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Анатомічний словник "Nomfna Anаtom1са Ukrafnica'" BНД8НIIA Всеуираінс:ь
кою АХaJДемією Наук у Киеі.

1925 роху іЄ 'вже cьo,r<WIIЇ біі6л.іоорафї"IIНОЮ рЇД.

Kicтl,C. його щ>уre в!u8н'ня появляється заходами УКiJ)аіиськоro Лікарс!>коro

'Товариства Швнічиоі АмерJIIКИ і є розраховане для ужитку чл~иі1l УЛТПА 1'3
студентів медици,ин.

Анато:мічні назви прийняті у Базелі

в

1895

році на x~ci анатомічного

"І'овариства під.'lЯГЛИ певнимзмї!нзм та ДOlПов.ненНІІМ. ух частково випр3iDJreНО
у

1933 р.

(Бірмінгемський перегляд) і у

ші ,ДQповненltЯ впроваджено у

1955

1936 р.

(Іенська номеНК.1атура). Даль

р. (ПаРII!Ж).

1960 р.

(Нью ИОРК-) і у

1965

р. (Вісбмен)

Не зважаючи на ці ЗМЇНlИ, цей зпзтомrчtlmй

СЛО[l.нИІК буде вартісни.. по

.сі6lииlЮМ .дЛЯ ,л;КJРів, Я'КЮІ доля не судила ВlflllЧати медичні 'нщуки на рідних
3fМЛЯХ

Друте ви.данllЯ СЛОВlІика

"Nom1na Anatom1ca Ukra1nica"

ПОЯВ:JЯIi1ТЬСЯ зав •

..:Іяки співпраці архіJJаря Украі1ИСI>l(ОГО ТермПroлооіЧ!Ного Центру інж. Михайла
ЛежЗlПСЬКОГО.

Детройт, липень

1971

ПЕРЕДМОВА.
Думка пo.Jriпшити та утворИorи одностайну аатиаСЬК:l номевкnв

~rypy, ЩО naBya в аватом;l, Р.иввкла в анатомічному товар'нстві, яке
склада8ТЬСЯ з аватомів усіх краУв, ще р. 1887-го на перших зборах

у ЛяЙпцігу. Потреба в ТИКОМУ перегляді грунтується на току, що
в цій воменклатурі до aeAaBf'a панувала цілковита анархія, оДив
анаТОIІ уживав одннх навов, другий

ИНШИХ, існувало по дві і бinьше

нааов на одну річ, вапр.:

mUBC. trapeziu8 8. cucuHariB, п. vagU8 8. pneumoga8tricu8, т. petro8alpingostaphylinu8 8. levator palati, vMvala соІі
"Я. ileGcoecali8. 8_ Bauh,ini, 8. Тиlріі 8. Falopii, і т. и.
Спочатку справа цього перегляду бул« доручена преаидії ана
'гомічного

TOBap1lCTBa,

але хутко В!lЯВИЛОСЯ, щО вона така складна,

ЩО 6у.'ІО утворено aa-ДJlЯ

Іі вдіЙСllення

комісію

в

найввдатніших

анатоміа в

v. Kolliker'oM на чолі. В склад їі входили: о. Hertwig,
ІОв, KoHmann, Merkel, Schwalbe; Toldt, Waldeyer та Bardeleben.
За редактора бупо обрано W. Krau8e.
Згодом до

і вакордовві:
Кошти

ва

праці

прилучплися

Оllріч

німецьких

Quain, Sappey, Duval, Testut
працю

дали:

берлінська

вчевих

також

і внш.

академія

наук,

відевська,

мюнхевська, наукове товариство у Ляйпцігу, мадіярська академія
наук та, найбільше, саме анатомічне товарвство.

Пісnя 8'-ліТНЬОі уважвоУ праці «Nomina Anatomica. були пр_й
вяті на зборах анатомічного товариствІ\. р.

1895

У Бавелі і ім було

дано навву бавельськоУ анатомічної номенклатури

(BNA).

Чпенв ана

томічного товарвства ввяли собі ва обов'явок розповсюджувати цю
вомевкnатуру й уживати в своіх творах та викладах.

Уживати ціаУ во_енкпатури Іхвалюнали кілька равів уже ширші

хола лікарів на різних в'Уадах, напр. на ХІІ
КОНГР'3сі піка рів
_вй анато_

інтернаціональному

у Москві, де в цього проводу подав доповідь відо

Waldeyer.

Корвсть від такої одноманіТllОі номевкnатури ва-дnя порозу.Йнвя
Jliж аиатомаllЬ різних краУв наQчна, але вона lІа8 осоБПl'l8е вначіння

•

почаТКОВО!llУ виучуванні

анатомії: вгідво з

підрахунКDМ

KrauBe

у баВeJlьскій воменклатурі кіnькість вазов СКОРОТИJIII.С;: t:ільш як
'уД 8 0а, власве ва 5-51/2 тисяч назов череа те, що викинуто синонім~.
Установлюючи спільну латино-грецьку вомевклатур)

світу,

тво.,ці

базельскоl

воменклатур.

ваJlишалR

,: '.я Yl'boru

ціЛКОlJllТУ

J(!)I',kiil вааії паР",'Іеnьво ВЖRвати анаТОllіЧНIJХ навов

щО бу.DО варавво В88Нllчено у баВeJlській постанові.

вапю

рідР.ою МОВОЮ,

IV
Потребу lІати анатомічні навви украІнською t:nвою віДЧУЛОСJl
відрвву, коли було васновано перший меДИЧНlfЙ факультет при Кнlв
СЬКОIlУ ДержаВНОIlУ Украlнсьному Університеті.
денства У"раїНСЬКОГО

Медuчного

На бажання сту

Товариства почалася праця

вад

встановленвям української анатомічної номеннлатурu. Перші кроки
в цій справі належать студентові В. Караванові (ниві небіжчикові).
та провект. Ф. Цешківському; вони ПрОТЯГОIІ

1921

р. складають тер

lІіНОЛОІ·ію для остеології та синдесмології, відповідно до бавеяьсько
анатомічної ноченклатури. Р.
гувати

вроблене,

Українського

1922,

щоб продовжити працю й вреда·

було утворено комісію з членів

Наукового Товар"ства (нині

медичноІ секціІ

lІед. сенція при УкраlВ

сьній Академії Наук) в снльді: проф. О. Черняхівсьно!'с, Є. Черня
хівського, Ф. Цешківського, д-ра А. КолесюlЦЬКОГО та студ. Двюб
Лl'ка. Але комісія мала .1ише

4

васідання і проредагува.lа .1иша ча

стнну остеол()гії. А в тім ВllЯВllЛОСil, що праця КОllісії у такому вели
КОIlУ складі йде дуже поволі, і, шоб швидче її В;ІіЙСНIІТIІ, ~альшу всю

працю 6у:ІО доручено проф. о. ЧерняхіВСЬКОIlУ та Ф. цешкіВСЬКОIlУ.
Останні почаЛіL працю з самого початку, проре;1агували усю остеоло

логію, синдеСllологію їі перек.1али терміни в

міологіі, сплаНХRО~О-·

гії, нервової СllстеМl1 та естевіО:Juгії.
Редактор\! перек.1аду, яні е одначасно членами lІедичноІ

секціІ

Природничого Віділу Інституту Наукової 'ІОВІІ прп Украївській Ака
деllіІ Наук, передали на !lочатну

1924

р. свою працю до Природничог()

Відділу, і останній ухвали в переглянути Ооп'

8 фіЛОЛОГОIІ

о. Курило.

так що остаТО'lна редакція lІа.lежить О. hури.l0 та О. ЧеРВJIхіI!СЬКОIlУ.
Що до джерел, то не можна 6У.10 внаnти таку детальну анато

мїчиу

НОllенклатуру

пише невеликі

в літературі, бо У"ІНІІІІ'ЬНОЮ

популярні

анатомії,

ІІОВОЮ існують.

ВIІ"О!,IItТIІIІI вже в сРосійсько

VKpaїHcbKolIY МеДИЧИОIlУ СЛОВНИКУ. під ре ... ;.І- ра Галіна, а народн,.
1І0ва, вровумїла річ, lІоже тіЛЬКlI в дуже невначній lІірі ДIllТИ lІатеріи
до анаТОllічних навов, так що величевну більшість теРllінів довеnося
в.творити наново. Основою Д.-JЯ такоі праці був вгаданий уже •• Ро

сійсько- Український Медичний Словник. під ред. д-ра Галіна, Киї ..
р.

1920.

ТеРІІіни, щО БУ.l10 ввято В

Ha8llaHoro

с.luвника, буnи уважно

перегnянуті, перевірені, а J1t:-Rкі невдатні неО.l0гіаМII відкинуті. Опрі'l
того буnи використані де-lІкі ІІатерія ..., ,що не попаЛIІІ в С.10ВIIИК Га

піна:

5

томів абіРЮlка МедичноІ Секції }'нраїнського Наукового Т-ва

у Кнїві, .Українські Медичні Вісти., сЛьвівський Лікарський Віст
ВИК., .Вістник Лікарських ПОllішнинів. (l\иїв), .lКурнал Міністерства
Здоров'я та опікування. Т. І, .УкраїнськиЙ Медичний ВістнвlО Т. І.
Прага

\.923

р.,

R. Cajal.

Фориули редукційного методу іllпрегнацїl

вvвової ·rl(анини aaOTHO-КlJСЛВIІ срібnОIl, переклад в еспанськоl ІІОВ.

о.

Черняхівського (КИІв

1918

р.), далі .Сnоварь украІнської ІІОВ",

вібраnа редакція журнала сКіевская Старина., упорядкував в до

JlaTKolI

власного ма,.еріялу Б.

Гріuчевко

I-lV

(КиІв

1907-1909),

.РосіЙсько- Vкраlвській Словвик. lваввцького та ШУІІЛЯНСЬКОГО (ВИВ-

v
пця 1918 р.). Є. ТИllченко .• Pyccko-Ма.пор~сіIСК.1 С.'10варь. (КИів

1~97-1989 р.р.), Уllанець і Спі,nка .С.nоварь Російсько-УкраlнськвЬ
(Львів 1893 р.). Paul de Terra, Vademecum anatomicum, iritilch-etymologischel Worterbuch der Iystematischen Anatomie (Іеnа, Verlag
G. Foischer 1913 р.). Коби,nяu:ський (Латино-УкраІвський Словарь.
(Відень 1912 р). Латинські СJНІВНИКИ Шу.nьца, Кроненберга; Поспешвля
.Гр~ческо-Ру·оский Словарь. (Klfe8 1890 р.), ВеЙСllан .Греческо-Рус
ский C.loBapL. (Петербург 1882 р.), PawloW8ky's с!)еutllсь.-Russіасhеа
WorLerbuch. (Riga 1888 р.) .С,nовник українськоІ фізичної тер ..івояоriі.
(Київ 1918 р.), АкадеllИК П. А. ТУТКОВСЬК8Й .CJJоввик гео.помrчвоі
тер)(іиояогії (проект). (КИІв 1923 р.), О. Курияо .Сяовнвк xe.nHol
терміII0.'10гіІ(провКТ).(nltїв 1923 р.). М. Пав:!ічук .• Коротка анатомія ••
Прага. 1925 р.
Р с ;t акт О р и:

Проф. анаТОIІЇЇ КИїв'~ького :\Іедuчного,
Інституту (Р. ЦешJCі.сь"uй.

Проф. гістояо:,ії та ембріояогії Київського
~едичиого Інституту (J. ч еРНJCхіIlСЬ"UЙ.
l\лlв, СІча

..

~гo

1924

р.

а неВlllІОВНИIІ жаяе .. сповіщаJU, що міil співредактор Анато .. іч
ного С'nОВНlІка IІРОф. Ф. Цешківський

16

Червня цього року не

епо~івапо і трагічно скінчив свое іfШТТЛ, та" що йому не довелося
побаЧИТI' 811друкованоJO ту працю, якій він надавав таке значіння

j що на здійснения її поклав стілыш енергії.
Проф. О. '1е1НJlжі,сь"uЙ.
Н.", .'ИDНJI

2

ГО

1ft24

р,

Nomina Anatomica. -

Аиатохічні назви.

Termini, sj тш et directionem

рапішn corporis indicantes.
Теркіии, ЩО вказують ва ПОJIожеии.& та ВапрD чае11ПrТЇJIa.

Теrlllfиf

Ifnerale•. -загаJlыl

тер.lнн.

verticali,-вертни:ілыlйй (сторчовий .).
Horiz:lDtalis - Горизонтальний (поз{'·

.

мий).

\fеdіапu_ПрисереJНIй.
Sаgіttalis--Сагітаnьний (crrinиуватиЙ).

Froпtаlis-Лобовнй

(чоловий).

Тrвпsvегsali--.ПоперечниЙ.
)tedialis--CереПИИниit.
.lDtermediu!-МеЖllсереаIl1Й.

Lаtеrвli~--·Бічний .
Antcrior -Передній.

Vепtгаlis-ВеИТРВnЬВВА (черевНIІЙ).
Dогsalis-Дорса.llьииА (СQIIиниА).
fпtегпus-ВиутрішніА (ееDраовиЙ).
Extfrnu~- Н"JIII1РИИЙ (3UВИllb;:!А).
Dехtег-lIравиЙ.
Sіпі.~tег-Лівиlt .
Lопgіtudіпаli_ПОЗДОВЖllіЙ.
Tra пsvеrsu--.ПоперечИИR.
Сгапіаlis-ЧерепииЙ.
Rn~tгаli5-ДаJOбoвиit .
СІ! uda Iі_ХВОСТОВI1 А .

S ur.crior- Верхиій.
Jn .. гіог-НиlRНіЙ.

Иеdlus-СереаиіЙ.
PosteriGr-3аапlй .

Superficialis (suыiis~поверхиевIlй •.
І 'rofundus .-rnИбоЮlА.

Termini ad extremitates spectantes.
. . -

ТерJliви,

ЩО стосуютьои ДО ЮНЦ1воlt.

ProхітаlЬ.

-

Происвм:щьний (Ilаи- І UlnBis-ЛінтевиЙ.

бnнжчв8).
Distalis.--ДИстаnьннй (дa."lьmнli).

Tibillb-lШrRкоroIlUlкоuа.
FіЬulагіs.-МаnоroIlUlКО.811.

Radialis--ПроміневИА.

Теrшini

geuarales. - 3ara.wri

Accessorlus .-ДоаатковиЙ.
Асіпоа.-Нroаа.
Aditus.-ВхЩ (р.-DХОI1Y), (аорога 110 ... )
Ма.-Криnо.
Аlvеоlus.-Дучка, ВЛі,Вfоаа.
Ampulla .-АмПУПIl.
.\ngulus (зсереJlВНИ) Нут (p.-J<YТ8), (аm,авору) pir (р.-рогу).
АПS8.-ПетПR.
Лпtrum.·-Надро.
Apetura .-Відтуnвиа.
Арех.-Верmoк (p.-IDJC8).
Аррепdіх.-Доааток (р.-ка). (при.lсо .. ).
:\rctis.-Дyra (аук) (р.-ка).
.Vеа.-Поnе.

Basl.s.-ОсНова, (підстава, підвamlИВ).
8rbcbium.-Пnече, (рамено).
С..апаliсulUS--ПРОВОllеЦlo (р .-провіпttн).
Cllnalls.-Каио.il (-пу), (Провід p.-воДУ).
Сарsulа.-Иапсупз, (няпmyк).
Caput.-ГОn08а.

терlliви.

Сарііоlот .--ГО.l1івка.
Саrtilagо.-ХРRЩ Р.-~Рllща), (хр"стка).
Саruпcula .-М 'Jlсце.
Cauda.-Хвіст (p.-xвoc-ra).
CayeJТIa .-ПечеРJl.
Саvum.-Ду;щннз.

Сеllоla.-Ко.ірка·, ""і,..НIІ .
Circulu~ .-Коnо.
Cistema .-lllстеРИ8
Coilum.-ШИJl.
Соllumnв.~ТО8П (р.-па).
Сотт issura .---3nyкa .
Comu.-Pir (р.-рогу,.
U>ron~ .-Віиець (p.-НЦlI',

Corpus.-Tlnt> .
Согрusсulum.-Тlnlоце.
Cristа.-Гребінь (p.-kНIІ).
Crus.-Го;tlика.
Decussatio .-Перехрестll.
Dоrsum.--Спииа.
Ductulus .-ПРОХОJ(ЄЦЬ (р .-ПРО1l.іJllUl).

Duсtua.-Прохід (p.-xo~·).
Еш1nепtiа .--Згір 'я.
ЕцdоtЬеlіum.-Еидотenlй (р.-nік).
Epltbeltum.--ЕпlтenіА (р .-nік).
Extremltal.-l\lацlвкn.
Fасles.--1Іице, ВИД, (р.-ВІІДУ). поверхня.,
Fаsсla.-Фасцlя, стягА.
(р .-чка).

Fasclculus .-Пучечnк
FlЬга.-Воnокиn.

Рарulа.-Пвпка.

РагепсЬіmа.-ПаJ:евхbla. II'JIJC)'ID (р:ша, (МЄ31'а).
Рагіes.-Стіна.
РегісЬопdrіum.-ОХРЯСТВ.
Perlosteum .-Окістя.
Рlехus.-Пnетив~.
Plica.-ЗlІоршка. брижа.

І Polus.-ПоnJOС

w.-ca),

бігун (р.;..).

Proсessus.-Паросток (р.-тка).
FUum.-Нитна.
І Prоm1nепtiа.-Внступ (Р.-ПУ).
J"issura .-Щinвна.
Punctum.-Точка.
Flехuга.-Закрут (р.-ту), (аавороть,-тв)
Radix.-Норінь. (P-J:є.IЯ).
Fоlium.--1Іист (Р·-ТУ).
І Ramulus .-Гinочка.
FоШсulus. - Ворочок
(р.-чка), (торRamus.-rinкa.
бинка.)
Rapbe.-Шво.
fo'огаmen.-Пірка (отвір (p ....of\Y)·
І Recessus .-Закуток.
fo'ormatlo.-Yтalp (р.-вору).
Regio.-ПL'lЯНка, (царина).
Fоmіх.-Скпепіння.
Rete.-Сітка.
Rima .-Щinина.
FoUQ .-Загnибина.
}-'ossula .-Загnибиика.
Rudimentum.-OCТВHOK (р.-оку).
l;ovea.-ЯІІа.
Septulum .-Перетиuочка.
Septum .-Перетинка.
"'оуеоlа.-Ямка.
Fгепulum.-Гllуздечка.
Sіпus.-Затон:! .
Sраtium.-Псреllіжок (р.-жка).
Fundus·-Пно.
Sрlпа.-Остюк (р.-кв.).
Fuпісulus.-Моту30ЧОН (р.-чка).
Stntum.-Шар (р.-ру).
Geniculum .-Но'1 інце.
Genu.-Ho.'lillo.
Stria .-Смvга.
Stroma.-Строма, (снасть (р.-тв).
GlanttuJa .-За.'lоза.
Glnmerulus.-I'.'lуБОЧОR (р.-чка).
Substalltia .-Субстанцік. (твориво).
Glomus.-l\пу60н (р .-чка).
Succus.-Сін (р.-соку).
Sulсus_-Ріочак (р .-ка).
НПш.-Ворота.
Нumог.-Рідииа, (О..IИII (р.-ву).
Таепіа.-Стсжка, (смужнu).
Тt'gmеп.-Понришна.
lunctura .-Зпуна.
Іmргessіо.-Втиск (р.-ку).
Теlа.-Тноншш.
IпсЬша .-Вирlaка.
Теіа соnjuпсtіvа.-Зпучиа ткаНIІНI!.
І nfundibulum ~ійlUl.
'ГеІа elastlca .-Пружва ткаllJlllа.
Intestlnum .-Нишка.
Torus.-Ваnон ,(p.-.'lкa).
Іsthmus.-Вузрнu.
'i'rabecula.-Брусок. (р-ска).
J.abium.-Губа.
ТГаctUI.-Шnих (р.-ху).
І.асuпа.--Лакуиа (загnибина).
Тrіgопum.-ТриК)"ТН1ІН (р.-на).
Lаmша .-llnатівна.
Trocblea.-Ноліщатко (баранець).
Lаtus.-Біl( (р.-боку); широкий.
Тruпcus-Ту:rvб, (р-ба), стовбур(р.-ра).
I.igamentum .-Звязка·. (В '1І30И (р .-3І<а).
ТuЬег.-ГОРб - (р.-ба).
LiiDbU!l.-llр~Т (р.-га).
Tu):lerculum .-ГОРбок (р .-БИа).
Llmеп.-lIорlf (p.-pory).
TUbllNS .-Дудочка ,(рурочкя ,тру60Ч1С8).
Lіпеа.--1Іінік.
Tun са.-О60лона, ооона.
Lіquог.-РідИIШ. (пnин (р.-ну).
Топіса рroргіа.-Вnаствва опона (обопона.
Lobulus .-Часточна. (;tі.'lRНочиа).
Lobus.-Частна, (.. шинка).
Umbo.-Пуп (р.-па), (пупок 1Р.-Пиа].
Macula .-I1nяма.
tJvula.-Язичон (р.-чка).
FіЬгосаrl.Ur.gо.-ВоnокuуватвЙ хрящ.

)lагgо.-НраR

(р.-аю).

Massa.-Maca.
Meatus.-Xin (р.-ходу).
M~dulla.-M030H.
Melllbrana .-ОбоЛОJlка.
МеmЬruш .-ч.'lен (р .-ну).
l\Iucus.-С.'lIIЗ (р.-зу).
Musculus.-l\Iуску.'l (p.-.'ln). м'ясень
(p.-СJlЯ).
Nervus.-Неро-(р.-оУJ·
Nоdulus.-Вузnик (р.-ка).

Nuc1e".s .-Я;(РО

Organon.-Opгau

(р.-ну),

{\r!f\cium .-Вічко.
()s (oris).-POT (р.-,.а).
05 (Ossis).-ИіСТКIІ.

Ostium.-ВідтУnИllка

oPYдnR.

пуста.

(дірочка).

Vаglп"_-Піхва.
Уаllесоlа .-ДО"IІІНка .
Vаllum.-Вал (р.-п,').
Valvl1la .-Зас.'llикв:
Vаs.-Жиnn.

Vclum .-ПіТРllnО

Vеrl.l.'х.-Тім·я (р"Тім·л). (З8вІІ (р.·ВОЮ).
шпиль).

Vesica.-!\Jixyp (р.-ра), пухир (р.-ра).
Vesicula .-Мlхурець (р .-рця), nyxвpепь
(p.-PЦlf).
Vesti I Jull1m.-ПрИСіНОК (р.-ика).
ViIlus.-Торочинка, (збірн.) ТОРОЧМ.

Vtscus

(vіsсеra).-Нутрощі.
Vогtсх.-Зввll (р.-ВОJO).
1,опа.-Пояс (р.-св).

Partes corporis Ьшnani, с а р

u t. _. Г (\ л о в а.
11 u m. - ІП и я.
r u n с u So" Т У n

І

Со

т

сто В б У Р (і>.-р а).
Ех t r е m і t а t е s. -

У б,

К і в ц і в н и.

(,.-n8.)

Vегtех.-Тl'l'Я(Р.-тtм'Я); завій (Р.-РОЮ).
Sіпеірut.-Переnик частина ГОnОВI!.
Fтопs.-Лоб. (p.-ЛО(іа). чоnо.
()сс:lрut.-ПОТИЛШІЯ.
Тemрога.-Виоок .р.-ска).
А\lгів - Вухо .
.\urlcula .- Вушко.

infcrius. - Нижня

(цоnіmия)

губа.

Ніта огis.-РоТОВR щ\nииа.

Cavum Oris.-Ротова mcина.
Lingua .-Азин. (р .-liа).
Fаuс:es.-Пмька.
Вuс('з (:\Іаlа).--Щона.
SUlctlS mentolabialis.-Підборідио-губний рівчаи.
}lentum .-ПідборідIlЯ .
~ а 5 u s. Н і с: ,(р.-и о с а).
Dorsum паsі.--Cmmка носа.
Арех I1зsі.-Кінчик иоса.
Лlа п;;.sі.-Носове крlШO.

СОLLUМ.-ШИЯ.

Ct'rvix .-Шия.
J.агynx.-ГОР:JJІИКR.

Prominentia

lагуngеа.-Виступ roрлян·

новий.

TRtJNCUS.-ТУЛУ& (Р.-5:."
(Р.-РА.)

Тhог:х.-ОГJlУ.u,,·
еа,·uш thcracis.-Orpyaвa дylШииа.
Рссtus.-'-Грузи.

РарШа

провід.

кавап. (р.-.ву).

Abdomeo.-Череао,

JIC.аlт (,.-аОТ8).

Cavum аbdоmlпu..-Черевиа дуl1JlllИ8.
Scrobiculul с:огdіs.-Надчере" '11.
Umbiculus.-Пvпець (р .-ом).

LatU6.-Бік (p~-UOKY).

Lumbus.-ПОllерек (Р,·I.у).
Іпguео.-Паuвна.

реlvіs.-Мис:коса 1DI3 •
.\IОП5 pubis.-Соро.ітна гора.
Соха.-Купьша .
Natl'S (сluпes)-Сіпница.

Апus.-ВіцхіднИк (р.-ка).
Crena впі.-Сіпничиа щілина.

РегіпеUI1l.-Переиіжя. l1\fеЖRик(р.-ка)l.
(Межикроччя), про34f'",кина.

EXTREMITAS

ВЕРХНЯ

SUPERIOR-

(:"ОРІШНЯ)

КІНЦІВКА.

Ахillа .-Пахва.
Рliса axillaris апtсгіоr.-Передм
вова

.•.
posterior .--3ация

пах

зморщк

Рliс:> ахШагіs

П.Х·

вова амОРШh'll.

Лсromіоп.-БарковиЙ П<lРОСТOJ(.
Вrвcllium.-Плече, рамено.

Facies апtеroг.-ПеРeD;ВIІ поверхня.
Facies postcrior .-ЗаIUIJI повеРХВJI.
Facies lаtеrаlis.-Бічна поверхня.
Pacies medialis.-СереJUlииа поверхня.
Sulcus bicipltaJis latfnlis.-Бі'lJlИJt рівчак

двDl'ОnОnOГО

KYCh-уnа.

ЬісіріtиlЬ medialіs.......ссрсПІІ;,.
ний рівчак ltВ0ronoBoro куску....
Cubitus.-Лікоть (p.~кm).
Antibrac:hium .-Передr,а. 'н, пеpesuJnі-

Sulcus

чЧІІ.

dоrsalis.-Дорсаnьна поверхпв.
volaris.-До.nоВВR поверпн.
radiblis.--lIроміиеввЙ край .
.\ІаГІО ulnaris., ,..JIіюеаиЙ нраЙ.
.\Іапus.-Рука. КВТИЦtI.
сагрus.--Зап ·ястон
(р.·т"а).
переп·

Facies
Facies
.\fargo

РУЧЧ".

.\Іеtaсагрus.-П'IІСТОrc

(p.·n;a), cepe;J-

Dorsum

Oesophagus.~Tpaвoxiд (р .-ходу).

Mamma·-ГрУllh.

хребет (р.-бта).

splnalis.-СпииниЙ

(р.-воду).

руЧЧ'я.

Pllarynx.-rop.'1o.
Trachea .-Дихавка.

CT08GYP

Canalis

Pelvll.-Мвска.

F.сlа._ЛIІQе (виц. р.-Ц)').

гvба.

(р.-па).

'

vеrtеЬгаlis.-ХребоВ'" сто. .

C:lvum

О с \l І u 5. Око.
РаlреЬга superior. - Верхнл (горішня)
повіна.
РаlреЬга ~nferior. Нвжнл (;Іолішня)
повіка.
Rіша раlреЬгаrum.-Повінова щі.'1ИШ1.
Bulbus ocUli.-О'lНС ябпуно.
SuрегсШum.-БРОВR.
5\11cu5 infrapalpebralls..- ПIдпОВЇКОВIІIІ
рївчаи.
05. - Рот (р.-рота), вусти.
Sulcu~ пвsolаЬіаli5.-НосогубиЙ рівчак.
Philtrum .-ВерхньогуБJІЙ рівчаи.
Labium super;.'· .:"'--Верхия (горітия)

Labium

DonalD.-СП •••.

Columna

(р.-б а).

CAPUT.- ГОЛОВА.
СГ.Пlum.-Череп

Часті ша JlЮДОЬХОro,

maml11ae.-ІІl1пка грудна.

mапus.-Спинна (ти.n)рукв-(lOfтиці).
Vola mапus· (t'аlmа).-ДО;JОВЯ.
Тllепаr .-М 'якуmка ве.'lИкоro пальЦ!!.

Hypotheoar .-М 'ЯКУIJIJ(8

мвзивtVI.
ШІШ mапus.-Ручні паm.иl.
РоНех (Dіgіtпs ).-РучнвЙ палець.
Ind~ (Digitus Щ.-Вквзillнвк (р.-ка).
Dlgitus medius (Digitus ПІ).-Сереjlній

паnець.

Digitus annularis (Digitus ІV).-Кабnуч
HOUI:1t пa.nець. (піДЮ!:JItIlRиА пa.n"uь).

lU
ІІІ іпіПJUS

Oigitu5
нець

(I)i~ittl~

У) .-- \llt;ш-

(р.-нц>!).

~1:Jlleolus

mediali, .·-СеР~;1IШШ1

КОі:'"

ДО'ІЮІ.

FIИ'іеs (\lJгsаlеs.-СlІltlші lІоверхні.
vоlагсs.-;ІОЛОНlІі повеРХІІі .
Иl!гgіпеs ulпагеs.--Лінтеві нраї.
Margines гщliul!'s.-Про~інеliі нраї.

F:.cies

EXTREMIТAS
INFERIOR.НИЖНЯ <ДОЛІШНЯ) КІНЦІВКА.

Pes .-НО1"3, СТУШі.
Tarsus .-За Н;lеСIIО.
Мсtпtнгsus.-Іlлt'СIЮ.
DОГSШ1\ PN\is.-СПIlUI,а ступи.
РІа пІа .-ІІ ідо пшn .

Мю'ЄО

~Iargo

P't'mur .-СТt'I·"".
"'acies anteri()f .·-11 ер t' ,11: JI

ІІОВ('РХІІІІ.
"'acie~ роstегі<.г.-3аДIІЯ ПОUСl'хня.
"'acics Iateralis .... ·I'і'lІІ:! поаеРХIІП.
"'acit·s medill1is.-СереДlllша поверхня.
Su\{'us gutat'us.-СіДIІІIЧНltЙ рівчан.
"епи .-hоліно.
l'opes.-Пі;tно.1іIIOН (р.-нна).
Pat!'lIa.-Нан().lіIЮН (p.-lІна).
СГUs.-І'о.lіщш.
Facies anterior .-lІер{'дня ПО)3{')1ХIIП.
Facil's posterior .-Задня поверХНІ!.
SUГI1.-Лнтна.
Malt-оlus Il1tl'гаlis.-Бічна );0.'10:\0'11,11.

lаtrгаlis.-GіЧIІИЙ

petlis

край

ступи.

pedis

нрзй

шеtlізlis.-Се)Jt'ДИИНИМ

CТYIIII.

Ca!x.-ll'lП3.
Digiti pedis.-НОЖl"lllі
Наllих
НОГІІ,

(Digitis
П2ЛЮХ

IІзпьці.

1) .. -ВешtнIlR

IliiJlelIl.

(р.-ха).

Digiti lI-IУ.-Ilальці Il-ІУ.
Digitus І:lіпішus (Digitus
V).-Ho·
жаНІІіІ

~H;JlllleUL.

dогsаJеs.-;ІорсаПhні повеJ. ~lIi.
рlапt:JГt's.-Підошвяні пове.,хні.
Магgіш'S ІаtегаІt's.-Бічні кр:.І.
~Iargines me<i.ial('s.-Сереаl:lІІ:і нраї.

Facies
I'acies

Ost~oloiga. - Оотеологія.
101lI(ЦIІІ.-;10ВГI\ ніС'ГІ-.а.
Ьге'l;с.-І';оротна кістка.
05 рІ:1пиm .-П.l~снувата нkТIШ.
05 pneum~ tісUПl.-І10ві'1ГЯШI J<ЇrТJШ.
І::рірhуsіs.-Епіфіаа,
ПР11IJOС1·('IІІ.
(І'.
снн) нісТЮI.
D\аl~hуsі~.-;.хіяфіза, ті.l0 "i{·Tl-aI.
S~'nch()Jldro$is
ерірh~·s~оs.-ЕпіфіJова

()S

Os

СИНХUllдр"за ,приростеllЬ t'ХРПЩ}'ваШIЯ

\рорhуsіs.-Апофіза, lІаростеllІ> (р.-нн).
"'осіе! :trtiеulпгіs.-Суг.10бова
повер
хня.

Substantia
станція,

t·oml'\!(·t:! .-IЦі.1Ь\l:.1

суб·

(ТВОРІІВО ).

Substnnt іа t'orticalis .-1\орОВlt, шкар"
ПОВIl cy(jC1aHLIill, (1·ВОРИВО).
.
Substantia ~pongiosa.- І)'бчаста суli·
стаllція.

(творнао).

Cavum ПІ~(lullаг{'.-IНllі"ова ;!УШIІІ"а.
Afedulla u~sіUПl.-Шніlі (р.-І')·), кіСТІІ'
"иА

мозок

(р.-Зh')·).

os~ium flПVIl.-їf\ОВТIІЙ иmі".
оssluПl гuЬrа.-ЧсрвониА шпіli.
"'огаП1еll nlitril іUПl.-mIIВlшR отвІр.
Canalis IlигІн·іll'.- іl\J:внltЙ lI~tllli:\.

Medulla
McduJ\a

VERТEB RALIS.·- ХРЕБЕТ
(р.-От.). (ТU8П хрЕБтосы ••

COLVMNA

ct'r\'Їca I<'s .-ПlПЙIlI хребпі.
thorncaJe~ .-ОГРУДІІІ xpe(jIIi.
Vеrtеhlзе IUПlЬ~lєs .. !1onept'K()[:i хребпі.
Vertebrae saсгаles.-hРIlЖОВ\ Х('lе(jці.

Vl'rtebral.'
Vertebrac

Corpus vertebrae.-Тїno хребця.
Fovea costali~ $·.Ір,·ті<1г.-Аерхнн (ГОрlШIІIІ") pcGpoBa я~trt.
CanaHs vегtеЬГ:llis.-Лре60ВltЙ прооі;!.
Foramen ,·еМеЬгnlе.-хрrooВltn 01віг·
Arcus vеrtеЬгае.-Дуга {,'УН) хребця.
xpe(jLIeBa зуrв, (п}·н).
.
Hadix arcus vertebrat'.-I{opillb хреб
ІІ('ВО і

дуги.

suрсгіur.-ВсрхIІН

IlIcisuru vertebra1is

(горішня) хребцева вирізка.

vertebralis inferior .-Нижни
(допіШНI1) :.;ребцева Ішрізна.
Fогаmеп
іп tervertebraI~ .--!\liжхре(jце

Incisura

ВlIЙ ОТllір.
п.
sріпаlis.-Рів1Jаи СПИННОI"О

Sult'us

нерву.

Processus

sріпоsus.-ОстІОКОВИЙ

Ilіі-

ро{"Гон.

Vertebra ргоmіпt'пs.-ВlfП'ЯТIIЙ хребець.
Processus tгапsVt'ГS\l~.-ПоперечниЙ па
РОСТОІ:.

Fovea costalis tr&lIsversalis.- Реброоа
яма

Jl( 1 l1еречtlОГО

паростн(>.

сег
(ПJИj.j

Tuberculull1 anterius (vertcbrarom
vісаliuш).-ПерцніЙ
них хребців).

Tubert'ulull1 cnrr,ticUfi1
vicalis VІ).-Сон"иіі

1"0р60к

(уемеЬгае Ct'fI'ОРбок
(6-го

ШИЙНОГО хребцН).

Foramen

tr&nsvегsагі1Jm.-Попt'речииl

отвір.

ТuЬеГСlllulП posterius
vicaliUIl1r-За:1ній
хребців.

(vcrtebrarom cerІ·(,рбон

шнАинх

Prot'cssus articulares supericrcs.-Bepx·
нІ

(горІшні)

FBCies

суг.10бові

llrticulares

паро{·тЮІ.

suрегіогеs.-Верхиі

сгnрішні) суглобові повсрхні.
Proeessus arti('ulares іпfегі(Jгеs.-НиЖIІ і
(Попішні) СУГ;Jобові паростК1І.
F,lcies artit'uIsres іпfеrі:Jгеs.-Нижні
(до.1ішні) СУГПОбові повеРХІІі.
Proce~su~
costarius.- РебровИА lІар"·
СТО І ..
Processus accessoriu~ ("rгtеы'l1oшш IUnl
Ьа1іUП1).-дО;tаТКОВIIА napocT(Jt( по
негекових хре6ціll.
.
l'rot'e~s\ls
11І:ll1lіlйгіs.- Пипковиl
!UI.
ГlJ('ТОI;.

O~TEOI.OI;I.'

Atl.s.-АТJlант.

J-'acies articularis capituli costae.-Cyглобова поверХІІЯ ребровоt голів ни .
Crista capituli.-ГрсбіIIЬ голівки.
Corpus costae.-Ti.l0 ребра, ребl)сое

Massa lаtегаlis.-Бічна маса.
Arrus anterior .-Передня дуга.

(.'1ук).
ТuЬегсulпm апtегіus.-Передніfi горОон (Р'7бка).
Foveae articulares suреГіоге~.-Верхні
(горішні) суг.'10бові ями.
Facies articulares іпrегіогеs.-Нижні
(долішні) суглобові поверхні.
f'ovea dепtis.-3убна яма.
Acus роstегіог.-3адня дуга (лук).
Sulcus arteriae vertebralis.- РШЧНІі
хребовоі артерії.
Тuberculum
posterius.-3аДIlШ
бок.

тіло.
бок.

Facies articularis
СVГЛОбова

воІ

,
роstегіог.-ЗаДIIЯ І
(р.-ж.).

costac.-Hyт ребра, (г-сброкут).
.,
.
.
Tubcrculum scalenl (LlsfгаIlСI)-ЛI('
фраНJ<ЇВ дра~lІІlчаСТІI!, ГОl'бок.
Sulcus suЬсlаvше. - ПIДДУЖКОВИЙ рі;:
чак.

Tuberositas

І 1.-ГорБКУВ(lтit-ТI.

costat'

2-го ребра.

costac.-РебровиЙ ріЗЧ:l.-.

Stеmum.-Груа нин •.

Рясіes

dоr;аlis.-Доргащ.uа поверхня.
Factes реlvіпа.-Миснова повеРХІІЯ.
Вasi!\ OS5. sасгі.-Нрижова основа. (підстава).

Manubrium

Proces5us

Synchondrosis !\ternalis. -

articularis

ІІИІІІІ,

ГРУдНlillна

Processus

lаtегаlеs.-БіЧJlі

.

кри-

C:I"'Ulll thuгuсіs.-ОГРУ;lIШ ilуп.1пна.
Aperturu tboracis superi( г.-Верхи"

.

агtiсulагеs.-Суглобові
крижові гребеиі.
C:Omua saсгаliа.-lірижові ріж""и.
(~nalis saсгаlis.-НрпжовиЙ ПРОВ~;Х.
fiiatus 58сгаJis.-ііРllжоввА po:mllp.
Арех ОЗ5.
sвггі.-Вершок
крижовоІ

кістки.

О. соссусli.-КУПРІІК (р.-к.).
согсуgеа.-ііуприкові ріжки.

THORAX.-ОГРУДl:tя,

ГРУДНА

КЛ1ТkА.

CC5~.e.-Pe'p •.

vсгае.-прввДиві ребра.
Созіае sрuгіае.-Неправдиві ребра.
05 с,,~tаlе.-Рс(jрова кістка.
Cartilago гоstаііs.-РебрОВНА хрящ.
Capitulum с:о~tае'-ГОЛlВиа ребра, рt'б-

CAstae

рова го.аівна.

ви-

.

Тhоr.х.-Огрудая.

(горіШIІП)

Cristae sacrales

Comua

сlаvісulагіs.-Дужкова

різка.

кри

ЖОВИЙ гребіllh.

sзсгаlе!

Incisura

стни.

отвори.

жові гребеJJі.

11:1-

Incisura jugularis .-ЯреМIІ:~ вир ~зка .
Incisurae costales.-РеБРОВl ВИРІЗНИ.
Ossa suprastemalia .-Надгруднинuі Ісі-

Lineae transversae.- Поперечні ліні1.
Foramina sacralia роstегіога.-3аnJJі

Cristae

площа.

xipboirleus.-Меч.,.-виЙ

росток.

апtегіога.-Средиі

meJia.-СередвіЙ

Схрящував

stеmі.-Тіло
гру;(нини. груд
Ilинне TЇ:JI).
Planum stemaJe.-Площа I·РУДIIИlln.

крижові ОТВОрИ.

крижові

кут.

Corpus

ОТВОрИ.

Сі'Ьіа sясгаlis

ГРУДНИНИ. гр}'Д

ня ГРУДІІІІJJИ, ГРУДНИНJJе схрящуваllUЯ

Foramina іпtеrvегtеЬгаJiа-Міжх~еБЦе9і
sacralia

rpyn·

держал~но.

stcmi.-ііут

нинннй

superior.-Bepx-

stсгпі.-Держа,'1Ь110

ГРУ;{ІІинне

Angulus

ній (горіш;liй) суглобоВИЙ паросток.
Ргоm.1пtогіum.-ПригіРОli. пригір (р.гору).
Pars lаtегаliS._Бічна частина.
Facies аuгіculагіs.-Вушна поверхня.
Tubero5itas saсгаlis.-Нрижова rop·
бкуватість (p.-ТОcm).

