռած,

phago ვჭამ, ვშთანთქავ)

phago ուտում եմ, կլանում եմ)

ცხოველები, რომლებიც

Կենդանիներ, որոնք սնվում են

იკვებებიან სხვა ცხოველების

այլ կենդանիներին լեշով:

ლეშით.
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ნეკროცენოზი (nekros მკვდარი,

ՆԵԿՐՈՑԵՆՈԶ (nekros մեռած,

koinos საერთო) მკვდარი

koinos ընդհանուր) Մահացած

ორგანიზმების ერთ ადგილას

օրգանիզմների մեկ վայրում

თავმოყრა.

հավաքելը:

ნეოდარვინიზმი ევოლუციური

ՆԵՈԴԱՐՎԻՆԻԶՄ` Էվոլյուցիոն

კონცეფციები, რომლებიც

հայեցակարգեր, որոնք որպես

ევოლუციის ერთადერთ მამო-

էվոլյուցիայի միակ շարժիչ

ძრავებელ ფაქტორად აღიარ-

գործոն ճանաչում են բնական

ებენ ბუნებრივ გადარჩევას.

ընտրությունը:

ნეონტოლოგია (neos ახალი, on,

ՆԵՈՆԹՈԼՈԳԻԱ (neos տարի, on,

ontos არსება, logos მოძღვრე-

ontos արարած, logos ուսմունք)

ბა) ბიოლოგიური მეცნიერებე-

Կենսաբանական գիտություննե-

ბის კომპლექსი, რომლებიც

րի ամբողջություն, որոնք

სწავლობენ თანამედროვე

ուսումնասիրում են ժամանա-

ორგანულ სამყაროს.

կակից օրգանական աշխարհը:

ნერვიზმი (nervus ნერვი) ფიზიო-

ՆԵՐՎԻԶՄ (nervus նյարդ)

ლოგიისა და მედიცინის

Ֆիզիոլոգիայի և բժշկության

მიმართულება, რომლის

ուղղություն, որի համաձայն

თანახმადაც ნერვულ სისტემას

կենդանիների և մարդկանց

მთავარი როლი მიუძღვის

կենսագործունեության

ცხოველებისა და ადამიანის

կարգավորման մեջ հիմնական

ცხოველქმედების

դերը պատկանում է նյարդային

რეგულაციაში.

համակարգին:

ნერვული იმპულსი (nervus ნერვი,

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԱԶԴԱԿ (nervus

impulsus ბიძგი, სწრაფვა)

նյարդ, impulsus խթան, ձգտում)

ნერვული ბოჭკოებით

Նյարդային թելերով տարածվող

გავრცელებული აგზნების

գրգռման ալիք, որը դրսևորվում
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ტალღა, რაც ვლინდება

է էլեկտրական, իոնային,

ელექტრული, იონური,

մեխանիկական, ջերմային և այլ

მექანიკური, თერმული და სხვა

փոփոխությունների ձևով:

ცვლილებების სახით.
ნერვული სისტემა (systema

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (syste-

nervosum) ადამიანისა და

ma nervosum) Մարդկանց և

ცხოველების სპეციალიზებუ-

կենդանիների մասնագիտա-

ლი წარმონაქმნების (ნეირო-

ցված գոյացությունների (նեյրո-

ნების და სხვა სტრუქტურების)

նների և այլ կառուցվածքների)

მორფოლოგიური და

ձևաբանական և ֆունկցիոնալ

ფუნქციური ერთობლიობა.

համադրություն:

ნერვული ქსოვილი (textus nervo-

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ (textus

sus) შედგება უჯრედებისაგან

nervosus) Բաղկացած է

(ნეირონებისაგან), რომლებიც

բջիջներից (նեյրոններից), որոնք

სპეციალიზებულნი არიან

մասնագիտացված են ազդակն-

იმპულსების გასატარებლად.

երի անցկացման համար:

ნერწყვი (saliva) სანერწყვე
ჯირკვლების სეკრეტი.
ნესტარი ზოგიერთი მწერის (მაგ.

ԼՈՐՁ (saliva) Թքագեղձերի
սեկրեցիա.
ԽԱՅԹԻՉ` որոշ միջատների

მუშა ფუტკრის) თავდასაცავი

(օրինակ, բանվոր մեղվի)

ორგანო, რომელიც

պաշտպանական օրգան, որը

წარმოადგენს შხამიანი

թունավոր ապարատի խայթիչ

აპარატის მჩხვლეტავ ნაწილს.

մաս է:

ნუკლეაზები (nucleus ბირთვი)

ՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ (nucleus միջուկ),

ფერმენტები, რომლებიც

Ֆերմենտներ, որոնք ճեղքում են

შლიან ნუკლეინის მჟავებს.

նուկլեինաթթուները:

ობეზიტასი (obesitas) ორგანიზმში

ՕԲԵԶԻՏԱՍ (obesitas)
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ცხიმის ჭარბი დაგროვება, რაც

Օրգանիզմում ճարպի ավելորդ

განპირობებულია ნივთიერე-

կուտակում, ինչը

ბათა ცვლის დარღვევით.

պայմանավորված է նյութափոխանակության խախտմամբ:

ობის სოკოები მიკროსკოპული

ԲՈՐԲՈՍԱՍՆԿԵՐ`

სოკოები, რომლებიც

միկրոսկոպիկ սնկեր, որոնք

წარმოქმნიან ობს ორგანული

բորբոս են առա-ջացնում

სუბსტრატების ზედაპირზე.

օրգանական սուբստրատների
մակերեսին:

ობობასნაირები (Arachnoidea)

ՍԱՐԴԱԿԵՐՊԵՐ (Arachnoidea)

ფეხსახსრიანთა ტიპის ერთ-

Հոդվածոտանիների տիպի

ერთი კლასი. აქვთ ოთხი

անողնաշարավորների դաս:

წყვილი ფეხი და არ გააჩნიათ

Ունեն չորս զույգ ոտքեր և

ულვაშები. სუნთქავენ

չունեն բեղեր: Շնչում են

ტრაქეებით და ფილტვის

տրախեաներով կամ

ტომსიკებით.

թոքապարկերով, հազվադեպ`
մաշկի մակերևույթով:

ოვოგამია (ovum კვერცხი, gamos

ՕՎՈԳԱՄԻԱ (ovum ձու, gamos

ქორწინება) დიდი ზომის,

ամուսնություն) Խոշոր չափի,

უძრავი კვერცხუჯრედის

անշարժ ձվաբջջի միացում

შერწყმა პატარა მოძრავ

փոքր շարժվող

სპერმატოზოიდთან.