Foramina

ребро

шиі.

Sulcus

05 •• crum.- Крн.

(pel5pt'uli

сustас.-Гребінь

li

вий

articularis зпtегіGг.-Передня І
суглобова поверхня.
І
поверхня.

со

Angulus

Facies

С'углобова

cnst.~~.

tuberculi

соstгс.-illия ребра,

ШИЯ)

Crista

гор

поверхня ребрового

горбка.

Collum

Epl,tropheu5.-Вертун (р.-н.).

arHrularis

costae.-РсбровиА

Tuberculum

гор

lJепs.-3уб (р.-ба).

~I\cies

11

ОСТЕОЛОl·JII.

-

відтулина

'огру;хно1

~"

плини.

Apertura

іоfегіог.-Нижнн
оіДТУ';Шllа
ОГРУilно1
ду

thoracis

(до.ліШIIЯ)
плини.

Aгcus

І

Spatia

costarum .-P~poвa дуга (.а у ІС/.
int(.rcostalia .-Міжреброві Ilе

РС)lіЖlnS.
іпfгаstеmаlis.-ПіДГРУДIlИНН8Й

Angulus
KjТ.

Sulcu~ pulmOllalis.-J1сгеневиЙ рівЧЗJ<.

OSSA
05

С

RA "".-КlСТКИ

b •• II.re.

Основн..
кІстк•.

ЧЕРЕП.~.

(пIДСТ.ВIІ.,

О. Olllplt.le.-ПОТНJIИ.,Н. кІст••.

occipitalc mаgпuг.I.-Ве.а.
НИ. ПОlll;lичииR отвір.

J-'oramtn
l'an

basilaris.-ОСIІовиа

ча\.'ТИНIІ.

(підставн.)

12

OSТEOLOGIA

-

НижнІй (до-,'

Sulcus petrosus Inf('rlor.

;JlшвUl) иам'ЯНИСТИЙ (скеЛIІСТИЙ) рів
частина.

Squama оссірltalls.-Поnsnична .пускn.
M8rgo щаstоldеus.-ПипкуваmЙ край.
)18rgo lambdoideus.-J1амбдуватиЙ

'І
І

Арепurз

І

СоосЬае

край.

(05 Interpаrlеtalе·Нl\fіжmм 'RИ8

кІстка).
tt!l
Clivus.-Схи.:J (р.-nу).
Тubereulum
pharyllgeum.
roрбок.

Condylus

occlpitalis. -

-

І

ГОР.:JОВІІЙ

ПоТIIJJIІЧНВЙ

виросток.

Свпаlls
пров'д.

&паlls

cond)'101deus. -

Dпростковий

hlpoglossl.-lIровіА

під'язв- І

ков ro нерву.
Tubcrculum jugulаг~.-ЯреМНIІЙ roрбоlt.
Inclsuro' jugulагis.-Яремна вирізкn.
Processua jugulагіs.-ЯремниЙ паро-

sphenoldale.-Д3IОб
куват І кістнп.

тинна

Іlnш

38-

I'rocessus

Ipbenoidales. -

рови8) отвір.

ProcesSU8 clinoideus anterlor .-Перед
Ній кnинасуваmй паростон.

Fissura orblt8li1

Facies cer"bral1s.-МОЗИО88 ПОВІ!РХНJI.
Fllcl... temporalis.-Ввскова поверхня.
Facies sрЬепоmахUaris.-ИnвннувптоFacles
M:ugo

occlpitalls externa.-H<I-

зlриUt \зовніш.. іЙ І UОnlJlИЧНИЙ ВИПlJН
(р.-ну).
(Torus occipitalis.) - (Поnтичний ва
пок, (p.-.:J •. a).}
Cr1sta r ccipitRlIs ext"ma.-НаiUlIР\lіЙ
(;JOвиіwній) (ПОТаі.."lНЧНIІR гребінь).
Linea Duchae suргеmа.-НаЙввща нар
кова nіпlJl (1І'JlЗО88).
Linea посЬае suрегіог.-Верхня (roріШВJI) кnркоШl ;Jіlllл (О'язова).

Llnea апсЬае іпfегіог.-НІJЖИJl
(до. лlШВJI) карнова .:Jіllія (в'язова).
Еl1llnепНа crucinta .-Хрещате згір 'я.
Protuberantia occ.ipitnlis intema.-CeредовldI {щryтplшнiJI) ПОТИJlИчннй ви-

:.

пав.

sagltalis.-Стрl.'1нуваmЙ

рівчаR.

traпsvеrsus.-ПопереЧ1ШЙ

р\в

чан.

моввА

рвгіаtalis.-ТїМ·яиИЙ нут.
squamOSUI.--J1усноввЙ нраА.

Angulus
Магво

Cr.stlllnfratempurali••

П1nви~иовий гре-

бінь.

rotопdum.-НРУГJJИА отвір.
ovale.-ОвanьниЙ опsір.
Fогаmеп sріпоsuru.-ОстlOНОВИЙ опsір.

FOrar:1eD
Forameh

Spina апgulагis.-НутовиЙ ОСТІОн.
Р r о с е 8 & U 5 Р t е r у g о і d е u

.

І. -

н р И л у о ати Й. пар ост О к.

Lamina lateralis processus pterygoidei.Бічна ПJIатівка нриnyватого ПIlРОстка.

І.атіпа medialis processus pterygoidei. Серединна ПJJатівна нрнлуватоro па
РОСТ1lа.

}o"їssura

рtеrygоіdеа.-liриnувата

'
FoS18 scaphoidea. -

щі-

лина.

ЧОDвувата

38ГJlИ

бина.

Processus vaginalis. -Піхвяний паросток.
Натпlпа pterygoideus.-НриnуваmА га
'ІОН.

paramastoidcus. паростон .

О• • рhеПОI.аJе.-К.llІнку.ата

}-,олоппl'
кІстка.

r р u І. - Т іпо.
Sclla tuгсіса.-турсцыІє cinO"lO.
Fossa Ь)'рорhуsеоs.--Зпглибпна
,'(1ro аодатку.
'
Dorsum seJ1ae.-СІІІIНКn сіЗ.:Jа.

IUUIHKyвarll

загu

Н.UJUCyll8тий

Р а

ІІаростон.

(р .-ЧJ(8).

рtегуgоіdеа-Нрилувата
банв.

FoS18

рівчак.

medlus.-.-Сере;tиiJl

Crilta
spnenoldalls. rpeOlD.

Рівчан

(Vіdіі).-Нрипу
провІД (БідНв).
pbaryngeus.-ГОРJlОВиА провln.
Ьaalpbar. пgеus.-Осиовво-roр
ПРОвln.
Sulcus tubae аudіtivае.-Р1вчан спу
ховоі ІІУдочJCИ.
Sulcus pt('rygopalaUaus.-НрВЛО80Пln
небіннвй рівчан.
Processus pterygospinosus (Сі,·їпі).
Нриnово-«ТЮИО1ІІІ8 паросток (СlЩl).

iU!8111С)'88'11fЙ ва росто" .
Procesaus cllnoideus роstПіог.--3аjJltill

Sulcus caroUCU8.-Goвни8
Ltnpla aphenoidalis. -

pterygoidei. -

Cвnalis ptery~oideus

~ІОЗ"О-

ТuЬиспlwn аеllае.-Горбен сідла.

Proce8lU5 cllnoideul

Ьатоli

Sulcus

нрпnyватоro raчка.

С о

Я8В'ІО1С

повеРХІІЯ.

оrbltаl1s.-Очна поверхня.
zygоmаtіcus.-Виnичuи8 нраА.
frODtalis.-ЧоловиА, . лобl.виl

нраЙ.

Рlапоm ('ccipitale.-ПОnJ.lIвчна ппоща.
Planum пuсЬаlе.-liаркова П;lоща.

PrOCCSSU5

аuрerіоr.-Берхия (го-

Рlшня).очна щlлииа.
Аlа mаgп:а-Вєnикі Нflвла.

паросток.

ProtuЬcrantia

}\Jiпнкуватl

скоАIСІІ.

Магво

Іпtгаjugulагеs.-:Шж 'яремииа

заток.

spbelI01dal1s.-ВIдту

Cl1VUI.-СХИJl (р ....'1у).
А І а ра r v а. Ма n і н Р И л а.
Sulcus cblasmatis.-Рівчак переХРЄСТJl.
Foramen
оfltiсum.-Оптичниl
'(ао-

ще."lепова

condyloidea .-НИРОСТКО88

гnибина.

gulcua
Sulcus

КllИНJCY1Iаnsх

ЛИна кmlJIICY8aTol затони.

стон.

FoS18

КnИН-

Rostrum

Slnus spbenoldaH•. -Иnпнкувата затока.
Septwn sіпuum sрЬепоіdаllwn.-Пере

чак.

P-dfl lаtеrаlls.-Бічна

OCТF.oJ1О1'IЯ.

I\mIВICY88mA

оаnsА
Сапаlls
Свпаlil
ловиА

оа tCIl1,.ale.-В8СК088 кІсти•.

r

а а

І

m

а

st

о і

d

е а.

-

П и п к о

'І а с т.в н а (CIlO'IJCOвaтa).

OSTEOLOGI,\ -

Margo оссіріtаlis.-ПОТИЛНЧІІИЙ ~раЯ.
Processus l11astoldeUS.-ПИПНОВIIЙ па
ростон .
• ncisura l11аstоіdеа.-Пипнова "ирlана.
Sulcus sіgmоldеu~.-Сllгмуваmtl рівчан.
Sulc1\S а.. оссіріtаlis.-Рівчан ПОТИЛІІ'Іноі артеріі.

Fora/'1en mastoideum .-ПllПношtli отвір о
Р 11 r s р е t r ? s а (Р у r а m і d І s).пам 'я н І! ста

.. Іди).
Facies al1terior

час т и 11 а

(п і

р а

ругаmі(lis.-Пере;щл
поверхня

пірамідн.

Арех руramіdis.-Вершон пірамідІ!.
Facies іпІегlог ругаmldіs.-НІІНШЯ (до
лішня) п:)веРХIiJl пірамід".
Ang:llus suрегіог.-ВеРХllій (горіШllій)
ріг пірамід".
Angulus antl'rlor ругаmіdls.-Перед
нін ріг

Angulus

nip:Hliitll.
postcrior

ругаmіdls-3аllНій

ріг піРаміди.

Sulcus petrosus suрсгіог.-DерхнШ
рішній) .. ам 'НIІІ,ГТIf!! рівч:ш.
Tegmen tympal1i. - Бубонцева

(го

цевого

нерву

Hiatus canalis
вого

П<;-

ЛИ

(Ф:l';1O11 іів).

f:lcialis.-Роатвір

';'ІЩС

canalis

лицевого

rrocialis.-НО:lіIЩС

surerficiali~ пшj()гіs.
Рівчан Вl'.ІІикого веРХIІЬОГО (горіш11ЬОГО) нам 'ЯІІНСТОГО нерву.
Sulcus п. petrosi supcrliciaJis шіпогіs.
Рівчак М:1.І10ГО верхнього (горіШНLQГО)

Sukus n.petrosi

иерву.

нерву.

IICUSticus intemus.~epenoBlln
(внутрішній) с.'уховИR отвір.
іпtегпus.-СереДОUllіі
(ВНУЧlіultlіl1l (';'~').'.IІИі! хід.
Fossa subarcuаta.-Пімугова ззгnи
Uииа.
AqiJaeductus vestibuli.-ВодохШ ПРllсін
Porus

КОВІ Й.

Apertura externa aqueductus vt'Stibuli Надвірній

(30внішніА) отвір ВІ Ilсін

нодоходу.

Sulrus petrosus іl1fегіог.-НІІжніil (да
nіwній) ..а)l 'ЯIliIСТIІIІ рівчан.
,
Incisur" jugulnгіs.-Нре~lІІа вирі:./ш.
Processus іпtгаjugulагіs.-JШ>к 'лрtМIІIІ11
паростOJ,.

jugulагіs.-Яремна

ВrJДСЦЬ.

Processus

Бубоlшевиі;

Sulcus tymP8I1icus.-UубоIIl\СВIІIІ рівчаl:
Apertura infcrior canalieull tушрапі<'і.
Нижня

(долішня) віДТУ.:JИIIa бу{;ОІ.·

цевого прові;ЩIІ.

Apertura superior canalkuli tympanici-Верхня (горІшня) ві:,т)'.1I1на бус."н,
ц вого прові;щл.
Caliallculus сосhlеае.~llмаКОШіll П)lО
водець.

сосillеае.
Надвірня (зовнішня) віДТ)'';IІІН8 С.'!И
манового провідця.
.
Canalis сагоtiсus.-СоНIІИЙ ПРОllід.
Canaliculi cnrotici-tympa! ісі.~()IІІЮ
бубонцеві провlIU1I.
Canalls musculotubarius. - l\IУС"УШ,1І0труб0 вий провід.
._

Apertura extema canaliculi

Semlcanalis
провІд

т.

tensoris'

!ttуснула

tуmР:IП1.-IJш

БУUU'IU';IІОГО

Н; ІШ

ScmїCJlnalis tulJae auditi,·ac.-llіОПI'О
від C.:JYXOBoi ;ХУДОЧІ,И (тру(jUЧШI).
:;icptum canalis musculot!.lhariї ..-:-J1cp('ТЮI ..а MYCHY:JbIO-ТРУбооого IIPOBU;!Y·
СаvuПl tУПlрапі (v. Orgallol1 auditusGубонцева д~'п.IИllа. (;І 11. t'olYXOlllli,

C:1I1alicus

chordae

tуmрапі.-ПРОІЮ

рсtгоt~'шрапіса (Glascri)-na)l·
ЛИПСТО-бу60нцева щшвна (Г.:Jяссроnа ).
Fissura petrosquamosa. - I{a!tl 'ЯlШСТ"
nуснова щШина.
Р:І r s t у m р а n іса. у G (І 11-

l-'issura

u

Annulus

чаСТИН:І.

tуmрапісus.-GубоllцеU:1

наІі-

~lcatus
acusticus cxtemus.-ІІадnір
lІі!\ (зовнішній), CnУХОВIІА хі;!,.
Spina ~uргпmеаtUП1.-0стюн Hn;!. вуш
ІІІІМ

ходом.

13убоlt
ЩШИl/а.
Spina tympanica mаjог.-Вс.:IІІ"uіІ. б)'
боицевиtI остюк.

Flssura tympanomastoidea. цево-пипнова

Spina tУШ[1ппіса

minor.-Mao11Iil

бу;

БСllцовиll остюк.
Poru~
acusticus ехtегпus.-На:,вірll; І:
(30внlwній) cnуховий отоір.
Squam:. tеmрогаlis.-Висноuа оч·сн;'.
l\шгgо рагіt:u.1іs.-1'lІм·яниl\ и:>:.tfi.
Incisura parietalis.-ТИм 'ЯlШ ВIІріака.
l\largo sphenoidalis. l\ЛИllнуваТIІ11 ІСР"П
Facies tсmрога1іs.-ВIІСН08З повеРХІІН.

zygomnticus.-ВI1.111'lНlІіІ

па·

РОСТOJ,.

callaliculi

нового

-

проводець.

aarnllUlllla.'
. Proccssus

Canaliculu~ шоstоіdеus.-ІІІІПНОВІІЙ про-

~ulcus

:.аГ.111-

."учка-.

J\leatus acusticns

Fossa

tушрапісus.

Canallculus

цева

Impres~io tгlgеmlпі.-Вmск трійчастого

НОВОГО

Ііам 'Яllllста

дець uубоllЦСllоl струни.

проводу.

КІІМ 'янистого

petrosa.-

бинз.

орган).

проводу.:

Geniculum

Fossula

вача.

нриш~а.

f:minel1tia IIrcuu іа .-:I~ 1·..Іае агір 'н.
Canalis facialis (l·'аlорііо).-l1рові;.!
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mastoidel.-РівЧак ПlIП

IІросідцл.

styloidCUS.-ШlшуваПlЙ

па

росток.

Vn ~ina proccsslIs stуlоі(lеі.-Піхвu Ш11_1YBnToro rшростка.
Fогашеп
~tуlошаstоіdеuП1. - ШIІJlОDО1111111. О 11/111 ото ір.

mапdIЬulагіs.-Щмеr.ова :шгли
бииа.
l~ncies огtісulагіs.-Суг.lоUoоа rюосрхня.
ТuuегсuluП1
arliculnrc- - СУГоl0боВIІ:.
горБО".
Facics с('гсЬгаlis.-~[()аНlІва 1I01:C)JX/III.
Sulcus а. tешрогаli~ ПIl~dі;lt'.-Рів",н:
ССРС;{IІI>ОЇ ВИСІ,ОIlUЇ nрнрії.

Fossa

OSТEOLOGI.I\.

О.
Расіеа
Расіеа
Мargo
Магио

Margo

,.rle •• le.-ТI.',.и.

01 .tbтОI •• 'е.-Решlт •• ст. (I'JI••cт.)
•
кІстк•.
Lamtпа cribrosa .-Ситувата пnатівиа.
Crista gаШ.-ПlВIІЯЧИЙ гребіиь.
Processus alaris.-НриnовиЙ паросток.
Lamina реrpепdісulаrіs.-Прямовнснп

кІстк •.

cerebra1is.-Моакова поверхня.
раrіеtаlis.-Ті1l'яна поверхня.
occipitalls.-ПоnшичниЙ край.
bquamosa.-J1усковиЙ край.
froп~аlls.-ЧоnовиЙ (побовий)

пnатІвиа.

крпЙ.

sagitalis.-СтрШкуватиЙ край.
AnрlНІ. frопtnJis.-ЧОnОВИЙ (лобовий)

Margo

нут.

Angulus
Angulus

occlpit.a1is.-ПотиnичниЙ нут.
sphenoidaJis. - Rnиuкуватий

кут.

АпипlНІ mаstоіdеus.-ПИПНОВИЙ нут.
Foramen pbr)eWle.-Тім'RНИЙ отвір.
Tuber pariP.tale.-Ті,,'яниЙ горб.
Linea trmporalis inferior. - НІІЖНИ
(дll4'ШJlН І НИ('кова Jlі,"и.
Llnea temporaJis superior. - ВеГХJlЯ
(г<,ріОIИIІ) ІІІIСI;<'I\.'1 .'1іll 11.
Sulcus sagitalis. -СТР;nllvваТJ'Й "і: 'ІРН.
. Sulcus traпsvеrsus.-ПоперечниЙ рів·
чан.

troпtаliS.-Чо,nова

Squama

кІстк •.

(nоliо.а)

(nобова)

nусиа.

froпtаJis.-Чолова

Fac1rs

(nобова)

по-

верхня.

Margo suрl'8огЬіtаJ1s.-Наn 'ОЧНІІЙ кра!!.
Pars оrЬіtяJ1s.-Орбітаnьна чаCnlна.
Incisura еthmоіdаlis.-Решітчаста (губ·
часта) виріана.
Pars паааlЬ.-Носон.', частина.
Spina fгопtnIl5.-ЧоnовнЙ (пОбовий

pell·ЇT'I. с (JІ It-убчастоt) ністки.

Cellullae еthmоіd~les.-Решlтчасті

ethnlOidale. - Решітча
ста (ryБЧI1СТn) nій"а.
Hi8tUS scmi\uD 'rI5. - ПіВ!ІІісячниМ (мо
;!nДИКОВllй) pn"тaip.
BuHa ethmoidl!lis.-РешlтчаСТИ8 (губ
InfulldillUlum

частий)

тівни.

па-

Facles temptlralis.-8искова
Llnea temporaJls.-ВисноВlt

поверхия.
nlнlя.
froпtalе.-Чo.nовиЙ
(побовий)

Arcus suрercШ.rts. - НаJlБРОВlfа Jlуга.
Glabella .-НаJlперенісси, сереМОб·Я.
Foramen аіуе IпсIІ!.!" supraorbit;.lis.НаJl очний О'їВір, наJl очва внріаиа.
(nо60ва) вирі:Jка (отвІр.
Расlе! orbitaHs.-Орбlтаnьнаповегхня.
Sp1na tr"Chlearis.-}{о... іщатиЙ Остюк.
Fov а troсыапз.. Ноnіщата яма.

еthmоіdзlе р~stеrіоr.--ЗаJlИ"

решітчастий (губ.астиЙ) отвір.

впtеrtоr.-ПерЄllнІІІ решітчастиМ (губ."стий) отвір.
Frll8
glandulae lасrimаlls.--Загnв
би • спl"иоt ааnози.

Foramen etbmold::le

cerebrali!l.-Mo"кoвa повеРХНR.
froпtalis.-ЧОn08ИЙ
(nобоВ81)

rреб1иь.

SuJcussbgltblls.-СТРШКУВIІТRЙ рів.ан.
Fоl'8Шen caecum.-С.пtп8Й о,вір.
Sшua froпtnlis.-Чолова (лобова) 38тома.

.Inuam
froпtallum.-ПереТIUIКВ чcm08ИХ (лОбових) 38ТОН.

Septum

Паперова

-

!Іпа

Foram.ina ethmoidalia .-Решlтчасті (губ
чаСТІ) отвор".

СопсЬа

suргеmа.--(Наlвищu

nas:>lis

ногова

('1І0Йка).

supe!'ior.-ВерХ11R

(го

ріuПlЯ) HnrOBa снойка.
СопсЬа nasalis
medіа.-Середвя

но-

nasnJi5

сова

скоЙка.

PrOCes5US

uпсіпаtus.-Гачкуватиl

па

росток.

СопсЬа п ••• 1І1

Inlerlor,-H"_""

(.0-

nlши,.) НОСО • • скоlка.

lасгimаlіs.~lаниЙ

Procrssus

паро

шахillаris.--tllмепови8

па

росток.

Processus

ethmoidalis. -

РешlТЧ8С'П11

(гуБЧЗстнй) пnросток.

росток.

Foramen

nYXllp.
papirace~.

Lamlna

Pr,~cessus

)

Margo
M'\rg.

Тubп
горб.

(губ

чаГ:lі) комірив.

сток.

ОСТIOК.

nbsblis.-НоroвиЙ край.
раriеtпlls.-Тіlll·ЯlfИЙ край.
Pro('ЄSSUIi zygomatlcus.-ВJUIИЧНИЙ

Лабіринт

Labyrinthus ethmoidalis. -

СопсЬа

ОЕ Iroatale.-Чо.lО..

Fa"les
Cr1IIta

- OCТEOJIOfIR.

l.сгlm.lе.-С!llзма кІстк•.

О.

lасrіПlзlis
pos\;)J'ior.-3аJlВIА
спіаний гребіllЬ.
SUlrU5 lаcrіmаli •. -Cnіаний рівчаи.
Н:1шulus
lасrіmаlis.--е..,ьннй
гачок
(р.-чкв).
Fossa
sa('ci lааітаliа. -ЗаГJlвбиU8
сnlаного мішка.

Crista

О. п ••• lе.-НОСО •• кІс,.. •.
Foramina паsяliа.-НосовІ отвор ••
Sulcus ethmoidalia.-РешітчаC'ПlI (губ
частий) рівчак.
Vоmеr.-Ле.l.

(,.- ••).
Kpv,JlO.

Лlа vоmеris.-J1емішове

FАСIЕI.-ЛИЦЕ81

OSSA

КІСТКИ.

••• la.-8.,.и,. (го,I ••,.) "І.llП ••
COrpU5 тахlllае.-Тinо верхньоl (гоplmньol) щмепи.
апІ егіс·г .-ПереJlИR .повеРХИR.

Faciea
Faciea
.'8('1('1
Faclra

паааIЬ.-Носова поверхн".

orbitalis.-Орбlтаnьна поверXIUI.
intratemporalis. - ПlJIвиско..

поверхня.

Sinus mахШпгis.-Щмenова аатоиа.
Margo іпfraоrbltalіа.-П\Jlорбtnuaьвd
нрal.

OSТEOLOGIA

саnalіІ. infгаогЬіtalil.-Шдор6ітаm.НИI
провІД.

іпlгаогЬіtalis.-Пi;tорбітаm.IІИЙ

Sulcus

рівчак.

Foramen

iI1fraorbitale. -

ииА отвір.

Sutura

infraorbita1is. -

Підорбітаnь
пїдорбітanыle

шво.

}o'ossa сапіпа.-Собача аагnибнна.
(Fossa ргаl.'паsalis).-(Переднос:ова
ГnНБИНIІ).

аа-

Incisura паsalis.-Носов& вирізка.
-ruber mахШаге.-lЦenеповиЙ горб.
Foramina аIVСОlагіа.-ДУЧКОВі отвори.

СапаlСІ аlvеоll1гes.-Дучкові ПJЮВОДІІ.
Planum огl.Jіtаlе.-ОрбlтаJI·ЬНIІ onоща.
Margo lасгіmаliS.-CnIЗНIІЙ lераЙ.
SulcU!i !aCI-іmаlis.-С..ІіЗIlИЙ рівчак.
Canalis паsо-Ізсгіmаls. - C.-!ізно-носСвий провід.

Crista сопсhаli5.-СкоАковиА гребінь.
Processus fгопtє.lis.-ЧОJlОВИЙ паро
сток.

Crista

IlIcrimalis

с.аі:шиЙ

аlltегіог.-Передній

гребінь.
Il1cisur.l lасгіmРlis.-С'-lізна виріака.
'(;rista ethmoidalis.-РешітчаcmЙ (губ
чаСТ;JА) гребінь.

fJr"cessus zHI )mllticus.-ВпnнчвиА

оа

росток.

Processus

1-1

-- ОСТВOJlОГIn.

раl:;t:оus.-Піднебіннв8 па

ростек.

частий) гребінь.

Proceslus orbita1i1.- 0рІ1та.,.... ..росток.

ІрЬеDOісІаІil. -- Нnпк,..nl

ProcCSS\lS

паросток.

р а r & h о r і
р и 3 О Н Т а

s о n t n 1 іІІ. -:Jl ь н а (П о 3 С 11

Сапаlіз іпсisіvus.-РіааиовиЙ провІд.

росток.

Dasalis.-Носt'В8 повеРХИ.
palbtI'1a.-Пlaнебlии. ПО8еРDIJI.
na~1is
posterlor. - ЗlщвіІ ко-

совий ОСТЮК.

Crista

пaaaJis.-НосОВ8n гребlн..
ІУlотааlеит.-В ••

JI...

кІст••.
Facies mlllагіs.-ЩіЧlfа поверхи.
Facies tсmрогаlis.-ВІ,скова поверXIUI.
Facies огЬіtпlis.-ОрбітаnЬН8 008epxВII
Processus temрогаlis.-Висиовd ••о.

росток.

Processus

froпtоsрhепоіdаlis.-ЧоаО80-

минкуватий

(Processus

паросток.

marginbliS-НР8ЄВIlЙ

ретинин.

"'Щlа аlvсоlsгlа.-Дучкові внонни.
Hiatus mахШsгls.-Щenеоови8 розтвІр.
J"nramen inclslvum.-РіааJCовиА отвІр.
о. ,al.tlnum.-ПІJ\неlilнна кІстка.

perl)endicularis -

Прп 11 О В И С I1 а час тин а.
Faci(1 пssвlls.-Носова ооверхня.
Faciea mахШагfs.-lI{enеоова поверхия
Incisura sрhепорslзtiпа. - НnинкуватопіднсбіВllа Вllріака.
Sulcus pteгygopnlatinul. - НРИJIувато
пі.n,небінниЙ рівчак.
Processus рігпmіdаlis.-ПірвlliпаnьииЙ
паросток.

Foramen pBlatinum

lDaju&.-ВenиииЙ

піднебіllllИЙ отвір.

Foramina palrtina mlnora.-Mani

під

Ilебінні отвоf.и.

Сапаlеа

Crilta

palatio

па

росток).

Foramen zygomaticoorbitale. -

НILIIIIЧ-

IlO-орбlТ>lJlЬНИЙ отвІр.
zygomaticofaciale.-НилIl'lRО
.1ицеви8 отвір.
.
Foramen zygomaticotemporale. - В..lИЧНО-8ИСИОВИЙ отвір.

Foramen

... . . . . .
IІJ1ИCR1oOI

ВаІЬ mапdіЬuІаI.'.-Підстава винmьоl
(доnіШНЬОI) щenСIIJI.
Protuberantia mentalis. - П\J1борідR1l1
ВИПIIR.
Tuberculum mепtalе.-Піn(loрlдRllЙ ropбок.

Limbus аlvеоlагis.-ДучковиА II1'yr
(p-ra).
A/veoll dспt1!/es.-З)·бнl дучки.
Scpta іпtсгаlvеОlагіа.-!'dіждучиові ОС0

Par.

ГОPIJ
а) • а

ст н н а.

Facies
Facies
Splna

Crlsta паsalis.-НосовиА гребінь.
М .IЬІІI
Н
(І)
Spina nilsalis апtегіог.-ПередвlA но-'
ао
1 . - . . . . . ••• . . . .
совиА ОСТІОІ:.
.
Corpus mandibulne. - Тino
05 іпсіslvum-Різакова кістка..
(доnішньоl) щenеаJl.
.sutura іпсіsіvа.-Різакове mвo.
Spinae раlаtiпас.-ПіДllебlнні OCТJOКВ.
Sulci раlаtiпі.-ПіднебіНllі рівчаки.
Processus аlvсоlllгіs.-ДучковиА пи-

(1'Jf-

Crista еtbmоіdalil.-Р6пdт'i8c'd

.-ПlдНебінн1 прозор.

сопсhаlis.-CJСОЙІWВИЙ гребінь.

Spina mепtаlis.-ПіJ1борідквR ОСТЮК.
Foramen mепtаlе.-Підборiдmdt отвір.
Linea оы1ua.-ноеа nіні...
Fossa dlgHstrica. - Загnи6ииа J1ВOчревного муску,na ..
Lioea mylobyoideв. - ЩenеПО80-ІІIа!язик,lва nlнія.

Щenепово-пlJl'язиковий рівчак.
Juga аlvеоlегis.-Дучиові внпиии.
НяmUI mапdіЬulае.-НInкНll (JIOJIilDRll)

Sulcus mylohyoideus. -

щenепова гinка.

Angu1us

mаПdIЬulае.-НIІJICиіА

ній) щеnепови8 кут.

Tuberrsitll.

maleteriC8. -

Tuberosita.

pterygoidea. -

горбкуватІсть

)Иувam.н~

(p.-ТОC'l1l).

гnрбкуватість.

'

Нрипувата

Crista bucelnat.r18 .-ГребtIJЬ
вого

(JIOJIlm-

ТP~'Ie

liyt'кyna.

Incisura

mandlbulle. -

пова вирізка;

Нииnu.o-ще,..

Processul condyloh!eus. -

Виростко'"

ПRрОСТОК.

Capitulum (proc. coDdyloidei) mandlb1lae.-Нижиьо-щenерпоВ8
росткового

паростку).

rontвкa(..•
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г.:.оJluП1 (proc. condvloidei) mашIiЬulае.
Н11Жllьо-ще.lt·IJОЇш шия (ВИРОСТ"ОВОго

паростка).

lіри.nуЬаТІІ яма виростковоro паросткu

'UI;CSSUS .согопоіdеus.-ВОРОНЯЧІІІІ па
РОсток.

ПОВІІЙ

Lingula
ПОВІІа

са па Ііs

П1апdіЬulаге.-НIІЖНЬО-Щt·.ll·
отвір.

ШQlIdіЬulае.

-

НJІЖІІЬО-:Цenс

язичок.

mal1dibulae. -

Нижньо-шenе-

повиR прові.l.

I-'ovt'a sublillgual iB.-Під 'язинова Я~lа.
Fo\'ea 'lIЬm .. :\ іІІ"гіs-llіДШt'~lепова яма.

РаГ5 аlvеlllагі~.-Дучкова частина.
LішЬus аlvеоl~гіs.-Д:~·Ч"ОВІІЙ пр~т.
Alveoli dentalt·s.-3y6I1i дучRИ.
Septll Іпtt'гаlvеоl"гіа.-Між~чкопі пе
ретин"и.

О.

byoldeum.-ПІД'язикова кІстк •.
Я3УJlька.

05З. Ьуоі<lеі.-Тіло
ніСТIШ.

під 'язю.ової

Corpu5
Corl1u
Comu

шіI10г.-Мен~шиЙ ріжо".
majus.-JjinLш.IR ріЖОIi.

Dірlоё.-Межиппастя.
(І3геsсhеti).-ПРОВОilИ
межJJппастя (Брешетові).
Lamina іпіегп".-Середова (Gllутріш-

Canales diploici
ня) ппатівка.

поверхня.

Сгапіuш сеге&гаlе.-.\lозковнЙ череп.
vіsсегalе.-Вісцерапьниlt

че-

(р.-тім'я).

репна

Fossa

піпстава

(основа)

anterior. -

чеР\:1lа.

І1ередня

че

ааг.;;::бllна.

сгапіі

тedіа.-Середня

черепна

posterior .-3&.(1111 'Іерепна
-загпибllна.
Juga cerebraJia .-Мозкові ВИПИНИ.
JшргеssіОПes dіgіtаtае.-Папьцеві

ити-

скв.

Sulci venosi .-Нено')ні (венні) рівчаЮI.
Sulci агLегіо&і.-АртерUiні рівчаRИ.
Foveolae granulares (РассЬіопі}.-3ер-

нясті ЯІІЮІ (lІахіонові).
()кsз sutсгаrum.-I'j('Тlili l1ІІІів.
tешрог;)lе.-Вискова IlJIоща.
Рnаsз tетрогаli5.-ВИС"Сllа зr!'пибина.
Arcul zуgот .. tiсus.-Випична дуга.
Fossa іпrгаtt'трогаlis.-Пl.двискова заГПlfбllна.

рігіfогmіs.-Грушкув~та oi~

Apcrtura
тупина.

Cavum паsі.-НосОВ:І JJ.'уШ1Иllа.
Septum паІі or.seum. -lііСТЯllа

1І0сова·

пеРСТlflша.

~Ieatus

nasi

3аl'Dпьниll

communis. -

носuвиR хід.

~Ieatus nasi supcrior. - Верхній (го
рішній) носовий хід.
~Ieatus nasi medius. - Ccpe;lIIЇn ІІОСО
В"Й х;д.
~Ieatus nasi іпІегіог .-НижніЙ (;Іоnіш
ніЩ ІІОСОВІІІІ хі;!.
~Ieatus
Ilaso ph:lrillgcus _ - Носовn-гор
повніі

хід.

Сll0апас.-ХоаНIІ (аадні-посові ОТВОР" ).
Recessus sрllепоеthтоіdаIiS.-К;ІИННУ
вато-решітчаста кишеня.
Foramen jugulаге.-ЯремнlІі\ отвір.
Fis5ura spllcno petros;) .-l\ШlІІкува ro-ка
щілина.

petrooecipitalis .-nам 'яннсто1І0тилltчна ЩЇоlllна. .

ForaПll.'1l

IU(,l'гum.-РоздеРТlIЙ отвір.
Ьа~"lis.~ідставнвЙ 00-

Fibrocartilago
.'101·НУВ:JТиll

хrящ.

Pnlatum durum.-ТоерІІе піднебіння.
(Torus раlаtіпus.)-(ПщнебінниЙ BL10H
(Р·-'lка).)

Orbita .-ОрбіТR.
Aditus огЬіtае.-ОрбітаJlЬНЯЙ

вхіа.
suргаогЬіtаlis.-НаДОРбітапьннЙ

~I"rgo

Мигgо

infraorbitalis. -

ПідорбітanЬНlІ1

край.

Paries

superior. -

Верхня

(горішня)

іпfегіОГ.-НЮRНЯ (долішня) сті-

ІІ!І.

Paries lаtегаlis.-Бічна стіна.
Р: ries medlalis.-Сер{'АННllа ,;тіпа.
Fissura orbitalis superior. - ВеРХИR

(горішня)

орбітапьна шUшна.
Іпfегіог.-Нижня
пішня) орбітanьна щілина.

Fissura orbitalis

Sutllr ••

(;tO-

сгааll.-че,епвl ш ••.

~I:tura

загпибина.
Fossa сгапіі

Planum

bato-піднебіЮIllЙ отвір.

Paries

FГОIIS.-ЧОПО, поб (р-поба),
Оссіа; ut.-Потипиця.
Basi.~ cranii interna. - Середова (внут
рішня) підстава (основа) черепа.
Вазі!! ('гапіі ехtегпа. HaдвipНJI (зов

сгапіі

sphenopa)atinum. -nnиниу

Foramen

стіна.

реп.

Fossa

КРІШОВО

-

край.

Facies (ossea 1-l<іСТЯllа

юшня)

загпиБИllа.

рtегуgораlаtiШIS.
піднебіниий провід.

м 'ЯlІиста

ппатівна.

Vегtех.-Тїм'я.

небінна

Fissura

с RA НІ UМ.-ЧЕРЕП (р.-ПА).
t:nlvnriu .-СКЛl.'п іння черепа.
Perieranium .-ЧереПllе окістя.
Lаmіпа extcrl1a .-НадвіРIІЯ (;JOВllіШIІЯ)

Cranium

pterygopalatlna. - КРII;ІООО-ПU-

Fossa
Canalls

'і

Fovea pterygoidea proc. condyloidei.-

}<'огаП1еп

OCTEOJlOrlff.

согопalіs.-Вінцеве шво.
Sutura l.ogittalis. - Сагітапьне
шво
(стрілкува-rе).
Sutura l-mЬdоіdеа.-Ла\lбцувате шво.
Sutura оссіріtотцstоіdеа. - ПОТИJlНЧНО·
ПllПкове

шво.

КПВІІКУВВІ'Очопове (побr- Ье) шво.
Sutura ,рЬ,,:1О0гЬііаlіа .-К пннкувв"о
орбітапыle JtlВO.
Sutura Iphenoethmo!dalis. - Клнвк,
R:Jto-решіТ"Q('Те ШВО.

Suturlt

sphenofrontalis. -

Sl'~lJr" ~p"~no5q""m('~a. nускове шво.
..,
Sutura sphf'nQparietalis. :тім 'яне СІІІО.

I<nннкуватоКпIfНКУВВI'О

ОSТЕОLОGІЛ

Sutura squarnosa .-Jtуснувате
Sutura frontalis. - Чo.nове

ОСТЕо..,огш.

-

шво.
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(побове)

КОСТІ

ВЕРХНЬО' ~ГОPlШНЬОI)
КІНЦІВКИ.

шво.

Stltura parietornastoidea.-Тім 'яно-пип

С і n g u І u m е х t r с Пl і t а t і 5 S uР с r і о r і S.-П о я еве рх н ь 11 Ї
(г О р і ш н ь О І) кін ц і в ки. '

кове шво.

Лусково

Sutura squarnosornastoidea. ПlіПкове

шво.

Sutura nasofrontalis. -

Носово-чолове

Scapu lа.-Лопатка.

(лобове) шво.

F~cies соstаlis.-Реброва повеРХНh.
Lшеае
museulares. - М'яеневі (ИУС'

Чоnово-ре

Sutura frontoethrnoidalis. шітчасте шво.

Sutura

глибина.

Чолово-сліз

Facies dоrsalis.-Спинна поверхня.
Spina seapulae. - ЛопаТI<ОВИЙ OeTI/Jf(.
Fossa supraspinata.-Ha;! 'оетюкова за.

шво.

ВllnИЧНО

Sutura zygornatirofrontalis. чопове (;юбове) Ш\lО.

ГШlбинu.

zуgоmаtісоrnахillаrіs.-Виnично

Sutura

еthrnоіdеоп1.ахillаris.

чаСТО-Шt'.lепове

ШІІО.

sphenozygomatica. -

Sutuтa

т()-виличне

J{nинкува

шво.

sрhепоmхаШаrіs.-Кnинкувато

Sutura

!l(I'Jlепове

шво.

Вилич·

Sutura zygomaticotcmporalis. lo-виrкове

шво.

Sutura internasalis. -1\Пжносове ШВО.
Sutura 1:J(·rimornaxilluris. - СІ1ізно-ще
лепосІ'

шво.

lаrrіrnоеопrhаlis.-СІ1іЗIlО-СКОЙ

Sutura
І:ове

ШВО.

Міжщелепове

Sutura irtterrnaxillaris. шво.

Sutura

раlаtоmахШаrіs.

щелепове

Sutura

-

Пі;J.Небінно

швn.

palatoethmoidalis.-ПіднебіIlНО-

решітчасте шво.

за

ГЛ 11 бlllla •

Решіт

-

Підостюкова

Fossa infraspinata. -

щеnепове ШВО.

Sutura

subscapularis.-Під.lопаткова З8-

Fossa

шво.

Sutura frontolacrimalis. не

кульні) ліні1.

Чоnово-ще

frontomaxillal·js. -

лепове

Асrnmіоп.-БарковиЙ паросток.
аrгоrnіі.-СУГnОбоRа

Facies artirularis
поверхня

~Iargo

баркового

паростка .

vcrte"ralis.-ХребовиЙ край.
l1ахвовий край.
Верхній (горішиііі)

Margo axillaris. :\Iargo superior. край.

Angulus inferior. -

НиЖНій (долішніll)

кут.

Angulus lateralis. ·-БічниЙ кут.
Angulus me(lialis.-СерединниЙ кут.
Cavitas glcnoidalis. - СУГ.'10бога В.ilОговина.

ColIum sсарulае.-Шия лопатки.
Tuberositas infraglenoidalis. - ПідсvГJIОбова горбh-уватість.
Tuherosi~as supraglenoidalis. - Надсу
r.lo':;':;da горбкуватість.
Іпсіsurа
scapulae. - Лопаткова ви

раlаНпа
rnediana. - Середньо
піднебінне ШВО.
Sutura раlаНпа trаг.svсrsа.-Попереч
lo-піднебінне шво.

Processus

SyacboairOltl сrааll.-Черепнl
'0311 (СS,Rщу.аННJI).

Clavlcu 18,-Дужка, перепеJlО (ручиqJl).
Extremitas sternalis. --ГРУ;J.ВИ!lИЙ к;нець.
Facies articularis sternalis.-ГруДнин·

Sutura

СИНSОНА

sрhепооссіріtalis.-НnиН

S)'nchondrosis

кувато-кам 'ЯНJtста еинхондроза.

Sупсhопdrоsis

ho-еУГJlобова

Клин

sphenopetrosa. .

іпtrаоrеіріtаlis
posterіоr.--Задня середпотилична СІІНХОН

Synchondrosis

Передня

сереДПОТИJIllчна

еиихон-

дрова.

іпtt'rsl'hспоіdаlis.-l\fіж

Synchondrosis
КІІинкувата

Fonticulus

frontnlis

ячко.

тіll'ЯЧКО.

Nomia.

аrшlошіса

Нnинкувате.

Барковий кі

Facics articularis

аеrоmіаlis.-Барков..

суглобова поверхни.

Tuberosita:; corac()idea .-Вороняча

(дзю

бовата) горбкуватіСTh.

S

е е І t" t о п
р е r і о r і

е х t r е
І і Ь е

m іt а t
r а е. -

і

s s u-

С К е
лет (к іст Я к) В е р х н ь О і (г о·
рі Ш 11 Ь (J і) в іл ь н О і кін ц і в ки.

s

HumeruS.-ПJlече (рамено).

Imr.jor] .-Чолове

}<'onticulus sphenoidalis. -

горб

нець.

СIIІІХОН;J.роза.

(лобове) тім'ячко (бlJII ше).
}o'onticulus oecjpitali~ (minor). - По
ТИnИЧRе тім 'ячко (МСВLше).
'
}o'onticulus mаstоіс;1сus.-llипкове тім '-

Реброва

Extremitas acrornialis. -

дрова.

Synchondrosis intraoccipitalis anterior

поверхня.

costalis. -

куваТІСТЬ.

petrooeeipitalis.-Кам 'я- І

нисто-потиnична синхондрова

coraCOideus.-ВоронячиЙ па

Tuberos!tas

kybaTO-ПОТИJlична синхондроаа.

Synchondrosis

різка.

росток (дзюбатий).

humеrі.-Голопа П,lеча (рамена,
Соllum-апаtоmісum.-Анатомічна шип.
Collum rhіruгgісum.-Хірvргічна шия.

Caput

Tuberculum Пlаjus.-Велиlшn горбок.
lLlberrulum mіПUs.-:\fаЛllіі горбок.
SuIcus intertubercularis. - ~liжгорбковиП рівчак.

urralnlca.

:!
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mаjогіs.-ГребіIlЬ

ве-'

тіпогіз.-Гре4'іIIlЬ

ма

Crista tuberculi
./11І"01'0 roрбн:l.

Crista tuberculi
лого

OCТEo.'10ГIН.

-

sсшiluпагіs. - Півмісячна (woлоди!>ова) виріз!<а .
Incisura radialls. - РаДЇЯЛJ>на (промі-

Incisura

нева) виріз;;а.

горбка.

Crlsta inter05sea .-!\liж!>остий гребіпь.
Corpus bumeri.-Tiпo П.1е'lа (рамена).
Facies anterior medialis.-СереДИ\lна! Facies dоrsali~.-Спинна повсрхнв.
передня поверхня.
Facies vоlагі$.-ДОJlОНIІЯ повеРХНJI.
Facies anterior lateralis. - Бічна ПІІ- Facies medialis.-СереДИННІI поверхня.
резня поверхня.
l\Iargo dоrsа~is.-СПИННИЙ !<раЙ.
Facies posterior .-Задня поверхня.
Margo vоlаГIS.-ДОJlонніЙ нраЙ.
Margo Пlеdіаlis.-СерединниЙ !>рIlИ.
Cri~.ta т.
supinatoris. - rpe(j.iHb су.
пшатора.
Margo lаtегаlis.-БічниЙ край.
Tuberositas deltoidea. - Горбкуватість І' Capitul\\m ulnat'.-ГО.1івиа nімтіВh"И.
де.1ьтуватого Mycкy.lJ:\ (М 'ЯСІІЯ).
Circumfere.ntia articularis. - Суглобо
вий ()бвJД.
Sulcus п. radialis. - Рівча!> П.РОМіIlС- \
вого HepBv.
Process(Js styJ"jllcus. - Ши.ryватиЙ па
Sul~us п. Ііlпагі~. - Рівчак JIlкyeBOro І
РОСТО".
нерву.

Capitulum humегі.-Голівка плеча (рамеIlО). r. П.1ечсва.
Troclllea humeri. - Ноліща плеча (ра. мена). !>оліща П.lJечеве (БIlРGиrць).
F-рЇСопdilus

mClliaJis.-СереДИНIfИЙ на-

двнросто!>.

Hpicondilus lateralis. -

Бічний наДВI'

оlесгапі.

паростка.

:JаглибllНа

-

лi.кrевого

.

Fossa coronoiden. - БОРОllяча загли
• бина.
j.'ossa r!ttliI!Hs. - І!І"н(інсва Зllглибина
Processus suргасопdуlоіdеus.-Надвироростковий

АІ.ІІІІ.

паРОСТОI(.

РІJllус

-

СаГРllа-.Зап 'ЯСТОК (преJIIРУ •• Я).

І О

ss

а

{'

а

r

р і.

І, іст r; и· з а-

-

11 'я ст к :І.

(Os сс~tгаllt').--(Центра'1ьна иіст!>а) .
Os navlculare m:щus. - Ручне човенце
(ручна ЧОВllуuата ніст!>а).

ТuЬегсuluш

05S. Ilavicularis. -

Горбок

човенця.

росток.

Fossa

І

(p~-CI),

Os !ГlQuеtгuш -

npo_IHb

(р.

05 ріsіfоrше. -

ве тіпо.

Горошина.

ropOXYBaTa

КІстка.

Os тultапgu.luш mаjus.-Вenика

11110-

КІстка.

Tuberculum oss.multang.

шаjогіs.-Гор

бок вenи!<оІ многокутньоі KicТНlt.

05

Тіпо променя, проміне

ТІJIIКУТНИ!<, ТРИКУТИЯ

Кlст!<а.

го!>утня

_еня);

CorpU! radii. -

O~ lU~latuт.-J\Iі.-нч.но. місячна !<i(,TK~.

multапguluш

mіПUs.-:Мала

много-

мутня !<іСТ!</І.
05 саріtаtum.-Голівчаста !<іст!<а.
05 Ьаmаtum.-Гачкувата !<істка.

Capitulum radii. - Голівка ПРОМ~"Я, І
Hamulus oss. hашаti. - ГачOl, гачкувапромінева ro.'JiBKa.
то І !<істкн.
Fovea capituli radii. - Яма промшеЕтіпепНа
carpi radialis. - Раліяльне
во І голівки.
згір'Я зап'ястка.
CoHum radii. - Шия променя, промі
ЕтіпепНа С:lгрі ulпагis.-Лі ..-теве згір 'я
нева шия.
ааП'ястка.
Circumferentia artїCularis. - Суглобо
Sulcus
сагрі.-Рівча!< зап 'ясТка.
виЙ обвід.
Tuberositas radii. - ГорБН)'ватість про
МЕТАСААРUS.-П'ЯСТОК (Р.-ТКА)
меня.

intcrossea. - Міжкостиjl
гребінь.
Ео'асіЄ! dоrsalis.-Спинна поверхня.
Facles volaris .-дОЛОНlIЯ поверхня.
Facies lаtегаlis.-БіЧН8 поверхня.
l\Iargo dогsаliS.-СIІИННИЙ край,
Margo vоlагіs.-дОЛОRніЙ край.
Processus styloideus.-ШИJlуватиЙ па-

Crista

росток.

Incisurl\ ulnaris .--J1ікуевз вирі;;ка.
Facies articularis caprea. - Зап 'яст
нова

суглобова

поверхня.

ulnae. -

I-V. -

I-V.

П 'ЯCТl<ОВ І

Баsіs.-Підстава. основа.

Corpus.- ТUш.
Capitul um .-Гол іВl(а.
0& metncarpaJe ІІІ. !<іст!>а.

Processus styloideus. -

Третя

п'яст!<ова

ШИ.ilуватиЙ

па

рОСТО!>.

Phllan,el

.I,ltorum

manul. _

Ру •• 1

ргішз. -llеРШIlIi

(основний)

маcnачок.

РЬаlапх 8~unda. -Друrий (сереJlНій)
па-

росто!>.

тlсть.

!<істки

РЬаlапх

Corpus

Тuberosltas

теіасагра Ііа

маСJlа.ки.

u loa.-Лlктl.КI.
ulпае.-ТiJIо Jli ..-тіUКll.
ОlесгаПОП._'1іктевиЙ паросто!>
Processus согопоldеus.-ВоРОНЯЧllЙ

СЕРЕДРУЧЧЯ.

Ossa

~liктeBa гоРбl')'ва

~8cnачок.

РЬаlапх tcrtia. - ТрстіІl (ніггевИ8) мас
лачок.

Ба&і. phalangis. (піДl"Т8ва) •

Маcnачкова

основа

OSТEOLOGlA

і"..огроа phalallgis.-МаClJачнове тіло.

тгосыlа рЬаlаПІІіа. - МаCIJачкове ко•1iuUl (баранеuь).
Tuberosita5 ОПІІоі<'о)агі~.-Нігтева горб·
куватість.
Ossa sesamоltl~а.-Сочевнчні кістки.

OSSA EXTREMITATIS
КІСТКИ

НИЖНЬОI

І N fE ИІО RIS(ДОЛlШНЬОI)

КІНЦІВКИ.

r.

і

~ 11 І 11 IU С Х r t с m і t а t І R і п
r с r і о r і s. - [( о я с н" Ж JI Ь О Ї
(11 n ., і ш н І, n ї) ні" It і в ни.

n

О. cox.e.-КУJlЬШ •.

Fогашеп obturatum.-ЗатульниЙ отвір.
А(~еtaЬuIUПl.-Панlвка. кульшова В.10-

-

'ЕтіпеПііа iНopcctint':;.

ріП·lаки.
Шuт. І,лубова кІСТI,а.
Cnrpus 05s.Шum.- Тіло клубов'}ї ~icTHI:
Лlа оss.Шum. -l:рило клубовоі КІстки.
1.lnea агсuаtа.-Дугооа :tlнія.
Crl5ta 11Іаса .-liоlY(іоВИЙ греБІнь.
Lablum extcmuill. - Надвірня (зов-

os

нішня) губа.
. .
І.іпеа іпїсгmedlа.-:\Іежисередня .'IНlЯ.
Labium IntemUJJ1. - Ссредова (внут
"ішня) губа.

іііаса

Spina

anterlor 5uperior .-Перед

ній ве~ХltiЙ(горll.lІніЙ~КJlУ«!ОВИЙ остюк.
Spina 111аса anterlOr шfСГl0Г .-Перед
нllІllижнIА(долішнlй) КJlубоВIІЙ ОСТЮ І> •
~ріпа іІіаса p05terlor аорегіог.-3аднIЙ
верх"ій (долішній) КilУбовий остК!к.
І.іпса glutea anterior. - Передня CIД
lІична дlнія.
І.іпеа glutea Jlostcrior. - Задня
сіднио:на лінія.
.
l.іпеа glutea
inrerlor. - Нижня (до.,ішня) сіднична лінія.
.,'nсіез l1uгісulагі~.-В)'ШН8 поверхня.
Tuberositas Шас:!. - Клубова горбку
lIaTЇ<'Тl •.

Fossa

iliаса.-Клубова заглибина.
О. Isсhll.-Сlдничи. 1Сlстк•.

Corpus 055. іаеы.--Ті.l() сl.IIIИЧllоІ кісТЮI.
НЙПНlІ supr.rior 055. іsсhі.-Верхня (го·
рішня) гілка ('іДНИЧНОі У.істки.
Н:lПНl5 inferi(\r oss. іsrh.і.-Нкжня (.10ліll.lllЯ) гіЛК:І сіДНИЧllоl кістки.
T'Jb~r іsсhl:!dі..:uПі .-г.іДIІИЧIШЙ горб.
Sрlла

іасЬі:ННС:l .-Сі:tIlИЧНИЙ ОСТЮК,.
cIДlІична вир ІЗН8.

Inclsura isclliadica major .-Вслин:!
Iпсі5ша
IІІlчна

i5chladica

Пlіпог.

-

~tала сід

Rl!різна.

О, рu .... -Соро.lти. кістк •.

СоГРО5 05а. роЬі5. - Тіло сорсміТllоІ
. кістки.
I'cctcn оа5. pubis.-Грсбlllець соромlт- І.
ноl кіСТКІI.

-

К.'J)'бово-гре-

біицевс згір'Я .
Tuberculum роЬісот. - Горбок соромітноl кістии.
Cгi~ia obturatorla.- 3атульний гребінь.
Sulcus Qbturatorius. - Звтульниll рівчак.

оlJtuгаtогіuПl

Tuberculuill

alltcriu5.-

3ату.1ЬНИЙ передній горбок.
Tub~rculum obturatorlum p05terius.Затульннй ааднlй гОРбок.
Hamus suverlor 055. publs.-Нижня (до
.1Iшня) гілка сор"МіТної кІстки.

l'ubis.-Верхня (го
рішня) гілnа СОр"I!,ІіТНОі кіСТЮI.
sYlUphl~c05. ПОВСРХІІЯ
зро

RamU5 Inferior 055.
Facies

щрння.

Реlvl,.-Миск•.

ГОВИllа.

"'05sa acetabuli ,-Заглибина панівки,
IlIclsura acetabuli.-Вирізка панівки.
Facles ltшаtа.-Місячна поверхня.
Sulci paraglenoidalcs. - КОЛОСУГЛОбоRІ
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ОСТЕОЛОГІЯ.

S\'Пlрllуsіs

оssіuПl

роЬіа. Зрощения
. сороміТllІІХ кісТ0".
Arrus pubis.-СОр03IіТJIа дуга.
.\ngulu5 pubis.-СоромітниЙ нут.
Pelvis шіпог.-.\lал& ~IИсК8.
І_іне:l tсгmlпа1іs.-Мtнюва лінія.
Pars S1lп"li~.-I;рип;ОD:1 '!:!-=тF!""
Pars іliаеа .-Іі." /іова частина.

Pars

pubicu..-Со·ромIТlІа чаСТІШ:!.

Лрегtuга реlуіа (mlnoris) superiorВtРХIІЯ (горішня) відту.'llна (мвлоІ)
МИСЮІ.

(тlпогЬ) Inrerior(;\uлішня) ві;хтулина (малоі)

Apertura pelvis
ВНЖНІІ
МНСЮІ.

Ахlа

pclvis.- Мllснова вісь (р.-оси).
Conjugata. - liОН'югата (передньо-заjJ
lІіll ПРО~lір).
tгаП5vеrsa.-Поперечниst дія

Diameter
метр

(lIpo~lip, (р .-ру»).

D inmeter obliqua .-косий діlDlетр

(про

~Iip).

IпсliпаН.. pel"'s .-НаХИJ1 МІІСКИ.
С С І е t о 11
е х t r е Пl і t а t І s і п
fcrioris lіЬсгас-Сислет

S

(кіСТян) в і ., ь 11 О J 11 И Ж Н Ь О і (до
нІ" ц І в І> и .

:t іШНЬОі)

FеmUГ.-Стегио.

Caput
Fovca

fеПlnгі5.-Го.lОва стегна.
саріііа femori5. Яма

голови

ГТСГШІ.

r.njlum fеIl10гіs.-Шия стегна.
Corpu5 fl'mогі5.-ТIЛО стегна.
Troehalltcr majGr. - Велика

овороть

(р.-n!).

!-'()ssa

trochanterirll. - -

Оворотня

38-

глибllна.

Troehanter mіпог.-!\fала ОВОРОТІ•.
(Tr()chanter tertiU5).-(ТреТR овороть).
І.інса intert rochanterica .-~iiIilOOBOPOTня :tінlя.

Crista Intertrorhanterica .-МіжооворотнІй гребінь.

l.іпеа

aspera .-Шерстка ;Іlнія.
Lablum Іаtегаlе.-Бі'lна губа.
Lablum mеdіаlе.-Середиииа губа.
Linea рееНпеа .-Гребінна лінія .
ТоЬегоаііаа gl\ltae~. - Сідничиа горб0
куватlсть.

OS'fi.O!.OGlA -- ОСТЕOJIОГІН.
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Fossa

intercondyloide,\. -

Maleolus lаtегаIls.-Бічна 1<0noAo'l](a.
Facies articularis тнllеоІі. - Сугnобова

Міжвирост

І<ова зог.пибиио.

повеРХІІЯ

Міжвирост
ко ва nіиія.
Planum popliteum.-ПЇДl<оnінна ппоща.
Condylus шedіаlis. - Серединний ви-

Linea lntercondyloidea. -

1>о.10ДОЧI<И.

Patella.-НаКОIlIНОIl (Р·-Нllа).

8asis раtеllае.-Пізстава НАно~іНЮІ.
Арех раtеllае.-Вершок наl<ошнка.
\ Facies аrtїсulаrіs.-Суг.10бова поверхня.
Condylus lаtегоlis.-БіЧНIIЙ ВИРОСТОІ<.
...lIcles Ilаtеllагіs.-НакоnіIlНо поверхня. Taraul.-ЗаПllеено .
Epicondylus lateralis. - Бічний надви- І 05sa tarsi .--3аnnе';НЯJ(]t.
POCТOI<.

.

росток.

Epicondylus

виросток.

medialis.-СерединниЙ нац-

ro_IIIKa.
Facies articularis superior .-Верхня

І

ступакова).

TIbla.-ВtJlика

рішив) СУГ;Jобова

(го- І

lІоверхня.

Corpus tibiae.-Ti..lo ве..'1икоі гомі.l"И.
Cnndylus П1еdіаlis. - СереДІІННИЙ ВІІ
росТок.

Cnndylus lаtегаlis.-БіЧНИіl ВИрОСТОti.
Fossa intercond\'loidea апіегіог. - Пе
редня міЖВllрост"ова заг.'1ибllНа.

Fossa intercondyloidea postl'rior. -

Зад

ня міЖВllрост"ова ;шг:шБIllНl.
ЕmіпепНа
intl'rCOl1dyloidea. - МіЖВIІ
рост"ове агір 'я.
ТuЬегсuluщ intercondyloideum mооіаlе-
CepeAllIIIIJIJt міЖВllРОСТНОВИIl горб0".
Тuberculum іп! I'rcondyloideum latl'raleБіЧНIІЙ міЖВНРОСТl;ОВllІІ горбок.
Margo іпfгаgll'поіdаlіs.-ПіДt·)т.'1060llllіі
краІІ.

tiЬiac.
nИk'Оl roмїnюr.

Tuberositas

TaIUI.-Нlдетупак.

І Caput tali. -- Гоnова

І

Corpus taH. cтynal<OBI' ).
Collum taH. ступа 1<08.'1).
Trochlea tali. -

надступаl;а

(над

ШІІЛ

НlІдступака

(над

l-\о.lіщаТI<О нааступака
(надступакова).

Facies

5uperior. -

повеРХІІЯ.

}о'асісз

mallt'ul:lris

tiоло;хоч"ова

Расіез

ВІ'РХІІЯ

Шl'dіаlis.

-

Cep('ДJlIIIII

поверхня.

malleolaris lateralis. -

nоаоч"ова

(І'орі mЮI)

Бічна

1<0'

поверхня.

SuJcus tali.-Н:.ІДСТУIlЗI<ОВIIЙ ріВЧIІI;.
Processu5 I:lteralis tali. - НаДСТУШ'І\О'
ВІІЙ

біЧНIІЙ

парОL'ТОК.

Facics articularis

{'аІсаllеа

posterior-

3аДІIR с~т.l0бова ступаnова повеРХIIЯ.

}o'acir5 artlcularis

саlсапеа

шеdіа .-Се

реДНI! суг.10бова cтynal<OBa поверхня.

-

Горбкуватість ве-

Facies medi. Hs.-СереаИlІна поверхня.
Facies posterior .--Зааня поверхня.
Расіа lateralis.-БіЧН<І поверхня.
~rargo medialis.-СереДИlIІІІIІІ край.
Crista anterior .-ПереаніЙ гребінь.
Crista interossl'a. - !\rJЖКОC'l'lIIl гребіllЬ.
,
Linea рорlitеа .-Пі;хкоnінна .lі"lл.
Mall~lus
medialis. - Серцинна ко

Sulcus 01. flexoris lопgі.-Рівчак му
Сl<Ула (!\І'ЯСНЯ) AOBroro Пn"lюховоro.ЗГ\l
нача.

Facies articularis
бсва

1,0;]ОДОЧI<ОВИЙ рів

ІІlІпШП (до
nіmня) с)тnо60ва поверхня.
Facil::> articulari~ щаllеоlагis. - )-\0;]0цочнова сугnобооа поверхня.

(o'acies articularis illf,·rior. -

Flltala.-Ma.la rO_IJlKa (clloCitJl~).
Corpus Ііы1lае.--Ti.10 ма.l0І гомї..'1I<И.
Cr1sLa in\erosSl'a .-~,I іжкостий гребінь.
Cr1sta апtегіог.-Переаніlt гребінь.
Crista lateralis.-БіЧННА гребінь.
Crista medialis.-Сl'ре.аинниЙ гребінь.
Facies medіаlis.-Сl'реаинна поверхня.
Facie.s lateralis.-БіЧllа поверхня.
Facies posterior .--da;tНя поверхня.
Capitulum Ііыlае •. - Го.1івн;, !\ІаnоІ 1'0ІІЇnЮl.

articularL'i capituli. -

поверхня ronівJ<И.
Арех capituJi tibullle. nівЮl _аnоІ ro)lїnJ<И.

Суг.10БОва
8ершо" 1'0-

па,·їсulаris.-С;)тло
човенця.

еаlсапеа anterior.Передня суглобgва ступакова поверх
ня.

Processus posterior tаli.--Задніit Ha;tступаковий nllpocTOH.
(05 tгіgопum).-(Трикутна "істка) .
Саlеaneus.-Ступаll (,.-lІа).

~ra;JoroMi.'1"Oвa ВІІ

чаl<.

поверхня

Facies articularis

.подочtiа.

Inclsura fibularis. plal<>I.
Sulcus malleolaris. -

Расіез

наЦСТУПЗl<а (1Iац

Ті.10

Corpus calranei. - Ті.l0 ступаl<а (CТJnal<ool').
Tuber саlсапеІ.-Ступаk'ОВIIЙ roрб.
Proce5sus medialis tuberis саlсапеі
Серединний
roрба.

паРОСТОІ<

СТ)'ПЗКflвоro

Processus lateralis tuberi!;

саlсапеі.

Бічний nal>ocтol< cтynaKoвoro горба.

Sustentaculum

tali. -

Ступаl<ова

під

пора.

Su:rus

т.

tlexoris lопgі.-Рівча"
;tOBroro па.:JЮХОВОГО

t' І<уnа(м 'ЯСНЯ)

_у
зГ8-

ІІача.

Sulcus саlcапеі.-Сч-паКОВJIА рівчаl<.
Sinus tаrsі.--3апnесиова ;;dTo"a.
Расіез artieularis anterior. - Передu.
{')т.1060ва

поверхня.

Facies articularis mООіа. - Середня су
r.1060Ba новерхня.
Расіез articularis
posterkr. - ЗаДlI.
ryr.:Jo60вa повеРХНІ!.

Sulrus m. реroпаеl. Mi.1KO&OrO М)'СІ:)'ЛА.

Рівчак _аnо-го_

OSТEOI.oGIA

-

~ Processu5 tГОchlеагis).-(I';о.lіщатиЙ па-

росток.)
Facies articularls

(ПnССІІові ніСТIПl).

бова гранівкова повсрхня.

О.

alvleu lare pedl •. - Ножане
055. navicularis. -

ваТІСТЬ

Basis .-Пі:tстава, основа.
Corpus.-Тіпо.
Capitulum .-Го.lівка.
Tuber05itas oss. metatarsalis

'ІОlеице.

Tube~sitas

roptiкy·

cunelforme prlmum. -

Пе'ШІ

О.

luaelforme leeundum. -

ОІ

cunelforme tertlum. -

КJlIІИ

ку.аТІ кІстка.

кувата кІстка.

ку.ата

О.

euboldeum. -

Горб

d11ltorum pedl •. ножа НИХ n8J1bul •.

Мас.а".и

BBI!s

Syndesmologia. -

Маcnачкова

під

рhаlапgis.-Маcnачкове тіпо.
Тrocblea phalangi5. - !\Іаcnачкове ко

CorpuI

Горбкува-

тість гранівки.

phalangi5. -

става.

Рівчак маnого

Tuherositas 055. cuboidei. -

ГОРб-

куват!сть.

(ГРІИ"lста

кІстка).

-

І.

пnесняка.

Tuber05ita5 uпguісulагis.-Нігтева

Гранl.КІ

т .. peronaei.
мlnкового мускупа.

Tubero5itas 05S. mctatarsalis V. куватість \' пnесн"ка.

І

РЬаlапх ргіmа.-ПершиЙ мас.lачок.
РЬаlапх secunda .-ДругиЙ маcnачок.
РЬаlапх tertia.- Третий маспачок.

КАИН

кІстка.

Sulcus

Горб

РЬа.ааlеl

Друга КАІІИ
Третя

-

куватість

ЧОВl'нця.

О.
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Меtltаrau •. -П.еспо.
І 01 metatarsalia. I-V - Пnеснякв I-V

Сугnо

cuboidea. -

ОСТЕОЛОГІЛ.

І

nіщатко.

Ossa

sesamоі!lеа.-{Лчевичиі кістки.

СиндеОМ:ОJIОriя (наука про

ополучеВВJI кіоток)•
Оlsіum.-Споnучення кісток.
sупаrthrоs!s.-Синартроаа, споnучення
кісток бе:! :> .ворення сугnоба (маnо

Discus аrtісulагіs.-Сугnубове кружало
Labrum glenoidale.- Суглобова губа.
Meniscus аrtісulагіs.-СуглобовиЙ мс-

Sutura .-Шво.
Sutura sеггаta.-3убчастс шво.
Sutura squamosa.--JIускувате шво.
Наrшопіа. Гармонія (шво з гnадеиь-

Capsula . агіісиlагі5. -

.Jonctura

рухоме).

ніск (р .-ку).

fіЬгоsum.-ВоnокнуватиЙ шар
(р.-ру).
sупоvіаlе.-СиновіяльниЙ шар

Stratum

-Gоmрhоsis.-Цвяхувата anука.
Syncbondrosis .-Сиихондроаа. хрящова

Рliса sупоvіаlis.-синовіяnыla зморшка.
Торочки.
Sупоvіа.-Синовія (СУГ.:Jобове мастино}.

ViIIi synoviales. -Синовіяnьні

anуиа.

3

псрехщ·

Lllamenta columnae vertebrall. et craall.
та черепнІ з.я3\(н (8'113.18).

них форм півсvгnоба.

-Х,ебетнl

Diartbrosls.-ДіаРтроза, спо.пУ'lеиня ПР"
допоl\oОЗ! cvгnоба.

FіЬroсаrtilаgіпеs іпtеrvеrtеЬгаles.-Міжхребові Во.'\Оннуваті хрящі.
Лппulus
fibr05u5. - Во.10кнувата ка-

Articulatio Sі-Пlрlех. - Простий суглоб.
ArthNd!a. - Артродїя, КУl.ЯСТИЙ (су

б.lvчна.

nоб).

Articulatio

на

Stratum

квми краю!и).

S}mPhYlis.-СИМфlза. оnна

Суглобова

псула.

sphaeroidea. -

1'ucleus pulposus.-ДР8Г.1исте Я;Q>О.
Ligamenta flаvа.-Жовті звязЮl.
Capsulae articulares. - Суг.l0бові ка-

СфероlДIІИЙ

сугnоб.

Епаrthrosіs.-ГорішнуватиЙ сугnоб.
-Gynglymus. - Ці.;'іН;ІРИЧНlIЙ або КО.1і-

псу;.и (каПШУКІІ).

cyr;JoG.
. Ligg. intertransveГSilJ"ia .-!t1іжпоперечні
ЗВЯЗЮf (В'Яз'lа}.
Articulatio сосhlеагіs.-ШрубуватиЙ су- і
Г.10б.
І Ligg. іпtl'гsріпаliа.-Міжостюкові ЗВRЗКИ.
ArticuJatio сlliрюіdеа. - F...ІІіпсуваmЙ І Lig. suргаsріпаlе.-На;Іостюкова звязка.
суг.;lОб.
І Lig. писЬае.-liаркова звязка (В'lІ3.ІІо).
Artlculatio trochoidea. - liО;Jоворотній Lig. longitud:nale anterius. - Передня
ЩІІтнй

поздовжня

СУГnОб.

Artlculatio ~еllаrіli.-СідnуватиЙ
Amphiarthrosis. -Лмфіартроаа,

Lig.

СУГ;Jоб.

по:!довжня

"'lеска

Symphysis

тий суг.:Jоб (!оІа.l0РУХО_IІЙ).

Syndesmosis. -

Сиидес!olОза, з.lучнотна-

.

авязкз (В'Н;;'-::О).
post~rius. звнзка. (в·яз.по).

lcongitudinale

иупринова

sarro-coccygea. СИ)lфіаа.

3адни
НР8Н1О

Ilинне СПО.lvчення.
І Lig. sacro-coccygeum posterius 5uperfiсіаlе. - Задня
попеРХllева
крижо
CartUago аrtісUlагis.-СУГ'lОбоВИЙ хрящ.
купринова звязкз.
oCavum агtiсulаге.-Суг.10бова ;Іуп.1ина.
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~У!l;r)F.!>Ж)LОGl'" ~IlНДЕС~ЮJJ()Гrн.

Lil. sacro-coccygeutn Jlosteri\l3 ргеІІІ"
dum. - 3a~H.1 ГЛllбоИQ K'>l!.i\o-.IУП
рикова

Lil.

3ВЯ3IШ.

saсro-соссуgеuш апtегіus.

ня

КРИЖОКУПР\lнова

sacro-СОССУlеum

Lil.

крижонуприкова

Бічна

lateralt·. -

звязна.

рtегуgо·sріпоsuш. ~ I'РIІ.чвато

LII.

остюкови

Lil.

Перед

-

3Вllз.,а.

звязна.

styIO-hуоі(lсum.

кова

ШIІ;юво-піД'IІЗII

-

звяама.

Artleul_tlo _tlanto OCClpltall •. - Атпан·
ТО .... ПОТIІJlIІОЇи•• сугnоб.
Capsulae arttc\llares: - Суг.10боні І(а
псу.'ІИ (каПШУКІІ).

МеП1Ьгаl1а
Передня

atlal1to-occipitalis ~Іпіегіог
аТ.'1ИIlТОВО - ПОТИ.1ична - обо -

.:Іонка.

~lещЬrall:\ atlanto-occipitalis posterior3a:tHR aT.'al\tOBO-ПОТ:l.ІlIIЧllа оболонна.

Artlculatlones
Capsulae

РСІва :lВНЗ);IІ.

Ligamcnta

Ligamcllta costo-xiphoidea. мечові ЗDЯЗКlІ.
Lіgашспtа іlltПl:оstаliа.

перечна

.1Т.10llтона

авяз.,а.

аtlаПlіs.

Lilamentum crut'iatum
щата

ЗВIІ:1h(l

!\(еmЬгапа

!lо
Хре·

-

аТ;НIІІТУ.

ПОКРIІВIlП

tet·loria. -

(lіЮ·

J10HHa.

Artleu lallonel

СО$Іо· vertebr.les. - -

ро.о-хребце,1

Artleulatlones

Реб

суглобн.

Суглоби

capltalon'm. голl.ок.

Caps\llnc

nrticulnrt's. -

ПСУ,111

Суг.10ііоні

ІШ

(IШI1ШУКIІ).

гшliаtUПI. - Про
MiНllcтa авязна ребрової ГU;JіНIШ.
I.illl. capit\lli cost:lt'-іlltt·гагtісLlI:lГ(,.
l\fіжсуг.10бова звязна Рt.>бlЮIlОЇ Го.lіll·

Lil.

capituli costac

ни.

аВЯЗRИ.

rpYjJlIIIf>еБРUI!О

Міжрс!фопі

-

ЗВЯЗКlI.

ехіегпа. - На
двіРllі (ЗОВllіШllі) )Ііжрсброві ЗНЯ:lIШ.
Llgamentu intercostalia intcrna. - Сср,'
:toBi (ВlІутрішні) міжреброоі звязки .
Articulationcs intercllOlldrales. - !\Ііж
хрящсuі {'~,10бll.

Ligamcntu illtt'rcostalia

{;.apsula

transversum atl:tnti's. -

К:І-

.

ra~iata.

stt'I'lIo,{'ost:llia

I1роміневі Jll:УДИllllо-реброВl
l\ІеПlЬгапа 5іеГ111. Обо.10\1ІІа
1111 (ГРУДIІ:IlIJШ).

Cap~ulBe articular~.·- C".T,'I-:,jG;;і
на·
ПСУnll (капmyКМj.
Lіlаml!пtа alari:l. I'РII.1унаті 3ННЗЮI.
l;іgащt'!ltа apkis dcntis. 3вяаh'3 зу
бового всршна.

.

LіgаПlспtuш stt'rno-costale шtеrartl('lІ
Івге. - !\fіЖ('УГ,10бова ГРУЦllllllо-рсб

Artlcu 1.110

Lіlаmепt\lm

Суглобові

urticulares. -

ПСУЛП (ІЩПШУІШ).

Artl. J latlo

аІ lапtоерl,tгорыа.-Атлан,·
to.o-.ертуио.нlІ суглоб.

г,у-

.lerno-co.t_lll.

Анино-ребро.1 сугnобн.

ЩеJlеП08иА

man.lbu larl&. сугnоб.

:'Irtїl'ulllfis.

-

СУГ:lобова

1(11·

:Ісуnа.

СуглобоМjj

Hiscus :lrl it'Lllaris. -

ЗIII:I(

(р.-ну).

tСll1рого-lІ1ulltlіЬuluг., .-Ви('ково·щ('~епона зннана.
l.іg~mепtUI\І sphcno-ma"dibular.·.1,.'lhhyhhto-щr.1I'пова звязна.
I.igamentum stylo-шапdіЬul!lr.'. - 11111-

Lilam{'ntulII

.1увато-щr~спова

3ВЯЗК!I.

Llg.menta tlnpll extremll.ll.su,erl ...
r15. - 38Я311Н пояса 8ерхньої (r...
рlшньоІ) KIHQI.KH.
Ligamentum t·оraсо-асгошіfllt,. - ;.(ЗIO
БОDО-Бар.,она

3ВЯ:1на.

Lіgаш{'''tUIІІ Іга ПS\'rrsuПl ~t':lpula{' SЩІІ'
rius. ВеРХНIІ (гopill.llII) попер('ч
ІІа

.10IlаТНІІ

8:1

3ВЯ31:а.

LіgаШСlltLlПl l Г:JПs\,('rsuш scnpulae illlcrius. - НІІЖІІЯ (зо.'ІіШIІЯ) попереЧllа
,'ОllаТ.,ООIІ

:JBR:JKa.

.

'.ri•. -

Б.,.

С~Г:lUбuва

"а-

Artlcu 1.110 .сготlо с lavleu

КО80'ДУЖКО8иll сугnоб.

Artleu latlooes costo·lr.nsvers.rlae .-Ре
бро.о-поперечнl СУГJlоби.

Capsulae
сули

агtiсulаг{'s.-Суг.l0ііові

".ш·

(IЩПlllУIШ І.

LіlаШСlltuПl

tub{'r,'1I1i ('ustae. -

3U'1:ща

ребровосо горбка.

Ligamentum
ровоІ

соlli t'О~llІе.-30яаН:І

/1 {'б·

шиї.

Lig8mentum ,·oslo-tГIlIl~\·t'гsигіUIІ\ O1ntt'·
rius. - IICPt'JIllH реброоо-попt'І'СЧIl8

С.ІІ""І:!

"гtісulзгі~. -

псу.lа.

LіgашеlltUlll acrolllio·t·la\·Їl:lllare.
J;ово-зужr;ова

- Бар

ЗВIІ:lна.

(I?ist·u~ articularis). -'СУГ;JUбоОllіl jlIІСК}
LIgal\lclltulI\ l:or:!co·,'la\'Їl:ulare, - :.'(зю
бово-зуншов;t :lВIІ31;а.

Liga~el1tul\l
цоlда.:lыІ

l.іgашt'lltUIІІ

Трапе

Irap{'zoldt·UlII. аннана.

t'Оllоіdсшп.

-

1~oHiqlla

:lОІІЗК:1.

ЗВЯ3К8.

l.іI81Пt'lІtum costo-' Гlllls\'t'rsагіLlПl PO~i('.
rius. - ЗвЗIІЯ Рt'бllово-пош'ре'IШI звя;)
ка.

Lіlamепtuш

luшl)()-сu~t;llt·.

реково-реброва

FОГВП1еп

-

[1011("

ЗВIІ:lh~".

costo-trans\·crsarium. -

POBO-l\iщеРt'ЧНIІIІ

отв ір.

Реб·

Artleul.tlu

,temo,clavleularll. _

ИНИИО-АУЖКО.". сугnоб.

Cavsul:!

псу.'Іа.

artїCLllaris. -

С\тлоб()в:\

•

г,у.

"':1-

Discus artkularis. -- Gуг.10боВJlЙ Ц~ICK.
J.lgament 11т stt'rllOclavicular{'. _ Груц
ІІІІНІІО-:tужнова ЗВЯЗК:l.
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J.\яаmепtum

costo-rlaviculare. -

РОВО-ДУЖКОВR

Ligamentum
дужкова

Реб

Artlcul.tlo

Мі ..•

Interclavlculare. .

uюкнно·гачкова

Artlcul.tlo humerl.-ПJlеч,.иl СУГJlоб.
Capsula articularis. - СУГllобова ка·

uюкнн"

Capsula

humeruulnar1s. -

нева

Capsula

Artlcul.tlootl Intermet.e.r,e.e n'ястковl суг .. оби.
Capsula articularis. - СУГ."lобова

Бічна
Промі·

)IiШh'Увата

-

interossea

МІж'
liа-

Ligamenta
snlia. -

кн

апtiьгаСhіі.-)IiЖ.\

коста 060~OHKa передп~еччя.

Cllorda obliqua.-Hoca

к .. •

псу.lа.

шеНІІ.

}lетЬгапа

,у"но,

псупа.

каб.'lучкова ЗВlІзна

~a(·riformls.

сугnоб

n.nlO:I •.
аГіісоlагЬ. с.УГ;JОбова
го

промінева звязка.

Hecesus

До.nонні зап 'ЯСТКО80-П 'ЯСТНОD і 3ВЯ3".I.

Artlcul.tlo c.rpo-met.e.rpe. ,ollcll-

л іктевВІ ЗВlІзка.

Ligamentum annularc radii. -

Дор·

Ligamenta earpo-mctacarpea voloria.З.n 'ястково,п 'яетковнl

(-:apsula articularis. - суr."lобова ка·
(lt'y.... a.
Lіиаmепtum t'ullaLerale radiale. - Бічиа
-

Ки·

СВ.llьніЗ8П'ЯСТКОВО·П'ястковізвязки.

Плечево· І

ulпагс.

Суг.l0бові

Ligg. carpo·metararpea dorsalia. -

П,"lечево

IІроміиевИ8 t'углсб.
AГiic,~laHo
radioulnari.o; proximalis.ПРОКСИllащ.ниЙ
IІромінеВО'О1іктсВИ8
СУГ.ilоб.

Ligamentum collaterale

articuluris. -

з.

псупи.

,"lіh'ТевиR суглоб·

Articulatio humeroradialb. -

прові:t.

c.~,o-met.r.r".e. n'ястково-n'~етко.1 сугnоби.

суг .. об.

Ліl(те.и.

звязка.

Artlcul.tlontl

звязка.

-

о 'нсткова

CanaHs carpi.-3an 'неТНОВII'\

J.abium glепоіdзlе. - СУГ010бова губа.
Ligamentum coracohumerale. - Дзюбо·
сІІыІ •.

звязка.

рiso·mеtасагреum.-Горо·

Ligi.lmentum

щ·ула.

Artlcul.tlo
ArticulaLio

C,r.. 06

Capsula articularis. Суг.nобова капсула.
Ligamentum
piso·hamatum. - Горо

зв яз ка

во-п."lечева

,llllormll. кІстк •.

01111

го,ошку •• тоl

звязка.

струна.

Ьз~іuП\ (os~is metacarpea)dur.
Дорt'а.1ьні
звязки
пі:tстзu
(основ) (о 'ясткових кістон).
J.igamcnta ЬаsіuПl (O~Iia Пlсtасагр.) VQ'
lario. - Доnонні звязки піі{СТВН
(ОСНОВ) (п'IІСТКОВИХ кісток).

Ligg. basium (ossis meLat:arp.)interosseaArtlcu I.tlo r •• I9-u lo.rll .ІІІ.ІІІ. -ди.,
Міжкості
З8ЯЗКИ
підстаD
(OCHOU )
ст ..... ии. п,омlие.О-JIlкте.и. суг.. об.
(П'ЯСГКОЕИХ кї<"ток.).
Capsula articularis. - СУГ,10бова ка· Spatia interossea шсtасагрі. - 11 'Я('Т'
кові міЖliU(.'Ті J1ереміЖКIІ.
ПСУ.ilа.