սպերմատոզոիդի հետ:

ოვულაცია (ovum კვერცხი)

ՕՎՈՒԼՅԱՑԻԱ (ovum ձու) Հասուն

მომწიფებული ფოლიკულის

ֆոլիկուլի պատռվելու փուլ:

გასკდომის ფაზა.

Ձվարաններից ձվաբջջի դուրս

საკვერცხიდან კვერცხუჯ-

գալը:

რედის გამოსვლა.
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ოზონი (ozon სუნის ტრიალი)

ՕԶՈՆ, ԵՌԹԹՎԱԾԻՆ (ozon հոտ)

ჟანგბადის სახეცვლილება,

Թթվածնի փոփոխված տեսակ:

რომლის მოლეკულა შედგება

Թթվածնի երեք ատոմներից

3 ატომისაგან (O3).

բաղկացած մոլեկուլ (O3):

ოიკუმენე (oikumene ვცხოვრობ,

ՕԻԿՈՒՄԵՆԵ (oikumene ապրում

ვბინადრობ) დედამიწის

եմ, բնակվում եմ) Երկրի մաս,

ნაწილი, რომელიც დასახ-

որը բնակեցված է մարդու

ლებულია ადამიანის მიერ.

կողմից:

ონტოგენეზი (on, ontos არსებუ-

ՕՆՏՈԳԵՆԵԶ (on, ontos գոյություն

ლი, genesis წარმოშობა) ამა

ունեցող, genesis ծագում)

თუ იმ ორგანიზმის ინდივიდუ-

Կենդանական կամ բուսական

ალური განვითარება განაყო-

օրգանիզմի անհատական

ფიერებული კვერცხიდან

զարգացումը նրա

აღნიშნული ინდივიდის

սաղմնավորման պահից մինչև

სიცოცხლის ბოლომდე.

կյանքի վերջը:

ოსტეობლასტი (osteon ძვალი,

ՕՍՏԵՈԲԼԱՍՏ (osteon ոսկոր,

blastos ყლორტი, ღივი) ძვლის

blastos ոստ, սածիլ) Ոսկորը

წარმომქმნელი უჯრედი.

ձևավորող բջիջներ:

ოსტეოლოგია (osteon ძვალი,

ՕՍՏԵՈԼՈԳԻԱ,

logos მოძღვრება) ანატომიის

ՈՍԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (osteon

დარგი, რომელიც სწავლობს

ոսկոր, logos ուսմունք)

ძვლების ფორმასა და

Անատոմիայի բաժին, որն

სტრუქტურას.

ուսումնասիրում է ոսկորների
ձևը և կառուցվածքը:

ოფიდიზმი (ophidon გველი)
გველის შხამით მოწამვლა.
ოქსიდაცია (oxys მჟავე) რაიმე

ՕՖԻԴԻԶՄ (ophidon օձի) Օձի
թույնով թունավորում:
ՕՔՍԻԴԱՑՈՒՄ (oxys թթու) Որևէ
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ნივთიერების შეერთება

նյութի միացում թթվածնի հետ:

ჟანგბადთან.
ოჯახი სისტემატიკური კატეგო-

ԸՆՏԱՆԻՔ` կարգաբանության

რია, რომელიც აერთიანებს

աստիճան, որը ներառում է

მონათესავე გვარებს. ოჯახი

ազգակից ցեղեր: Ընտանիքը

შედის რიგის შემადგენლო-

մտնում է կարգի կազմի մեջ:

ბაში.
პალეოანთროპოლოგია (palaios

ՀՆԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (palaios հին,

ძველი, anthropos ადამიანი,

anthropos մարդիկ, logos

logos მოძღვრება) ანთროპო-

ուսմունք) Մարդաբանության

ლოგიის დარგი, რომელიც

բաժին, որն ուսումնասիրում է

სწავლობს ნამარხ ადამიანებს.

ոչնչացած մարդկանց:

პალეობიოლოგია (palaios

ՊԱԼԵՈԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ძველი, bios სიცოცხლე, logos

(palaios հին, bios կյանք, logos

მოძღვრება) მეცნიერება,

ուսմունք) Գիտություն է, որն

რომელიც სწავლობს ნამარხ,

ուսումնասիրում է մեռած,

გადაშენებულ ორგანიზმებს.

ոչնչացած օրգանիզմները:

პალეოგენი (palaios ძველი,

ՊԱԼԵՈԳԵՆ (palaios հին, genesis

genesis წარმოშობა)

ծագում) Կայնոզոյի

კაინოზოური ერის ყველაზე

դարաշրջանի ամենահին

უფრო ძველი პერიოდი. მისი

համակարգ: Դրա տևողություն

ხანგრძლივობა დაახლოებით

կազմել է մոտ 41 մլն տարի:

41 მლნ წელს შეადგენდა.
პანზოოტია (pan საყოველთაო,

ՊԱՆԶՈՈՏԻԱ (pan համընդհանուր,

ყველა, zoon ცხოველი) დიდ

բոլոր, zoon կենդանի)

გეოგრაფიულ არეალზე

Աշխարհագրական մեծ

ცხოველთა რომელიმე

տարածքում կենդանիների որևէ
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ავადმყოფობის გავრცელება.
პანტოფაგი (pan საყოველთაო,

հիվանդության տարածում:
ՊԱՆՏՈՖԱԳ (pan համընդհանուր,

ყველა, phago ვშთანთქავ)

բոլորը, phago կլանում եմ)

ყველაფრის მჭამელი

Ամենակեր կենդանի:

ცხოველი.
პარაბიოზი (para ახლოს, bios

ՊԱՐԱԲԻՈԶ (para մոտ, bios կյանք)

სიცოცხლე) სიცოცხლესა და

Կյանքի և մահվան միջև

სიკვდილს შორის

անցումային վիճակ:

გარდამავალი მდგომარეობა.
პარაზიტიზმი (parasitos

ՊԱՐԱԶԻՏԻԶՄ,

მუქთახორა) ორგანიზმთა

ՄԱԿԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

თანაცხოვრების ერთ-ერთი

(parasitos ձրիակեր)

ფორმა, როდესაც ერთი

Օրգանիզմների

პარტნიორი მეორის ხარჯზე

համագոյակցության ձևերից

ცხოვრობს და აყენებს მას

մեկը, երբ զուգընկերներից մեկն

ზიანს.

ապրում է մյուսի հաշվին և
վնաս հասցնում նրան:

პარაზიტოლოგია (parasitos

ՊԱՐԱԶԻՏՈԼՈԳԻԱ,

მუქთახორა, logos მოძღვრება)

ՄԱԿԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

მეცნიერება პარაზიტებისა და

(parasitos ձրիակեր, logos

პარაზიტიზმის შესახებ.