І

Discus аrtісulагЬ.-СугаобовиЙ J1IIСК.
І Artleu I.tlontl
met.e.r,o·ph.laace.e. Recesus sacciformis. - )liшкувата ки·,
П 'ЯСТКОВО· •• СJl.'1ковl еУГJlоби.
шенл.
;
Сарsulз
IIrtit:ulart·s. - Суг.l0бові ка·
П('~·;ІІІ.
Artlcul.tlo
I.igamenta collateralia. - І.і'lllі :lВЯЗI(ll.
cyrJl05.
l.igamenta 8ccessoriu "оl:lгіз .-ДО.l01ll1 і
Articulatio radio-carpca. - ПРОllінево
j10j1зткові 3ВЯЗIіІI.
зап 'НСТКОВIfЙ суг.nоб.
Lіgашепtа саріtulоruПl (ossis mеtасзгр.)
Articulatio intercarpea. - ~riжзап 'лст,
tJ'ansversa. - ПОПt'рсчні ЗВЯЗІШ го·

m.OU.-Ру'lИИ. (китичииІ) І

нови/l

суг.'10б.

Rrtirulari~.

Capsula

-

с.уг."lОбоВа

ШІ'

псу.nа.

Ligamentum
Дорсаnьна

сагреuш
dorsalc.
промінево. зап 'нсткова

radio·

звязка.

псу."lIІ.

І.іgаmепtuш гаdіо·сагреuш vоlаге.-Дu
."lОНllа промінево,ззпясткова ЗВЯ3Н3.
L.igamel1tum carpi-radiatum. - Про"і·
нева

зап 'ЯСТКnJl3

."lівон (п 'Яt'Т"08JIХ ні('Ток).

Artleul.tlones .Icltorum manu •. - Су·
г .. оби ручних n.льцlв.
Capsulaee аrtіеulзгсs. - Суг~обові 1;"-'

авязко.

c~rpi ulnarc.Бічна ааП'ЯСТКОВО·.,lh'Тева :JВЯ:1К3.

Lіgзmепtа

t'ollatcral із .-).іЧllі

.

ньоl) кlицl.ки.

LigamenLum rollatcrale

Ligamcntum t'ollatcralc carpl radialc.-

:J8Я:'Н:IІ

Llc.ment. clncu 11 extremlt.tll Inlerlor18. - ЗВflЗI(ИI пояс. НІІЖН .. ОЇ (Ао .. lш'lеmЬгапа

obturatoria. -

MH~.

3а11·.ilЬНЗ

060-

.

Бічна зап'ЯСТКОIІ3 проміНl'ва З8язна.
I.igamenta intercarpea dorsalia. -Дор·
сальні міжзап 'ясткові звязки.

СапаlЬ ОЬіuгаtогіus.-3зту.1ЬНИЙ прuви.
Ligamcntum llio·lul1lbl1lc. - l, .... убово·

Ligamenta intercarpl'a volaria .-дО'1ОНІІі

Ligamentum

l.igamenta inLcrearpea illterossea .-'fiж·
Koc;ri )lіЖ:l:Щ 'Я('ТК08 і ЗВЯЗКІІ.

РЩ·ТОІ;.

)lіжзап 'ясткові аВЯЗКlI.

попсреlюва

звязка.

sаеro·tuЬегоsuПl. nPIIжево·гuрбова звязка.
Processus falciformis. - Серпуватий оа
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Ligamentum popliteum оыiuuш.-н07 7

Llgamel1tum sacro-sp іПU~UПl.--l\рижево
остюкова

са lІїдколінна звизна.

звизка.

іsсhіаdісuПl
majus.
КИЙ сіДНlIЧНИЙ отвір.

Foramen

ВМИ

Ligamentum poplitcum агсuаtum.-ду

Малий

Rctinaculum liиаmепН arcuati.- Моту

-

Foramen ischiadicum millus. -

гова підколінна ЗВН3IЩ.
зок дуговоl ЗВИЗКlt.

t"їдиичнu.1t отвір.

Ligamentum

Крнже8О-КJlУ

Artlcu I.tlo aatru-lll.c •. -

б08нІ СУГJl?б.

Retinae111um patellae laterale. НlIIІ

illllo-lІlІо l.rll.-Cyr•• 1

.1.-

го_I.К08иl.

Capsula articularis. псула

10П

GУГjlобова

ка

(капшук).

eapituli fibulac. - 3виз,,"
малогомinково І гол ів ки .
~fembrana interossea сгuгіо;.-Міжкоста

I.igamenta

КРllжеВО-КJJубона

<l8изка.

pullls.-3рощеННR

.

БІЧ

мотузок наНО.'Іінка.

Artlcu І.іlо

на.

1.lgamentum sacro-iliacum posterius

оболонка ГО;Іішш.

со

,0_IТНIІХ кІсток.

іllllо-Іlllо I.fll. _ОЗ8 _lжго_ІIІК088.

Си ••ее-

Syn.elmolll

Llgamentum pubicum supcrius.-Bcpxня (горішнн) соромітна знпзка.

Ligamentum

pubis.-Лугова

Llgamentum arcuatum

Cep~-

динний мотузо" наколінка.

Передні

крижевО-КJJубові звнзки.
Ligg. aattO-Uїaca intelossea.- МіЖl\ості
крижеВО-Кllубові звизки.
І.іІ. sacro-іІіасum
posterius breve.Норотка задни крщиево-к.,~бова <lВИЗ

Sym,hyala oa.lum

Ha"OJliHКOBa

-

Retinaculum pateleae mediale. -

Ligg. sacro-iliaca anteriora. -

рm.-Довга заднп

раН'Нас.

звнзка.

mаllеоli

lateralis

апtегіus

Переднн
звизка бічноl колодочки.
шallеоli lateralis роstегіш.--Задня зв ИЗ ка бічноl коло.:.очки.

соромітна зннзка.

Lig.

Lamina fibrocartilaginea intcrpubica Волокнувато - хрищсва
)Ііжсоромітна

пnатівка.
Artlcu I.tlonel ,e.II.-СТУП081 cyr.ol •.
І
Artlcul.tlo соха~.-КУіі .. ше8нl СУГJlОб'l Artlcul.tlo t810-crur8111. - H.ACТJD.
K080-го_IJIко,.1 cyrJl06 (,.-б.).
Capsula articularis. -. - Сугло.бова ка-;
псуnа (К3ІIШУК).
C.&psula articularis. - СУГ~lобова кап
Labium glenoidale. - Суглобова губа. І'
сула.
Ligamentum transversum_ acetabuli.LigamentulII deltoideum. - ДCnЬТJ88Ta

Поперечна звизка панlВКИ.
Іеmогів. -

Кругпа

Ligamentum teres
звлака

Zona

стегнова.

orЬicularis.

І

І';о;]овиll (КРУГОВИЙ)

-

ПОRС.

iliо-Іеmогаlе.

l.igamentum
cтemOBa

КnубоВО

-

звпака.

I.igamentum

ischio-capsularc. -

чво-капшукова

Ligamentum

Сі;!.ни

звизка.

pubo-сарsulаге.

ио-каППlYкова

-

Сороміт

звнзка.

(капту").

:Испiscus lаtегаlis.-l>ічниЙ менісн.

Иепіscus
ніск.

medialis. -

Сf'реnвнниlt

tгапs,-егsulП genu. - 110перечна иолінна ЗВНЗl\а.
l.іІашепІа
cruciala gcnu. - Хрещaotі
кoniHHi звизки_
l.іglШlепtum
cruciaLum апtегіus.-Пе
ре;щи

хрещата

кн

РНса

хрещата

звнзка.

роstегіus.--Зад

аннзка.

syn<lvialis

раtеllагіs.-Нако.,інна

сииовiRльна зморшка.
Р1ісае alares. - KpнnyвaTi зморшки.
Lіgашепtum collaterale fіЬulаге.-Біч
на малогомinкова звизка.

Ligamentunl coUaterale

цеВО-ВМИКОГОМЇ.ІІКОRа

-

Човен

звизна -

саlcапео-НЬіаlе. СТJПІІ
ково-вe.nикогомinкона звизна.
LIg. talo-tibiale anterius. - Передня ІІВ/(
ступаково-вмикомinкона звнзка.
Liaamentum talo-tibiale posteri~s.

Ligamentum

Задни надступакова ве.'Іикогомшкова
звнзка.

talo-fіЬulаrс allterius.Пере;tнн надступаКОВО-МnOlогомinкоаа

tibiale.-Бічва

ве.'Іикогомinкова ЗВНЗl>3.

звизка.

LіgаmепtulП talo-fibulare posteri~s.
Задни
нздступаконо - малогомшкова
звнзка.

ме

1.lgamentum

I.igamentum cruciatum

звнзка.

Ligаmепtum tibio-паvісulаге.

I.igamentum

Artlcul.tlo кеао ..- Ко.IН.1І1 суг.06_
Capsula ,articularis. - СУГ.llобова 1\3псуnа

,

Llgamentul!1 t"аlcапсо-flЬulагс. паково - :ІІа.'10гомinкова ::ІlІязка.

Сту

Artlcu I,tlone. latert8rse.e. - МlжааПJlесН081 cyrJl06H.
Articul.tio t.lo.c.lc.neoa.vlcularll·-H ••
СТУП8КО'0-1І0.енце,0 С'!УП.КО, •• cyrJl06.
Artlcul ••• o _810-с.lс.пе8. - СТУП.КО'О••• ступ.ко,нl cyrJl06.
Capsula articularis. - СУГ.l0бова кв
псупа.

Lig~menum talo-calca'1c'lm lateraleБlчна ступаКОВО-l1адступакова звизка.

Ligamentum talo-calcllneum medlaleСередни
ступаново - надступакова
звизка.

SYNDESMOLOGIA.--- сИНдєсмопогm.
І.іиатепtз соlIпtеrа1іа.-Бічні зоязки.
J.іgаmепtuш talo-calcaneum anteriorПередня ступа ково - надступакова
звязка.

І.іgаmепtuш talo-calcaneum posterior.Задня ступаково-надступакова ЗВЯ3ка.

Artlcu I.tlo t.,sl-t,ulve,a. (Chop.,tl).Поперечнн8 3.ПJlеСНОІн8 cyrJlolI. (Шо
п.ртIІ).

Artlcu I.tlo t.lo-a.vlcu 1.,11. - И.Аtту
•• KOO-ІІо.еНlІе.88 cyrJlolI (р.-ІІ.).
cl\p5ula articularis. - Сугпобова ка
осупа.

псупа.

Artlcal.tlo

cuaeo-n.vlcul.rll. KY.TO-ЧОlе8I1е.н 8 cyrJlolI.

КJlIІН

-МІжкоста

кnинкунато

гран1вкова

ЗВ83ка.

I.igamentum cuneo-cuboideum lnteros
seum. - l\tіжкоста стуоаиово-ка;ХС1)
пакова

звяака.

Lіgаmепtа intercuneiformla lnterosseaИlжкості lІїжкnинкуваті звязки.

LII.ment. t.,.1 .0,1.11•. - До,с •• "нl
--'- з.п.еСНОІI 3.Н3118. L
Ligamentum talo-navlculare (dorsale)Надступаио80-Чl)венцева

(дорсаnьна)

связка.

I.igamentum cuneo-cuboideum dorsaleДорсаnьна

КІІ инку вата

граllівкови

;)визка.

І.іиатепацт cuboideo-naviculare
{Ior581е. - дорса.1.ыla гран1вКОВО-ЧОDСН
цева

зв яз ка

1.іgашепtllm

.

IJіluгсаtuш.

-

РОЗДВОЄІІа

звязка.

Pars calcant'o-navicularis. lІовенцева

Ступаиово

чаcmна.

Рап c.alcant'o-cuboidea. Ступа КОВО
гранівкова частина.
I_igamentum саlсапео 11avlculare dorliаlе. - дорсаnыla
ступаново-човеll
цева

заплеснові З0ЯЗНИ.

Llgameotum calcaoeo-cuboideum рlап
tare. - Підошв 'Нllа ступаново-гран1в
каоа

цеllа

куваті 3ВЯ3ЮI.

t.'11 pl.at.,I •. -

Ligameotum

рlаоІаге 100ІПОl.

З.ПJlеt

ио.1 пlАОШ.'ниl 31Н31111.

піJ(ОШВ 'ЯНА

зввзка .

З0НЗка.

F1brocartiJago oavicularis. -

-

Довга

Вопониу

оатий хрящ чооенця (човенцеоиЙ).

Llgamenta navicularlcuneiformia рlао
taria .-Підошв 'яні чооенцево кnин
куваті зоязки .
Llgg. intercuneiformia рlапtаrіа.-Пі
ПОШВ 'яні міжкnинкvваті зllltзии

cuneo-.:uboideum-

рlапtaге.-Пі

до шо 'яна минкувато-гранівкооа ЗВВ
зна_

Llg. cuboideonavicular.·. -

Пцошви_

rраИіВRовочооенцева 38НЗКВ_

A,tlcal.tlon"

t.'lo-mеt.t.,se.е.-ПJlес

.08O-3.ПJlеСВОІI СУГJlоlІlІ.

зrtісцlаІеІ.

-

Сугnобові

ка

псупи.

Ligg. tarao-metatanea dorsalia. -

Дор
canьнl плеснооо-ааплеснові ЗВНЗКИ.

Ligg. t.яnO-mеtаtапеа plaotaria. - Пі
ПОШВ 'яні плеснооо-заплесиовl 3ВНЗНІ.
Мlж
кості кnинкувато-плесновl ЗВН3КИ.

Lig. cuoeo-metatarsea interossea. -

Artlcul.tlonll Intermet.t.'le •• ПJlесно.1

~ap5ulae

СУГJlоIl8.

articulares. -

Сyr.1.0бовl

_1.ка

псули.

I~iIII. basium (055. metatara.)
Міжкості звязии підстав
кlстон).

interossea.(плесновп

LijlB. basiom (05S.

теіаізrs.) interossea
dоrsaliа.-Дорсаnьні ЗВЯЗКИ підстаа
(П;Іеснових кісток).

Ligg. basium

(o~s.

meta!ars.)

ioiero~ea

рlапtагіа.-Пщошв 'ян. - звнзни
ША
став (ппеснових кісток).
Spatia interossea metatarsi . ...;.. Плесно
ві IІІжності переміжки.

Artlcal.tlonel met.tar.o рІі .. I.І:llеае.
ПJlеСИО.О •• СJlаКОІI cyr.oll •.
Gap5ulae articulares. - Суглобові ка
псули.

Ligamenta col~ateralia. -:- Бічні :lОЯЗМ:
Ligg. accessor13 plantar18. - ДодаТКОВІ
підОШВ'яні

звязка.

l.іІатепtз пауісцlаІіа cunciformia dorааlіа. - Дорсаnьні
човенцево-н,,1.ИН

Llal.ment.

З0язка.

Ligameotum саlсапео naviculare рlао
іаге. - ПІдошв 'яна ступаново-човен

Capsulae

Llllmcnt. t.,.1 Intero"e•. - Мlж.остl
з.п.есно.1 3IН3К ••
l.igamentum talo-calcaneum interosseum

Глибокі

Ligameota tarai profuoda. -

Ligg.

A,tlcu І.аlо c.lcaaeo-cultol.e •. - Ступ.110.0 r,.III.IIO.H8 cyrJlolI.
Capsula articulatls. - СУГJ10бова ка
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ЗВЯ3НИ.

I.iRg. capitulorum (o~. metatars.) tr:tnsversa. - ПопереЧНІ звнзнн ГО.1.180Н
(ппеснооих ністок).

A,tlcul.tlon" .llltorum ре.ll. .0118 .0 ••• 8Х п •• ьцl •.
Capsulae articulares- - Суг.1.0бові
псу;}и.

С,г
ка

26

Міо.1ІОгі.а: (вауха про .'яові).

Myologia -

\lych")'."I (р.-аа), и'ясень І
.

Musculus. (р.-сня).

Caput.-Го."lОВ3.
Vепtеr.-Черево, живіт (р.-вота).
Musculus fusіfопnіs. Веретенупатий
куску."І.

•
куску

,.

ОднопеРllСТИЙ

ulliprnnatus. ...
biprnnatus. -

Двоперистий

мускуп.

•

sphincter. -

•

orbiculflri~.

•

artit"Ularis. -

(заlmlоргач

говий)

3атнгзч (р.-ча).

(р.-ча).

мускуа.

Суг.lОбовиЙ

ИУ'

~celeH. - Снс.;lетовиЙ MYCHy.l.
Тяг.10, СУХОЖИ.10К (р.-.'шаl,

(;Jбіри.) СУХОЖИШJН.
Аропеuгоsіs--АПОllеВРОЗfl І ро;;rяг ,.
Регіmіsіum.-f1ерr"j:IiЙ (р.-ія).
Fаscіа.-Фасція «(тягА).
J-'ascia suprrficiali~. - Поверхневз
сція.

Inscriptio trncl іпеа. -

клубово-р~оровиll МУСl<у."І.

ребровий

\1. iliucostalls cervicis. - ШИЙНИЙ нлу
бово-ребровий муску...
М. longissimus. ,"аЙ;ХОRJПИЙ :ИУСНУJ1.
М. longissimus dorsi. СПИННИЙ на іі
;tОВШИЙ !tIYcкyn.

\1.

остю

~emispinaJi~.

-

llіВОt:ТЮКОDИЙ

му

Спинний

lІіо.

скуп.

ф:1-

::\1. s('mlspinalis dorsl. остю"овиА

МУСНУ.'

cervicis. -

Шийний пів

)lуску.l.

semispillali~

вий

:\1.

)IУСКУ.і'І.

semispinali~

остюковий

capitis. -

ПіВОСТJIIКО-

I·О."lОВИ .

multifidu~ .-~lноro;Іі."lЬНИЙ

МУСІ;У.!

~I. '11. гоtаtаГl·s.-\lусну.-rи нрутці.

ка.

ВО .. ОКlІува
(сухожиnова).
tendinis. '- С.пИ;Jова піх- 1

Vagina fibrosa
Т<1 піхва

tenclinis. -

тягnова

Vagina mucosa
ТЯГ.10ва

тгосыlаa

\IУСКУ.'Іьне (М'ЯС

trapezius. -

нишеllИ.

ТрапеLiОі;ха."lЬНИЙ

ИУ

скуn.

transvcrsus nuch:Jt'). -

спинниll

(Поперечний

иуску.l).

latissimus dorsi.

-

Нnйширший

)lУСНУ.1.

М.

rhomboideus rnajor.
'lfYCKy.l.
\1. гhоmlюіdсus Ininor.

Ромбуваmй

ве.аиинl!

иа.1нlІ

Ромбуваmй

МУСКУ.l.

\1. levator scapulat·. -

.\J~СК}·Л-\1і;Ііll."а·1

.1опаТЩI.

~erratus
postcrior
чаСТIІЙ ;JanHill НllжнїlI

:\1.

Зуб
(.Іоаішній) МУ

infl'rinr. -

.
.\1. scrral us
снуn

posterior superior. - Зуб
частиА ;Ja.lIlїII веllХllій (горlшній) му
скуn.

И.

5plenlu!l cervicis. - Шиllllllll П.1Я('Т
..уску."І.
~. splenlus cBpitiS. П.lяструваТI1Й
..уску.1 ГО.10ВИ.
М. sacrosplnalis. I\РIІЖI'ВООСТJIIКОВИЙ
руваmй

спин"иА мvcкy.1

РО;Jгинач.

ШосоstаJls.-I{nубоВОРСlіро,шЙ
уску.,.

::\1.

крутці HOPO:-ТJ;і.
м. interspinaJl's.

-

\liЖЩ:ТJIIнові

\130'-

сt;Уn:и.

MUICV 11 .оr51.-Со.ииl .YCI(YJI".

цаРНОВИ!і

::\1. и. rotator"s longi. - :\ІУСКУ.ІІІІ Kpy:rlli
;toBri.
:\1. м. rotatorcs I)reve~. }lycIQ'J1JI-

(сухожиnкова).

muscularis. -

неве) НО.1іщn.
• 'ursa mucosa .-С,;ш;юва

•

ШIlЙКИЙ

ГО~JОВИ.

::\1.

М.

ccrvicis. -

,:ОВИЙ мус"уn.
~I. spinaJis capitis.-ОстюновиЙ )ІУСК}',І

:\1.

nовиlІ) персиіжOl;.

~l.

НаllДОВlDtlЙ

-

го.JOВИ.

!tIYc"yn.
\1. spinaJis

Arcus tendincus. - СУХОЖIІ.1ьна (тю'
•10ва) ;Ivra.
Lijtamentum vaginalt·. - ПіХl\'Яllа авяа

М.

сарШ..

longissimus

~iYCI'y."I

ШИЙ,ШЙ "аіі

cervicis. -

~1}·CKy.1.

М. sріп~lis.-Остю,;овиЙ "УСКУ'"
~I. spillalis dorsi.-СПИИИIlJ.l ОІ:ТЮКОВИЙ

:\1.

М.

10",~іssіПlUS

довший

сухожи."lыlйй (тяг

оа

(lorsi.-СпИlШИЙ мубово
МУСКУ."І.

1\1. iHocostalis

~I.

l-\оnОВИЙ (НРУ-

-

скуn.

•
Tendo. -

М. Шосоstаlis luшЬогшп .-ПоперековиЙ

\І. )1. int('rtr'lI1s\·('r~Mii. :\fіжпоп('ре1J
ІІі муску.1Н.
::\1. т. intertransv.l .. teralcs.- .;ічні міжпопсреч" і Myc"y.lll.

:\І. т. intcrtransv. mediall's.-Сере:\ИlІні
міжпопеРСЧІІI )lУСIiУ.111.
::\1. т. intertrahsv. antcrior('s.. - ПrреДJIі
)lіжпопеРС'lні МУСку.11l.
~I. т. illtel·traIlSv. posteriorc~. 3а;:
ні Alіжпопсре'lІІі МУС,;:V.1И.
:\1. rectus eapitis posterior major. - ВІ'
~ІІІКИЙ ;JаДllій IІрОСПIІІ МУСКУ:1 rO.1nBIt.
М. rectus eapitis postcrinr шіпог. м,,·
,1нА ;Ja,"llIill простий МУСКУ;І ГО.lОВИ.

\(. rcctus
простий

capitis

Jat('rali~.·- [.іч"иЙ

)lУСКУn

гоnови.

Верхній
(горІшній) косий мускул гоnопи.

.\1. obJiquus capitis superior. -

:\!. obliquus capiLis inferior. -

Нllжніll

(;tоnіШllій) ноеий МУСКУ;І ГО:10ВII.
(-'aseia lumbodor~alls. - СПllІІно-поперс
lІога фасція.
.,·ascia пuеhас.-l\арt<ово І\'асція.
:\1. obliquus capitulls superl0r. - Верх

ній (горішнїІі) носиА муснуn ГОnОRИ .

Museu 11 c:apltls.-МУС:І(УJIИ fOJlO_ ...
М. ерісгапіus.-Надчерепниit куску.1.
.\1. frontalis. - Чо .. nвиll (.10боl'llllі) )ІУ
СКУ.1

.

МУОІ.ОША

-

М. OCClpitais.-ПОТIIЛИЧНИЙ муснуп.

М. proce~.-Mycнyn ГОРДУН (р.-на).
М. паr.aІlS.-НОСОВИЙ муснул.
Раrз tгапsvегsa.-Поперечна частина.
Раrз аІагі:;. - Ириnова частина.

:\1. depressor septi. -

~Iycнyn стягач но

сової перетннн.

\\«. orbicularis oculi -

nО.іlOвиЙ ОЧНИЙ

Mycнy."J.

Pars раlреЬгагis.-Повінова
Pars огЬіtаlis.-Орбітапьна
Pars lacrimalis (Horneri). t.'тина (Горнерова).
апіегіог.
редній муснуп.

)1. auricularis

-

·{астина.
частина.
Cnізна ча-

Вушний пе

Вушний зад
ній MYCKY,"J.
~I. auricularis superior. - ВУШНИЙ верх
ній (горіmній) Mycнy."J.
~. orbicularis oris. РОТ08ИЙ ноповий

:\1. auricularis posterior. -

~IYCHYn.

М. tгіапgulагіs.-Трикутній ~lyeKYn.
mепН). - (Поперечний
мускуп пілборіддя, поперечний під
борідНИИ MYCHy."J).
~I. Гlsогіus.-:\Іускул сміюн (р.-на).
:\1. zygomaticus.-ВНnIlЧНИЙ МУСlСул.
~. quadratus lаЬіі superioris. - Ивадратовий муснуп верхньої (горішньої)
губи. верхньогубий нвадратовий му
скуп.

Caput zуgоmаtiсum.-Випична голівка.
Caput
inrraorbitale. - Підорбітапьна
гопівка.

Caput апgulаге.-l-\утня голівна.
М. quadratus lаЬіі шtегіогIS. -

Нвад

ратnвий муснул нижньої (долішньоі)
губи, ШIЖllьогубий нвадраТОВІІЙ му
сну".

~I. сапіпus.-СобачиЙ мускул.
,
~I. buccil1ator.-M. трубачів (трубач)
(щічний). мускуп трубач (р.-ча).
І
:\1. m. incisivi lаЬіі superioris. - Різа
нові муснупи верхньоІ (ГО)Jішньої)
губи, верхньогубі різанові муснули.
)1. m. inclSivi lаЬіі inferioris. - Різа
кові :ІІУСКУП" IІІlжньоі (до."ІіШJlьоl)
І·vби. НИЖlll,огубі різакові ~ІУСКУЛІІ.

·mепtзli... -)Іускуп підбоРОДДR, під-

боРОДlIИil

:\1.

stylohyoideus.-ШИо"ІУвато·під 'Я3111<0-

вий МУСКУП.

М. myJohYOldeus.-Щcnепово-під 'Я3ИIСО
вий

:\1.

муснуп.

gепіоhуоіdеus.-Підборідно-під 'ЛЗН

ковий МУСНУП.

MUlcul1 colll.-ШиАиl МУСКУJlIІ.
PJatysma. - Пластень шийний (ПЬ
шкурний мускул

шні).

М.

sternocleidomastoideus. - ГРУДІІІІІІ
- ШlПковий МУСКУП.
~I. ·sternohyoideus .-Груднинно-під 'лзи
НОВИЙ мускуп .
Venter superior. - B~pXIlc. (горішиє) че
но-дужково

рево.

Venter inferior. -

НИЖНЄ (долішнє)

'ІС

рево.

М.

ГРУДІІИНІІО-ЩП-

sternothyreoideus. -

.
thyreohyoidcus.- Щитово-під 'ЯЗІШО
вий MYCHY.:J;
С\I. levator
glal1dulae thyreoideaeтовий МУСНУЛ.

;\1.

()l. transversus

\1.

2;

МІОЛОГІН.

~ІУСНУЛ.

:\1. massetcr .-ж~ Йlшlt )ІУСНУП.
\1. tеmрогзlis.-Висновиll МУСhЗ·JI·
\1. pterygoi!)eus ~xtcrl1us. - Нри."Іува
ТIIЙ надвірній (:JOвнішнill) муснуп.
pterygoideus іпtсгпus. - І\рипува
Тllіі серсдовиli (впутрішній) мускул.
(Іаlса aponeurotica. АПОllевротичннй
ШО,"ІОМ (р.-ма).
Fas('ia Ьuссорhагупgеа. - ll(i'lo-l'ор
ЛОВІІ фасція.

\1.

Паро
тидно-жуйна фасція.
"'ascia tеmрогаlіs.-Висновафасція.

f'ascia parotidcomasseterica. -

01.. hyoldel. МУСКУІІИ пlд'113ИК0801 (ІІЗУІІ.,КИ) кІстки.

MUlcull

М. digastricus.-ДвочеревиЙ МУСНУЛ.
Уепіег апіегіог .-Переднє чере80.
Venter роstегіог.-Заднє черево.

Мусну."І підій:wзч шитової залози,.
colli.-ДовгиЙ муснуп шиї.

:\1. longus
:\І.

Довгий

10l1gus capitis. -

МУСНУIl

ГОЛОВІ!.

Пере;tнім.

:\1. rectus capitis anterior. простий мускул ГО."ІОВІІ.

:\1. scalenus anterior .-Передній
частий MYCHy.fl.
:\1. sсаlепus medius.-СереДIlЇЙ

дра"ИIІ

:\1. scalenus posterior .-ЗадніЙ

драб"Н

частий

~IYCKYn.·

драбип

частий муснуп.
РІ. scalenus minimus). (НаймеНШІІ"
драбинчастий МУСКУ;І).
Fascia соШ. - фасціll шиї. шийна фа
сція.

ПереJtXреб

Fascia praevertebralis. това фасція.

MUlcu 11

thоrасll.-Огрудиl

МУСКУЛИ.

РІ. stегпаlis).-(ГРУДIІИННИIt МУСКУ,\).
М. pectoralis шаjог. ОГРУДНИЙ 8е.."ІИ
НИЙ ~IУСh-у."J.
Pars сlаvіС\llагі~.-Ду-.ккова чаСТИНІІ.

Pars sternocostaJis. - Груднинно-рt-б
рова чаСТИІІа .
Pars IІЬdоmіпаlis.-Черевна чаСТИНІІ.
:\1. p"ctoralis шіl10Г. - ОГРУДІІИЙ малиlі
)IYCKy.fl.
.
М. suЬеIЗ\"іus.-lIiДДУН(І'ОВИЙ муснуа.

~l.

setrlltus

апІсгіог.

Пере"ній ау6-

-

части" мускул.
М. ш. levatores costarum.
підїйиачі реброві.

:\1.

ш. l~vatotcs

costarum

-

:\lусну.-m

Jоп~і.

-

Довгі

реброві муснупи-підіймаЧI.
~l. т. levatores costarum breves.Норотні реброві муснули-підіймачі.

)1. т. intercostales ехІеrnі -

~liжреб

(:JoBHln'lIi) МУСКУ,'1и.
intercostales іпіеГl1і. - }1іжре

рові ИА.лвіrml

М. т.

брові се;>еДОllі (внутрішні) 1ІІУСКУ;JИ.

:\1.

т.

subcostales. -

Підребро&і

МУ

(·ку.'!н.

М. trllnsvenus thorllcis. ПопереЧllиlt
М)·СНУ'''1 огруддя (ОГРУДІІИЙ).

28
Diaphr~a.

Діафрагма.

-

черевна перетинilit..

MYOLOGIA -

МIОJlОГlН.

Грудинно'

Fibrae interrrurales. -

Ра" lumballs.-Поперенова частина.
Єrua mеdіаlе.-Серединна ніжна.
Єorus іпtегmеdіum .....,...Середня ніжна.
Crus lаtегalе.-Бічна ніжна.
Ра" соstаlis.-Реброва частина.
Рага sternaliS.-ГруДинна частина.
Нiatus аоrtісus.-Розтвір вортовиЙ.
Ніаіпs

oesophageus. -

хідний.

Розтві!) страво-

лонна.

Міжніжнові 80-

ТгlgопuПl lumbale (РеНН). - Попереновий трикvтник. (Петитів).
Linea sешiluпarіs. (Spigeli). - Спігелієва півмісячна (молодинова) лінія.
Fascla transversalls. - Поперечиа фасцlя.
Canalis inguinalis. - ПахвинниА провід.

іпguіпаlis abdominalis. - Пахвинна середова (внутрІшня) набnучна.
центр.
Lig. interfoveolare (Hesselbachi).- Иіж.Foramen venae caval'. - Отвір дуплаЯlІкова звязка (ГеСl'льбахова).
воl вени.
РІІса epigastrica. - Надчеревна 3110рАгсоа lumbocostalis шrdіаlis.(НаJlегі).шна.
Серединна попереІ;ОВО - реброва дуга.
Fovea inguinaJis lаіегаlЬ. _ Бічна пахArcus lumbocostalls lateralls (наllеГі)'-1
винна яма.
Бічна попереtrОВО - реброва дуга.
Fovea іпguіпаlis medlalis. - Серединна
Foscia ресtогаlls.-Огруднз фасція.
пахвинна яма.
Fascia coracoclavicularis. - Дзюбово- Fovea supravesicalls. _ НЗДllіхурова
JO'жкова фасція.
яма.

Centrum tendineum. -

IIU8cull
Аі.

Сухожилиовий

аll.0mlпll.-Чере8вl .УСКУ"И.

rectus abdominis. -

Простий (пря

IІвІ) черевний мускул.

Falx (aponeurotica) inguinalis. -

(Апо

нt:Вротичниll) пахвинний Сl'рп.
М. pyramidalis. Пірамїда.цьннЙ

М. obliquus externus abdominis. Ко
евІ надвірній (зовнішній) черевний
ІІУСКУЛ.

М. obliquus internus abdominis. Ко
сий сереаовий (внутрішній) черевний

попер~чний

Мусмул підіймач яєчна

Черевний
Нвадрато

Пупиове (пу

М. deltoideus.-ДenьтуватиЙ КУСКУІІ.
Надостюковиа ку
СНУЛ.

Lig. fundilorme репіз. -

in(raspinatus. -

Пращуватз

Підостюиовий

му

Малий нруглd

му

скул.

teres minor. -

скул.

ВenННllЙ

Leres major. -

nр:Jl'ЯВИ

кускул.

subscapularis. -

І1lдnопаТJ;овИI:

МУ

скул.

М. Ьісерs ЬгасЬіі.

ио.lО.

І.іпеа аlЬа .-Біла лінія.
НПl'зе аlЬае. Підпора
біло І лініl.
1nscriptiones tendineac. - 'СУЖОXИJIиові
(тяглові) смуги.
Lig. suspensorium репіs s. clitoridis.ПJдвісввк
прутня
(прyтtlевий) або
сно60тия.

Adminiculum

.

:\1. surrasplnatus. -

М.

вий поперековий мускул.

Annulns u;nb1llcalls. -

Задній

sacro"occygeus posterior. -

MUleu11 otremlt.tls Iuperlorll. - .,с
КУJl. верхньоІ (горlшньоІ) IIIBqla1l8.

М.

мускул.

quadratus lumoorum. -

МУСКУІІ.
Передиll:

крижовий -куприковий кускуп

М.

abdominis. -

eoccygel.-КУПРИllовl .УеIlУ ....

нрижово-куприковРА мускул.

М.

М.

мускул.

М. cremaster. (ядра).
М. uansversus

пове)

MUleull

М. coccygpus.-КуприковиЙ
М. sзсroсоссуgеus апіегіог. -

му

скуп.

М.

Annulus

-

Двого.lовиl: пле·

чевий мускуп.

Caput lопgum.-nовга голова.
Vagina mucosa intertubercularis. -

Між·

горбиова слизова піхва.
Caput Ьгеvе.-Коротиа голова.
La(:ertus fibrosus. - Фіброзна чаСТІІна
двоголового

М.

ппечевого

coracobracllialis. -

вий

мускупа.

ДзюбоВО-П.JIече

муск)'л.

М. brachialJs.-llлечевиЙ мych'Yn.
Vagina m. rccti abdominis. - llіхва М. triceps brachii. - Троголови8 плепростого (прнмого) черевного му"кула
чевий МУСh'УЛ.
або скоботня.
CapuL )aLerale.-Бічна голова.
Linp.a s,roiclrcularis (Dougla51). - ПІв Caput lопgum.-Довга голова.
uиркуnrірна лініп (Дугласова).
Caput medівlе.-Серединна голова.
Lig. inguinale. (Puparti) - Пахвинна М. апсопаеUS.-ЛіктевиЙ кускуп.
звgзиа (Пупартова).
М. epitrochleoanconeas. (Нвдколі
щаТО-JIіктевий мускуп).
l.іЄ; lасппаге (Gimbernati). - Ямнова
зввана (Жімбернатова).
І М. pronaLor teres. КрyrлиА прова
тор (р.-ра) (М •• щО повертав ДЩlонlО
Lig. inguinale rcflexum \CoH~i). - За- І
ДО низу).
гнута пахвнниа звязка (Колесова).
Annulus Іпguinаlіч subeutan2US. - Пах CaPo1t humегаlе.-Плечева голова.
винна підшкуряна набnучка.
Caput ulпarе.-Ліктева ГOJJoвa.
ЄnulUрerіus.-Верхия (горІшня) ніжна.
М. Пехог сагрі radialis. - ПРОIІШево
Crul іпfегіus.-НмЖНR (1І0пішня) ніЖН&.
зап 'JlСТНОВИЙ аrввaч.
авязка

прутпя.

:\IYOLOGJA -

М. рalmзrlа longus. -

Довгий доаовній

кускуп.

М.

Пехо,

carpi ulnaris.

_О, Лікr~о

_

зап'ястковий згинач.

невнй згинач папьців.

Caput humеrаlе.-Плечева ГО;Іова.
C2put rаdіиlе.-Промінева голова.
М. flexor digitorum profundus. - Гли

бокий згинач (папьцевий) пальців.
М. flexor роШсіs lопицз. - Довгай па

М.

згинач.

Pronator

quadratur.-НвадратовиЙ

пронатор.

М.

ll.'1ечево-промі

brachioradialis. -

невнй

мускул.

М. extensor carpi radialis Iongus. - Дов
гий промінево-зап 'яетковий розгинач.
Extensor carpi radia1is brevis. - Корот
кий промінеllо-за' ,[СПЮВИЙ розгинач.
М. extensor digitOrL.n communis. За
гапьний

Juпсturае

пальцевий

розгипач.

Сухожилкові

tendinum. -

(mглові) сполучення.
М. extensor digiti quinti
poprius.Власний мизинний РО3Гllнач.
М. extensor carpi uInaris. Лікrево
зап 'ястковий

SuJcus bicipitalis тООіаlЬ. -

ноl

extensor polics

палюховий

opp.)ncns

lопица.

-

Довгий

згииач.

-

Протиставnяч

палюховиЙ.

~. abductor digiti quinti.
віі1тягач.
М. Іlехо, digiti
quinti. -

Мизинний

-

Згинач

ІІИ

ЗИRВИ8.

М.

Хробакові му

m. lumbricales. -

скули.

М. іпtеrо~sеі dorsales. кості мускупи.
М. interossei volares.

Дорсальні між-

кова

.

невроза.

trап~vегsї.

чвчки.

Lif(. carpi vo]are. кова

Поперечні

-

пу

ДОЛОННІІ зап 'яет

звязка.

Chiasma tendinum. лове)

Сухожилкове (тяг

перехрестя.

VincuIum tendinum. - Сухон;илковий
(тяглов •. й) звязон).
Vaginae r,.uсоsае.-Cnизові піхви.
Ligg. vaginalia digitorum mапus.-Піх
вові

ЗВЯЗКlI

ручних

пальців.
m:otПU5.-Каб·
лучкові за ЯЗКИ РУЧНИХ пальців.

Ligg. annularia digitorum

Ligg. cruciata digitorum manus.-Xpeщаті звязки РУЧНІІХ пальців. .'
Миаna 11 extremltatls Inferlorls. М)'
СІІ)'ЛИ иижньої
М.

1\1.
М.

Шорsоаs.

(долlшиьої)

-

Клубово

ІІІНQІВІІИ.
крижовий

iliacus.-l\лубоВИЙ муску.").
Великий крижовии

psoas major. -

мускуп.

М.

psoas minor. -

Малий

нрижовий

М. Il]utaeus maximus.-СідничниЙ най
б;J, ШИЙ мускул.
М. gIuteus medius-M. сіцничиий се
р IUlіЙ муск()л.
М. gIute05 minimus: М. сiднnчИИЙ найменьпшй мусн}л.
•
.\1. tensor fasciae Іаtзе. - Напинач ши
рокої фасціl.
М. ріrіfоrmіs.-Груmкуватий КУСНУЛ.
М.оЬtпrаtог internus.-ЗатульниЙ сере
довий (внутрішній) мускул.
М. gemellus superior. Бnизнюковий
верхній (горішній) мускул.
М. gemellus inferior. БnизнюковиА

нижній (долішній) МУСКУП.
М. quadratus femoris. Квадратовий
етеГНОВIІЙ

Fascia axillar1s.-ПаXRова фа{'ція.
Fascia subscapularis. - Піпnоuаткова
Підоетюкова фа-

мускул.

М. sartorius. Кравецький мускул.
М. quadriceps femoris. Чотироголо
вий crегновий мускул.

М.

фасція.

Долонна аоо

Aponeurosis palmaris. -

М.

ВолярН1

'/lОнні) міжкості мускули.

Fascta infraspinata. -

Спинна аап 'ЯМ

звязка.

Fascicull

(до

-

Фасція руч

спинки.

мускул.

РО;jгинач.

роlliсіз.

БІчний

-

мускул.

М. extensor indicis proprius. Влас
ний вказівниковий розгинач.
М. раlшarіs brevis. Короткий до
лонній мускуп.
М. abductor роШсіз brevis. - Короткий
палюховий відтяг:..ч.
М. nехо, роШсіs brevis - нороткий.
М.

laterali~.

Lig. carpi dorsale. -

палюховий розгинач.
палюховий

ЬісіріЬіlз

Solcus

розгинач.

М. supinator. Супінатор (р.-ра).
М. abductor pollicis IonltUs. Довгий
палюховий яіі1ТЯГПЧ.
М. extensor pollkis brevis.-КоротниЙ

М.

Середвв

кий двогоповий рівчак.

Fascia dorsalls manus. -

fiexor dlgitorum sublimls. - Поверх-

пюховиі'

29

двоголовий ріачак.

humегаlе.-Ппечева [опова.
~put ulпаrе.-Лікrева гОлова.

Caput
М.

МIQJIОГIЯ.

rectus femoris. -

етегновий

Простий (прямий"

мускуп.

vastus lateralis. -

Широкий бічний

мускуп.

М. vastus іntегmedіus.-ШирокиЙ )(еЖІІ~
середній мускул.

М. vastus тООіаlЬ. - Широкий медім.
сція. Ьraсhіі.-Ппе'lепа фnспія.
\
ний (серединний) мускул.
Fascia
Septum intt'rmusculare humeri mediaIe.- :\1. articularis genu.-M. Koniвнoгo су
міжмускупыla

д_на

пnечева

(міжм 'яенева)

сере

перетинка.

Septum intermusculare hum.,ri lateraleВі..·....

МЇJЮlускупьна

пnечева перетинка.

(міЖМ'ясиева)

глобу.

М. рectіпеus.-Гре6інниЙ мускул.
М. adductor 10ng05. Довгий мycкyn.
ПРlrrяraч.

М. grасШs.-Тендітmtit мускуп.

МIОЛОГI11.

MYOLOGIA М.

m.lumbricales.-хробаК()Rі МУСКУ;ІИ.
М. interos~ei dorsales. Міжкості дор

1\1.

}\ороткий при

addu.:tor brcvis. -

тягач.

М.

Ве.'1икиЙ

adductor magnus. -

ПрИ

сальні )ІУСКУЛИ.

~1.

тягач.

М.

adduct\Jr

тягач.

tibialis antcrior. -

М.

extens\Jr digitorum longus. -

ВІІЙ переднШ мyct;Y;I·

перетинна.

St'ptum intE'rmusculare (f('moris) mediale-

Ве.'1ИI<ОГОМЇЛкоДОВГIlІі

Серединна мі)Юl)оскульна стеrnовз пе

pemHHa ..
Canalis addurtorius (Hunteri). -

Hiatus tendineus (adductorius). -

І

вий

Триго.'10ВIІI\

Стегновий ТРIlКУТНИН (Вели на яма
,СкаРПlI).
Fossa il iopect іпеа. - Клубово-гребінна

литко-

яма.

Fascia
Canalis

рссtiпеа.-Грсбінш\ фасція.
fеmогаlis.-СтсгновиЙ провід.
Annulu~ femoralis; Стегнова каблvчна.

Septum fепюгаlе (Cloqueti).-Стегнова
ncpemHKa (Клокетова).
Fossa ()vаlis.-Овальна яма.

М. soleUS.-КамбалуватиЙ мускул.

(тяглова)

- мускула.
Tendo calcaneus

т. solei. - СухожИJJдуга камб8JJуватого
(АсhШіs).

Чагgо fаlcіfогmis.-СерпуваТIIЙ краА.
t:огпu.suрегіus.-ВерхніЙ (гоРішнІй
іг.
Comu іпfргіus.-НижніЙ (;ІопішнІй)
Fascia crihrosa .-Решітчаста фасція.
Facsia сruгіs.-Голіннова фасція.
Septum inretmusculare (anterius ІіЬиlаге). - ПереДІІЯ міжмуснульна (ма
логоміш,ова) перетинка.
Septum intermusculare posterlus (Ііпо

C~aкo-

-

»""

вий (о 'ятковий) сухожило\С (АХlЛllів).
М. рlапtагіs.-Підошв 'яний мускул.
М. poplite\ls.-;-ПідколінниЙ мускул.
М. tibialis postcrior. - Великогомїл
ковий задній мускул.
М. flexor digitorum longus. - Довгий
пальцевий

М. Оехог
люховий

М.

ЗГlІнач.

lагс).-3адня міжмускульна (вenино-

Довгий па

hallucis longus. -

гомілкова

згинаq.

extensnr haIlucis brevis. -

Короткий

brcvis. -

Корот

кий па;Jьцевий РОЗГИllЗч.

М.

adductor hallucis. -

ПалЮХОВIІЙ вlд

hallucis brcvis. -

transversum cruris. -

Lig.

сгuсіаtuПl

лінкова

Корnткий

cruris. -

т. nІ. peronaeorum sup.(горішній) ма.'10гомілковиЙ

мотузок.

М.

addurtor haIlucis. ПаЛЮХОВIІЙ
..
Caput obliqum.-Koca ГОЛОR3.
Caput tгапsvt'rsum.-Попер~чна ГО.'10ва.
М. libductor digiti quinti. Мизинний
притягач

Retinaculum т.
rius. - Нижній

вІдтягач.

Aponeuro&is

.

OeXf'f digiti qllinti
откий

мизинний

М. орропепа diglti
мм МИВRНИНЙ.
!\І. Іlехог dlgitorum
пальцевий

М.

brt'vis. -

т. рeroпеоrum іпІе
(долішній) малого
мinКОВllЙ мотузон.
Fascla dorsalis реdіч. - Дорсальна но
жана фасція.

Кn

Проmста.

brevis. -

Короткий

ПlдоDpl 'яна

Fascic\lli transversi aponcurosis plantaris. - Поперечні пучеЧЮI підоlIПJ 'я
ноі

згинач.

підошв 'яниА Jl)'скул.

plantoris. -

аПОIlСВllоза.

згинач.

quinti.-

quadratul plaDtae. -

Хрещата го

звязк:!.

Верхній

П8JJЮХОВИЙ згинач.

М;

ПопереЧllа

Retinaculum

твraч.

М. "ехог

.

перетинка).

Lig.

голіннова звяака.
Lіg.lасіпіаtum.-ПОlШlзтована авяакз.

палюховнй розгинач.

М. exten~or digi~(lrum

Клубово-гребіниа

Lacuna muscularum .-Мускульна яма.
Lacuna vasorum. - Яма нров ЯНІІХ ЖИ;J.
Trigonum lemorale (Fossa Scarpat' major)

мускул.

кова

-

фасція.

М. gаstroспеmіus.-:ІІІТКОВІІЙ МУСКУ.'1.
Glput Jаtегаlе.-Бічна голова.
Caput mеdіаlе.-Серединна голова.

Arcus tendineus

Шоресtіпеа.

Fascia

муску.'1.

triceps surac. -

Су

хожилк()вий (тягловий) розтвір (ПРИ
тягачів).
Fascia ili аса .-К;Jубова фасція.

оальцевий розгинач.

ГОlllіш(овий

Провід

ПРИТЯГI1Ч:! (Гунтерів).

М. peroneus tertius. МаЛОГО~lі."lКОВ\lЙ
третій мускул.
·М. exte::lsor haIlucis longus. - Довгий
оалюховий РОЗГИ"I1Ч.
М. pcroneus longus. - Довгий малого
МlJJtiовиft мускул.
М. peroneus brevls. - hОРОТКIІЙ ма."lО

М.

Кпубо

Septum intprmusculare (femoris) laterиlе. -. БіЧНIІ міЖМУСНУ.'Іьна степtова

М. semitendinosus. - І1іВСУХОЖИЛКОВІ\Й
(півтягловий) мускул.
!\І. semimpmbrallosus. ПівпереТ1JIШО
М.

пі

вий ВСЛllкогомiJJКОВIІЙ тракт.

го.'10ВИЙ 1оIУСКУЛ.
i::uput lопguт.-Довгu голова.
'Caput brevp.-Hoporna ГО.'10ва.

МУСI<УЛ.

Міжкості

мускули.

Fascia lata. - Широка фасція.
Tractus iliotibialis (Maissiati). -

М. obturator externus. 3атульнИl\
lІа;хвірний' (зовнішній) мускул.
М. biceps fcmoris. СтеГIlОВИЙ ;ІВО-

вий

intcrossei plantllres. -

дomв 'яні

mіпіmUs.-НаЙменшиЙ ор"

Квадратовий

І

апоневрози.

У:lІІіпае mu~оsае_-Спиаові піхви.
Ligg. annulllria. - Каб.'1учнові :'!Вязки.
LIgg. vаgіпаliа.-ПіХВ'нні ЗВЯ3ЮI.

Lig«.

сruсіаtа.-Хрещаті звязlOl.
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Вшзае

et Vaginae

тпоозае - С.1ІИsові юппеm

.

та mxви.
Bur•• , et V.gln.,

тисо •• е. СІІИЗ0вІ
кишенІ т. пІхви.
Hursa тОС08а suЬсutяп('.І. -- Слиозва
пlдшкуриа кишеня.
Btlrs:! тoco~:! submuscularis. - с.'Іизова
піДМУСКУЛІ>ІШ мишеня.
Bursa mllco_a subfascialis. - Слизова
підфасційна ниш('ня.
Bursa Jnucosa subtendin('[1. - СлIl:JOва
підrУХОЖИЛКОRа (підтяг.'Іопа) )(]І шеня .
\'авіпа Jnucosa tendinls. - Сли:щва еу
ХОЖll.!Ікова (ТЯГ.'ІОВЗ) піхва.
В. musculi trochlearis. - nишеня КО
.'Ііщатоro мускула.
Н. т. tensoris vt'li palatini. nишеня
lІапинача lІіднебіНIІОГО вІтрила.
п.
subcutanca praementalis. - Над
боріnпа піДШІ{)'рна "ишеня.
В. suЬсutап\:з promincntiae lагупвеае.
ПіДШКУРІІа Кllшеня горлянковоro І!И
ступу.

В.

т.
sternollyoidei- - НишеllЯ гру
ДІІННQ
пі;l'яаикового МУСI{)'ла.
В.lП. thугеоhуоіdеі.-Нишеня ЩИТОВОпід язикового

В.

ПідШh'УРна

sacralis. -

ЮlшеllЯ.

шеня.

Піддельтувата

subdeltoidea. -

ЮІ

согасоЬгасhіаlis.-Кишеня

бово-плечевоro

В. т.

т.

дзю

мускула.

іпfгаsріпаtі.-l\I"·Jеня

остюковоro

8.

нижньо

Кllшеня

піддО

пзткового МУСКУЛЗ.

teretis

.'Іикого

В. т.

спиннuго

subcutanca
шеня

В.

Кишеня

ве

МУСКУ:lа.

latissimi (\orsi. -

ШIIРШОГО

Н.

majoris. -

круглого

Кишеня llаА

lIapOCТNa.

оlесгапі. Міжсухо
(міжrяглова) Юlшеня лік

intratendinea

жнлнова
тевого

Н.

п"ростку.

subtendinea olecrani. -

ЖIІЛКОllа
тевого

(підтяглова)

Під~о

кишеня

ШК

паРОСТNа.

8. subcutanea epicondyli (humrri) lа

teralis. ноro

Піlllld{),рна

"ншеня

біч

nлечевоro падвиростка.

В. ІоЬсоtзпеа epicondy1i (humeri) те- І
В.
В.

dialis.-ПіДшкурна Юlшеня середин- І
1І0ГО плечеоого надвиростка.
І

bicipitoradialis. нева

кишеня.

cubitalis
tюста

Двоroлово-промі

іпtегоssеа.-Лікtева між

Юlшеня.

extensorum car-

Піхва

сухожилкова'

промінево передп 'ЯСТКОВІ~Х мускуnів

розгиначів.

\'авіпа

lопвl.

tendinis т. extensoris pollicis
- Піхва сухожилка довroго

палюхового

МУСКУ.-Іа rозгинача.

Vagtna tendinum т.
gltorum еошmuпis
сіs.-Піхва
пальцевого

т. extensoris dlеі extensoris lndl-

сухожилків

загального

мускула-рОЗГllнача та вка

зівнниового

розгинача.

Vagina tendlnis

т.

піmі.--Піхва

extensoris di8iti

сухожилка

тl

МИЗИНИOl'О

муску~а-розгннача.

VaRina tendinis т. extensoris сагрі ut,
naris. - Піхва СУХОЖlІлка ліктево
зап'ясткового мусt{)'ла розгинача.

В. т.

сагрі

extensorls

кового

В.

rallialls brevll.--

мускула роаГИіШча.

subcutaneae

metar.arpophalangeae

dоrsаІ!~.-Підшк:урні
лаКОВі

Вursзе

J10рсальНl

п '.ястково-мас

ЮlшеНl.

subcutaneae dlgitorum dorsalis-

Підшкурні пальцеві дорсальні кишені.
•
В. т. flexoris сагрі ulnaris. - Ниmевя

- зап 'ястиовоro

мускула агнна

ча.

В. т.

flexorls earpi гаdіаlis.-Нишеня
- аап 'ясткового мускула

промін('во

Vagina tendinum т. 10. flexorum сот
munium. - Сухожилкова (ТЯГnОВIІ

піхва загальних мускулів-згиначів.
роI1lсЬ longlСухожилиова (тяглова) піхва ДОВІ'ОГО

VaA. tendinis m. flexoris
палюховоro

мускула.

оlесгапі-ПіJllПRурна кН

ліктевоro

ш. т.

згинача.

муску.'1а.

subscapularis. -

В. т.

розгинача.

ліктево

шеня.

В. т.

коro

Vagina tепdіпuПl
рі radialis. -

l,ишеllЯ короткоro промінеВО-З8П'ЯСТ

Н. соссуgеа.·-Куприкова ЮlШIШЯ.
В. sul>cutanea acromiali~. - Пі;хшкурна
баркова кишеня.
Н. subacromialis. Підбаркова ЮІ

В.

сухожилкова (тяглова) мускулів дов
гого палюхового відтягача та корот

мускула.

subcutanca

Nрижова

Vagina tendinuDl т. т. abduetorls IОП8·
ct cxtensoris brevis роlllсls.-ПІXJI8

Bursae

мускула агинача.

іпtеrmеtзсагро

рЬаlапвеае.

Міжп 'яетконо-маслакові Юlшенl.
Vaginac tcndinum digitales. - Сухо
жилкові (тяглові) пальцев\ пІхви.
В. trochanterica subcutanea.- Підшкур

В.

на

ОВО'.ІОТІІЯ

кише"я.

trocbanterica т. g1utei тахіті.-Ово

ротия

Юlшеня

мускупа.

В.

trochantt'rka

великого

т.

сідничпоro

gl'Jtei medii ante-

riог.-ПереJUUl OBOP')TH~ Юlшеня

реднього сіДШІЧНОГО My~кyna ...
В. trochanterica т. glutel meJlI

terior .-Задня

се

pos-

оьоротня ЮlшеНR се
реJ1ПЬОro сl.nrичиоro куснула.

В. trochanterica ІП. glt:~ci тintшl.
Оворотня Юlшеня найменшого сід.
ничпоro

мускупа.
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В. т.

pirifonnis.-КишеНIІ грушкува

того

В.

кускуnа.

оЬtuгаtггіі intemi. -

'In.

середового

Нншеня

(внутрішнього)

С1днично

g]uteofemoralis. -

стегнові 'кишені.

В.

iscbladica

нична

т.

КИ1Ьеня

тахіті.

glutei

V.

ХОн ип ко ва (ТЯГnIJва) піхва переДНhО

го

про

V. tendinis т. extel\soris digitorum ре
dis lопgі. - Сухожиnкові (тягnові)

subteno.1inea. -

Підсужохиn

Кишеня

гребінного

мускупа.

bicipitis femoris superior.-Bepx-

(горішня)

стегнового

В.

кишеня

двогоnового

м)'скуnа.

praepatpllarls subcutanea. шкурна

передня

коnінноаа

Під

нишеня,

В. praepatellaris subfascialis. - Підфа
сційна передня колінкова нишеня.
В. praepatellaris subtendinea. Під
СУХОЖН.ІІкова (піцтяглова) передня ко
nінкова кишеня.
аuргараtеllагіs.-Наnкоnінкова ни

В.

шеня.

В.

infrapatellaris

subcutanea. -

НИЖ

Гnибока

infrapntellaris ptofunda. -

НИЖНhоиакоnіикова

кишеня.

В. subcutanea tuberositatls tibiae Підшкурна нишеня вenикогоміпковоt

sartorii

пові) піхви довгого мускула-ЗГИllа'lа
ножаних пальців.
Vojt. tendinis ш. tіЬіиlis rosterioris.Сухожилкова (тяглова) піх .. а заДIІW
го великоміголкового мускула.
Vag. tendinis ~I. flexoris h:.Iucis 10ngiСухожилкоаа (тяглова) піхаа довгого
паnюхового

мускупа.

m. ptroneaorum сот
muпіs.-3зга.1lыla С),~,~,1f(илкова (ТНГ
пов а ) піхва маJІОГОМLI'1КОВИХ МУСКУіІів.
Bursa sinus іаrзі. - Кишеня запnеСІІО
во] затоки.

subtendinea т. tibialis anterioris Підсухожилновз (підтягnова) кишеня
переднього
веnиногоміпкового
МУ

В.

скупа.

В.

subtendinea m. tiЬізlis posterioris.Підсухожиnкова (підтяглова) ниwе
ня заднього вenикогоміпнового мус

В. м.

мускупа.

hllшеия Підколіиного

poplitei. -

мускупа.

В.

bicipitogastrocnemialis. -

noво-литкова

В. т.

В. м.

Юlшеня.

nнткоаого

кишеня

nиткового

semimembranosi. -

перетиННОIJОГО

Бічна

мускупа.

gastrocnemii medlalis. -

JIIIнна

В. т.

Двого

gastrocnemii lateralis. -

кишеня

Сере

м)"скуnа.

Кишеия пів

мускупа.

аlbugіпеа.-Біпувата

(біляста)

Tunica flbrosa. -

ВО;Іокняна оболона
(опона).
Тuпlса зdvепtitiа.-Надвlрня (зовніw
ня) обопона (опона).
Тunica шuсоsa.-СлI':Юва обопона (0"0ІІа).

ргоргіа

mucosae. -

саІсапеа.

-

Підшкурна

кишеня.

ллова) нишеня.

Vag. tl'ndinis 01. ptronaei longi рlап
taris. - С~хожилкова (ТЯГJlова) пі
доmвяна

ПІхва довгого маnогомШко

вого "ускупа.

Bursae intennetatarso phalanjt а.-Між
пnесново - маcnакові нишені.
Bursae m. т. lumbr.1calium pedis. - Ки

шеuі ХРОбаНОВl'Х мускуnів ноги.
Vзgіпае tendinum digitales рООіз.

-

СУ1(ожилкові (тяглові) пanьцеві піха.

Наука про нутрощі.

обопони (опона).

Lamlna

subcutanea

В. tendinis саlсапеі (АсЬіШs). Су
ХОЖИJJкова (тягnова) ст)"пакоаа (Ахі

ноги.

Splanohnologia. Тunica

В.

ступакова

В. апsеrіпа.-Г)"сяча кишеня.
В. т. bicipitis femoris іпfегіог.-Нпж
ня
(допішня) кишеня Д1l0ГОnОВОГО
cтerнoBOГo

муску.'1З ЗГИН3'1а.

Vag. tendinum

кула.

ргоргіа.-Вnасна ниwсня

кравецького

иоги.

Vaginae tendinum m. flexoris digitorum pedis 10ПІІі.-С ухожиnкові (ТЯГ

горбкуваТ()СТIІ.

В. т.

MYCKY,'1a-розгина.а

піхви довгого мускуnа-розrинача но
жаВit;,( паnьців.

НЬОКО,'1іикова uідшкурна кишеня.

В.

.

Кишеня

кова (піJ1Тягnова) нnубова кишеня.

pectinei. -

мускупа

т. extensoris halucis 10пві
~ухожиnкова (тягnова) піхва довгого

сідничного

Кпубово-гребіина

-

гомілкового

V. tendinis

кишеня.

ня

вenикого

Сід

стого (прямого) стегнового мускупа.

В. т.

шкур"!! кишеня середииноІ коnодоЧ1(И
tепl:ліs m, tibialis anterioris. С\·

паnюхового

В. Шоресtiпеа.

В. т.

Під

met!.ialis. -

-

вenикого

recH femoris. -

В. Шаса

Під

таllеоІі

subcutanea

мускупа.

В. т.

subcutanea malleoli lateralis. -

шкуриа кишеня бічної коnодочки.

В.

затуnьво

го кускуnа.

Bunae

В.

R.'1астива

пnатівН8 CJIНзовоl ОбоnОКIІ (опони).

Lamina mulcularis mucosae.-M

'яснева

п:tu'rіВІ:U cnизовоt обопонІ'. (спони).
Теlа submucosa.-Підcnизова тканина.
Рliса mucosa.-с.'1ИЗОва зморшка.
Мuсus.-С.лиз (р.-зу).

Tunica

mulculагіs.-М'яснева

(опона).
Тuпісз sегоsa.-Снроваткова
(опони).

обоnова
Обоnонна

Теlа subsеrosa.-Підсироватнова тканина_

U

8РI.АNСНNОLOGlл-cnnлвхноn.urш (llAVICA ПРо HVТPOIIU).

РІlса sero...-Сироваткова 8ІІОрmи••
Llllomentum serolum. - СироваТКОВН8
В'И30к.
•
Sfrum .-tиРОВRТJI8.
Epitbelium.-Епlтепlй.

ЕпdоLhеllum .-·ЕНДОТtJJlЙ.

о"аоооо РІ

rencbymatolum. -

орган (оруlC1И).

Мезroвнй

Pl!renchymo.~Meara, .. 'IIJ()'ID (р.-_}.
Stroma.-Строма, CIUIC'Пo (р.-'ІІІ).
Glпоdula_Зоno_.

Lobu •.-Часткв, Jd.Dинкв.
Lnbulu •.-ЧастOllКO, Щино".
Glandula mUCOI8.-Cmtзнова . . ._.
MUlCulUI vlacenun. - 11'ІІс:еІІіо (мyaq.)
нутрощів.

8pla.nchnologia.. Appa.ratus digestorius. -

ОIL1laПRОJlоrіа.

Апарат жив.пеИШL
CAVU. О RIS. -

'ОТОВА ДУПЛИНА І Proceasus

(ЯМИНА).

c<;rpus

odipostlm Ьо('сое. - Товщеве
(жирове) тlnо що ин .
Vestlbulum ("І -Ротовий присінок.
Covum

orl~

І

r'rrlum. -

Вnастива ро-

това ДУПJJИна (IІМI1Н8).
Rlma огls.-РоТОDО щlnива.
Loblo rriS.-}>nтові губи.
Lablum aupLr:u •. - BepxНR
губа.

Lablum

Нижня

InteriuI. -

губа.

Cemm'sura lпыnlm.-губнаa
AOglllul г.гіl.-РоТСI ВЙ кут.

(roріПdlIl)

(доnішня)
мука.

Тн'е. IІІ1ІС08. (,11. ,ото •• с •• ао ••
010.0 •• (ооо ••).

lаЬil

luplrioJls. -

Гнуадечка

Bep~H.a1 (rnрішнЬt'l) губи.
Fr.·nulum lаыl Іпf('гіогі~.-Гнуздечка
няжньоl (допlшньоl) губи.

Ginglva .-Яrно, (р.-ясен).
Corunl'Ula sublingualis. - Пщ 'lІ3Нкове
JI'в('це.

РИС0 аuыlguзlil.-пщ'язнков8 81І0Р
шка.

РІICllе

pslatlnne tn,nsvenao. -

речнІ піДllrбіНlІ1 зморшКІІ.

Попе

РарШ. іпсіslvо.-Різакова пипкв.

GI.
Gl.
Gl.
Gl.
Gl.
GI.

Ilогцnllа ВПіегіо, (81l1пdlпl,

lubmo~l1bria.

-

IВnоза (Бnвнд'

38-

anз:а.

....са lIn'8Jalca.

на) поперхии.

IIпguаlЬ.-Rаяков. поверu •.
('опtll('tus.-Стичи. поверхн •.
тюlаlЬ dеп\luш Inclslvorum к
сапlnоrum.-СереJllQUl8 поверхВІІ р'
lВюв ТО iкo~.
Fясles loteralls dentium Incislvorum К
сапШоrum.-Бічва поверXВJI p1aaJdв
то ікоп.
Fo('les опіе"о, de~tium proemolor1um et
molurlum. - П('реnня поверXВJI а

Facies
Facles
Facil'S

nих то веnпЮlХ кутніх аубів.

рroешоtorlum
aOBepXВJI а
nих то веппквх асутнlх аубів.

Forles posterior dentlum
et mоlзr!um. - Зодни
dentls. -

Зубна

JU'IUIII1I8 (...-

вершко.

Ductus lubmllxllla"s. - Провfд "lIіаще
Jlеоово 1 з:аnози.
GI. раroti•.-f{оnовуп.яа 384038.
N ...... _

коріІІЦЯ.

Facies mast!ratorlo. - Жу.яя повеРUR.
Facles labialis (bu,caIb).-Губва (щіч-

яа).

Nuhni).

Пl:uцепепова

C<lroПВ dепtis.-Зубниl вінець.
ТuЬсГ<'ulа
(соroшо) dmtil. -ГорОИІІ
аубноro вІНОІІ.
Сеllот dепtll.-Зубна mнAкa.
Rpdix (radlces) dentls. - ЗуCltDd норІ
веllЬ (иоrінцl).
Арех radicls dentis. - Вершок IІ)'СІвоro

Роlра dentis.-Зубиа JI'ЯКУIШO.
Pop1lla dепtll.-Зубна пипка.
Сап:-еlіа radicls dепtls.-f{оlWl (аровІ&)
зубного корІнця.
Fоrяmеп орlclІ dentis. ОПlір ауСІвого

яова, НУНОIl8).
GI. luыlgulllis.-піз'язикова 3ІІnn_.
Ductus ІоЬІіпgпnllІ majo,. - Вепиинl
пщ 'Я:nlИОПllЙ пrовlд.
Du('tus subJinl{Ur 11'5 тіпогеа. - Мапі
ПЩ'Я:lltКОR\ проводи.

GI.

11038ІІІІ

кrnовушноl IIIUIOaн (СтеноиOllВl).
Saliva.-Cпr.вa.·

Соvшn

І lanfu І.. ОГ'І.-'ОТО" ....08••
lnbloles.-Гvбнl ззпозн.
Ьuсrlll ..... -щlчні 8ІІnО3Н.
molares.-Hyтнi _JJОЗИ.
rоlаtilJяе.-ПІlUIебlнні _по •.
lIПІО' les.-Нзцковl заllО3И.

-Пt\lеnни язнкова

-

GI. PBrotil accessoria. - ДоА8ТКОВ8 но
.повушна 8ІІпо •.
DuctU5 Jlllrotideul (StenOnls). _ Пров'
Deates.-3:f1•.

Раl: tUIП.-ПіпнебіННІІ.
Palstum duгum.-Тверпе піднебіllВЯ.
Роl: tum mr·lе.-М'ягие піllнебіини.
Rnphe palati.-ПЩllебінне шво.

FronuJum

геtromзпdlЬuJarls.

JJеповнЯ паросток.

Вurca .-Щока.

Substllntla

Зубоввиа,

.n-

аdаmапtlna.-Поmrвa,

. .-

еЬurпеа.

-

тнн.

Substantia
пи.

Substantlo

OlleO.-ИlстRВa субсто8IIIJI,

к. ТВОРИВО; Ql'JleIIТ.

Cana1irull

dепtllles.

-

ЗубнІ

кall8D'

ЧИИІІ.

Spatla

Interglobularlo. -

./Іярн! ПРРl'Тори.

Pr'sm:lta

IнтерrnОбу

"dяmапtlna.-ПОJJП'ивl ПГ8-

81ІВ (О).&ІІ.вl).

СоНсоbl dепtls.-Зубна ШКУР'"

~РІІ.NСНNОLOGІЛ

-

PfТlo.teum alveolare.-Ду'Ікове окістя.
ArcuI dental\s Inlcrlor. - Ниисвя (аоnlшня) зубна ~yгa (nук).
Dentes lclsivl.-РI:JaНИ.
Пепtcs с&пlпl.-lКllа (Кnивnии).
Dente!l praemolarcs.-Manl кутнІ зуб•.
Dentcs mоlаrеs-Нcnикl кyt1li зуБІІ.
Dens sеrоtlпus.-3уб МУдРОС!1l.
Dentes реrmапепtes.-ІТОСТlЙні (етапІ)
зуби.
Dcntes dесldul.-Мопочні зуби.

LIПIUI.-Я'"I1.

J)cnum

IInguae.

СШlиа

(до

J.lar~o IIILeralis (lІпguае).':"-ШЧНIІЙ нрай
(я3111(08нl\) .
IІпglll1l'.-Язиковnй HepmOIC.
Тuпlсв mucoSll lJ1guot.>.-GnИЗ0ва
КOBn обn'nОIl:\ (OIlOHa).

Я361-

IІпgURt',-'Н3ИКОDа п~уздечка.
Pnрlllае І\пguаlеs.-Нзикові ПИПКИ ..

Frenulum

P!lрlllае filifnrП1CS.-ПипЮl нитнуваТl.
Рарlllае соп\сас.-Пнпкк конічнІ.
Рарlllае fuпgіfоrШСI.-ПипЮl грвбкуватІ.

Рарlllае lcnticulorcs. - Пипии сочкув&тl.
.
Рарlllnс vоllоtз('.-Пипии nбвоnов~НІ.
Рарlllа~ folinL.I.'.-ПIІІIЮl JlIICТYВOTI.
Sulcus тооіВI\П! liпипае. - Середннний
рlв'І8К язиковий.
Sulcus termln:tlis. - Граничний ріJlЧЗН.
Foramen СВ('С\іП\ lіП~П'lе (!ttorgftgnii).('.оІІlп& ИЗП~'ІІR IОІкв (\lорганlсвв).

(Язиковий про

вІд).

ПроВЇД1фIТOIІО-

ИЗИКОВIІ8.

Tonsllla liпgllnliS.-\fиrдиnик ЯЗНКО8иl\.
Follkull lingUlllcs.-Торбинни язвковІ.
Septum liUlURe.-Пt't'СТІІИК8 113ИI(ОВ:1:
Musculi lingu,*e. М"ІС" 1\ 1
-

ковп •.

М.

hyoglossus. -

М.

М.

'Jідборідио-язи

InIlKOBO-mlУ.1lЬКО-

8вІ.

". rhondroglossus.

-!.І.

хр"щевО-ЯЗR

КО.ІІА.

М.

styloglo:.sus. -

8иа.

".

longltudlnali~

М.

Arcus pharyngopalotinus. підве/Ннна пуга.

IDIInYb&TO-ЯЗ8КО-

~ .. ~rior.

-

~I.

верх

вl8 (ror\.mвln) 11t>3;tUвжіа.
М. 10ngltudiDAll~ inrf'rior. ~. RD»-нiJl
(JIO,IIІІІІІІЇЙ) no."І;ІОВЖНЇЙ.
М. traD!i:';en\IS Ііl1gDllе. М. noперС"ч
lІІІа Il3llКО8пll.

М. vertlcalis ІіпgпІІе. М. Щ>lОIOВВС
lІІІа (веРТUЮlJlьииl) R3RкоаllЙ.

F.. е~ПUl ... а.

Jsthmus f&uсlum.-В~"ЗIІН8
VeJum p81.tiDum.-М"Rr~

ГОРІІОВО

Трубно-о\.дRе

saJplngopalutii1a. -

біllНR зморшка.

;\!t(r~BK D\.дRe

fonsilla palatina. БIНI1ИЙ.

Ямни ~гпа.п.

tonsillares. -

ноні.

МНГДIШRКОва

aa~

l-'lica triangularis.- 'Гринутня зморшка.
Fossa 5upratonsillaris. - HaдмвГJI8jUI
ко ва ,,:va.
- М'яснІ вІА
neJlbKoal.
lcv!ltor veli palatini. - М. підіЙllач

Museu 1I

РІІІІІ еа Ilрсlот.
небlннl та

AjJex

• В • 1< О В і.
М. genluglossus.

Яз.ково-о ••-

glossopalatinus. -

небінва дуга.

Рliсв

(nу-

тона.

nIШI1Я) пов('рхltR (Rзикова).
ГІ\\;& fimbrlata.- Тоrочкvвата зморшка.

Ductus thyrt'·jglo"5us. -

Arcus

1IIr.I-

.

ЮІ).

Sinus tonsilJflrls. -

(CORПІІО).

Radlx І\пgпае -Язиковий корІнь.
Corrus 11ПI"а<, .-Я3Rкове тіло.
F&cles Infer\n.· (lІпguае).-НЩКI1R

(DucLus linluBlis). -

Uvula (palattn&). - ПіднебlвВІІ8'
чок.
•
Arcus p&lat\.ni. - Піднебlнні ДУ",

Роз~оіае

Язи нова

-

СПJlлНХНОJlОГIIІ.

Пf'nЬ"""ОВІ'.
пi;uft'бінИR.

М.

)\ 'ЯГl,оrо

піднеfiінпя.

М. tensor vr!i ("ІаlаНпl. М. RаПІІВач
М'ягкого піднебіння. М. uvular.--M. Я3ИЧНОRИЙ.
М. glоssораlаtілus. ~I .• Я31IКОВО-Під
небіl!НlIЙ.

М.

pharyngopalatinus. -

М.

ropnOIМl

піднебіШIJIЙ.

РНА RУNХ.-ГОРЛО.

Горnова 1I.7W1.вa
(ЯМНІ'а\
•
Fornix рhаrупgls.-ГОР.'1оие скnешВВR.

Cavum rharyngis_ Ра"

naS:llis.- Носова часnша.
Pan oralis .-Ротова чаСТlІна.

Рм"' lаryпgеа.-Горnянкова частина.
O-tl'.llD p::aaryngeum tubae. - Гораоае
гирnо ТJJубll.

Lablum а .. tеrіus.-Пере;tня губа.
LabiulD JI",teriUS.-3а;хJIЯ губа.
Torus tI1bllrius.- ТруБНІІЙ ваЛОI(.
РІІсв salpingopharyngea.- ТГуб80-roр
пов:!

:nIopmкo.

R~t'SSIIS pbaryngtus (RоsеnmіШ('ri).
ГОРПОl'ИЙ 3ЗЮіТОI( (Ро8eнJ11юnерlв).

(Bursa РЬ:1rУЩ:l'а).-(Гор.повRй мішок).
Recessus рirіtоrmіs.-Груmкуватиа 38К)"ТОН.

:.1.

stуІ()рhа'1·пgеus.-М. п;и.'1увато-roр

.пОВІІІі.

phnr~"Dgobrtsilaris. ГораО80о L1CТnIlОJlЗ фаС"-ЦЇJJ.
Тuпіса mu\'oS8. Сі!RЗОва обоnова

F:!scia

(опона).

Gl. рhаryпgf'ае.-Гор.'10Ві 38П03ll.
Tonsilla pharyngeB .-ГорповИЙ IIJIгР
.'1нк.

Fossul:1e

.aHКnBi.

tonsillart'S. -

ЯмочЮl

. .r;ta-

Теlв ~uЬmuсоsa.-Пlзс.,нзова ТК8R11ВВ.

Тunira

musC1llaris

рhИ'1"Т1gis. -

Н ..88 roр.l0ва обо. ••10113 (опона).

ltI'Вс

НарЬІ' pbJlr}"Dgis.-Гор.'1ове ШВО.
r t~гп!()mапdіЬulаris. - Крцо

Raphe

aato-ще.lt'Пове ШВО.

АРРЛRАТUS DIGESTOR(VS -

М.

eonstrictor

рhагупg\s lорегіог .-М.

88ТИГ8Ч (аашморгач) верхній (горіш
віl) горловий.
М. pterygopharyngeus. - М. криnово
горповнЙ.

М. ЬuссорhаJ'Yпgеus.-М.

щічно-горло

вий.

М. JI1уlорhагупgепs.-М.

щелепово-гор

ловнЙ.

М.

яаиково-гор

glossophnryngeus.-M.

повнА.

М.

М. трубко

salpingopharyngeus. -

горповиА.

М. constrictorpharyngls medlus.-M. аа
тягач (зашморгач) середнІй ГОРЛОВИЙ.
М. ehondropharyngtus. - М. хрящево
горловий.

сеr'НJ;h9f,fпgеus.-М. Ріжковогор

11.

JlОВlln.

М.

constrictor рЬагупиі! Inferior.-M. за

тягач ('J:lШМОРгач) кижкіА (долішній)
ГОРЛОВІІЙ.

М ..

М. ЩllТОВО

thyr,·opharyngeus. -

горповиА.

М.

cricopharyngtus.

-

М.

перенево

горповий.

:ТUВ

US

ТРАВНА

DIGESTO RI US. ТРУБА.

ня) оболона (опона).
Tunica muscuJ,,.is. - М 'яснева обопона
(опона).
.
М. bronchQocsnphageus. - М. броIЦОВО
стравохіцн"Й.
М. pleurooesophagcus. М. пnеврово
стравохізниЙ.

Підслиаова тканина,
СпИ30ва 060лона

1\1 'яснева

mucosae. -

lІІІатівка cnнзnвоl 060лонн (опоки).

·GI. oesophageae. -

СтравохІдні запози.

Vеоtг1culu •. -ШJlУИОIC.

(G.,ster).
Paries anterior. - Передня

стіна (стін

ка.)

Paries po~tt!rior. - 3:!ЦІІЯ стіна
Curvatur<l ventrlru1i т~ioг. шлункова

Curv.. tl.'ril

ШЛУ"КОВ:І

(стінка).
Велика

НРИ8ика.

ve~ltricu1i

М 'ненева обстов
П08/t08J111118

Stratum )ongitudinale. шар.

}.lии· pylorl.- Бракові в 'язки (uнзки).
Str:.tum circulare. - Круговий (КNI0вий) шар.
М. sphin(t~r

аатиnч

py)orl.-M.

(зап.-

моргач) БРIІМОВИЙ.

Fibrae obliquae.-·Koei вопокиа.
Valvula ру)огl.-3аспінка брамоаа.
Теlа submucosa.-ПіДГЛИЗ0ва ткакина.
Топіса mucosa .-СпИЗ0ва обоПОllа (опона).
Lam. muscularls mucosae.-М'ясневlІ.
платівка спизов()1 060ЛОJlИ (опони).
Агеае gаstгісае.-lIlлункові ПО:1і1.
Рliсяс vШоs:!е.-Торочкуваті зморшки.
Fоvео)яе g:!stгісае.-І.ІІлункові яики.
Glandulae gastrkae (ргоргіае).-IlLчнкові ЗЯЛОЗIJ (властиві).
Gl~ndulae ру)огісае.-Брзмов\ "злози.
~odu1i )ymphatlci gastrici.-ПInУНJ<ові
лімфатнчні ВУ3ЛIJIOt.
Succus gаstгісus.-ШлуrrковиЙ сік.

Intestlnum telllle.-ТОНlСа "иш"а.
Tunica serosa. - Сироваткова оеоnона

Str~tum

Мап.)

кривина.

Сагdіа.-ПРИШЛУІІОК (K~pдia).
Fundus V •.·пtгісuli.-ш.1ункове дно.
C.orpus vеI1tгісuli.-І.ІІлункове ті;ІО.
Руlоru~.-Браиа Ш!Jуикоnа (пinорус).
Pa~ с,·гdlаса.-ПРИUlllу"кова чаCnJка.
P&rs pyJorlca .-ЕрlІмова ч:!стии;t.
(A~ trum
cardiacum). - (ПРIІUlllункове
I!аДРО)·
Ar'lrum ру)огlcum.-Браlllове иадро.
Tunica seroaa. - Сироваткова обопона
(опона).

)ongitudina)e. -

ПОЗltовжній

ш"р.

Str tum circulare. -

КРУГОВИЙ

(коло

вий) шар.
Трlа submucosa.

- ПіДCnИ30ва тканииа.
Tunica mucosa .-Спизова обслона (опо
на).

Lam.

muscularls

muгоsзе.

-

М 'яенева

платіllКЯ г.,1І30во( обl'л()ни (ОПОНІІ).

РІ ісае circu)r rt's (Кпkгіпgі).-Кругові
(КО""81) зморшки (Иеркрінгові).
VШі inl·stin;.lles.- Того'/к" КНПJКnві.
GI. intt'stinales (Lieb('rku( Ьпі). - І':ІІШ
кові ~~Л0аll (ЛібеРНЮI ові).
Noduli Іуmрhяtki s'Шагll. - Пооди
нокі nIМф'ТИ'/ІІі вузnнки.

Nnduli Iymphr tici :!ggregati (Peyeri).Скупчені лімфатичні вуа.'1ИКИ (Пеє
рові).
Chymus.-ХімуС (чи,,).
c'hylus,-М"лочина (Хіпус).
SJCCUS t'пtt'гї<'us.-КнmновиЙ сік.
Duоdrпum.-ДваН:Jдцятип?ла KHIJJНII.
Р. rs supcrkr. - Верхня (горішни) частин,..

minor. -

М'нснева 060пова

~опонr.).

Pars thогасаlis.-Огрудиа чаСТИlJа.
Pars abdominalis.- Чеl,евна ча, 'на.
Tunica adventitia. - НадвіРНіI (~uiJніш-

(опона).
пшsсul:'гіs

(опона).

3'

(опон:!).

Ра" еегvіса1іS".-ШИЙна частина.

L:lm.

Ton1ra muacularu. -

Tunica muscularis. -

Oe.opbagu'.-Страаохlа.

Теlа submucosa. '{unica mucosa. -

AIlAPАТ ЖИВJJEl'НfI.

.

Рзгs d~Сt'пdепs.-ДодinЬН:І частина.

Pa"~

inf''ficr. -

НІІЖІІЯ

(долішня)

ча

стина.

Рllrз horisont"lis (inl.. ri()r). НИЖИІІ
(;Іолішня) позеиа (ГОРИ30нтапьна) ча
("ПІна.

:!sccndf'ns .--Дnгірна чаl.'Тifна.
Flexura dUl1dcni superif'r. - Верхиlй
Ряrs

(гnр ішній)

закl'УТ

дванадцятипапоl

киmк".

іпf('гіnГ.-Нпжніil (до
ліШllій; закрут ДllанаД!UlТИпаJlоl НИШ

Flexur.1 duodeni
М.