ուսմունք) Գիտության
մակաբույծների և
մակաբուծության մասին:

პედობიონტები (pedon ნიადაგი,

ՊԵԴՈԲԻՈՆՏՆԵՐ (pedon հող, bios

bios სიცოცხლე) ნიადაგში,

կյանք) Հողում, ընդերքում

მიწაში მცხოვრები

ապրող կենդանի

ორგანიზმები.

օրգանիզմներ:
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პეტრობიონტები (petra ქვა, biont

ՊԵՏՐՈԲԻՈՆՏՆԵՐ (Petra քար,

მცხოვრები) კლდეებზე და

biont բնակիչ) Ժայռերի ու

ქვის ნაშალებზე მცხოვრები

քարերի բեկորների վրա

ორგანიზმები.

բնակվող օրգանիզմներ:

პლაზმა (plasma გამოძერწილი,

ՊԼԱԶՄԱ (plasma կերտած,

გაფორმებული) ბიოლოგიური

ձևավորված) Կենսաբանական

სტრუქტურების (სისხლის,

կառուցվածքների (արյուն,

ლიმფის, უჯრედების

ավիշ, բջջի ցիտոպլազմա)

ციტოპლაზმის) თხევადი

հեղուկ մաս:

ნაწილი.
პლანქტონი (planktos

ՊԼԱՆԿՏՈՆ (planktos թափառող)

მოხეტიალე) წყალში

Ջրերում ապրող և դրանց

„პასიურად“ მოძრავი

հոսանքով տարվող «պասիվ»

ორგანიზმების ერთობლიობა.

օրգանիզմների միասնություն:

პოპულაცია (populus

ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱ (Populus

მოსახლეობა) გარკვეულ

բնակչություն) Երկար

არეალში გავრცელებული

ժամանակ որոշակի

ერთი სახეობის მცენარეთა და

տարածություն զբաղեցնող և

ცხოველთა ერთობლიობა,

մեծ թվով սերունդների

რომლებიც თავისუფლად

ընթացքում

ეჯვარებიან ერთმანეთს და ამ

ինքնավերարտադրվաղ

სახეობის სხვა ჯგუფებისაგან

միևնույն տեսակի

იზოლირებულნი არიან.

առանձնյակների
ամբողջություն:

პოპულაციური აფეთქება (populus

ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻՈՆ ՊԱՅԹՅՈՒՆ

მოსახლეობა) რომელიმე

Explosion (populus բնակչություն)

სახეობის ინდივიდების

Որևէ առանձին տեսակների
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რაოდენობის მკვეთრი ზრდა.
პრიმატები (primates უპირ-

կտրուկ աճ:
ՊՐԻՄԱՏՆԵՐ (Primates առաջին,

ველესი, უმთავრესი) ყველაზე

առավել կարևոր)

უფრო მაღალორგანიზებულ

Կաթնասունների առավել

ძუძუმწოვართა რიგი,

զարգացած խումբ, որին

რომელშიც შედიან

պատկանում են

ნახევრადმაიმუნები, მაიმუნები

կիսակապիկները, կապիկները

და ადამიანი.

և մարդը:

პროგენოტი (pro წინ, ნაცვლად,

ՊՐՈԳԵՆՈՏ (pro առաջ, փոխարեն,

genos დაბადება, წარმოშობა)

genos ծնվել, ծագել) Երկրի վրա

დედამიწაზე არსებული

տարածված ամեն կենդանիի

ყოველივე ცოცხალის საერთო

ընդհանուր գենետիկական

გენეტიკური წინაპარი.

նախնին:

პროტეიდები (protos პირველი,

ՊՐՈՏԵԻԴՆԵՐ (protos առաջին,

უმთავრესი, eidos სახე)

ամենակարևոր, eidos տեսակ)

რთული ცილები, რომლებიც

Բա-րդ սպիտակուցներ, որոնց

შეიცავენ არაცილოვან

մեջ սպիտակուցները

კომპონენტს.

միավորված են ոչ սպիտակուցային տարրերի հետ:

პროტისტები (protistos ყველაზე

ՊՐՈՏԻՍՏՆԵՐ,

პირველი) მცენარეული და

ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ (protistos

ცხოველური ბუნების

ամենաառաջին) Բուսական և

ერთუჯრედიანი ორგანიზმები.

կենդանական միաբջիջ
օրգանիզմներ:

პროტოზოოლოგია (protos

ՊՐՈՏՈԶՈՈԼՈԳԻԱ, (protos

პირველადი, zoon ცხოველი,

առաջնային, zoon կենդանիներ,

logos მოძღვრება) მეცნიერება,

logos ուսմունք) Գիտություն, որը
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რომელიც შეისწავლის

զբաղվում է պարզագույններով:

უმარტივესებს.
რადიობიოლოგია (radius სხივი,

ՌԱԴԻՈԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

bios სიცოცხლე, logos

(radius Ճճառագայթ, bios կյանք,

მოძღვრება) მოძღვრება

logos ուսմունք) Գիտություն, որ

ცოცხალ ორგანიზმებზე

ուսումնասիրում է բոլոր

მაიონებელი დასხივების

տեսակի իոնացնող

მოქმედების შესახებ.

ճառագայթների ազդեցությունը
կենդանի օրգանիզմների վրա:

რადიობიოლოგიური ეფექტი

ՌԱԴԻՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ

(radius სხივი, bios სიცოცხლე)

ԷՖԵԿՏ (radius ճառագայթ, bios

მაიონებელი გამოსხივების

կյանք) Իոնացնող

მოქმედების შედეგად

ճառագայթների ազդեցության

ორგანიზმში წარმოქმნილი

հետևանքով օրգանիզմում

ფუნქციური და ორგანული

առաջացած ֆունկցիոնալ և

ცვლილებები.

օրգանական փոփոխություններ:

რეგრესი (regredo უკან ვიხევ)

ՌԵԳՐԵՍ, ՀԵՏԸՆԹԱՑ (regredo

ორგანიზმების აგებულების

վերադարձ, հետընթաց)

გამარტივება ევოლუციის

Օրգանիզմների կառուցվածքի

პროცესში.

պարզեցում էվոլյուցիայի
ընթացքում:

რედუქციონიზმი (Reducere

ՌԵԴՈՒԿՑԻՈՆԻԶՄ (Reducere

დაბრუნება, აღდგენა)

վերադարձ, ետբերում,

ბიოლოგიის განვითარების

վերականգնում)

ეტაპი, რომელიც

Կենսաբանական զարգացման

მიმდინარეობდა საკვლევი

փուլ, որն ընթանում էր

ობიექტების თანდათანობითი

ուսումնասիրության
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გამარტივების გზით.