•

36

SPL.o\NCHNI 'LOGI.\ -Двона.щя

Flexura duoden<,jl'jull0)i$. -

тнпа:lО-ПОРОЖIlЬU-КIfШI;QеIlR

М.

suspensorlus duodenl.-1\I.

закрут.

пі;rвіСИИ}і

ЦВ<lнаццятипоnоі ЮІШКІІ.

Рllса

longltudinalis

duоdепl.-ПОЗ:10В

ЖИЯ З!llоршка ;rванаЦRтнпа.IJоl КJIIПКИ.

РарШа duodeni
(Salltorini). - ПlІпна
цввиаЦЦRmпа_101 ЮІШКИ (СанторіIlОВ.І).
GI. duodenales (8ruппегі).-3О:l0ЗIІ два
НRJlцяnшаJ101 КIfШИIІ (Брунерові).

І

е s t і 11 U m t е n u е п1 е s е 11 t е
в І е. Тон к а и 11 m кан а
о l' о Ч 11 11 і.
Іпtеstіпum jгjuпum.-ПОР<'ЖІІR h1tIПКU.
IпtestiпuП1 іl,'ШТl.-I';Jу60ва ЮІШЮІ.
IlItestln~1m cr.slum- Т08СТ8 КИШК8.

n t
r і

І

nt

е

ПI1

st

і п

u

п1 е а е е

u

-

т.

С

і

_.

КlІшка.

Valvula

coli.-3ае.:Jінка

06<щовоl І..ош

КИ.

supcтiu~.

Labium
г"ба.

Lрыlп1

-

Верхня

(горіШIІМ)

іпrегіus. -

НІІЖНЯ

(;rо.1ішня)

,,·ба.

Frt'nula "al"-ulae соІі. ('.lіIlКIІ

Гн)'цечка за

06l';1080Ї

Processus
Х Р о б а К о в

КІІШКІ .
,-ermirormis

11"

-

пар ост О к.

rrocessus \'(ГП1іlОГП1і .. ).-(з,· с
.nIIlИО ХРОб:!крu,'ГО П;ll'ост~а).
~oduli :tggr,'gati I'гoce$SUS \'t'rmircrD1is.

(Yulvula

-СК)'l1чені ВУ3.11IИIІ хробаКliВОГО па
ростка.

nscendcns, -

.:10гіРПR

соН

drxtra, -

Права 060;roвa

закрутка.

Соlоп
ВІІ

tгапs\·,·гsum.-1l0перечна

060;10-

НIІШlі.l.

Flexur:! ,'оІі sinistr:!. - .:1\во 060;rOB:!
3.'1 крутк.І .
Соlоп descend,'ns. .:х0;Іі.1ЬН8 060;Іова
ва

sigmoideUIl1.-С"Г!ll~'В8та

060;1.0-

кишка.

Рliсве ~t'Пliluпагrs С{llі. - ПівУїсяшні
ЗМОРWКІІ o60;ru8QI КIІШКlI.
Hau~tra еоli. 3:!г.1116ИIІ8 060;rOBOi
КИШh1t.

Тuпіса st'гosa. СIlР{lваткова обo.-lоиа
(ОПОН:І).
Аl'репdkes ('рірlоісае. Чепцеві при
Бісии.
Тuпісв musсul,'гіs.-:\r·lІспевll О(>О:lона
(опона).
Та~піа~ ('01і. СтрічlU1 (СУ~'ЖНІІ) 060цовоl КИШКИ.
Таenїа meso(,(llica.- с.трічкз (СМУЖh-а)
J«!.lJO 01'('''111111 (І(\<>:І(lВ(' І h'l ШІ:И.
Tat'nїa I'ment:!li~ -ЧСПl1еаіі см"жка.
Таепіа Iіьег".--ві,'ыІl C'l")I IiЗ-.

Tt'Ja suЬmuсl'SЗ .--Пllс.11IЗова ТК:!IІАlІа.
Тuпlса muеОSЗ.-С-'II;ІОВIІ 060ЗОНIІ (опо·
ІІЗ),

Lam, muS('U!aris mucos.'1f'. -

ПООІІ.·

КУТННІ(JI.

Проста

кишка.

Flexura sacralis.- І-\рижовий аакрут.
Flexura реrlПеаlis. -- :\lеlftllllковнl аа
крут.

Ашрullа гегti.-І")'тнична ампупа.
Tunica muscularis. - !\І'яенева обо.nоВ8
(опонз).
М. sphincter апї internus. М. в нут·
рішнїn (cepe;r0811i1) ві;u:і;nIllК08ВЙ за
ТЯГИЧ (заlll)lоrrач).

:\1.

rectococc~g(

us. -

-\УТНJlЧНО-КУПРИ

h'ОВIІЙ !ІІ'ТIі\".l.

TI'I .. $UЬП1ЇlсоSи.-Пі:1с.1И308:! ткаНІІна.
ТuпїСа П1UСОSЗ.-С-111зооа 060.10110 (ОПО-,
на).

L~П1. Ш. l11uсо\зе.-:\I'яснсва n'laTi8кa
С.11130ВОЇ обо.IОНlI (QПОНR).
GI. іlltеstіп~lrs (LіrЬ,'rkuеhпі) - Іінш
h'OBi 3;'.10311 (:lюt'еVliJOilові).

:-\oduli 1~П1рhаtїсі. -

.Іі:чфаnlчні

в)'з

.11IКIІ.

Рliсае

tr~ns"('rales

recti. -

Поперечні

ЗМОРWЮІ 1i~,.ltJlЦi.
Column:.e rt'('tзlеs (:\Іоrgзgпіі).
Н\lчні (,ТОВПlI (:\10] Г~ВJ-oI.в,).

-

І-\ут

Sinu~ гrсtаll.'s.-I""lІІlчні заток" .

ГеМ0 ро І

Annulus h,trll1(1rrhoid:!lis. а3.1ьна h•. (;.lУЧIі:!.

ПІДШЛУНКОВА
ЗАЛОЗА.

intt'Stiпяles ,Li<b' rkehDi). -- !-:пш

,,'Ові 3:а.10ЗR (Лі~РКlонові).

Caput рапсгезtіs.-Го.108а пі;rmnувко801 З3.10311.
Proccssus uпсіп:!tus.-Гачкува1ИЙ оа
І ОСТОп.

\P:!n,'re::s \\'insl()\\·O. - (Пі;rw.lYlШОва
33.1033 В інс.,ов( в:І ,.
Incisur:! раl1l'Гt';іtіs.--ВI!рі3h-а пQІП.'1У8"'О801 З:,,10311.
воі

Ti."JO

пізш.ч·нно-

за.1(1311.

Facit':i апtегіог.-ПеР(';111Я поверхR.8.
FnCIC$ postt'ri(lr .----3а;rIlЯ поверхня.
FaciC$ іпfегі()Г.-НRЖНЯ (;tо."JіПIIUI) оо8('JlХНЯ.

:\I:>rgo suplГior. - Вf'рхній (ropimнil)
lipr.ii.
:\Iargo апt.'rі<'r.-Пер<,,]нUI край.
:\Ізгgо Jlоstrrіог.-3з;rнlЙ I<Р:lп.

Tub ... r оmепt'llе.-ЧепuеВIIR г<'рб.
Caud:! рзпсгt':!tis. - Хвіст пі;1w.1''1ІКОвоі :1<1.10311.
Du('tus р~nпе3tісus (\\їrsungі). - Під0І.1\·НIiОВIIИ ПР.ОВи (ВіРЗ)"lІгіІв)_

Ductus p:!nCrf'r.tlcuS ::.cCts5()rillS (!'зпtо
rіпі). ;:{o;raruoBnR пізп' \'HКOBmt
ПРОl\із (~HTopiHiIB).
(Ра':!сге;' 5 IIcc<'Ssorium). (ДО:lаткова
ПІ;r0l.1\,Нh·ова 33';JOза \.
SUCCU! 'pancrcaticus, ..:.... Пі;rш.ч-иковlІ:І
сік.

М'ясневз

IQатівка ('.lН;)(Іяоl О(""'І'ЯИ (ОПОІІІІ).

GI.

$ОШагіі. -

Inteltlnum rectum, -

Corpus p:;ncrcatis. -

кишка.

Соlоп

lутрЬаНеі

нокі nillфатнчні вузnвlU1,

060;l.OBO

ниu.ка,

Flexur.l

~oduIi

PANCREAS. -

Соlоп.-Oб<t~ова І{ІІШ};;),

Соlоп

СПJlЛl-оrНОJlОГIН

НЕРАR.-ПЕЧІНКА.
Fз('іes suр('rіо!'.-Верхня (ropilDВll) DOверхня.

APP.\RA1US DIGESTORIUS

Facies post eril1r .--Задня
Faclcs іпr~rіоr.-НИЖІІЯ

пооерхня.

(;J.оnішня)

по-

оеРХНI1.

Mar~o апtеrіnr.-ПереЛllіЙ нраЙ.
Inrl~ura umЬШr:llis.--Пупооа вирізна.
F(I~s.'1e sпgіttзles dextrae.-lІраві стріn-

І

.0

АПАРАТ ЖИВЛЕНН,/.

ПРОВОДИ

l)uctus hcpatkus.-ПечіllИОВИЙ провід.
Vl1sa abcrrantia hepatis. - Б.lудні пе
чіниооі ЖИnИ.

Fcl (BiJis).-Жовч.
V е s і с а f е І J е а. -

пухиря.

Fundlls vesical'

Fu~SЗ

venae ca"\·:J!'. -

H~13

лупnястої

ПСНІ!.

Fossa

S!lgіttзlis

иуо:tта

sіпіstr:J.-Ліоа

стрі.1-

IІма.

Fossa venae

umbilicalis.-ПМ:J

ПУПОВОі

вени.

Fussa ductus

vепоsі.-Я)щ
вено:щого
(B~HHOГO) І!РОВФДУ.
TlIl!i~' "Ч'І(;J _. Сироватнова оБОnОllu.

(on\;'v~'

Li~_ t!'res hep~tis. - Нругnиil печінко
КИЙ в 'ЛdОН (ЗВЛЗh:1).
Li~. vcnnsllm (Аrапtіі).-ВенозниЙ в'я

. 30Н (з ЯЗl>а) (Ар:шuіїо).
Porta hсрпіs.-Пt'чіннові ворота.
Lobus hep"tis dexter. - Прав 'а часТl-Ш

частка (Спіге.'lієuа).

Proccssus _ papillaris.-ПипновItЙ

паро

стон.

PrOCI'SSUS

саudпtus.-ХоостатиЙ

паро

11

печінкооа

частка.

(Appendix fibrosus hepatis). - (Фіброз
ІІІІЙ печіннnвий Z1oZ1aToH).
Impressio cardiaca. - Втисн ПРИПlJlУIІ
новий.

Tllber оmепtаlС.-ЧспuевиЙ горб.
Irr' cssio oesnpl13gea. - СтраоохіZ1НИЙ
. исн.
IlllpressilJ I(a~trica .-ШЛУННОВІІЙ втисн.
Impressio duоdепзlis.-Нтиск ддl< ;хва
II3Дl\лтшш.l0Ї ЮІШІШ.

соІіса.

-

ВТІ!СН д.1Я ободової

ЮІШКИ.

Impressio rепаlis.-НIlРКnВИЙ втиск.
Impressio suprarena Іі~;.-ВТИСК ;шя нз;!.
IІІIРКОВОЇ 33.10311.
Lobuli hCf1atis.-Печіllкопі чаrТОЧЮI.
Capsula fibrosa (Glissoni). - Фіброзна
ка пу.1а (Г.1 iCOllOB~).

intt'rlobulare~. :\liжчаСТОчнnві зртерinні гі:1ЮI.
І
:\liжчасточнові

Rami arteriosi

V спае interlobulares. ВСIllІ.

Venae српtгаlеs.·-Це1lтрзаьні вени.
Ductus Ьilifеrі.-mовчові ПРОВО:1И.

}...

о в 'І О В И

R

р.

ІсНеа.

дІЮ жовчового

-

ПУХIlРЯ.

vt>Sі(зс

Corpus
вого

СеНеа(·.

-

Ті.'10

(еllезе.

-

жовчо

пухирн.

v('sїCae

Collum

Шил ;ковчо

вого пухиря.

I)Uct'IIS cysticus. -

;І\овчов()пухtlрсвиlt

провід.

Типіса ~поsа
ватнова

vesicae

обоаонз

"УХИРI1·

ТtшїСа

muscularis

нева оБО.'101lа

fеНезе.

(ОПОllа)

::овз

060.'10Ilа

Сиро

-

ЖОВ'ІОВОГu

vе-;ісзе Ссllеае.-М 'яс

(ОЛОllа) ЖОВ'ІОВОГО ПУ

ХIlРЯ .
Tunica mucosa vesicae

(сlIеае.

(О'IОН3)

с.1И

-

жовчового

пу

хиря.

tun.

mu~n~з{' у. fclleaC.-3~ОРШНIІ

С.1ИЗОRОЇ

о(іО.'ОНIІ

(ОIlОIlИ)

жовчового

пухирн.

Y'llvul ..

~piraJis

Ductlls

chol~dochus.

IHeisteri). -

СпіраЛЬІІа

заcnінкз (Гзіістерова).
оі;:(.

GI. mucosa('

L"ТOH.

l.obus Ilepatis sinister .-Ліва

lmpressio

п У х

РНсае

ПС'Ііllкова.

Lubus quadrat Is.-hваZJ:ратова частна.
Lobus cau(latus (Spigcli). - Хвостатп

Мінсчастковl

Ductus interlobulares.

НУВ:lті ЯМІІ.

:r<issa vesicac lсllеае.-П~а жовчового

37

-

mовчовий про

lJiJilJsae.-if\овчові CnИ30llі

~а.10;]И.

Llen.-Koc:a.
Facics diaphragmatica. на

Діафрагмаnь-

поверхня.

Facics гепаlіs.-НIfРНОВЗ поверхня.
Facies lІаstrіСЗ-ШЛУlfкова поверхня.
Extr('mlt~~ suгеrіо~.--ВерхніЙ (горішнin) хінеllЬ .
Extremita~ infcrior. - НIІЖllій l;tо.1ішllіі;) Ki1lCllb.
'Ійrgо роstеrіог.-ЗаДні>r нраЙ.
:\Iargo апtегіоr.-ПереднШ край.
Hilus liепіs.-Ворот!: носи.
Тип іса serosa. - Сироватиова l160nопа
(Оllона).

Tunica albuginea. -

Бі.lувзта

(бі.1Яста)

0/'іо.1I1иа (nпnна).

Traberula~ liепіs.-ПереЧJ;И носи.
Pulpa lі('пі~.-Мезга КО('І' (ПУn!.Пl).
R::mi lienales (аrtсrіяе liспаJIS).-Гі.'1КИ
НIJСІІ (артерil коси).
РРП ісі 11 і .-U{іТnЧНIІ.
~()duli lymphatici lienales (:\Ialpil(hii}.-

.1імфаТИЧllі

вуз..1ИЮI

НОСИ

<'Іаnьпl

гі(:ві).
(І.і{·п ;>(rcssоrіus).-(До;хзтнова носа).

Splanchnologia. Apparatus respiratorius. -

Спланхнологія.

ДиmНИЙ (дихалЬНИЙ) апарат.
CAVUM NASI.-HOCOBA
"NareS.-Ніцрі.
Cho:toae.-ХоаIlЯ.

ДУПЛИНА.

SE'ptum П:Jsі.-Носов:\ перстинна.
Septum cartilngineum .--Хрящева
ТИНН.l.

пере

!tPLANCH~()J.oGIA

38

-- СП.llАНХНО.llОГlfl.

Обопончаста

Septum membranaceum. -

Cartilago septi nasi. -

Vestibulum п~sі.-НосовиЙ присінок.
Llmen паsі.-НосовиЙ поріг.
Sulcus оlfасtогіus.-НюшниЙ (нюхаnь

Нnинкуватий
перетинк~

Cartilllgo nasi

Н:lйвища

Cartilago RIlJris

lІосова

снойка

(Санторі

Concha nasalis superior. -

ВеРХІІЯ

(го

Середня

110-

рішня) носова скоЙка.

пзsяlis

шеdіа.

-

СНОЙІШ.

Concha nasalis inferior. -

НИЖНЯ

(цо

Носова

C.l1lI-

.пІшня) носова сно!\на.

МеmЬгапа шuсоsа nasi.
<Іова обо.пош' (ОПОШІ).

-

ІІечuр

Plexus cavernosi concharum. нунаті

СIЮ!\lюuі

11,1етива.

.\gger nasi.-HOCOB:' raTJ;,..
Rece~sus sphenoethmoidalis. вато

хрящевої

lзtегаlіs.- Бічний носо

ВИИ ХРЯЩ.

mаjог.-ВenикпЙ кри-

рt'шетЯНlI!\

hnIlШ.У

mеdіпJе.-Ссрединна ніжка.
IfJtегаlе.-БіЧllа ніжка.
Cartil~gines alares minores.-Mani IСри-

Crus
Crus

лові хрящі.

Org~lloll "ОПlегоппsаlс (JасоЬsопі).--J1е
міШСОО-ІІОСОВИЙ

ходу.

НІІЖІІШ (доnіш

'\Ieatus n:1si infcrior. ніІІ) IIОСUIІИЙ хі;\.

соmшuпіs.
носов!!" хід.
:\Ieatus паsорhагупg< us.

:\Icatus nasi

-

3ara:tblJllil

- НОСОІІО-ГОР
•10ВIІІІ хі:!.
Rcgio respiratoria .-дllшна (,щха.-Iы3))
дL11lllка.

П('gіо оlfасІогіа. - НЮШllа (IІЮХ:1.1ЬШI)
ділянка.
Gl. оllасtогіае.-lIluшні (нюхI1.1ыl)) за

n0311.
Sinus Р:1ГаІшsа !rS.-I'О;lОIЮ('Оllі :J3TOHII.
Sinu~ Шllхillагіs іНіgllш()гі). Перх
ньощr.п~Г'{ІВ'" зато"а (ГаЙ~оровn).

Sinus sph('noidalis. -- І,ДIІІІІ,Уllата
то«:! .
Sinus frontnlis.-t!o.10113 затонn.
Gellul:1e еLhшо:dnlt,s. - РеШСТЯllі
мір"и.

('Іllmоіtlяlis .-РешстЛ1ШЙ

IпruпdіlJUluПl

еllШlOіdзlc.

ЛО,IІІ"ОIlIlЙ) I'О;Пllір.

Gl. nasa.lcs.-Ho('ooi

за

н()

ПУХIlР·

Pe"l~',НI:1

-

nіЙка.
І Iiatus sешіJUllзгіs.-lІіIl~lісячниА

Nasus extemus. -

ОРГі'н

(RкоБСОllів).
(JacoЬsoni).
JlсміШСВО-1І0('овиlІ ХР"Щ (Rкuбсоніll)_
(Du:tus incisivus). - (Різаковий щю

Cartilugo vomerollnsalis
від).

3:1НУТОК.

(го
ріШllіll) lІоrОВIІЙ xi;:t.
.\lcatus пши шеdіus. - Середній носо
внй хі;!.
Atrium \Пt'аtus ml'dii. - Cillll (і1ТріЮ~I)
середнього

Носові

CartilagiMs scsallloideae nasi. сочкувnті хрящі .

\Іейtus паsі.-НосовиЙ хід.
:\Іеиtus nasi supcrinr. ВІ'РХІІШ

Oulla

паросток

ловий ХРЛЩ"

нієва).

сова

НОС:0801'

Processus sphenoidalis septicartilagil1e~

ІІИЙ) ріВЧIІК.

Conchll na~::lis surr~ma .-(Santorini)-

СопсЬа

Хрящ

перетинки.

перетинка.

(мо-

30внішнІА (надвIРЖtА)
нІс.

Арех паsі.-НОСОВlІit вершок.
Аlа паsі.-НосОВС кри.10.
Scptum шnЬіJе nasi. - Носовг

ІІОСОВІ!.

n

R S і.

-

ГОРЛЯIІИОlшli:

Inci~ura

Lhyrl'oidca infrrior. -

НИЖІІІІ

(доліШllа) ЩИТОllа Еllрі;щя.
Tub<'rculum thугсоіdсuш ~upcrius.

ВеРХllій (горіШllій) ЩІІТОВІІЙ горбок.
'J'uЬсг{'ululП thугсоіdеuш іпfегіUs.-НIІЖ
ній (до.1ішній) ЩllТОllllit горб0 І,.
(Lіпеа obliqu,,).-(l~uca ;Іінія).
СОГП!І
suрпіus. - Пср:о.ніit (горішній)
ріг.
Corn\\ inferius. НllжиНі (до.1іmніЙ)
ріг.
(ForИIncll tllугсоіdеuш).-(lUIIТОIlИЙ (\т
вір).
Lig. hyoth~'r('("id{'um J:Jteralc. - l>іЧНIІА
пі.'! ·П.,ІІІЮВО-ЩІІТОВІІЙ ІІ'ЯЗОК (ЗlІязка).

Crlrtil"gn trilicl''' .-:3еРlІуваТИlі ХРЯЩ.
I,ig. h~·оthугсоі<It'UШ шсdіuш. - С"ІН'Д
НЯ пі:..! 'IlЗIІНОВU-ЩIІТОllа 3I1Я31:3(В 'Я30Н)_
:\lсшЬгаll:J
llуоt!lугеоіdсз. ІІі;! 'НЗИ

хрящ.
дуга

(персневого хряща).

Lзmіпа (спгШ"gіпіs сгїсоіdl':l~).-II,/lЗ
тівка (пеРl'неlЮГО ХРЯЩЗ).
Facics згtiсulnгіs аг~tаепоіdеа.- Чер
паново-суглnбова поверхня.

Facies :1rticul: ris tllyreoidea .-ЩИТQ&а
сугnооова

Articul~tiu

ПОllерхня.

cricothyrcoidc:1.

-

Перс

heBO-ЩIІТОВИЙ суглоб.

PYXO:llR

перетинка.

с а r t і І а g і 11 І' S
в і
х Р 11 щі.

Jaryngea. -

ВИПlШ (бор.1:Ш).
С а r t і І а g і n ~ s
І а r у n g і s.
Гор .1 Л 11 Н О :3 і х Р 11 Щ і.
Сягtil: g І LllyrroiUea. - ЩІІТОВИЙ ХРІІЩ
(БОРЛ1Ш О ВIІ/і).
Uнпіпа «(lсхІг.1 ct sіllіstга).-Пnатівка
(прnва і ліпа).
lncisura thyrcoido:J surt'гіог.-ВtрХНН
(горіШ"/І) ЩIIТ(,ва Iшrі;IЮІ .

КОВО-ЩІІТОІІЗ O(;.:>.10HK:J_
C:.rtil:1grJ сгісоіdеа.-П<)r{'НСlшil
_\rcus ({,:1rtilaginis сгісоіtlезе). -

'

;Jа.10;JИ.

Basis пзsі .-ОСlІова (пі;хcrавз)
Hadix пnsі.-НОСОІІІІЙ норіllЬ.
Oorsum nnsi .-Носова СПllllа.
,,.argo паsі.-НосовиЙ край.

LA RY NХ.-ГОРЛЯНІ(А.

Prominentia

Н о с 0-

Capsula йгtїСlllзгі"s cricothyrcoide:t. _
Пеr-СНСlІо-щитова

Ligg.

суг.10бова напсу.аа.
Jateralia .-Бічаі

ceratocricoidea

ріжково-п('рснсві звяакп.

APPAHATUS RESPIRATC1RIUS - ДИХАЛЬНЩІ АПАР.\Т.
апtегіus.-ПереД
ня ріжково-перснева аВIІ3Ю\ (в 'яаок)
Ligf' cl'rat9crkoid~a posteriora.-3anlli

Lig. c:eratocricoideum

р жково-пеРСIlСВl 3ВЯ3КИ.

Lig.

crieothyreoideum

реДІІЯ

Lig.

(medium).-Ce-

перснсво-щитова

3l1яака.

Перснево-тра-

cricotraehcale. -

хейна звязка.

C~rLilago

аГj·tзспеоіdl'а.

-

Черпановий

хрящ.

articul31·is.-СУГЛОбова

Facies

поверх

ня.

(сагtilзgіпіs'

Basis
нова

(підстава)

arytaenoideae).-Oc-

черпакового

хряща.

Crista arcuata .-дуговий гребінь.
Colliculus .-Горбочок.
Fovea оыlпgа.-довг;!t'т1І яма.

па

росток.

(S~пtогіпі).-Ріж
!іатиli хрищ (Санторіl1іІв).
Synchondrosi~ зг}'Согпі('ulаtа. Черпа

Cartilago ('orniculata

t'lIlIXCHДjJO:Ja.

cricoarytaenoiuea. - Пер .. hebo-черпаКОВI1Iі СУГ"lOб.
Lig. cricoph;!ryngcuJl\. - Псрснсвс-гор

.\rticul:. tio
ЛОВ:J

І.іц.

3I1И31>3.

J.ig.

Ріжнато

c(1rnicl1loph:lryngcI1J1\. -

І'орлова

:шязка.

vt·l1\гісulаге.-Ш.1УНОЧКОВ:l

(п 'язuн).
Lig. vосзlе.

-

звязн:.!

Голоеr,і1а звязка (о 'изон).

s~sзmоіdе:l).

(Cartilago

(СОЧtВИЧНИЙ

-

ХJ>ЯЩ).

Carsu1a

агLісulзгіs

cricoaryLarnoidca.-

ПеРСJl(,"О-'1СРIІЗНОВО-СУГ;:lОбова

!іап-

су.1а.

розіегіІІЗ.
Задня псрснсво-чеРП<lнова звяа!іа (в 'я

I.ig.

rricoarytaenoideum

ІІІШОВІІіі

Cartilflg()

cpiglotticum. -

І1адroрля

горбок.

-

М.

110-

ерівlоіііса.

4УПJlииа.

НаДГОРПИНИОli3

-

ДОПIIНlШ.

I~ryngis. - ГОРЛЯІІКОВИЙ вхід.
Vcstibulum Jaryngis. Гор.'1иниовиli
IIPIICiIlUH.

Rіша vestibuli.-ПрисіRnова щілина.
LаЬіuш \'()(':lIC.-Голосова губа.
Glоttіs.-Голосовиn апарат НИШИК .
Rіша f.(lottidis. - Гор.'lяшюва щілина.
Paг~ inlcrmcJl\brilnucea. Міжuбо.10Uнив:.!

часТl:Н3.

Рагз int~rcartilaginea.

Міmхрящев~

-

частина.

Ventriculus l:lryngis

(~10гgч~піі).-ПL1У

НОЧОІ. гор.1ЯJII:DIІИЙ (Морганіїв).
Лррспd іх угпІ гісІІІ і lагупgіs.-ДодаТ()J;

[(,p.1HHHUUOfO

ШlJуночка.

ТІІпіса П1uсоsа Jагупgі,.-('.ПИЗ0ва обо
лона (опона) ГОРЛИНІ<ова.
1\(сmЬгапа 4:1зs\ іса Jагупgі~.-Елзстич·
на обо.l0НlШ

ГОр.'1ЯIІl<01l3.

C()nus clasticus.-Е.'1аСnIЧIlИЙ нонус.
1'1k<J glossocpiglottica пlt'dі:, nз.-ссред
ІІЛ

Н:JИНОDU-IІЗдгор.1НIІІЮIl3

РНса

nrycl~iglc>tt іса

РН(;[)

зморшка.

1"t~гаli5.-Бічна
аморшка.

....... ЧеРIІ<l!іОПО-

иад

3МОРШJ-:а.

n~Г\'i l;·,гупgеі.---.'Jиоршии l'Ор.11111lІеРIІУ.

Надгорллниио

РНС;) V<'IІ\гit-uіагіs.-Шпуночиові.І ЗІІОР-

Щитово-

Plirn VO(':lliS.-Голо('ова зморшиа.
MHuJa f)uv: .. -i/;OBT:1 П:JЛма.
Aditus Slottidis іпrегіОГ.-НIІЖJJіА (:\():lішній) гог.1ИIІІЩВIІЙ Bxi;:t.
Л,іі~us IIlottidis suрггіог.-ВерхніА (го·
ріШIІІЙ) ГUРЛЯНИО"І'Й !lхі;І .
Incisura inter:'rytaenoidclI. - ~liжчер
панова BII\JiaHa.
Gl. lагупgеае.-ГОРЛЯНИОllі аалоаи.
Gl. Jalyn~eae аntегіогes.-Передні гор

Шl<а.

tI\yrcoeriglotticum.

иаДГ(']J.1ll11l11юва

-

Лdіtus

ковиго

erigJ()ttїt'fI.

tгзпsvег~u~.

Cavum laryngls.- ГОРJlянкова

Valleculu

гор.1ЯНlЮВ<і

ВИЙ хрящ.

I.ig.

arytacnoidcus

И3I1ИОIІ0-lІадгuр.1ЯlІиова

надгор

:lИ11l1l1 !іове.

Tubcr('ull1m

біч-

М. ventricularis.-M. \ll.'1уночиовиЙ.
М. vocalis.-M. ГОJlОСUIІІIЙ.
М. thyreoepiglotticu~. М. щитово-над
ГОР;ШІІИЙ.
М. thyreoarytaenoideus (externus). М.
ЩIПОIІО-'lсрпаIШВIIЙ (зовнішній).
М. urytaenoideus obliquus. М. коеи.

РІіса f.(lо~sосріgl"ttЮI

зок).

I!:piglottis.-На;:tГОР:lЯJlИИ.
(->сН( lІІЗ epigJottidis.- Стсб:lО

cricoarytaenoideus lateralis.-M.

НИЙ перснспо-черпановиЙ.

переЧНIІЙ '1t'рпаНОIІИЙ.

сток.

ково-ріжната

пеРСНI'ВIІЙ).

М.

черпаковий.

"-uVС;! trirlDgul~ris.-ТРИ кутня яиа.
(саrtilаgіпіs ;!гуtаепоіdеае).-Першок (черпакового хряща).
Processus vocalis. - ГОЛОСОПJlЙ lІаро

\1 'яеневиА

Pars obliqua .'-Ноеа частина.
М. cricoarytacnoideus posterior .-М. заll
ній пеРСIII'IІО-черпаИОI!ИЙ.
(М. сегаtопісоіdеus). (1.1. ріжЮlТО

М.

Apl'X

Proccssus \I1uscularis. -
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ЗВИ:Щ3.

hуо('ріglоttіt·uш. ПіД'И3!іОВОнздгорпннииова 3ВЛЗI;;\ (о ·ИClо~).
СагііІаво
cuneiformis (\\·risb('rgi).. Нлиниуватиli хрящ (ВРllс6ергів).

Lig.

ТuЬегсulшп cunciforme (\\'ri~b(>rgi).hJ\llllкуваТIІИ горСюи (Врисбсргіо).)
Tuberculщn corniculaLum (Santorini).-

РіжиаТlllt г,,'!Jбо~ (Санторініів).

lIulaa 11 lагупgls.-ГОРЛЯНКОI!ІI _ 'яснІ.
М. aryepiglotticus.-\I. черпа~оао-на.:ж
roрпянпй.
М. cricothyreoideus.

-

М. перснево-щи

товиЙ.

Раrз гесt:l.-Проста частина.

ЛІШКОВІ

Gl.

ЛЯJJКОВІ

Gl.

зал03И.

J:'~n;leac

шеdіае.

-

Сере;tиі

rop-

заЛОЗІ!.

lагупgсз(' rosteriores.~1;!nHi
гор
ЛЯllliОБі 3;1.10311.
NoduJi· lymphatici lагуп~еі.-Г()рдяи
иові :lіифатичні ЯУ:JJIНКІІ.
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SРLЛNСН:-ОLОGІЛ

- СПJlАНХНОJlОГIfI.

CAVUM ТНО RACIS -

TRACHEA ЕТ В RОNСНІ.-ТРАХЕЯ ТА

CArtilagines tracheales.- Трахейні хрящі.
Llgg. annul:Jria (tгасhеаliа).-l\аМуч

Fascia endothoracica. ~
С а

кові звязии (трахейні).
тетЬгапасеа .-Uболончаста сті

sіпіstег).-ЬронХ

мевра.

П.'1атівки.

Рlсща

теріЙllа БРnНХflпа гілиа.
Ramus br()nchialis hурагt€їі~lіs-Підар
терНІн:! брuнхопа гі.lиа.
Tunica musсulагіs.-~І·яснсon оболон;~

на

Sinus cost'(:;,.C(! іаstіпа1іs.-~lеЖlІстіНIІО
ребропа

РULМО.-ЛЕГЕНІ.

Cavum lIIedinstinflle

Gavum mf!dіаstіішlе postcriu~. -

поверхня.

GL.

апtегіог.-Пе),еДIllIt край.
іпlегіог. Ннжній (ДО;"lіmній)

Isthmus' gl.

край.

ЩИТОВА (БОР

thYTClJideae.-Вузина ЩИТО

pyramidalis). -

(Пірамідаnьна

частка).

Lobus

(dcxter et sinister). --

Частка

(права і .'1іоа).

Lobu\i gl.

thyreoide:l.- ЧаСТОЧІ(. щп
тової (борлuкової) 38.10311.
Strom"l gl. thугеоіdеае.-Строма щито

частка.
(:10.1іШIІЯ) ча

стка.

во ї

~fiжчасткова

за.'1{'3И.

(GI. thyreoidc:le ассеssогіае).--(додат
кові ЩlІтові 3<1.'10311).
(Gl. thyreoidea accessoria sllprahyoideil).

вирізка.

Lobuli

Леге

-

воl (бflрлаНf)ВОі) за.'10ЗИ.

(L-obus

чаСТI{:t.

-

ТНУИЕОІОЕА.

ЛАКОВА) ЗАЛОЗА.

Hilus рulmопіs.-Л~геневі ворота.
Hadix l'ulшопіs.-ЛегснеОIlЙ корінь.
Incisura cardiaca .-r.срдечна вирізка.
l.obus supcrior. - Верхня (горішня)

!,ulmОПllles.

Задня

меЖllстіllна дуплина.

Діяфрагмаль

неві ліМф?Тllчні З:1.'10:1ІІ.

ПС

апtегіus.-ПереДIIЯ

менсиrтіНШt JI\'ШІІІна.

верхня.

I.ymphoglflndulae

Товщеві (Жирові)

реТllllиа.

по

хові лімфатичні пуз.;шин.

звязиа

VilIi рlеuгаlсs.-П;Jеьрові торочки.
Scp1um m{'diastinale - ~rеЖllстіНllа

чак.

рuIІП"l\um.-Jlегеlll.'ві часточки.
(діпяНОЧl>U).
А.аmі ЬГОllсhіаlсs.-Пронхові гілки.
Вгопсhіоlі.-БРОllхіо.'1і.
ВгопсЬіоІі respiratorii. Диш"і
(ди
хадьні) бронхіолі (респіраторнІ).
Ductuli аlvеоlагes.-Л;JЬВ('ОЛЯРllі (:хучкові) Пl'ооі;щі.
Лlvеоli Р\llmопulП. Лщ.веолі (Д)ЧКІІ)
ЛСI·сневі.
L-ymphoglandulae bronrhiales. - Пров·
хові ліМфаТlІчні зало:ш.
Noduli Iym~hatirj bronrhiales. - БРОІІ

."1сгенсва

:шоршкн.

рulmопіs.-Основа .1егснева.
Арех рulmопіs.-Вер'llОИ ;Jеп'невиЙ.
Sulcu~ subclavius. l1і,ЩУН,nОВIІЙ [Ііа-

-

ЗnТОН:І.

Lig. pulmonale. (в '11301-0.
РЕ<:ае actiposac. --

Basis

Incisura intcrlobaris.

"певра.

рl('uгае.-3атока П.lсвроuа.
Sinll~ гhгеllісосоstа1іs.-Діяфрагмально
ребров'! З:lтоnа.

tгасllс:tlеs.-ТрахеЙні залози.
Ьгопсhіаlеs.-Бронхові залози.

Lobus ІП('dіus.-Середня
Lobus inferior .-Нижня

пnевра.
Діяфрагма.'1Ь

Sinus

Теl0 suЬщuсоsа.-ПіДСЛIIЗlJва ТI;ІІНllНа.
с.lllзова
обслона
(опона).

на

ПерикардіЙІІа

pericardiaca. -

Plcura соstа\іs.-Рt.>брова
Plcura dinphragmlltica. -

TUl\ica mucosa. -

t.largo
J,iurgu

l\Iежистівні

п;rспра.

(ОПОН:1).

Facies diaphragmatica. -

П л е в р 0-

Laminae mediastinales. -

Наті Ьгопсhіаlеs.-БРnllхіяnьні гілЮI.
RаПll'S Ь:-опсhіаlis ераг1I"гіаlis.-Надар

}<'асіез соstаli~.-Р('БJlова поверхня.
Меа;истінна

а е.

а.

Curula рlеUГ.lс.-ПлеВРОllа баня.
P!eura рагktаlis.-ПристіНllа плевра.
Plcura mcdiastillalis. - ~Ісжистіllна

тра

(правий і лівий).

"'acles medias1inalis.-

1е u r

ду п л

11 11
Pleura .-Плевра.

хейне.

Gl.
Gl.

р

v u m

в а

ІІа.

Brnnchus (dcxter et

Серсдвьоогруд

ІІа фасція.

Paries

Gl. tгасhеnlеs.-Трахеllні залозн.
Bilurcatio tracheae. - Роздвоєння

ОГРУДНА ДУП

ЛИНА.

БРОНХИ.

--(Додаткова ЩlІтова за.'10за нац'ЯЗУ

;J[,KOB!I).

'

GLOMUS CAROTICUM. -

сонниА

КЛУБОК
ТНУМ US. пщгрудиttНА (ПlД
ГРУДНИННА) З·ДЛОЗА.

L-obus (dexter ,,1 sinister). -

ЧаСТНІІ

(права і ліпа).

Tr;Jctus сеп! ralis .-ЦентраЛЬНl"lIt ТР' tn".
Lobuli thymi.-ЧаСТОЧЮI піДГРУДНИRноі
:І.'1;JОЗIІ.

Splanchnologia. Appa.ratus urogenitalis. - Спланхио.поriJl.
Сечополовий апарат (сечородовиЙ).
о RGA мА U ROPOETICA. _

СЕЧО

Arterlae гепlа.-Нирковl арте,lІ.
interlobarcs renis. - Ниркові між
часткові :lfJTt'pii.
Arteriae аfсіfnгшеs.-ДУГОRі apTt'pil.

ТВОРНІ ОРГАНИ.

Аа.

Rеп.-Нирка.

Art~rlat' іпtсrlоЬuJаге~.-МіжчаСТОЧltOві

Margo lйtеr:tlіs.-БічниЙ край.
\tttrgQ mеdі:tli~-СеРС;IІI11ННЙ "рай.
Hilus renalis.- Нllркові ворота.
Sinus rеП:Jlis.-Нllркова ;)атщ;а.

otJTcr ii .
Vas аffсгспs.-Приоідник

РасіС! апtегіог.-ПереДIIЯ поверхня.
Facit-s postcrio r .-Задня поверхня.
Extrcmitas suрсгіог.-Верхній (горішній) J-Oінщь.
E.~trcmitl1s іпfегіог.-НиЖllіЙ
(до:tіш
ній) "інсць.
(lmpressio шusсulагіs). (lІІ'ясuеВlІlt
вти,·н).

(lmpressio llepatiea).

(Печі нко вий

ВТІІСН).
(Ішрressіо

(lILnунковий

gastrica).

Уеп&е

Товшева

(Жllрова)

Фіброзна

()болона

(опона).

Tunica muscularis. -

М'яснева обо;tона

(опона).

Ниркові

Tubu1i renales. -

трубочни,

(РУРОЧКІІ), kaha.-іьчИlШ, (дУі1"ЧНIІ).

Покручсні
нирнові трубоЧКI!, (РУРОЧКІІ), ДУДОЧКІІ.
Tubuli renales recti. - Проrтl ниркові
трубоЧ1Ш, (рурочки,дудочки).
Substantia corticalis.-nорова субстан
ція (ТВОРІІВО).

1'ubuli renales

contorti. -

Substantia mcdullaris.

-1ІІ0а'гова

суб

станція.

Lobi гепаles.-НllрНОві частки.
Pyramides rcnalcs (!lIalpighii). -

Нир
кові ІІіраміди (:\lа'ІьпіІ'ієоі).
Basis pyramidis. Основа (підстава)
піраміди.
Рарillае гепаlсs.-Нllркові пнпки.
_"гез сгіЬгоsа.-Рсшетпнс ПО.Іе.
Foramina рарi1lагіа.-ПІІпкові отвори.
Соluшпас rcnales (Bertini). Нllркові
СТОВПlI (Бертінієві).
Lobuli согtiсаlеs.-Нор"ві чаСТОЧІ>!! .
Pars radiata (processus Fсггеіпі).-Пrо
иіllева часпшз (паросток ФереЙновИЙ).
P:lrs сопvоlutа.-Понручена чаСПІна.
C"rpuscu!a rcnis (~lаlрrghЩ.-Нllр:~ові
ті.1ЬЦН (:\lа.1ьпігієві).
GІОПlt'гuli .-Н.1убоЧI'".
Capsula gIОПlсгu1і. - І,апсу;tа н.'1убоч

J(OB:1.
Ре І v і s r

с

n

а І і S. -

НИ Р Н О В

:1

МИС К а.

СаlусС! гепаlt's.-Ниркові J(CJlИХII.
mаjогes.-Вел((кі нир
кові кеШIХИ.

Calyces rennles
Calyces

rеШIIt's

minores. -

кові кс '1IIХП.
СІ. pelvis renalis.
МИt'1:И.

-

Малі

виркоаl.