օբյեկտների աստիճանական
պարզեցման եղանակով:

რედუცენტები (reducens

ՌԵԴՈՒՑԵՆՏՆԵՐ (reducens

აღმდგენელი, დამბრუნებელი)

վերականգնող, վերադարձնող)

ბაქტერიები და სოკოები,

Մանրէներ և սնկեր, որոնք

რომლებიც გარდაქმნიან

օրգանական թափոնները

ორგანულ ნარჩენებს

վերափոխում են

არაორგანულ

անօրգանական նյութերի:

ნივთიერებებად.
რელიქტები (relictum ნარჩენი)

ՌԵԼԻԿՏՆԵՐ (relictum

მცენარეებისა და ცხოველების

մնացորդներ) Բույսերի և

სახეობები, რომლებიც

կենդանիների տեսակներ, որ

შემორჩენილია წარსულში

մնացել են անցյալում լայնորեն

ფართოდ გავრცელებული

տարածված բուսական և

ფლორისა და ფაუნისაგან.

կենդանական աշխարհից:

რენდომიზაცია (random

ՌԵՆԴՈՄԻԶԱՑԻԱ (random

შემთხვევითი, უწესრიგო)

պատահական,

ექსპერიმენტული ცხოველების

անկարգուկանոն)

შემთხვევითი განაწილება

Փորձարարական կենդանիների

ჯგუფებში.

պատահական բաշխում
խմբերում:

რენდომული (random შემთხვე-

ՌԵՆԴՈՄԱՅԻՆ (random

ვითი, უწესრიგო) ლაბორა-

պատահական,

ტორიული ცხოველები,

անկարգուկանոն) Լաբորատոր

რომელთაც არ გააჩნიათ

կենդանիներ, որոնք չունեն

ერთნაირი ანტიგენური

միանման հակագենային

მოზაიკა.

խճանկար:
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რეპროდუქცია (re კვლავ,

ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (re կրկին,

productio წარმოება)

productio արտադրություն)

ინდივიდების გამრავლება.

Տեսակների վերարտադրում,
զարգացում:

რეპტილიები (Reptilia)
ქვეწარმავლები.
რეცეპტორები (receptor მიმღები)

ՌԵՊՏԼԻԱՆԵՐ, ՍՈՂՈՒՆՆԵՐ
(Reptilia) սողուններ:
ՌԵՑԵՊՏՈՐՆԵՐ, ԸՆԴՈՒՆՈՂՆԵՐ

მგრძნობიარე ნერვების

(receptor ընդունող) Զգայական

დაბოლოებანი, რომელნიც

նյարդաթելերի վերջնային

სპეციფიკურ გაღიზიანებას

գոյացություններ, որոնք

აღიქვამენ.

ընդունում են գրգիռներ ներքին
և արտաքին միջավայրից և
դրանց ֆիզիկական կամ
քիմիական էներգիան վերածում
նյարդային ազդակների:

რიგი (order) ერთ-ერთი

ԿԱՐԳ (order) Կարգաբանության

კატეგორია, რომელიც

աստիճան, որը համախմբում է

აერთიანებს მონათესავე

ցեղակից ընտանիքները, որոնք

ოჯახებს. მონათესავე რიგები

կարգերի հետ միավորվում են

ერთიანდებიან კლასში.

դասի մեջ:

რუდიმენტები (rudimentum

ՌՈՒԴԻՄԵՆՏՆԵՐ (rudimentum

ჩანასახი, საწყისი) ორგანო,

սաղմ, սկիզբ) Օրգան, որն

რომელსაც ორგანიზმის

օրգանիզմի պատմական

ისტორიული განვითარების

զարգացման գործընթացում

პროცესში დაკარგული აქვს

կորցրել է իր նախնական

თავისი პირვანდელი

նշանակությունը:

მნიშვნელობა.
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სანერწყვე ჯირკვლები ხერხემ-

ԹՔԱԳԵՂՁԵՐ`

ლიანების პირის ღრუში გან-

ողնաշարավորների բերանի

ლაგებული გარეგანი

խոռոչում տեղակայված

სეკრეციის ჯირკვლები.

արտաքին սեկրեցիայի գեղձեր:

საოფლე ჯირკვლები ძუძუმწოვ-

ՔՐՏՆԱԳԵՂՁԵՐ`

რების კანის ჯირკვლები,

կաթնասունների մաշկային

რომლებიც გამოყოფენ

գեղձեր, որոնք քրտինք են

ოფლს.

արտադրում:

სასქესო ნიშნები მორფოფუნქ-

ՍԵՌԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ`

ციური ნიშნები, რომლებიც

ձևաբանաֆունկցիոնալ

განსაზღვრავენ ორგანიზმის

նշաններ, որոնք որոշում են

სქესს.

օրգանիզմի սեռը:

სახეობა (species) ცოცხალი

ՏԵՍԱԿ (species) Կենդանի

ორგანიზმების სისტემაში

օրգանիզմների համակարգում

ძირითადი სტრუქტურული

հիմնական կառուցվածքային

ერთეული.

միավոր:

სენსორული ორგანოები (sentire

ՍԵՆՍՈՐԱՅԻՆ, ԶԳԱՅՈՒԹՅԱՆ

შეგრძნება) გრძნობათა

ՕՐԳԱՆՆԵՐ (sentire

ორგანოები.

զգայություն) Զգայության
օրգաններ:

სიმბიოზი (sym თანა, bios

ՍԻՄԲԻՈԶ, ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

სიცოცხლე, ცხოვრება)

(sym համա, bios կյանք, ապրել)

სხვადასხვა სახეობის ორი

Տարբեր տեսակի երկու

ორგანიზმის თანაცხოვრება.

օրգանիզմների
համակեցություն:

სიმბიონტები (sym თანა, bios
სიცოცხლე, ცხოვრება)

ՍԻՄԲԻՈՆՏՆԵՐ (sym համա, bios
կյանք, ապրել) Օրգանիզմներ,
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ორგანიზმები, რომლებიც

որոնք սիմբիոզային

სიმბიოზურ დამოკიდებუ-

կախվածության մեջ են գտնվում

ლებაში იმყოფებიან

միմյանցից:

ერთმანეთთან.
სისხლის ფორმულა პერიფე-

ԱՐՅԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎ` ծայրամաս-

რიული სისხლის შემადგე-

ային արյան բաղադ-րիչ

ნელი უჯრედების შემცველობა

բջիջների պարունակությունը

პლაზმაში.

արյան պլազմայի մեջ:

სისხლის ჯგუფები სისხლის

ԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ` արյան

ტიპები, რომლებიც

տեսակներ, որոնք տարբերվում

განსხვავდებიან ერთი

են մեկ տեսակի անհատների

სახეობის ინდივიდებში

մեջ իմունոլոգիական

იმუნოლოგიური

բնութագրիչներով:

მახასიათებლებით.
სპერმატოზოიდები (sperma

ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴՆԵՐ (sperma

თესლი) მამრობითი სასქესო

սերմ) Արական սեռի սեռական

უჯრედები, გამეტები.

բջիջներ, գամետներ:

ტერაბიოსფერო (terra დედამიწა;

ԵՐԿՐԱԿԵՆՍՈԼՈՐՏ (terra Երկիր,

bios სიცოცხლე, sphaire

bios կյանք, sphaire սկավառակ)

დისკო) ბიოსფეროს შრე,

Կենսոլորտի շերտ, որը գտնվ-

რომელიც განლაგებულია

ում են Երկրի մակերևույթին:

დედამიწის ზედაპირზე.
ტერარიუმი (terra დედამიწა)

ՏԵՐԱՐՐԻՈՒՄ (terra Երկիր,

ვივარიუმის ერთ-ერთი

ցամաք, հող) Վիվարրիումի մի

სახესხვაობა. მასში ამყოფებენ

տեսակ, ցամաքային ոչ մեծ

ამფიბიებს და ქვეწარმავლებს.

կենդանիների, հիմնականում
սողունների և երկկենցաղների,
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պահպանության տեղ:
ტერატოგენეზი (teratos ურჩხული,

ՏԵՐԱՏՈԳԵՆԵԶ (teratos հրեշ, տգ-

მახინჯი, genesis წარმოქმნა)

եղ, genesis ծագում, առաջացում)

განვითარების ანომალიის

Զարգացման անոմալիաների

წარმოქმნის მექანიზმი.

գեներացման մեխանիզմ:

ტერატოლოგია (teratos

ՏԵՐԱՏՈԼՈԳԻԱ (teratos հրեշ,

ურჩხული, მახინჯი, logos

տգեղ, logos ուսմունք)

მოძღვრება) ემბრიოლოგიის

Սաղմնաբանության բաժին, որն

დარგი, რომელიც შეისწავლის

ուսումնասիրում է զարգացման

განვითარების ანომალიებს.

անոմալիաները:

ტერმიტები (Anacanthotermes)
მიეკუთვნებიან მწერების

ՏԵՐՄԻՏՆԵՐ (Anacanthotermes)
Միջատների կարգ:

კლასს.
ტრანსპოზიცია (trans იქით, იქითა,

ՏՐԱՆՍՊՈԶԻՑԻԱ (trans այն կողմ,

positio მდგომარეობა) გენების

այն կողմի, positio դրություն,

გადატანა, გადაადგილება

վիճակ) Գեների տեղափոխում,

ქრომოსომაში.

տեղաշարժ քրոմոսոմներում:

ტროპოსფერო (tropos მობრუ-

ՆԵՐՔՆՈԼՈՐՏ (tropos պտույտ,

ნება, მიმართულება, sphaira

փոփոխում, sphaira գունդ)

დისკო) ატმოსფეროს ქვედა

Մթնոլորտի ներքևի

შრე, რომლის სიმაღლე

ամենաուսումնասիրված շերտ,

საშუალოდ 15 კმია.

որի բարձրությունը 15 կմ է:

უმარტივესები (Protozoa)

ՊԱՐԶԱԳՈՒՅՆՆԵՐ (Protozoa)

ერთუჯრედიანი ცხოველების

Միաբջիջ կենդանիների տիպ

ტიპი ეუკარიოტების ჯგუფიდან.

էուկարիոտների խմբից:

უმაღლესი ძუძუმწოვრები (Eutheria) იგივე პლაცენტური

ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ (Eutheria) Նույն
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ძუძუმწოვრები. ძუძუმწოვრების

ընկերքավոր կաթնասուններ:

კლასის ერთ-ერთი ქვეკლასი.

Կենդանածին կաթնասունների

მასში გაერთიანებული ყველა

ենթադաս:

ცხოველი ცოცხალმშობიარეა.
უმდაბლესი ძუძუმწოვრები (Mo-

ՑԱԾՐԱԿԱՐԳ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ

notremata) იგივე კვერცხის-

(Monotremata) Ձվադիր

მდებელი ძუძუმწოვრები.

կաթնասուններ:

უსქესო გამრავლება უმდაბლესი

ԱՆՍԵՌ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄԸ ցածրա-

ცხოველებისათვის დამახასი-

կար կենդանիներին բնորոշ

ათებელი გამრავლება

բազմացում է

(გაყოფით, ფრაგმენტაციით,

հատվածավորմամբ,

სპორებით და სხვ.).

սպորներով և այլն):ց

უხერხემლოები (Invertebrata)

(կիսվելով,

ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐ (Inverte‐

მიეკუთვნებიან უმარტივესები,

brata) Պատկանում են

ამ ცხოველებს არ გააჩნიათ

պարզագույնները, այս

ხერხემალი.

կենդանիները չունեն ողնաշար:

უჯრედი (cellula, cytus) ელემენ-

ԲՋԻՋ (cellula, cytus) Տարրական

ტარული ბიოლოგიური

կենսաբանական համակարգ,

სისტემა, რომელსაც გააჩნია

որն ընդունակ է ինքնուրույն

თვითგანახლების, თვითრეგუ-

գոյություն ունենալ,

ლირების და თვითწარმო-

ինքնավերատարդրվել և

ქმნის თვისებები.

զարգանալ:

უჯრედული ციკლი მოიცავს
ინტერფაზას და მიტოზს.
ფემინიზაცია (femina ქალი)

ԲՋՋԻ ԿԵՆՍԱՑԻԿԼՆ ընդգրկում
է ինտերֆազ և միտոզ:
ՖԵՄԻՆԻԶԱՑԻԱ, ԿԱՆԱՑԻԱՑՈՒՄ

მამაკაცში ქალის მეორადი

(Femina կին) Տղամարդու մեջ

სასქესო ნიშნების

կնոջ երկրորդային սեռական
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განვითარება.
ფერტილიზაცია (fertilis ნაყოფი-

հատկանիշների զարգացում:
ՖԵՐՏԻԼԻԶԱՑԻԱ, ԲԵՂՄՆԱՎ-

ერი, ნოყიერი, მოსავლიანი)

ՈՐՈՒՄ (fertilis բեղուն, բերրի,

განაყოფიერების პროცესი.