Venulae гt'сtае.--Прості Бенки.
Ven::!e stеllиtае.-ЗірчаСТі вени.
URЕТЕR.-СЕЧОВІД

напсула.

Tunica fibrQsa.

renls.- Вени

У". іпt"·і,,loіігеs.-~fiЖ'lrtсткові оеНI!.
Успае :Jгrіfогm«;s.-ДУГОRі веНI!.
Venae interlobulares. - !\liжчасточкові
lІеЮI.

втис!;).

Capsula adiposa. -

(артерійний)
Vзs сffсгспs.-Вll8і:щнк (артсріЙIІИЙ).
Rяmі сзрsuJ~rеs.-ГіЛlШ капсули.
Агtеrіоlие гссtас.-Прості артерійки.
Аа. nutricine pt')\'is гспи1і~.-ЖИВllі артерН IІI1РНОВОЇ мпrки.

пuр

За;tоз" НIlРКОВОЇ

(р.-воду).

Ригs зЬdошіпаlis. Черевна
чаСТИШI.
Риrs реlvіпа.-l\Iіlскооа чистина.
Tunica :1dv('пtіtiа.-І1:lДвіРIІЯ (зовнішня) оболона (опона).

musсulагіs.-~І'яснева оболона

Tunica

(ОПОШІ).

Надвірній (ЗОВ
нішній) шир.
medium.-СередніЙ шар.
іпtегпum.-Вllутрішній (сере
довий) шар.
Tunica muсоsa.-Cnизова обо;tоиа (опо
на).
СІ. mucosae urethris. Зало;)н CJIиао
Боі оболони (ОПОНИ) ceCOBo;ty.

Stratum externum. -

Stratum
Stratum

VESICA

URІМАRІА.-СЕЧОВИА

МІ-

ХУР.

Vertex vesicae.-~fiХУРОВI!Й завій.
Corpus ,,-еsісае.-!\[іхУРове тіло.
Fundus vesicae.-:\IiХУР"Бе ДІІО.
Lig. uшhiliсаlе medium. - Середнн
пynкова З0лзка (Б ·Я:10К).

Uгасhus.-УрахУt·.
Сllроваткова оболона
(опонз).
Tunica шusculагіs .-::\l'яснева оболонз
(опона).
Stгиtum externum. Надвірній (зов
нішній) шар.
Stratllm шt'dіum. - Середній ШflР.

Tunica scrosa. -

Stгзtum

internum. -

ДОВІІЙ) шар.
~I. puboveskalis.
РОВІІЙ.

Внутрішній (сере

-

:\1.

:\1. rectovesicalis. -

::\1.

copomiTlo-міху
КУТНИЧІІО-)Ііху

РООІІЙ.

Теlа

submucosa. -

ПіДС:t"зова TKaНII

ІІа.

Tunica

mucosa.-С.'II:Jова 060.,она (опо

Н0).

СІ. \·е~ісаlсs.-?liхУРові залози.

4!

SPLANCHNOLOGIA-cnплихиоnоrIЛ,

NOduli lymphaticl veslcales. - МІхуровІ
.1_"111"81 вуanн.
Тrlgonum vesicae (Lieutuudi). - МіхуровнІ ТРИКУТНИК (ЛейтодіІв).

Uvula vesісае.-Міхуровий Я3И"ОК.

PI~c~ uгеthгїса.-Сечовlдиа зморшка.
Orlflcium urеthгіs.-Вічко сечоводу.
Oriflcium urethr:le Іпtеmum.-Внутрlm
не

(cepI;ItOBe)

вічко сечівникове.

Лппulus uгеthГ:lliS.-Сечівникове код ..
ІLЛNDULЛ SUРRАRЕNАLІS.-НАД
НИРКОВА ЗАЛОЗА.

Substantla corticalls .-nорова

субстан

ція (твориво).

Substantla mp.dularis. -

Мозкова

су6-

Ворота

HOn-

станція (твориво).

"І.

HHus

suprnrenalis. 33.110311.

нирково1

опtегі(1г.-Перепня поверхня.
\>оst~гіог.-а:tдня поверхня.
Вasis и\. supr,\ren:,I1s. Основа (під-

Facles
Focles

d~xtrae).-Bep

suprarl'nalis (g\.

шок Н:Щllllрковоі (нравої) 3а;JОЗИ.

Маси!)

sup~rior.

-

Верхній (горішній)

КРІІЙ.

Margo m('diaIlS.-С('РСДIІННИЙ краЯ.
Vena сепtг"нs.-цсlІтрIІJlыla вена.
(GI. sUl'rar('n:tles ассеssогіае).-Додат
кові наДНllркові ;щ.'10311).

ДІТОРОДНІ
ОРГАНИ. ПРИРОДЖЕННЯ.

8RGANA GENITALIA. -

GENIТALIA VІRІLІА.-ЧО
ЛОВІЧІ ДІТОРОДНІ ОРГАНИ.

ORGAHA

Тrstls.-Яєчко, "JlРО, WУЛЯТІ(О.·
suрerіог.-Веvхній (горіш

Extremitas

ніЯ) кіllець.

Exrtemit:ls inlt'rior. -

Нижнїn (;10.піш-

lІіЯ) кінець.

)rltегаlis.-г,і·JIIа поверх!!я.
mеdіI1Ji~.-Серединна поверхня.
I1пtrгіог.-lІереUIІЇn "рай.
И8Г~0 postcrior.-3anllitl КР:1J1.
ТUПlса аlЬugіпе::.-Білувата (бі.'1яста)
060;1ОІІа (011011:1).
Mcdiastinul11 testi~ (rorrus Highm!'rii)Сере;J.стіllllЯ Ш) дятка, ядра (Гаймо
рове ті.'1О).
Sерtulя testis. ПереmllОЧJ:\f яєчнові
(шу.пЯТНОDі, Я;J.(юві).
Lobuli testis.-ЧаСТОЧlill Jlсчкові (ШУ
.пяткові).
Parenchymn t~stis.-Пtlреllхіма (мезга)
яєчкова (ШУJlЯТН08r1, Я;J.рова).
Тubuli scminiferi сопІогІі. Покр\,

Facies
Facies
Margo

чені сІм 'яні тру6очнu (;lУДОЧНIІ, ру

рочни).

Tubuli scmin1fetri

гесti.-Прості сім'я

нІ трубоЧЮ' (;Q';J.очни, рурочки).
ТuпіГI! proprla. 8.'1аетнва обо.поиа
(ОПОН0).

Rete test!s (Halleri). --

ПЛe'l'Иво

кове (шу.пяткове. Я;J.ровr)

Ductul1 efferentes tcstis. І(ооі ПРОХОДИ.

Sреrmз (st'mеп).-Сім'К.

пєч

tra.'1epoB,").
Вивідні яєч

d 1d

У

m 1 а.-Д о дат о

к О В И І.

к

Го.півив

Cnput epldldymidiS. вого nOjtaTI,a.
Corpus epididymidis. -

Я е.

ає"ко

Тinо ЯЄЧI«JІІОГО

доnатив.

еріфdуmіdіs.

Cauda

Хвіст иєчково1'О

-

;(одатка.

epididymidis. - Часто"ки ЯЄ'І
jtonaTt;a.
Ductus epididymidls. - Нро::<ід яєчко
вого nonaTKa.
Ductuli oberrant~s. - 3tlп.путані про

Luhuli

кового

хідці.

Db~rrans

(Ductulus

supcrior}.-(Bepx-

ній (горішній) 3ІІппутаний ароходсць)_
Appendices testis.-ПРllвіСIШ яєчкові.
Appendix tcstis (Могgщщіі). - Приві
сок ясч"а (l\InprC!!iїB).
(AppendlX epidid) lIlis).-(ПРlІвісок noдатка

Ра

1)

става) наД:IllРК(1ВlJі 33і10311.

Лрех

Ері

u

r

с

а

яє'!кового).

d

і

t u s

d

У

d

m

е

f

і з. ~ r е n

11

Р 11 Я Є Ч К СІ.
О д в і п

s. -

к 11 Й про х і ;І.
ІІ( fcrt'ntis.
одвідного ІІРОХОДУ.

Ampulla durtus

-

Ампупа

АМПУ.іІЬJ!1

Divrrticula anlpull:.le. -

301-

камаРКIІ.

Tunica adventitia.

НаДllірня (ЗОВ
lІішня) ОБГJIОІШ (011011:.1).
Tunica musсulагіS.-М'яснева оfioпона
(опона).
Stгпtum схtt'rnuП1. Надвірній (аов
нїu.ніЙ) шаr.
Stratum medium.-СереnніЙ шар.
Str<ltum int~rnu\l1. - Ссредовнй (внут
рішній) шир.
Tunica muсоsа.-с.'1изооа о(ю.пона (опо
ІІа).

Прохід

Ductus rjaculntorius. 1І0ГО

сім'Я-

випорскувачn.

Veslcula

semlnalls. -

СIМ'янl

nYXllpQi.

СIIІІ'"НИI(И.

Corpus vesiculac

sсmіпаlis.-Ті.по сім 'Н

ного ПУХIlРПЯ.

Тuпісз

:1dvепtitiа.-Надпірнп (зовніш

ня) 06о.'10Ilа (опnна).

musсulагіs.-l\I'яснсва

Tunica

060.понз

(опона).

Tunica

mUCOSll.-GIIИЗ0ва обо.пона (опо

на).

ЕкскретОРllИlІ

Ductus excretorius. прохід.

fUNICULUS SPERMATICUS е. TUNITESTIS еl fUNICULI SPERMAТІСІ. Сlм'яниА
МОТУЗОК
та
САЕ

ОБОЛОНИ (ОПОНЮ ЯЄЧJ(А І СІМ'ЯНОГО МОТУЗКА_

(Rlldimt'ntum prucessus

vаgіпвlis).-Ру

nIlM~НТ піхв 'яного паростив .

Тunica

vaginalis

ргоргіа

testis. -

ВІІВ

етнва Яt.'Чкова пlХБ 'ЯІШ оБО,ІОна (опо
на).

Lитіпа
тівка.
Lишinа
тівК8.

parictalis. visccralis. -

Прист1вка

шzа

Вісцерв.пьнв ппа

,.. ..

'}

superior. - Верхня
(roрішня) звязка (в 'язок) додатна яєч·

Lig. epldidymidis
кового.

inferius. - Нижня
(допішни) звязка (в ~; 'додатка яєч·

Llg. epididymidis

J(OBOro.
Sinus epidldYIIIIUlS. -

Затока

додатка

яєчкового.

Tuniea vagin:Jlis commUl;is (testis et
funieuli s;Jermatici).--3агапьна піх
вяна обопона (опона).

(Яєчка і сім'

яного мотузка).

~I. creml\~t~r.

Н

-

яєчковий

підійиач

(крем;,стер).

(С(\ореrі).-Фасція
оідlймачава (ИупеРОБа).
Descenstls tеstis.-Спуекпння яєчка.
Gubernaculum testis (Нuпtегі). - Яеч

Faseia crernasterica

І<ове ораВI:ПО (ГУlІтерове).

Передмlхуров.

'ro.t.& •. -

залоз..

Пе·

редсеЧННI(.

ПідстаВ:l

Basia prostatae. -

передсеч

никова.

сзvегпоsum

Corpus

Hemis}Jheria bulbi urethrae. Scptum

персдсечни-

Facies
Lobus

роstегіоr.--3адня поверхня.
(dcxt~r et sinister).
Частна
(права і піва).

Передсечнинова

lstllmus p;-ostatae. вузина.

(Lubtls mеdіus).-(Середня частка).
Corpus glапdulrlге.-3зпозове тinо.
Ductus prostatici. Передеечнинові
проходи.

Sueeus prostaticus. сік.
М. prostaticus.

-

Передсечниковий

3:Jn0311.
praeputii. -

SmеgП1а

ПередсеЧНИНОВIІЙ м'я

Glandula bulbourethralis (C()wperi).3a.'loaa сечівникової БУ;ІьБи (Иупе
рова).

вl.

bulbourethralis. -

3апозове

тіпо сечіВIІИКОВОЇ бупьби.
Енскреторний
прохід.

I)uctus excretorius. -

GENITTALES

НАДВIРlіЄ
ПРИРОДЖЕННЯ.

ЕХТЕАНАЕ.
(ЗОВНІШНЄ
П'УТЕНЬ.

Radix репіs.-ПрутневиR корінець.
Corpus репis.-Прутневе тinо.
Crus репіs.-Прутнсва ніжка.
Uorsum репіs.-Прутневз спияка.
Facies uгеthгзIiS.-Сечівникова поверхня.

Glaas репіs.-ПРУТliевиЙ ЖО.'lУДЬ.
Corona glапdіs.-ЖопудевиЙ вінець.
Septum glandis. - Жо.'Іудева перетинglапdіs.-Жопудева ШlIЙка.

Prallрutіum.-Прутнева передня

шкур

ка.

рrерuШ.

-

Гнуздечка перед

ВЬОI прутневоі шкурки.

Raphe репis.-Прутневе шво.
CQrpus C8vemosum penis. -

Рзгs
ргоst!ltісз. ПеР":I
с е ч 11 11 К О Н 3
час т и 11 а.
Crista urethra\is. - Сечівниновий гре
біНl...
Colliculus 5emin~lis. - Сім'ІІНИЙ ('0)1бочOl,.

Vtriculus prostaticus. -

печерпе тinо.

ПередсеЧВИltu

виН мішсчон.
Pars l1Іеmur:tпасса.-ОG,,
ЛОНJ:ова

частнна.

саvегпоsа-Псчерна

часТltна.

Fossa navicularis uгеthгзе (Morg:Jgnii).Човснцева
заГOlибlllша
(:'Ilopr<JIIЇЄBa).

сечівНИКОВ/І

Val\'ula 10ss:Jc n:Jvicularis. човенцевої

3аспінна

ззгпиБИНIІ).

Orilirium \lrrthrae !'xternum .-НзДнір
нє (ЗОВllішнє) вічко сеЧ'ВlІнкове.

l.acunae urethralcs (Мзгgаgпіі).-Сечіu
нинові :l3НУIІИ (l\Iapr:OllitBi).
GI. urcthr:'lcs (Littrei). - Сечівникові
за.'ОЗll (Ліlїре).

SC АОТ

UМ.-КАЛИТКА.

Raphe scroti.-ИаПИТКОlJе шво.
Septum scroti .-И>lПllткова перетинКt1
Tuniea dartos.-M 'ясиста обо.'Іона (ооо
ІІа).

ORGANA GENITALIA MULIEBRIA.ЖІНОЧЕ
ПРИРОДЖЕННЯ. ЖІНОЧі
ДІТОРОДНІ ОРГАНИ.
Оv.гlum.-ЯєqНИI(.

Hilus оvаrіі.-Ясчнинові ворота.
Facies medialis.-СеРСДЯНllа поверur.
Fзсіes later:tlis.-БіЧllа поверхня.
liber.-Ві.'ЬНIІ!\ край.

I\fargo
~Iargo

Прутвеве

ЧОЛОВlчиА

СЕЧІВНИК.

ка.

Frenulum

Псре;ІIІ(ШКУРJIОIIИ

U RETH АА УІ RILIS. -

Pars

сень.

Collum

Перетин ..а

buJbi urethrae. -

бупьби сечіВlІиковоі.
Тuпіса albuginea corporum cavemosurum. - Бі.l1увата (бinяста) 060"ІОНIІ
(опона) печер"их тin.
Septum РСП1s. - ПРУТlІсва перетинк.. _
ТгзЬесulас
corporum C8\·cmosorum.lIеречни печеРIІИХ тіл.
Cavemae corporum ca\·ernosorum.-II~·
чері печеrних тї.l.
Artcriae Ьеliсlпае.-ГВlІнтові (Іртерії.
Venae саv('rпоsае.-Печерні вен".
Lig. suspensorium репіs. -- ПРУТНСІІА
пі;tВЇСЮlКова звязка (1I':130К).
Fascia рспіs.-Прутнева фасція.
"І. pr:Jcputiales. ПереДIlt.wкуркові

іо'асіе! апtеrіог.-Передня поверхня.

'ARTES
PENIS. -

Бу.н,

бові півкупі t·счівникові.

мзсть.

Арех ргоstаtaе.-Вершок
ковнЙ.

Corpus

uгсtl1fае.-Печерне

тinо сечівникове.
Bulbus urethrae.- Бупьб:l сечіВRRКОиа.

mesоvагісus.-І\(:ай

IІЄЧКИКО801

ОТОЧННИ.

Extrem itas t ubaria.- ТрубоВІІЙ

нівець

Sl'f.ЛNСН"ОLОGІЛ -СПJJАНХНОJJОГJН.

Extremitas utеrlпа.-УрззовиЙ ИlнеЦЬ'
Stroma оvзгіі.-НЄЧllllНова строма .
Fol1lculi .00J.>hori ргіmзгіі. - ПервісІІі
ЯЄЧИОЮ

МІШСЧІШ.

FоШсuli оорЬогі vl.'siculosi (Gг:шfі).
Пухирчас-гі' Л'.:'1НСі!і мішечки (Граа
фові).

Theca folliculi .-ФО.<JіКУЛЛРIІИЙ

1

(міШt:Ч

ковий) 1І0кровеllЬ.

Тuпіса

схtегпз .-Нt>.;щіРІІЛ

(зовнішня)

оболона (ОПОllа).

іпtггпз.

- Середова (Вllутріш
(OnOlla).
Liquor fol\iculi. Фолікулярна (мі

Tunic:l

НЛ) о 60.-10 ІІа

шар.
горбо

чон.

lut('um.-ЖОВТС ті,ю.
зlЬісапs. Бі.-Іуuатс

lІикова

ТІІЬа

звязка

в.,асна

яєч

(в 'язок).

uterlna (Falloppll). -

УраЗ0ва

тр~ба (ФаJlопlєва).
ОsLіuш :JlJdОlllіП:Jlе tubae uterinae. -Че
реВ,lе uічко уразовоі труби.

Infundihulum tubae uterinae. - jIiAKa І
ура:ювої труби.

Fimbriae

FішЬгіа

tubae.-ТРУбові ТОРОЧЮl.
оvзгіса. ЯЄЧНlІкова торо-

.

чинка.

Ampulla tubac

utегіпае.-АИПУ.<Jа

ура

:lОвоl труби.

1~lhmus

tubae uterinac.-

Вузина ура

З0воІ труби.

І-'а" utегіпа.-Ура:JOВЗ "aCnIHa.
tubae.-Уразове віч

()stium uterinum
ко труби.

TUllica serosa. -

СироваТІСова

060."lона

(опона).

зdппtitiа .-На;tвірня (ЗОВllіш
ІІЯ) обо:юна (опона).
Tunica muscularis.-:\t 'яснева оболона

Tunka

(ОПОllа).

Stratum

lonjtitudinal.·. -

Поздовжній

шар.

l,руговий (KO;'lOиий, ЦІIР"У;ІЛРllиА) шар.
Теlа suhmucosa .-ПіДt·."lизова т"ЗИПllа.
Тtlпіса
mUCOS:I. С"шзова оболона
(ОПОllа).

Stratum circulart'. -

І-'liсае tuЬагізс.-ТРУбоuі ЗМОРШ"lt.
Рllсае аmрullагеs.-АМПУЛЬJJі
зморш101,
Рlісае isthmicae.-3~IОРШlm вузини.

uterus.- Ураз.
(,orpus

utегl.-Уразове тіло.
l~undus utсгі.-Ура;юве ДНО.
Изгgо lаtсrз!іs.-БІ·JIIИЙ ираЙ.
Расіе5 vсslсзlil.-Мlхурова поверхня.
"'асlе! іl1tС5tlпз115. - nишнова поверхНЯ.

(cer\"ЇCis). чаСТИІІа (ший"и).
ОгШсіum t>xte,rnum иіегl. -

Піхв'яна
HanвipHЄ

(зовнішнє) уразове вічно.
Labium апtеrіus.-Передня губа,
Labium роstt'rіus.-3ация губа.
Canalis cervici5 uteri. - Шийковий ка
нал

ураЗОВИіі.

раlmаtае.-Пальмовl зморшки.
(utегі).-ШиЙиові залози

GI. cervicales

(урзаові).
Рагзmеtгіuш.-Приураззл.

Tunica muscularis, (бі."lЯcrс)

тіло.

Lig. ovarli proprium. -

піхв 'яна ЧЗСТІІНЗ (шийки).

Portio vagin:llis

ТІІпіса serosa (Регіmеtгіuш). Сиро
ваткова 060.10на (опона) (ПеРИМl'тріЙ).

Оvulum.-Яllце.

Corpus
Corpus

(середове) ура:ювс вічко.

Cervix (utегі).-Шия (уразова).
Portio supravaginalis (сеrvісіs) .. -Над

Рliсае

ШI'ЧКОВ(1) рід,,"а (n;IИIІ).

5tr:1tum gгапulоsum.-3rрнлМ'ИЙ
Cumulus oophorus. - Лєчковий

Cavum utегі.-Ура"ова дуплина.
Orificium; internum utегі.-Внутрimвє

М 'яснева оболоиа

(опона).

Шийиова

Tunira musculuris cervicis. -

м 'яенева оболона (опона).
Tunica шuсоsa. - с..'1иаова оболона
(опона).
GI. utегіП;1е.-Уразові залози.

~I.

rcctoutcrinus. -

НУТИПЧНО-Уl!азовий

м'ясень.

Lig.

Нруглn

teres-utl'ri. -

;Jвлз"а (в 'язок).
Processus vзgіпаlis
в 'лний JJНРОcrои

уразова

регlіопаеі.

Пlх-

очеревини.

Vаglпа.-Пlхва.

Fornix vзgіпае.-Ск.,епіння піп 'ввс.
Paries апtегіог.-Передня стінка.
Paries posterlor .--Задня crіниа.
H)om~n (f~mininus). - Дівоча перетин
ка (гlЬіен).
11'.;шt'паlеs.

Carunculae

вочоі перетіШ"II.

Tunica

-

ПИnТИКR

musсulзгіs.-~f 'яенева

.і

оболона

(опона).

Tunir:1 mucosa. -

Слизова

оболона

(опона).

:-.Ioduli

Iymphatici

vаgіпзlеs.

-

Піх

В'яні .1імфатичні ВУЗЛИ!;И,

RlIgae vаgіпа1сs.-ПіХВ'яні згортки.
Column:H' rugarum. - Стовпи піхн 'я
НИХ

згортщ;.

Columna rugйгum posterior. - Задній
crOBn n іхв 'лних згортои.
Columna rugзrum апtегіог. - Передній
crOBn піхв 'ЛІІИХ згорток.
Сагіпа urethralis (vзgіпзе). - Сечівни
ковий ВИПИН (пІхви).

ЕроорЬогоп.-АОАаток ЯЄ'ІИlІка.

Duetus epoophori longitudinalis (Gart-

пеrі).-ПОЗДОВ)ИIІЇIt
прохід !l;одатиа
ЛЄЧНИJ;ОВОГО (Гагrпеrів).
Ductuli transver~i. - Поперечні про.
хопи·

Appendicrs vesiculosl
хирчасті приоісt..и

(Могgаgnіі).--Пу
(MopraHIIBЇ).

APPARA1US UROGI;NITALIS-СЕЧОПОJJовоlt АПАРАТ.
P.roopborOn:-ПРIl1lЄЧНIІК.

PARTES

GENITALES

НАДВІРНЄ

EXTERNAE-

(ЗОВНІШНє)

ПРИРОД

ЖЕtfНЯ.

Pu~endum . muliebrae.-Иl1двірнє (аов

І

(Ductlls
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раnшrеtllrаles).- (Присечівнв

кові ПРОХОДИ).

Т е

r nІ і n і о n t о g І.' n с t і с І. - О н

тогенетичні
ну
зароДна)

(ДО
розвв.,
терміни.

МеmЬrапйе decidUlle.-Обрудок.
vera.-СправжнІR обрудок.

Нl.ШНС) жіноче природжеНJlЯ (вуnьва).
Lablum majus pudcndi. - Ве.ilИRа со

Dcciduu
Decidua

Commisura lаЬіОПlm anterior. -

Decidua ЬаsяliS.-ОсновниR ОБРJДОК.
Placenta. - ЛОЖИСЬRО, JlОКЩЩС (пnа

РОиітна губна.

Пе

реДIІЯ губна anуна.

Соmщіsuга l:Jbiorum posterior. -

ЗаДНЯ

anyt-;a.
Frenulum lHbi?rllm pudendi. губна

Гнуа

,деЧRа СОРО~IlТJlИХ губ.

Rlma рudl'пdl.-Соромітна щіnllна.
Fossa naviculr.ris (vestibuli У:1Ііпае)
Човенцева азгnибина (піхв 'я 110 ГО при-

.

("іIIRЗ).

LаЬіuПl

minus

иітна губа.

Ves~ibulum

рudепdі.-l\lа.·ш

vаgіпзе.-Піхв 'яниА

сиро

npll-

Cllpsularls.-КапсулярниR

06-

РУДОІІ.

цента).

Plllcenta utсгіпз'. -

Уразо"е nОЖИСЬRO

(JlОЖllще).

РJзсепtа

'аеtяlil.

сько (nожище).

3арОДl:ове

-

nОЖИ

Пуповий

Fuoiculus umbilicalis. -

)10-

тузо".

Corpus Wоlrri.-Вольфове Ti.'JO.
Ductus \VоШі.-8nльфів прохід.
D\1ctus Muelleri.-МI(1J1рріа прохід.
Sinus uгоgепіtalis.-СеЧQпоnова ЗЗТОR:І..

СІНОІІ.

ВпJЬus

vesLibuli.-ПРllсіНRова буnЬба.

G1. scba("eae.-саnыli З;ЩОЗІІ.
Gl. vestibul:1res minorcs. - Мапі пр\!
сіннові ЗЗnОЗIІ.

Orificium У~Ііпае. - Піхв 'Яllе віЧRО.
GJ. vestibul! ris m:1jor (В: гіЬоІіпі).-Ве.
ЛИRа прИСінt-;ова заJlоз.,(Бартолінова).

Парtе \Jсгіпеі.-Шво переміжжя.
регіп"і М'ясні

1\Iusculi
пер е

і а р

D

Crus cJitoridis.-СRОбоТlІсва пікек.l.
Corpus cJitoridis.-СКОБОТlІеве тinо.
Glans clitcridis.-CRL ботнеЩIЙ ЖСПУДЬ,
Frenulum clitoridiS.-СНОботнева гнуздечRЗ.

Pr:.>eputium сlitоrіdis.-Передня шнур
ка скоботнева.

Скоботневе

иа

неве печеРІІІ.' тinо.

11( я.

а

а

gm

р е j

і

v

s. - 1\1

и с

діяфрагмз.

leVlltor

I'пі.-1\І. відхіДНJ{КОВИЙ оі

діnм~ч.
ArC\lS tcndin{'u~ т. Jevlltnris апl.-
Тягnова (СУХРЖlІщ\Ова) дуга 11. ві){
хіДНИКОIІОГО lІідіймача.

М. COCCYe\lS.-М. куприковий.
~I. sphincttr зпі extcrnus. М. изд
вірний (зовнішній) ві.lхідниковий. зз
тягач (ааwморгйч).

иІ·

IInorocc~g'um.

Відходниково

-

нуприкова аЬЯ3Юі (в 'Я30R).

стиво.

Ccrpus cavemosum сJitогіdіs.-Ск,>бот

11 і ж

h r

нова

М.

Сlltоrls.-Скоботень.

'Smegma clitoridis. -

ПЕРЕМІЖЖЯ. МЕЖИ·
КРОЧЧЯ (ПРuМЕЖИН \).

PERlNEUM. -

Fascia pe1"is.-Мllсковn фйсція.
Fascia diaphragm:.tis pl'lvis superior.-

нева UЩВЇСJIІІRова звязка (в 'язок).

Верх"я (roрішня) фасція ІІисковоІ
діяфРnГМIІ.
Fasria спdор1еvlпа. - Середовп (ви,\ 'І'
рішня) МIІСНОВn ф2СЦія.
Art·us teodineus fascille pe1vis. - Тяг

Urethr. mbllellrls.-ЖlночиJl сечl8НIІК.
Orificium \lrethrae externum. - ИаД'

Lig. puboprostaticum (pubovesica1e) те
dium. - Середнн соромітно-передсеч·

Septum corporum c&vemosorum. ретинка печер НИХ тin.

F~scia

Llg.

сlit(1гіdіS.-СR('боmева

Пе

фасція.

suspenscrium сШсгіdis.-СRC60т

вірнє сечівниковІ.' вічко.
Corrul spor.giosum ur~L1lr;)e.

-

Г)бчз

стІ.' сечіВlІинове Ti.'JO.
Tunica muscularis.-M 'ЛСllева оболона
(о&она).

Stratum circu1are. -

КРУГОВИЙ (RОЛО

вий, ЦИ!)RУ4lIРIІНЙ) шар.

Stratum

lJngitudina1e. -

Поадовжній

шар.

Tul' ;с.а S\lbmucosa. -

ПіДСЛИ:Jова обо

"vH:! (ОПОllа).

Типісв muсоsа.-Слизова 060nона (опо
ШІ).

Gl. urеthrйles.-Сечівник"вl ааnоаи.
Cristn uгethrnlis. - СечіВНJJКОВUЙ rpeбlнь.

повз (еухожиnнова)
фаrl\іі.

дуга

ІІИСRовоl

НИRова (copOMiTIIO-MiXYPOB~) звлзка
(В 'ЯЗОR).

Lig. pubopl'fistaticum (pub1vesicale) 1а·
tеrй1е. Бічна copomiTllo-передсеч
НИRОВЙ

Fascia

(rороиіnJO-міхурова)

dізрhrr~mlltis

Нижня (дощшня)
діяфрагми.

і а р

D

h r ngm

а

infcrior-

Ф,асція

ИJlсиовоі

u r

-С с чоп о Л о в а

3ВЯЗRЗ.

pelvis
о

g

е

n і t n 1 е.

Д і я Ф р а

r

ма.

М. tгйпsvеrsus рпіпеі ГГI'fuпdus.-Гnи·
бониА поперечний ~І'ясень переміж
жа.

М.

sphincter urethrae mcmbranaceae.-

М. затягач (38lПМоргач) обоJlончзстоl
частиНИ сечівниRЗ.

SPLЛI\СНNОLOGIЛ

-

"'aA~ia

dlaphragmatis urogenitalls superi?r. - Верхня (горішня) фасція се
ЧО/JOn('воl дlяфрагхи.

"-аsсн

diaphr:lgmatis urogenitalis іпІе
rior. - НИ~UІЯ (доnішня) фасція Cl::чополово І діяфрагми.

Lig.

Поперечна

trans't'ersum pelvis. -

мискова заязка (в'язок).
F'Iscia prostatae. - Псрсдсечникова фа
сція.

"'rI~CiR

obturatoria .-3зтуnьпа

фасція.

СЩІАIІХНОnОГIН.

i~< і !orectalis.

Fossa

-

СіДНВЧ1l0-ИУТ

"ична заl.'н'бина.
М. trl1nsversus perinei supertlciaJlI.-По
верхневий поперечний м 'ясень пере
міжжя.
М. ischiocavemosus. СіДНИЧ1l0-печер
ний М 'ясень.

М.

bulbocavemosus. -

Буnьба~О-Dечер

ний М'ясень.

ретіпеі.
нева фасція п.ереМіжжя.

Fasria superficialis

Поверх

-

Реritоnаеuш. - Очеревина. Шдчеревина.
Tunica

serosa .-Сировзтнова

обопона

(опона).

Telo subserosa. -

Пі;:tСИРОllаткова

ТК3-

Perltonaeum

раrіеtаlе.-Пристіllна 0'1("vі5сt·rзlе.

PE'ritonalum
(осерr;IНЛ)

вісцералыl3

.-

Мesепtеrі\lП1.-0точнна.
lПesrпt~rіі.-hоріIlЬ ото 'ІЯ ІІІ' .
І.атіпа mesenterii propr
. - ВлаСТl'R.1
платівнз ОТОЧІІН'І.
Мезосоlоп .-ОТОЧІІІІ~ . товстоІ ІОІШІШ.
М~осоІоп
tr.IПіvrrsum.-Оточинз
по

Radix

пере'lllоl товстоі НІІШ!;И.

rlsсспdСПS.-ОТОЧllна

аогір

І.ів·

Серпувата

hepatis. -

аВЯ3КR.

hераtіs.-Вінечва пс

coronarium

trian~lrtr('

Lig.

права

І.ів.

dехtгum.-ТрlЩjl"1'Юl

;J8язна.

~іПlstrulП.--ТрИIQ'Т

triang'Jarc

sіgmоі(lсuПl.

сиг

MesenterioJum processus vermi!ormis_
ОrОЧJlllа хробакового П:lростка.
Мesоgrlstrіum.-Ш.1УIIКОВ3 оточина.
Omentum minus. - 'lаЛlIЙ чепець.
Lig. hераtоgзstrісulП. Печінново-.
lDIIуннова ;JВЛ3IШ (о 'я;)()н).

ЬераtоduоdсГtзll'.

Печінново-

дваН8дцятипа.lа 3ВЯ3К3.

(ПечіННQDО

-

ТОВСТОИИШИОfl8 3ВАз!;а).

g1strolienale. -

Ш;ТУНново-носова

ЗВЯ:1h'8.

Llg. gastroroli('um. стоиишкова

ш.1УIІНUВО-ТОВ-

hераtоrСПflIe.-r:-е·Jіп" .~a вврко
звязка.

duo·{ .'or('n' '. - \;lваIlЗДЦЯТЯ
.• ва 3. ' па).
Rl'cessus du()d('пr j jUllиJis. - Дваиад

(Lig.

П<l.10-11ІІl>

ЦАтяпа.l0-порожньо-кишковиА

Рliсз

duodenl'jrjunalis. -

(Рliса

зану

ДваиаJЩЯТВ

duоdспоmesoсоlirа).-(ДваRадпя

ІІОН ЧNI1;своl Кllшені.
R~cessus sup('ri()r ОIП~пt:IJі~.-8еРХllіn
«('(!рішній) чепцевий 33 lfIr ток.
Recessus inferior oment:llis.- ·НижніЙ
(доп ішній) чепцеВilR за.:j'ТОН.
Rrcessus JlепаliS.-h()('овпlt закутон.

gastropancreatica. -

llL:!YH"OВO'

зморшка.
Foramen epiploicum (\\їпslоwі}_Чеп
цевЯА отвір (8інс.l()вів).

З:ІІОРШка).

МіЖСllГХУ

Recessus intersigmoideus. ватий зануто".

Recessus

1\eocaecali~ ~uрегіоr.-ВерХR:Jt

(горішній) ~lубоllо-сліпокишковlІЙ за·
нутон.

іllІегіог. - Нижній
(долішній) l(."lубово-сліпонишновиЙ аа

RecessuslIcocnC<'alis
куток.

РІіса

ileocaccaJis. -

І(ова

Клубово-c.sіпонвш

зморшка.

Fоssз

сассаlis.-Слшоняшкова

аагnи

бина.

Rcccssus

rctrocaecalis. -

ковІ занутнв.

Рliса

Засліпокиш

саесаlis.-Сліпонпшкова

аморш.

на.

- Нолотовсто-киDt
...
iJi~rosubf.. sci:lli')' - (Кnубово

R('cessus

звязка.

Omentum majUS.-Ве.ll1h'ИR чепець.
Bursa оmепtяlis.-'ІСllЦооа ниwеllЯ.
Vestibulllm bursaE' оmспtаJis.-Пр"сі-

пlЗUJ.IJункова

ва

ТRпзло-оточинна

ОТО'lИRа

-

lІуватоі ШІШІШ.
Mesorect um .-ОТОЧНIJfI НУТНllці.

hерзtосоliсuП1).

(.ів·

паЛО-ПОРОЖНЬО-ИИШh'ова 3MOpmнa.

Оточина до

дlльноl товстоі I;НШШI.

РІІса

.fаlcіfОГП1е

тон.

ньоl товстоl НlIШКИ.

Mesocolon «ll'Sccndcns. -

Lig.

[.ів·

Діяфрагхanь

авлзнз

НЯ .ilівз звнзна.

ЧИН3.

(Lig.

ДіяфраГllanь

чінкова ;Jвя;.ша.

ОЧf'РI'ВI!ІІа.

Сзvum peritonaei. Дуп.lина очерt·
ВИІІІІ (O'leprDlIIIHa).
Мesfпtеrіum соmmuпс.-Загальва ото-

Lig.

Lig. phrenicoJi('nale. пеЧІнкова

ревин!\.

Mesocolon

phrenicocolicum. -

HO-ТОНСТОКИШКОflа звяз"а (в 'язо").
но-нос()нн

нина.

Мзsoсоlоп

l.ig.

рзrасоliсі.

ковнй :;aнvтo

(F~~rt

пщфасційliа заг ,rпбика).

(Діяфраг
~Mы1o-~e~IH~oBii ЗАКУТКИ).
ml'dia.-СереjlНЯ пу

(R('ct·.:us phrl'nlcohepatici). Pllra umblllcaIlS
пова

Рliса

З:ІІ()!)Ш"''З.

umhlJiralls

"ова

РІіса

рова

lаtегаJis.-БіЧRа

ЗJl()\.mна.

рУ'

pubovt'SiraJis. - CopomITHO-lІіху.
3:110 Р IПна .
vesiCIIlis trнпsvеna.-fJl)перetma

Рllса
иіХV1>Oва 3:110DШна.

PERIrON ЛЕОМ -

ОЧВРЕВИН А. (ПІДЧЕРЕВІІНА).

ИesоrcЬtum.-Яєчкова О'roЧ1Пlа.
Processus УВІІіпа11s perltonaei.-liix-

РИса

Широка

latum uter!. -

Е:(сауаНо

retrouterlna (Саvuш DoOlНутиично-уразова запаД888
(Дугnасова луплина).
Excllvatio Ve!icouterina.
Міхурово-

ура80ва

las!). -

ЗВJl3КIІ.

Mesometrium .--';17разова оточина .
Mt'SOsalpinx.-Трубова оточина .
Mesovarlum .-Яєчникова оточина .
Вuna ovarlca. - ЯЄЧR1lкова кишеня.
Lig. suspensorium оvarіі.-Яєчникова

уразова

Кутиичво-

міхурова заПІІдина.

Sp:1t1um

ЗlІ.о.ере

retropfritoneale. -

винний переміиюк.

Angiolcgia. Уа, соllаtеr.llе.-Б;чна жила.

IІпйstоmnti('um .-З,ЮlnеННЯ.IІІІ.'СТО-

мотич"а

западина.

EXCllvatlo rctroveslcalis.

піJ(Вісникова 3ВJlЗка.

Vas

KJТ

retrolltrrlna (Douglaai). -

нвчно-ураЗ0ва зморшка (Дугnасова).

в 'Яи"А паросток очеr·еВИR1l.

L!g.
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жп.1а.

І

АнrіОlЮriя.
Vas lуmрhаtі<-um.-Лімфатична НCIUI ••
PlexlIs lymрhаtісus.-Лімфатичне пnе
тиво.

Ramus соmПluпісап~ .-Злучна ГЇJtKa.
Plexus vasculosus.-жилыеe П,lетиво.
Rete mirIlbile.-Дивна сітка_

Lуmrhnglапdulа.-Лімфатична 8аnО88.
Nodulus lymphaticus. - ЛімфаТИЧIJ,,1
вузлик.

Аrtегіз .-Артегія.
Лrtеrіоlя .-АртеріЙка.
Vепа.-Вена.

Cist('rna .-Цистерна.
Tunira extema (аdvепtіtіа).-Нирlр

Уепа ('utапе:J.-Шкуряна вена.
Уепа соmіtапs.-Супряжна вена.
Vепu)а.-Rеllка.
Plexus vеПnSIIS.-Венозяє П.lетиао.
Rete vепоsuПl.- Неllозна сітна.

Tunica

Vasa

(vепоsus).--3атока (веllозна).
Еmіssагіum.-Нtлтокз.
Corpu~ rаvеrnоsum.-Печ('рне тіло.
Уа! сарШаге. Капіляр, волосинк,

Lyml'ha .-;Іімфа.

Sinus

ІІИ (зовнІшня) оболона (опона).
mеdіа.-Сеl'едня оболоиа (опо
на).
Tunica іпНта .-Внутрішня (сере]!ов.)
оболона (опо

vзsоrum.

13).

-

.
Жили

жил

(JНRaIoиі

ЖИЛІІ).
VIIgina vnsоrum.-Жпnьиа піхва.
Snnguis -І{ров.

пасока.

пажи.nа.

Cor. Вasls

cordis. -

Основа

(пщстава) сер

Septum ventri<'ulorum. -

ПерeТIIRJCII

DJlIуночкова.

ЦЯ.

Facies
рова

'Pacies
на

Серце.

stегпосnstзlis.

ГРУДИl/но-реб

-

Діяфрагмаль

повеРХІІЯ.

Арех cordis. Вершок серця (серце·
вий).
Incisura (зрісіs) ('rгdіs.-Вирізна (вер
шка) серця.
Sul('us longitudinr І і! япtсгі"г .-Перед
ній ПОЗДІІІ'Жllій рівчак.

Sulcus

longitudinalis

Scpturг.
"ева

lІоверхня.

dі~гhг 'gшаtiса.

po!\tE'rior

-ЗilД

ній поздrl<ЖІІШ ріВЧ:lК.
ccrom гіUs.-ВінцевиЙ рІвчак.
Регіс~гdlum.-ПериюрдіЙ. оrердя, над
вірня ССГI1Е'ПfI <>бnЛnllа.
J.iqunr p/'rk: гdіі.-РЇДИllа (плин) осер
дя (осеРДІ/а).