արդյունավետ) Բեղմնավորման
գործընթացը:

ფერტილურობა (fertilis ნაყოფი-

ՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅՈՒՆ,

ერი, ნოყიერი, მოსავლიანი)

ՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (fertilis

ორგანიზმის უნარი შექმნას

արդյունավետ, բեղուն,

შთამომავლობა.

արդյունավետ) Օրգանիզմի
վերարտադրվելու, սերունդ
ստեղծելու կարողությունը:

ფიზიოლოგია (physis ბუნება,

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (Physis բնություն,

logos მოძღვრება) მეცნიერება,

logos ուսմունք) Գիտություն, որն

რომელიც სწავლობს

ուսումնասիրում է կենդանի

ცოცხალი ორგანიზმის, მისი

օրգանիզմի, նրա օրգանների

ორგანოების, ქსოვილების,

հյուսվածքների, բջիջների և

უჯრედებისა და ორგანო-

օրգանոիդների

იდების ფუნქციებს.

գործառույթները:

ფილოგენეზი (phylon გვარი,

ՖԻԼՈԳԵՆԵԶ (phylon ցեղ, սեռ,

genesis წარმოშობა) ცოცხალი

տեսակ genesis ծագում)

ორგანიზმების ისტორიული

Կենդանի օրգանիզմների

განვითარების პროცესი.

պատմական զարգացման
գործընթաց:

ფოლიკულინი (folliculus
ტომსიკა) მდედრობითი

ՖՈԼԻԿՈՒԼԻՆ (folliculus տոպրակ)
Իգական սեռական հորմոն:

სასქესო ჰორმონი.
ფოტობაქტერიები (photos

ՖՈՏՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ (photos
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სინათლე, სხივი, bakterion

լույս, ճառագայթ, bakterion

ჩხირი) მანათობელი

ձողիկներ, ցուպիկներ),

ბაქტერიები, რომლებიც

Լուսավորող մանրէներ, որոնք

სინათლეს გამოყოფენ

ազատ թթվածնի առկայության

თავისუფალი ჟანგბადის

պայմաններում լույս են

არსებობის პირობებში.

արտադրում:

ფოტობიოლოგია (photos

ՖՈՏՈԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

სინათლე, სხივი, bios

(photos լույս, ճառագայթ, bios

სიცოცხლე, logos მოძღვრება)

կյանքը, logos ուսմունք)

ბიოლოგიის დარგი,

Կենսաբանության ճյուղ, որն

რომელიც სწავლობს

ուսումնասիրում է

ორგანიზმებში სხვადასხვა

օրգանիզմներում տարբեր

ბუნების გამოსხივებების

բնույթի ճառագայթային

ზემოქმედებით გამოწვეულ

ազդեցությամբ առաջացած

პროცესებს.

գործընթացները:

ფრინველები (Aves) ხერხემ-

ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ (Aves)

ლიანი ცხოველების ერთ-

Ողնաշարավոր կենդանիների

ერთი კლასი, ორფეხიანი,

դասերից մեկն է, երկոտ, ձու

კვერცხის-მდებელი,

դնող, թռչելուն ընտելացած

ფრენასთან შეგუებული

կենդանիներ:

ცხოველები.
ფსევდოგამია (pseudos ცრუ,

ՊՍԵՎԴՈԳԱՄԻԱ (pseudos կեղծ,

gamos ქორწინება) იგივე ცრუ

gamos ամուսնություն) Նույն

განაყოფიერება.

կեղծ բեղմնավորում:

ქვეწარმავლები ანუ რეპტილიები

ՍՈՂՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ

(Reptilia) ხერხემლიანი

ՌԵՊՏԻԼԻԱՆԵՐ (Reptilia)

ცხოველების ერთ-ერთი

Ողնաշարավոր կենդանիների
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კლასი.
ქვირითი მოლუსკების, თევზების,

դասերից մեկն է:
ՁԿՆԿԻԹ` կակղամորթերի,

ამფიბიებისა და სხვ. მდედრო-

ձկների, երկկենցաղների և այլն

ბითი სასქესო უჯრედები,

իգական սեռական բջիջներ,

კვერცხები.

ձվեր:

ქრომოსომები (chroma ფერი,

ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ (chroma գույն,

soma სხეული) უჯრედის

soma մարմին) Բջջակորիզի

ბირთვის ორგანოიდებია,

օրգանոիդի գլխավոր

რომელთა ერთობლიობა

բաղադրիչներ, որոնց

განსაზღვრავს უჯრედისა და

միասնությունը որոշում է

მთლიანად ორგანიზმის

օրգանիզմի հիմնական

ძირითად მემკვიდრულ

ժառանգական

თვისებებს.

հատկությունները:

ქრონობიოლოგია (chronos

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

დრო, bios ცოცხალი, logos

ԿԵՆՍԱԲԱ-ՆՈՒԹՅՈՒՆ

მოძღვრება) ბიოლოგიის

(chronos ժամանակ, bios

დარგი, რომელიც სწავლობს

կենդանի, logos ուսմունք)

ბიოლოგიური პროცესების

Կենսաբանության ճյուղ, որն

დროებით მახასიათებლებს.

ուսումնասիրում է
կենսաբանական
գործընթացների
ժամանակավոր
բնութագրիչները:

ყნოსვა (olfactus) გრძნობის

ՀՈՏԱՌՈՒԹՅՈՒՆ (olfactus)

სპეციალური ორგანოს –

Զգայության հատուկ օրգանի`

ყნოსვის ანალიზატორის

հոտառության անալիզոտորի,

მეშვეობით სუნის აღქმის

միջոցով հոտն ընկալելու
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პროცესი.
შიზოგონია (schizo ვაცალკევებ,

գործընթաց:
ՇԻԶՈԳՈՆԻԱ (schizo

gone შთამომავლობა, თაობა)

առանձնացնում եմ, gone

უსქესო გამრავლების ერთ-

սերունդ) Անսեռ բազմացման մի

ერთი ფორმა.

ձև:

შხამიანი მცენარეები მცენარეები,

ԹՈՒՆԱՎՈՐ ԲՈՒՅՍԵՐ` բույսեր,

რომლებიც თავის

որոնք իրենց

ცხოველქმედების პროცესში

կենսագործունեության

გამოიმუშავებენ ადამიანისა და

ընթացքում արտադրում են

ცხოველების მომწამვლელ

մարդուն և կենդանիներին

შხამებს.

թունավորող թույներ:

შხამიანი ცხოველები ცხოველები,

ԹՈՒՆԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ`

რომელთაც მუდმივად ან

կենդանիներ, որոնք միշտ կամ

პერიოდულად გააჩნიათ

պարբերաբար ունեն նյութեր,

ნივთიერებები, რომელნიც

որոնք թունավոր են այլ տեսակի

ტოქსიკურია სხვა სახეობის

կենդանիների համար:

ცხოველებისათვის.
ჩანასახი (embryo) ერთი
კვერცხუჯრედიდან

ՍԱՂՄ (embryo) Մեկ ձվաբջջից
զարգացած օրգանիզմ:

განვითარებული ორგანიზმი.
ჩანასახოვანი გარსები ემსახუ-

ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ՄԵՄԲՐԱՆՆԵՐԸ

რებიან ემბრიონის დაცვასა და

ծառայում են սաղմի պաշտպա-

კვებას. ეს გარსებია: ამნიონი,

նությանը և սնմանը: Այս

ქორიონი და ალანტოისი.

մեմբրաններն են` ամնիոնը,
քորիոնը և ալանտիոսը:

ჩანთიანი ძუძუმწოვრები (Marsupialia) უმეტესად გავრცელე-

ՊԱՐԿԱՎՈՐ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ
(Marsupialia) Առավելապես
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ბულია ავსტრალიაში, თუმცა

տարածված է Ավստրալիայում,

გვხვდებიან ტასმანიაზე, ახალ

սակայն հանդիպում են նաև

გვინეასა და სამხრეთ

Տասմանիայում, Նոր

ამერიკაშიც.

Գվինեայում և Հարավային
Ամերիկայում:

ჩიჩახვი (ingluvies) ზოგიერთი

ԿՏՆԱՌՔ (ingluvies) Որոշ

უხერხემლოს და ფრინველის

անողնաշարավորների և

საყლაპავი მილის გაფართოე-

թռչունների կերակրափողի

ბული ნაწილი, რომელშიც

լայնացած մաս, որտեղ տեղի է

ხორციელდება საკვების

ունենում սննդի հավաքում,

დაგროვება, შენახვა, ზოგჯერ

պահում, իսկ երբեմն

კი წინასწარი ქიმიური

նախնական քիմիական

გადამუშავება.

մշակում:

ჩონჩხი (skeletos გამომშრალი)

ԿՄԱԽՔ (skeletos չորացած)

სხეულის ძვლების ბუნებრივად

Մարդու և կենդանիների օրգան

შენაწევრებული კომპლექსი,

իզմում պինդ հյուսվածքների

რომელიც საყრდენს

միացություն, որը մարմնի

წარმოადგენს სხეულის

փափուկ մասերի համար

რბილი ნაწილებისათვის.

ծառայում է հենարան և
պաշտպանում այն
մեխանիկական վնասումներից։

ცენტროსომა (centrum ცენტრი,

ՑԵՆՏՐՈՍՈՄ (centrum կենտրոն,

soma სხეული) იგივე უჯრედის

soma մարմին) Նույն բջջի

ცენტრი.

կենտրոն:

ციტოპოეზი (kytos უჯრედი, poieo

ՑԻՏՈՊՈԷԶ (kytos բջիջ, poieo

წარმოვქმნი) უჯრედების

ստեղծում եմ, առաջացնում եմ)

წარმოქმნა-განვითარების

Բջիջների առաջացման107

პროცესი.
ციტოფაგია (kytos უჯრედი, phago

զարգացման գործընթացը:
ՑԻՏՈՖԱԳԻԱ (kytos բջիջ, phago

ვჭამ, ვშთანთქავ) ერთ-ერთი

ուտում եմ, կլանում եմ)

უჯრედის მიერ მეორე

Բջիջներից մեկի կողմից մյուսի

უჯრედის შთანთქმა.

կլանումը:

ციტოქიმია (kytos უჯრედი,

ՑԻՏՈՔԻՄԻԱ (kytos բջիջ, chemeia

chemeia ქიმია) ციტოლოგიის

քիմիա) Բջջաբանության

დარგი, რომელიც სწავლობს

բաժին, որն ուսումնասիրում է

უჯრედისა და მისი კომპონენ-

բջջի և նրա բաղադրիչների

ტების ქიმიურ შემადგენ-

քիմիական կազմը:

ლობას.
ცხოველების მიგრაცია (migratio

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԻԳՐԱՑԻԱ

გადასახლება, გადაადგილე-

(migratio վերաբնակեցում,

ბა) ცხოველების პერიოდული

տեղափոխություն) Կենդան-

ან არაპერიოდული

իների պարբերական կամ ոչ

გადაადგილება.

պարբերական տեղաշարժ:

ძვალი (os) ძვლოვანი

ՈՍԿՈՐ (os) Ոսկրային

ქსოვილისაგან აგებული

հյուսվածքից կառուցված

საყრდენი ორგანო.

հենարան օրգան:

ძვლის ტვინი (medulla ossium)

ՈՍԿՐԱԾՈՒԾ (medulla ossium)

ხერხემლიანი ცხოველების

Ողնաշարավոր կենդանիների

ძვლების ღრუების ამომვსები

ոսկրային խոռոչները լցնող

ქსოვილი.

հյուսվածք:

ძილი (somnus) ცხოველისა და

ՔՈՒՆ (somnus) Կենդանիների եւ

ადამიანის ორგანიზმის

մարդու օրգանիզմի հանգստի

მოსვენების პერიოდული

պարբերական վիճակ:

მდგომარეობა.
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ძუძუმწოვრები (Mammalia) ხერ-

ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ (Mammalia)

ხემლიანების ერთ-ერთი კლა-

Ողնաշարավորների դասերից

სი. სუნთქავენ ფილტვებით,

մեկն է: Շնչում է թոքերով,

გული ოთხგანყოფილებიანი

սիրտը քառախորշ է: Տաքարյուն

აქვთ. თბილსისხლიანებია.

են:

წყურვილი (sitis; dipsa)

ԾԱՐԱՎ (sitis; dipsa), Վիճակ, որ

მდგომარეობა, რომელიც

զարգանում է օրգանիզմում ջրի

ვითარდება ორგანიზმში

պակասի ժամանակ:

წყლის დეფიციტისას.
ჭიპლარი (fumaculus umbilicalis)

ՊՈՐՏԱԼԱՐ (fumaculus umbilicalis)

დაახლოებით 40-60სმ სიგრძის

Մոտավորապես 40‐60 սմ

ორგანო, რომლის

երկարության օրգան, որի

საშუალებითაც ნაყოფი

միջոցով պտուղը կապվում է

უკავშირდება პლაცენტას.

պլացենտային (ընկերքին):

ხერხემალი (columna vertebralis)

ՈՂՆԱՇԱՐ (columna vertebralis)

ხერხემლიანი ცხოველების

Ողնաշարավոր կենդանիների

ღერძული ჩონჩხის ძირითადი

առանցքային կմախքի

ნაწილი.

հիմնական մաս:

ხორთუმიანები (Proboscidae)

ԿՆՃԻԹԱՎՈՐՆԵՐ (Proboscidae)

უმაღლესი ძუძუმწოვრების

Բարձրագույն կաթնասունների

ერთ-ერთი რიგი, რომელსაც

կարգ, որին պատկանում են

მიეკუთვნებიან სპილოები.

փղերը:

ჰელიობიოლოგია (helios მზე,

ՀԵԼԻՈԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

bios სიცოცხლე, logos

(helios արև, bios կյանք, logos

მოძღვრება) ბიოლოგიის

տեսություն) Կենսաբանություն

დარგი, რომლის შესწავლის

բաժին, որն ուսումնասիրում է

საგანია დედამიწაზე არსებულ

Արեգակի ակտիվության
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ორგანიზმებზე მზის აქტივობის

փոփոխությունների

ცვლილებების გავლენა.

ազդեցությունը երկրային
օրգանիզմների վրա:

ჰემოგლობინი (haima სისხლი,

ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ (haima արյուն,

globus ბურთულა)

globus գնդիկ) Էրիթրոցիտների

ერითროციტების

բաղադրամաս, որը

შემადგენელი ნაწილი,

բաղկացած է գլոբին

რომელიც შედგება ცილა

սպիտակուցից և հեմի 4

გლობინისა და ჰემის 4

մոլեկուլներից:

მოლეკულისაგან.
ჰემოდინამიკა (haima სისხლი,

ՀԵՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱ (haima արյուն,

dynamis ძალა) ფიზიოლო-

dynamis հզորության)

გიის ნაწილი, რომელიც

Ֆիզիոլոգիայի բաժին, որն

შეისწავლის სისხლძარღ-

ուսումնասիրում է արյունատար

ვებში სისხლის მოძრაობის

անոթներում արյան շարժման

კანონზომიერებებს.

օրինաչափությունները:

ჰემოლიზი (haima სისხლი, lysis

ՀԵՄՈԼԻԶ (haima արյուն, lysis

დაშლა, გახსნა) ერითროცი-

քայքայում, լուծում)

ტების დაშლის პროცესი, რის

Էրիթրոցիտների քայքայման

შედეგადაც გამოიყოფა

գործընթաց, որի արդյունքում

ჰემოგლობინი.

հեմոգլոբին է անջատվում:

ჰემოლიზინები (haima სისხლი,

ՀԵՄՈԼԻԶՆԵՐ (haima արյուն, lysis

lysis დაშლა, გახსნა) ნივთიე-

քայքայում, լուծում) Նյութեր,

რებები, რომლებიც იწვევენ

որոնք հեմոլիզ են առաջացնում:

ჰემოლიზს.
ჰერპეტოლოგია (herpeton
ქვეწარმავალი, logos

ՀԵՐՊԵՏՈԼՈԳԻԱ (herpeton
սողուն, logos տեսություն)
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მოძღვრება) ზოოლოგიის

Կենդանաբանության ճյուղ, որն

დარგი, რომელიც სწავლობს

ուսումնասիրում է սողուններին:

ქვეწარმავლებს.
ჰიდრობიოლოგია (hydor წყა-

ՀԻԴՐՈԲԻՈԼՈԳԻԱ (hydor ջուր,

ლი, bios სიცოცხლე, logos

bios կյանք, logos տեսություն)

მოძღვრება) უმთავრესად

Հիմնականում

ეკოლოგიური მეცნიერებაა,

բնապահպանական գիտություն

რომელიც სწავლობს წყლის

է, որն ուսումնասիրում է

ორგანიზმებს.

ջրային օրգանիզմները:

ჰიდრობიონტები (hydor წყალი,

ՀԻԴՐՈԲԻՈՆՏՆԵՐ (hydor ջուր,

biont მცხოვრებნი) წყლის

biont բնակվողներ) Ջրային

გარემოში მუდმივად

միջավայրում մշտապես ապրող

მცხოვრები ორგანიზმები.

օրգանիզմներ:

ჰიდრობიოსფერო (hydor წყალი,

ՀԻԴՐՈԿԵՆՍՈԼՈՐՏ (hydor ջուր,

bios სიცოცხლე, sphaire

bios կյանք, sphaire ոլորտ) Երկրի

სფერო) დედამიწის

մակերևութային ջրերում

ზედაპირულ წყლებში

բնակվող բոլոր կենդանի

მცხოვრები ყველა ცოცხალი

արարածների

არსების ერთობლიობა.

միասնականությունը:

ჰიდროლიზი (hydor წყალი, lysis

ՀԻԴՐՈԼԻԶ (hydor ջուր, lysis

დაშლა) რთულ ნივთიერე-

տրոհում) Բարդ նյութերի

ბათა დაშლა წყლის და

տարրալուծում ջրի և

ფერმენტების (ჰიდრო-

ֆերմենտների (հիդրոլազներ)

ლაზების) ზემოქმედების

ներգործության հետևանքով:

შედეგად.
ჰომოლოგიური ქრომოსომები
(homos ერთნაირი)

ՀՈՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ (homos միանման)
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ქრომოსომების წყვილი,

Քրոմոսոմային զույգեր, որոնք

რომლებიც იდენტურნი არიან

նույնական են չափով, ձևով և

სიდიდით, ფორმითა და

կառուցվածքով:

სტრუქტურით.
ჰორმონოპოეზი (hormao ვამო-

ՀՈՐՄՈՆՈՊՈԷԶ (hormao շարժում

ძრავებ, ავაგზნებ, poieo

եմ, գրգռում եմ, poieo ստեղծում

წარმოვქმნი) ჰორმონების

են) Հորմոնների առաջացման

წარმოქმნის პროცესი.

գործընթաց:

ჰორმონული დისბალანსი

ՀՈՐՄՈՆԱԼ ԴԻՍԲԱԼԱՆՍ

(hormao - ვამოძრავებ,

(hormao շարժում եմ, գրգռում

ავაგზნებ, dys - მოშლა,

եմ, dys խանգարում, շեղում,

გადახრა, balance - სასწორი)

balance հավասարակշռել)

ჰორმონების სინთეზის, მათი

Հորմոնների սինթեզի, դրանց

პროპორციების დარღვევა

համամասնությունների

ორგანიზმში.

խախտում օրգանիզմում:
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