Sulcus

Ligg. stE'm"J't·rirrrdiaca. -

ГРУДИlIІІО

осере)1ні звязки.

tr.nsv~rsus pt'ri<'rrdii. Попе
речиз затока осердя (ОССРІІІ а).

Slnus

Еріс:. rdium .-ЕпіК'!РІІіR, lІадсердя.
Myncr.rdiurn. - МіnкзрдіА. м'JlПlеоз
серцеп:! rбеЛОІІ" (nПОН:J).

musculare vепtгісulоrum.-М'lІс
перетинка

lWJу"очкова.

Sertum mrmbr:.naceum ventrlcu'orurn.06l'ло"частз перетинка wnуио'lКOва.
Atrium ссгdіs.-ПередсеРlІЯ.
Auri(ula crrdis -Вушко серцевс.
Septum atritrum. - Перетинка переасерднз.

Pars

ПlеmЬГlпасеа

septi : trіоrum.-Обо

ЛО"lІа частина пере]!сердноl пеР8l8В
ки.

Ostium

venosum. -

Ненозне

(иевве)

гирло.

Ostium :>гt('гі"~пт.-Артерllне rнpllO.
Tr bl'('ul~e (агпе~('.-М 'яr"і перЄ'lICll.
V<'rtex ссгdіs.--3"віЙ сегцевlll.
'1ПІ. р~rШ r('s.- -Пипкові "'УСRYnи.
Chnrdae tепdіпеае.-Сухожи.nкові (тtrrЛ()IІі) CТI·VII".

Тгіиnпа fiJ1roaa. -

ФіброанІ трикут

нияи.

Annu!i

fіЬГllsі,-Фіброан! каБJIyчR8.

Atrlum

':хtrum.-Пр ••е пе.е.се .....

End'lc: rdi\lm. - ЕІІ;1nкардій, ВИУТР;Ш-І
Мт. ресІіп:>Н .-Грt'біині м'ясні.
НІІ (cepctoD:t) rrrlleR~ обслОllа (nпnив).
Ventrll'ulus СОI'(!:~.-ІН.їуноqoк r.гpцe Sulcus terminnlis f trii dextгl.·-Погра
НlIЧіIИЙ рівчак правоro перр..t'ерlUI.
вв"
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Crlata 'сrшіnaliа. Sinus

~enarum

(cavarum). -

(АУМ_вих) вен.

Limbus fossae ovalis

dехtrа.-Права пів
місячна (мо"одинова) засnінка.
Valvula semilunaris sіпistга.--.JIіва пів
місячна (моподинова) заСJlіниа.

Пограничний гре

біllЬ.

Valvula semUunaris

Затоиа

(Vіrussепіі).-Пруг

оваnьноl загnнбинни

Noduli valvularum semilunarium.-By_-

пи ни півмісячних (моподинових) 38слінон.

(HifceHi1B).

Aarlcu І ••• хtr •.-пр._е _УШКО.
Тuberculum intervenosum (Loweri).-

Lunalae valvularum semi1unarium.Місячна мonодиновнх ааспінок.

МЬквенннй rovбоlf (Ловерів).

Atrlum .Іпl.trum.-Лl_е аеРСIІСС''''.

Valvula venae cavae inferioris (Eustachii).--3аеліНlfа ннжньоl (доnішньоl)

a;ynnPBol венн (Евстахієвоі).
Fossa ovalis.-Овvnьна заГ.ll.1І6ииа.
Val\'Ula sinus согопагіі (Thebesil).--3aелінка вінцевоl затою\ (Тсбе3ієвої).
(ТЬсЬс
,Щ.-Отвори маnих всн (Тсбсзісві).

Foramina venarum minimarum

Aurlcula
Vиlvulа

Vcntrlcu lul 11_lltcr .-ЛI_и. ШJlУИО.ОІІ.
. V:1lvula bkuspidalis (шіtГlllis).-Двопя-

Ve_trlculu• • :І.tсr.-ПР'_ІІА WJlУИОЧОІС.
Valvula trlcuspidalis.-ТРИ.ІІ.ядова (трійчаста) aacniHlfa.
Cuspis апtсгіог.-Передня nяда.
СаlріІ postt'rior .--Задня nяда.
Cuspis mеdіulis.-Сl:релннна nяда.
Cri.,ta suрг.. vrпtгісulагіs.-Надwnуночновий

гребінь.

Сопаа агtсгіllsus.-АртеріАнпЙ нонус.
Valvulae sсшiluпvгеs а. pulmon2Iis.ПівмІсячні (МО.'IОДІІнові) aacnillHB nегенево! артерil.

'

-Передня
(пів.,lcячнu) моподинова заcnіниа.

Valvula semilunaris antel'ior

Arteriae. А.

ЛЕГЕНЕВА
ТЕРІЯ.

'UL_ONALIS. -

АР-

ива прохід (БоТD.Dіlв).
аrtсгіоsum.-Арте(Jl8на

Li'lImentunl

авязна (в·язон).

ні (МОnОі1ннові) зucnінни аорти.
роstегiLг.--ЗsДИЯ
півміСЯЧН8 (мгnоднновз\ allcnillHS.
Valvula scmilunoris dехtrа.-Прsва пul

Valvula st'milunaris

місячна (м(тодннова) заСnlНка.

sin~tra .--.JIIBR пів
місячна (мгподннова) з;>сnінка.
Noduli valvuli1rum sсmUuппіum (Лraп
tіі).-Вузnнни півмісячних (.,OAOДII
нових) заcnінон (Араl ц\єві).

Valvula semUunaris

Lunulue valvularum semUun. rium.-Miсячиа IІОnОДИНОВНХ засnіНОIf.

Артерії.
А. СА ROTIS

СОМ_

U NIS.-A.

СОІІНА

А.

CAROTIS EXTERNA.-A.

СОННА
НАДВІРНЯ (ЗОВНІШНЯ).

А.

tbyreol.e8 aaperior .-А:
,Іши,.)

ВС.ItИIІ

(r..

60,Jl81C0_•.

Ramus hyoideus.-яауnыfваa гlnна.
Ramus--stemocleidomastoideus. -

АОРТА.

Aorta аsсепdепs.-Догірня аорта.
Bu1bus aortae.-Аортова буnьба.
Sinus aortae (Vаls..lvае).--Затона

дова (мітрсnьна) засnіина.

Cuspis апtегіог.-fiередня nяда.
Cuspis роstегісг.-Задня nяда.
Valvulae scmilunares аr.rtае.-:-Лівміся.-

ЗАГАЛЬНА.

R.d1us dехtег.-Права гlnна.
Romus sїnister .-..'1іяа гішС8.
Ductus arteriosus (80taШі).-Артерій

AORTA. -

sіпіsrtа.--.JIіве ВУШIfО.
Засnbula

foraminis ovalis. оваnьноro отвіру .

ГрУДJIНUО-ДУЖROВО-ПННRова гїnкa.

аор-

това (ВаnЬСJnЬВОВЗ).
Агсаз аоrt"е.-Дуга lІортова.
Іlthmиа аоrtaе.-Вузина аортова.

Aorta dеsсепdепs.-Додlnьна аорта.
coronaria (cordis) dехtга.-Права він
цева артерія (ceJ:UJJ).
Ramus descendens роstегіог.-Задия до
А.

А.lагупаеа supericr.-A. roРnЛUНОва
верхня (ГОРІШНЯ).

сгісоthугеОіdеus.-Перснево~рnанова (персиево-щитова) гlnиа.
RamulI апtегіог.-Передия·гїnка.
Ramus роstегіог.--3адня гlnиа.
Rami glапdulагеs.--3аnоаоВl гlnlCll.

Ramus

А .•barylllc,

•• сса.:П'.-А.
rl ••••

го.ао..

• ...

дільна гілна.
А. coronllrill (cordis) sіпistra.--.JIіва він

А. шешіпаеа роstегіог.---ЗaJIИЯ артерbl

Ramus с1rcumflехus.-Обіжна гlnна.
Ramus descendens апtегіог.-Передия

Rami рЬаГУПІеі.-Гораовl гілlCll.
А. tympanica Inferior.-A. бубоlЩе811
ввжня (noni.muJJ).

цева артерІя (серця).

Jlодшьна гlnна.

міановвх обо·;JОНОК.

А.

А. АМОМУІІА. -А. ВЕЗИ_ЕННА.
Imа).-А. щитова (борnа
IСОва) нв8rnмбша.

(t.. thyreoidea

.lnpa •• I.-А.

"1.К4І88.

hуоіdеus.-Яау.nьнова r1mca.
А. lublіпрalis.-А. під ·язикова.

Ramus

ANGIOLOGIA. АRТЕRІЛЕ- АНГІОЛОГІЯ. АРТЕРІІ.

RalDl dorsales

llngube.-ГШкв 8aBKoвol
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А. m8жlll.rl8 ежtеm •. -А.

superficiaJis.-Верхня
(roрішня) квм·иииста. rinкa.
А. tympanica superior.-A. бубовцева
верхня (roріПDtя).
А. ma8seterica.-A. жуйиа.
А. temporaJ1s
protunda postmor_A.

А.

А.

спвви.

А.

profunda

бока.

Ііnрае.-А. язнкова гnв·

lQeJleao•••••.
11'''11 (ІОІ.'Ш.ІІ).
раlаНnа ·asccndena. А. підВебіниа

догlрия.
Ramus tопsШагls.-Мигдаnикова гШка.
А. submentalis.-A. пlдборідна.
Raml jllandulares.--ЗаnО30вl гШкв.
А.lаыllь1s inferlor.-A. губна нижня
(пОnlmня).
А. lаы1lь1s 5uperior. А. губна верхня
(roрlmвя).
А. апрlагіа.-А. кутова.
А.

ГРУА.НВО

8Ieraoeleitomutoltea.-A.

(r,)'•• H8100)- .),JIU(О.О-П.ПКО".
А.

oCClplt." •. -А.

ПОТ.JlВ"IJI •.

mаstоіdеus.-Пнпкова гШка.
аuгісulагіs.-Вушна гШка.
Rаші musсulагes.-М·ясневі гШкп.
HAMUS dеsсепdепs.-ДопШьна гШна.
(RЯШIІ6 Ш( nіngеus).-(Мізково-обоnонна гШка).
Rami Оtсіріtаlеs.-Потиnичиі гШин.

Ramus
Ramus

А .•urlcul.,ls ,оаtе,lо,.-А .• уш •• ПАНА.

А.
А.

stylomastoidea.-A. шиnово·пиnнова.
tympanica posterior.-A. бубонцева
запни.

Raani mаstоіdеі.-Пвпнові гШкп.
Ramus вta~еdіus.-Стремінна гШка.
Ramul aurlcularis.-Bymнa гШиа.

Rзmus оссірііаlЬ .-ПОТlUJнчна гШка.
А.

lempor.118

о

.pe,tlcl.III.-А.
поверх.с ...

..ско ••

Rami parotidei.-J{оnовуmні гШкв.
А. transversa Іасіеі.-А. nицева поперечва.
.
Rami auriculares anteriores.-Bymнi пе·
реJlИl rinкa.

А.

ВІШИЧІІО-QР·

zygomaticoorbitalis.-A.

бітаnьна.

А.

temporalis media.-A.

внскова серед·

ин.

fгоnta1іs.-Чоnова гinкa.
рагіеtalis.-ТiJI·яиа гinка.

Ramus
HamUB

А. 0І8жlll.,18

lalem•.-A.

lQеJlепо .. се·

,е.ОI. (18утрlш ...).

А.
А.

auricu1aris profunda.-A.
бока.

tympanica anterior.-A.

8ушна гnи
бубонцева

переJ1ИИ.

А. aJveo18ris inferior.-A. nучкона ниж
ня (noпіmия).
R.·mylohyoideus. ЩenепОDO-изуn,,·
І. ва гШна.
.
А. mentalis.-A. підбоРiJ1Иа.
А. тепіиеа medla.-A. I11aKOBO-Qбопон
иа сереJ1ВЯ.

(Н8таа тenlnИ(ш ассessoгlul).-mОJ18Т·
кова k1akobo-оболОива ·гШка).
NошІ_

.... toadс:а QcnIJdee.

Ramus petrosu5

ВlІскова гnибока задня.

temporalis protonda anterior.-A.

ви

скова гnибока переJ1ВЯ.

. Rami рtегуgоіdеі.-КрlUlYВаті гШI(8.
А. buccinatoria.-A. щічна (трубачева).
А. aJveoJaris luper!or posterior.-A. J1YЧ·
нова верхвя (roрlmвя) заJ1НЯ.
А. іпfrаогЬіtaJis.-А. пlдорбinшьиа.
А.а. aJveoJ. superiores апtегЮres.-А.а.
дучкові верхні (roрішні) передиJ.
А. paJatina descendens.-A. nідиебlвиа
доnШьна.
А. canaHs pteгygoidei (Vidil).-A. кри
пуватоro провоJ1Y (Вinієва).
А. palatina major.-A. піJ1Иебіиив бinь
ша.

А.а. раlаііnае

minores.-A.a.

пiJ1Иебlнні

менші.

А. sРhепораJаtіпа.-А. ИІІВИJ<Y8ато·nin
небіllна.

А.а.

nasales posteriorts laterales et sєp
ti .-А.а. носові задні бічнІ та пере
тиннові.

А.

CAROTIS

I"TERlfA.-А.

СОННА

ВНУТРІШНЯ (СЕРЕДОВА).

Ramu~ carotico-tymрапіcus.--СоllВо-б,.
боlll\ева гinка.
А.

А.

o,ht.IOlc •. -А. О" ••.

centra1is

retіпае.-А. цeвтpanьBa clт

нівии.

А. lacrimalis.-A. ~ізll3.
А.а. paJpebrales laterales.-A.B. повІ·
кові бічні.
Rami musсuJагes.-М·ясиеві гinюr.
А.а. ciJiares posteriores breves.-A.B. ці
nїRpHi (вїйкові) задні короткі.
А.а. ciliares posteriores 10ngае.-А.а. ці
ліярні (війнові) заnні nовгl.
А.а. ciliares anteriores.-A.a. ubi.риі
(війкові) переnні.
.
А.а. conjunctivaJes апtегіоres.-Передні
споnучничні артеріl.
А.а. conjunctivales роstегl0res.--Задві
споnучничні артеріl.
А.а. ерisсlегaJes.-Надскnероllі артеріІ.
А. suрraогЬіtaJis.-А. 1I8J10рбlтanьиа.
А. ethmoidaJis posterior.-A. pemeт_a
запня.

А. ethmoidaJis anterior.-A. решетина
переnНя .
А. mепingеа anterior.-A. IІОЗh'ОВО-Qбо·
nонна

переднв.

.

А.а. palperbral~ mediales.~A.B. пові·
кові середнині.
ЛrcuІ taneus suрегіог.-Луra вepxвьOl'O
(roрішньоro) повЬювоro хрнlЦІ4.

Arcus tarseus inferior .-Дуга

вижm.oro
(nопlmиьоro) повlковоro ХРЯIQll.
А. frontвl1s.-A. чопова (побова).
А. dorsal1s llвві.-А. иосовоl CDВIOCII.
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А. сепlс.111

А .•. ck."I.-А .•.•оз.оаl.
communicanS posterior.-A. заучна

А.

ша.В8.

Ramt sріпаles.-Сmmно-JI0зкові ІіпRII.
Rami musculагes.-I\1'нсневі гіпки.
Ramus рrofuпdus.-Глибокв гШка.

заДВJI.

А.
А.

cborioidt'a.-A. ЖlUIьно~болонна.
cerebri anterior.-A. мозкова перед·
ин.

А. соm... ·шісапs

.
.... cerebri

anterior.-A.

..

•• сеа."".-А .••гІ,

А. се,Уlс.IІ ..... егlfсl.IІI.-А. ш . . . . ...

зnучна пе·

.е'1І8е

реднн

mt'dіа.-Л. мознова середнн.

А.

_,ааl"е".

••.
поа......

le.,..I.e.-А.
JlОП.ТКО.'.

А.

SUBCLAVIA.-A.

ПЩДУЖКОВА.

yert •• ,.IIL-А.

А.

Truaeu. coato

Rami sріпаles.-СПИ1lио,мознові гілив.
Л. spinalis posterior.-A. спинно,мозно·
ва

задня.

spinalis anterior .-А.

А

спннно,мознова

передня.

meningeus .-~О31(ово·оболовиа
rinMa.
А. се,еЬеlli inierior posterior .-А. мозоч,

Ramu~

се,.lс. 11 •. - Ре6'0.'
ииll сто.6у •.

І

intercostalis suprema.-A. нs8ll1шu1
міжребровз .
Rami dorsaleS.-СПНИRI гілки.
Rami sріпsles.-Спиниомовкові rinКII.
А. cervkslis profunds.-A. гnибока ІПІІЙна.

А. _,.пауе,..

МО30ч,
мова нижня (ДО,ІІШНЯ) передня.
л. auditiva intema .-А. с,'ухова внут,
рішня (сере;хова)
Rami ad puntem .-Гілки до мосту.
А. cerebelli superior .-л. МО30чкова
верхия (горішня).
А. eerebri posterior .-А. мознова CUI:tRR.
Circulus artt'riosus (Wіllisіі).-АРПР1Й
не коло (Нілізієве).

Intern'.-A. г.уди. а.ут·
• Іши,. (ее.е_о •• ).
mediastinales апtеrіоres.-Л.а. се·

А. т.шт.гl.

піДГРУДИ1lноl

за·

nOЗИ.

Rаші

bronchiales

-БРОRхіиnьні

rtnKH.

А. реГісвrdtа(оРhfеПіса-.А. осердно.дія·
фраrмanьна.
Rami sternales.-ГрУДИНllиі гілми.
Raml реrfогапtеs.-ІІРОНRзні гілки.
Rami mаmmагіі.-ГрУІІні гілив.
Rami musеulагes.-М'исневі гілки.

R.mi cutanei .-Шкурниі гШки.
(Ramus costalis lаtегаlis).--(Бічиі

реб-

ровІ гtnни).

Raml Iпtегсоstаlеs.-МіжрWрові гШки.
А. mUlеulорhrеп\са.-А. м'неиево-дія
eplgastrlca suрегіог.-Л.
plD18R) надчеревна.

аоае.е

...

верхня (го

ТI'ІІІІС81 tltyreocer.lc.II.-&О ••••О . . .
(.8ТО80)·ш.lи.1 ст ••

I".

А.

tbyreotdea inferlor.-A. нижня (до
JlllD11J1) боpnамова (щитова).
А. larynllеа 1nferior.-A. ИИЖВJI (ДОВ1.
вя) горnянкова.

Rami pbarynel.-Го рnові гшки .
f\.mi oesopbael.-Стравохіднl гШив.
Rami trвcbeales.-Tpsxelвi гШки.
RaJDI glапdulareo.-ЗвnоаоВI гШив.

аsсепdепs.-Догірнн гШиа.
desсепdепs.-ДодШьиа гШиа.

Ramus
Ramus

А. AXILLA RІS.-ПАХВОВА АРТЕРІЯ.
Rami subscapulbres.-ПіддОП8ткові ri.JJ.
ки.

А.
А.

.•

tbo,.e.ll. _.rem •.-A.
..IІ
щ •.

огр,•••

tьо,.со.сrоml.II'.-А. огр, ....
6.,КО88.

Ramus асromіslis.-Барковв ri.JJиа.
Rete аcromіslе.-Барнова eiтRв .
Rsmus dеltоіdеus.-Дenьтувата rimal.
Rami pectcrales.-ОгрУІІні гілки.
А.

tbo,.c.1I1

l.te,.'.-А . •.."...
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Raml mammarii externi.-НаІІВірві (аов
нlшні) грудні гілки.

......c.,.I.rl •. -А. 81....0 ••,... . . .
thoraeodorsalis.-A. огрудио-сп.нк•.
ctrcumflexa scгpulae.-A. лопаткова

А

А.
А.

обіжна.
А. сircumПеха humeri anterior.-A. пе
редня обіжна мечева.
А. сlгсumПеха humeri po.terior .-А. З81!
ня обlжН8 мечева .
А.

фраПlвnьна.

А.

eolll.-A.
шиlи •.

А. 'ull~rll.- А. оеноаи •.
cerebelli inferior anterior.-A.

А.а.
редстінні пеРt'nні.
А.а. thymicat'.-A.a.

•••-

А.

мова нижня (до.,іmня) задня.

А.

асromіаlis.-Барнова гШка.

Ramus

х.ебцеа •.

В RACHlALIS.-А.

ПЛЕЧЕВА.

A.~prola •••·.'.ebll.-A. г•• 60 •• а...... .
А.а.

nutriciae humeri.-A.a.

ЖRВні паt-

чеьі.

R. dеltiоdеus.-Дenьтувата гшР8 .
... collateralis mооіе .-А. середня бічиа.
А. collвteralis radtalis.-A. pцJяm.вa
БІчна.

А.

coll.te,.II •• 1a.,II ....e,lo,.-А.
." (ГО.lш.,,) .Ікте .. 11 ••••

А. с.IІ.'е,."е

."

"'1:-

.18.,1. l8'erl.,.--, . . . .-

(.о.lш ••) .Ікте ..

11... .

ЛNGІОLOGІ.\. ЛR1J12\IЛЕ- ЛНГIОJ10Пfl. ЛРТЕРІІ.

А.

II,(DIALIS.-A .•AJlIЯnЬНА (0.0-

Raml muscu)ares.-М'IІСва1 NICII.
Натцв соЬпеоа Шf!d18lіа.-Серед118118
шкурllИ8 r1лиа.
RаШUІ cutaneus lаtегаlla.-БI'М8 ІІІІСурина гілка.
Rаші апterіогеа.-ЛереЩlі rUnat.
Rаші тusculаres.-М'я<:вевl rlAICВ.
Raml сцЬпеі lateralea (pectora1ea et аЬdоmlпаlеа).-Бічві шнуряв1 rlлкв
(ог})уднl та ч~ревні).
Ramu. РOltеrtог.-ЗаДlUl гілка.

8.НЕ8А).

А.

recurens radiaJia.-А. D08Opoma

дlк

тева.

Rami muscuiares .-М 'нсвевl r1лки.
carpeus vоlагls.-Долонна зап'я

НатОІ

сткова

гілка.

Нато! volaris suреrflсіаlіs.-Ловерхиева доnоиНJI гілка.
•
Haтц~ сагреца dоnalіа.-Дорсаnька 38·
п 'нствока

гілка.

сагрl donaJe.-Дорсальна ввп 'нст·
мова сітка.
І

Rete

А.а. шшсагреае

donales.-A.a.

свnьиl о ·ястнові.

А.а.

ditPtaJes

пальцеві.

А.

дорса- І:

donaJes.-А.а. дорса.іІьні і
і

роШ~іs.-А.

prtnceps

перша

овnю

Rrtmu! 8пtеrіог.-ПереДВJl гітса.
Rаші mammarU lаtеra1ев.-Бlчвt
ні

indlcis

(pectoraleв et
аbdоmіпаles).-ПереЩll ппсурo8l
ки (огрудні та черевнІ).
Rr-ml таштагі1 medlalea.-СерерИRI

volarta

ргоfuпdа5.-Гnибока

до

половиа дуга.

А.а. met.acarpeae volares.-A.a. ДOnORНi
О'ЯСТ1Совl.
Raml регfогапtеs.-І1РОНИ;JНІ гілки.
А.

ULNARIS-A

ШКТЕ8А.

А.з. recurт~tes u'lnares -А.а. поворотні
nіктеві.
Неіе агіlсоlаге cubiti.-Л1ктеаа сугло
бова cITJ(8.
А. interossea communis.-A ... ыtoc'l'll
загальна.

А. 1oteroilea donalis.'-:A Mlнrкocтa дор
сальва.

А.

Interouea гесuггеnS.-А ... іжкоста

00-

•

воротна

.А. іпіeroаеа

volaris. -

А. мlиососта до-

АОІІТА

А. тесІіапа.-А. ПpilсерeJPUI.
Rami тusculares.-.\f·Яfневl ru.ICВ.
Нашо! сагрео& dоnalis.-Зап 'ястнова
порcanьва гілка.
Ramus volaria рrofuпdUI.-Гюtбока до
,IOBBJI гілка.
ArcUl volarls superficiaJia.-ПовеРXJlева
золония

;{уга.

Л.а. digitaJes volares commune&.-A.a.
оальцеві ввгальвІ доnoивl.
А.а. dia1talea volarea proprlae.-A.a. апа

стнвГ доnонні пanьцеві.

viscerale •. - В1сцер 8 .1 Ь И І (о сер е д н 1) г 1 n к и
А. а. broncbiales.-A. а. броJa1Jlm.иl
А. а. oeaopba,eae.-А. а. cтpuoxiдвl
Raml·per1cardlacl.-Ocepejtai l'ШкИ.
R а m 1 р а r і е t Іі І е 8. - Л Р н с т
1

n

і

l'iaJCII.

А.а. рhrenісав supertqrea.-A.a. верхві
JUl1tparмвnьвi.

А.а. r-tсrCOltal... -А . • . •1. . .. ,. .1.
Натl postert~rea.-3ajlld rImaI.
sрlnаlis.~DiНВо-1ІО8ІСОва r1лка.

.Ramus

""eelca

aJ •

.,.r.......

11 .... or.-Н . . . .
8JТI"

Наті suprarenales
наДНИРКОВl гілки.
А.

•

стІ Н

( .......)
•.

supertores.

laaHlcs.-О.llе,.•••1

Верхні

.,.,.,11,

dоnalls.-Спввва rlлlC8.
н .,., "" ~ріпаlls.-сDИвво- ..оакова гілка.
А
... cnUs шedl•. -СередJlJl кр_ва
I:t.tlft'ptH.
А
lumbalis іmа.-На8г41ібша поnере
!{Ова артеріи.
Glomul coccygeum.-КyпpIIН08Id ІСІІУ

H"mu.

бок.

а m і
v І
р а'1 ь в і
А.

А. В'а

m

s

с е r а І е s. (с є Р е JI о в-1)

В І с ц є
r І .. J\ И

c,ell.ca.-НYТf"• •,",1 •.

st r

і с а 5 І

пу нко В а

nt st r

а.

-

Л

t в а

арт ерІ 11.

Rami o8lQphabei.-СтрsвОхЦв1 ri.IuaI.
А. bepatica.
. -л е .. і в к О В 8 8 р
тер іІІ ..
А. Bastr1ca dextга.-Пр6а апувкова
артерill.

А.

Ьераііса

PfOpr1a.-Rn8СТ11В8

oeodв-

артерія.
dеxtєг.-Лра88 riRкa.
А. cystica.-Жовчово-JdХУРО88 артеріи.
Ramu! sinister.--Jliвa r1Dка.
А Bastroduodenalla.-A. IUIIYJII'08O JIВO
наJlUllТИпanа.

рап

....

'reaHcoduodeualis superior.-A.

BepXНJI

(ropilUВJl)

oiдJaayвкo80-ДJI8-

flадцкшпanа.

ки.

Raшl med1utlnales.-СереJlCТ1вні

А.

І е 5.-Л р

t •

ко ва

Raml

r

АОРТА.

Ramns

АОІІТА THORACALS-ОГ'УАНА
АО'ТА.

вІ

AID081I1ALIS.- ЧЕРЕВНА

а m і р а r і t
ні
гілки.

R

R

.10ИНJI.

nn-

груднl гілки.

rqdi~lIs .-А. радіапьна

доловня ВR8аівника

Лrcш

!'РУд

гілки.

Raml cut.anei 8ntertores

ХО88.

А. уоlагіІ
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Ha~ і р Аюсгеаіісі .-Пiдmnувково-8lUlO8ВІ гілки.

Rаш І
duod('nales .-ДваН811QRТJ1П8J1O
кишкові гlnки.

А. вааиоерірlоса dextra.-ЛрualllllYВ
koilO-чепцева артерlJl.

І Rаші ерірlоісl.Чепцеві rimCII.
А.

11

е

n

тер і н .

а

1.1 s. -

Ное о

••

•

р

Б!

.'-NGIOLOGIA.

ARТERlAE

-

АНГIО'nОПВ. АРТЕРI1.

Rami рапаеаНсі .-ПідUIIIУИJ<ОВО-38ЛО-j Ramus роstегіог..-3адв.я гinка.
аові гinкв.
'
Л. acetabuli.-Павівl<088 артерія.
А. laltroeplploica .-Ліва UIIIybmobo-чепА. (hat.e. auperlo,.--':'8t,x." (r.,I ••
цева артерія.
І
сl.в."" •• ,те,I".
А.а. laltrlcae breves.-Koponci DlllYимові артерil.
, Ramus superior.- Верхня(roр\mия)гinка
Rami l1епаlеа.-Носові гinки.
І Ramus lпtегl0Г.-Нвжня (1I0./lіШНJI) гin1<8.
А.
lІІе.еаІе,lс. _,erlo,.-Bepu" (го
А. (Iute.e Inlefior.-H ••
III •••~
,І ш.,,) .,те,l" ото" •••.
сlд".ч" • • ,терl".
Л.а. lпtestiпаles.-Кишмовl артеріl.
А. comitJIns п. іsсh1аdісі.-Супряжва
А.
pancreaticoduodenalis inlerior. -

,,»

B" (••

НвжВ8 (1I0./l1mия) ПЩUIIIунково lIВa
наllЦЯ,",) па./lа артеріл.
А.а. J~juпаles.-ПОРОЖНЬО-КНШl<ові ар

R

артерія сіllНВЧНОro нерву.
а m і v і s с е r а 1 t' З. ральні
гl./1I<И.

теpil.

А.а. lleae.-К./ІУООво

- кншкові

артерії.

llеосоl1са. - Кnубово-обаllОва арте
рія.
А. аррепdісulагіs.-Артерія
хрбаl<ова.
А. соl1са dсхtга.-Права ободова арте
рія.
А. соІіса media .-Середня ('баllова ар
терія.

А.

А . . . .еаіе,lс. Iпlе,IО'.-НИ)l(ВЯ (llо .. lш
В")

.ртерll!

mf.l •. -A,T.
••• Н·РМО ••.

..".,еваI11

А.

сереДИI!

,еП.III.-Ни,ко ••• рте,IЯ.
(до

А . •,е, ... іlс. Іпtегп •. -В.)''rplши"
,еАО •• ) сІн 'ЯН • • ртерlя.

(се

'"Іlаа 1.,11.-( ШУ.lятко ••)

ЯСЧКО ••

• ,терIЯ.
А

о •• ,lс •. -

ЯЄ" •• КОІІ • •ртерlя.

А. НІАСА COMMUNIS -ЗАГАЛЬНО
I(ЛYlОВА АРТЕРІЯ.
А,

HYPOOASTRICA. -

ПІДЧЕРЕВНА

АРТЕРІЯ.

R

а m і
р а r І е t а 1 е 5.
стіннІ
гl./lКИ.

Пр В

-

lаlе,IЗ,.-НИIlCНI1
мIХУР08 •• ртерlя).

А .•• с,.IІ. ,.аег.IІ'.-61 .... К' •• О ••• р
те,lя,

sріпаlеs.-СпИННОllозиові

olltu,.to,I •. -З.ту.... а

Ramus pubicus.-СоромІrnа
Ramus anterlor .-ПереllНЯ

(.110 .. 111І •••

А .• еlerепtl.lІs.-А. од.lдного
аіе,lп •. -

Ур.зов.

А. vаgіпаlis.-Піхв 'яна

артерІя.

Ramus оvагіі.-ЯєчннКова
Ramus tubarius.·- Трубова
А.

Ь.ето" І.аlll

nposo..,.

.ртерlll.

ГЇЛI<8.

гїЛl<а.

те.I •. -СереДНIІ

НОРОіД.JlЬН.

ге

.ртерlя.

р.ео •• lotema.-Вв)'тр4wНІІ (ее,.
АО •• ) C01l0MITHa .р replll.

А.

haemorrholdalis inf~rior,-H"IRIIJI (11.-'
.пІшия) геМОРОI;ха./lьна арт,-.-ія.
А. регlпеі.-МежИl<р'Зчна (переміжва) ,
артерія.

"

А.а. scrotales posteriores .-Задні Н8nllТ
мовІ артерil.
А.а.lаЬіаlез роstегіогеs.-Заllиі
губні
артеріі .
А. репіs.-Прyrnева артерія.
А. uгеthrаlis.-СечіВRИкова артерія.

А.
А.

uгеthгае.-Артерія
бrЛьбИ.

bulbi
воl

bulb

-А[І'rерiJl
(піхви)

vestibuli (vMginae)

присін"овоl

prolunda

А.

сечlвнвко

БУ./lьБи

репls.-ГnВОО1<8 прyrn . .

А.

dorsalis

репіs.-Дорсальна прyrnеаа

артерІя.

fll.hamll.II •. -А~т,рl~ 1(.~уIО.О-Оllпереко ••.
Ramu5 lumbal1s.-ПО 1 ,еремова ГШI<8.
Ramu5 sріпмlis.-СПИННОМОЗКОВІІ rlnl<8.
Ramus illacus .-КnуООва гІлка.

А.

пупова 8ВЯЗl<а).

ytlle.lIs

артерІя.

А.

Rami

(БІчна
А.

А.

А. IUprarenalis
іпft'гіог.-НиЖRЯ
пішня) надниркова артерія.

А.

(1'0-

(Ligam(Dtum umbi1icale laterale).-

А.

А. Ьаеmоггhоіdз.lis suрегіог.-Верхня
(горіmuя) гемороїда./lьна артерія.·
А.

А. umllfllC.II.-П)'ПО •••,те,I".
А.а. vesicales sU\;~гіогes.-Верхні
рішиі) міхурові артеріl.

ОТОЧ •••.

Л. соl1с" sіпіstга.-Ліва ободова арте
рія.
Л.а.sіgmоіdеае.-Артерії сигмуваті.
І

В і с ц е

гі./lКИ.

.рте,I".

гinl<а.
гinl<а.

А. сlltогіdіs.-Сl<оООтиева артерія.
А. p,ofunda сlіtогldіs.-ГnВООl<а смо
ботиева

А.

dorsalis
ботиева

артеРіЯ.

сl,tогіdіs.-Дорса./lьна смоартерія.

А. ILIACA
ЕХТЕRNА.-НАД8IРНЯ
(ЗОВНІШНЯ) КЛУБОВА АРТЕРІЯ.
А. ерlс .. а,lс. Iпtе,lо,.-Ни."я (AOIIIIIIІі'"
".Аче,е •• 1 .рте,I".
рuЬїLlIS.-СuрОміТН8 I·ЇЛI<8.
єlыг.оt(1гіus.-з8ту'nьи;: f·.JIJat.
А. sрcrщаtiса extema.-НадвіjJНЯ (ЗОВнішня\ '_~M 'яна ~ртерія.

Ramu.
Ramu8

A~"GIOLOGI

А. lіи·
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ЛНГІОЛЩ·ІІІ. Л"ТЕІ'ІІ.

\ ••\RTERI,'I.I-:

teretis utег,і.-Артерія кругnоl І Rete artlculare gеlltl.-Сугnобова
.
пІнна сітка.
Rete patellae.-НIІКОJlIIІІ;QВIІ сІтка.

ураЗ0воІ звязки.

А. clrcum'lesalllulD ,roluaila.- Г••Іо.аl
.Jlубо.а оБІжна а,те,lя.

tlblall, aalerlor .-пе,е"н" .. е ••• о

А.

ГОlll.ко..

І

А.

СТЕГНОВ;\
РІЯ.

PEMORALIS.-

АРТЕ

А.

epigastrica suрегflсіаlis.-Поверхнс
ва надчеревна артерія.
А. 'circumflexa Шuт suреrfісіаlis.-По
верхнева каубова Обіжна артеріи.
А.а. pudendae ехtегпае.-Надвіриl (З0В
нішні) сороміТl1і артеріІ.
А.а. scrotales anteriore~ -Передні калнт
кові артеріІ.
А.а.lаЬіаlе! апtегіогes.-ПереДНі губнІ
артсnіі.
Натl іпguіпаlеs.-ПаХВИllні гілки.
. А. р r о І u n d а f ето r 1 В.-Г JJ 11(j О Н а
(' т е г н о В а арт е () і я.
А.
сіСІІтІіеха
femoris mediaUs. Cepe;urHHa обіжна ('тегнова артерія.
Ramus suрегfісіаlis.-Поверхнева гілка .
Ramus РГОfuпdus.-ГЛИ(іона гілна.
Rашus acetabuli.-Панівкова гілка.
А. circumrIexa 'етогі! lаtегаliS.-БіЧIlU
обіЖllа стегнова артерія.
НатІІ! ascendens .-ДогіРIlЯ гілка.
Ramus desсепdепs.-Додільна гілка.
А. perlorans рrimа.-Перша проннзна
артерія.
А. nutritia lemoris superior. Верх
кл (торішня) ;tШDl\а
стегно ва
ар·
терія.
А. perforans sесuпdа.-Друга пронизна
артерія.

А.

perforans tertia.- Третя

ПРОllllзна ар

терія.

А.

nutritia Icmoris іпfегіог.-Нижня (до
ліmня) живна стсгнова артерія.
Наті muscularcs.-1\I 'яснсві rL'1HH.
А. g с n u s и р r ста. На n в 11m а ко JJ і н н а арт ері я. Наті musсиlагсs.-:\I'ЯГllеві rl.'1KJI.
НатІІ! sарhепus.-Схована
(сафеllна)
гinка.
Наті агtісulагеS,-СУГ,'Іобооі гі.'Іки.
АРТЕ

Л. ~еПІІ sUJ)('rior lаlсгаlis.-l;іЧllа верх
ІІН (торIШІІЯ) артерія 1;О,'Ііна.
Л. иеПІІ superior теdіаlis.-СереднНІШ
верхня (горіШIІЯ) кодінна артерія.
Л. genu теdіа.-С('реДIIЯ коліШIЗ ар
терія.
А.а. suгuk~.-;ІIІ'fJ\Ові арпріі.
A.genu Inferior lЗtегаlls.-~ічна IIіІЖIIЯ
(долішня) ноліlllШ nрПрlll.
А. genu іпІегіог т('dі~\іs.-СеРt·i,tИНl([l
ІШЖНЯ (:10;lіШІІЯ) КО.'llIlШI :tртеРIЯ.

а'1е,I".

(А. recurrens ІIыliss роst\·гlог).-(ЗаДlIR
поворотна ве.ли"ото~iJJкопа артерІя).
А. recurrens ІIыliss апtегlог.-П .. реДIlЯ
поворотна ве.ликогомL'Ікова артерІя.
А. malleolaris anterlor lаtегаlis.-БІЧIlU
оере:tRЯ
КО;Jодочнова артерІя.
А. malleolarls anterlor medialll.-Cepeдинна передНЯ нолодочкова артерІя.
Rete malleolarc m ..dial ... - Серединна
колодочкова сітка.
Rete таllеоlаг(' lаtегаlе.-Бlчна коло
дочкова

('ітка.

А.

dorsalis реdіs.-Дорга.llьна lІожана
пртерlя .
А. tarsea lаtегаlis.-Бічна заПJIеснова
артерія.
.
А.а. tarseae теdіаlеs.-С('реIlИllнl
38ПJJеСІІові зртерil.
А. агсuаtз.-Дугона

(.'1укова) артерІя.

Нсіе dorsale pe(lis.-дорга.1ыla ножана
сітка.

А.а.

meLatarseae

П.lеснові

А.а.

артерil.

Hamus

ргоfuпdus.-Г.llибока
гі.;IІ(:\.

plantaris

підошв 'яна

А.

dогsаlеs,-ДорСОJlbRI

артеріІ.

digitalt's dorsalcs .-Дорсальнl паJlb

цевl

IIынІ

За .. ""
ІІlлко.а а,те,I".

,o.lerlor, -

.е ••• ото-

Ramus fіЬulагіs.-Малогомlnкова гl.'1КЗ.
Л. регомеа.-Малогомlnкова артерія.
А. nutritia ІіЬІІlо('. МаЛОГО:lllnкова
живна аптеJ1ія.
реrfогапs,-Пронизиа гl.ІІИ8.

Ramus

Нати! соmтuпісзns.-3JJУЧllа г1лк8.
А. шаllеоlагls postt'Тior lаtегаlіs.-Шчяа
заДIfЯ "О.'Іодоч"ова артерія.
Rаші саlcапеі lаtt'гаlеs.-Бічні ступа
нові

А.

А.

гl.'ІIШ.

ПІІігіііа tіhіае.-Ве.1яногомlnкова
живна артерія.

шаlkоlагіs

РС;tИНIfЗ

А. POPLITEA.-ПЩКОЛlННА
РІЯ.

ко

posterior mediaJis.-<;:('-

:ш;tIlЯ

ИО.l0:10чнова

артеРІЯ,

Наті сзlсап!'і l1ecliales.-ССрС;t1ll1ll1 гту
паковl

Нсіе

гі.'ІI"'.

са1сапеuт.-Ступа"опа

А. рlаllіагі~

сітка.

шС'(liзJis.-С!'рс;tНlша

пі.-

;tOUlB .ІОНІ арт('рія.
.
Rашus РГClrU\нlus.-Г.ll16<JIШ 1'1.11;:):
RШIlU~ suр,·гfkіаlis ..-ПО~[·РХIl('ва г..,~a.
А. plantaris lзt{'гаlls.-JjIЧI13 пІдошв я1\:.1 ЩJТсрія.
Arcus рl:шtзгіs .-І1іДОШIІ 'ЯНn . дугu., ,
А.:'. \I1et:.ltars!'a!' рl:JIltаг!'s.-IIIДОШU ЯІІІ
IІлеГllOві артсріі.
.,
Н:l\l1і р('гrClгаllt('s.-ПРОIllI:"!1 ГI.Н;lI.,
..\ ,а. (І il!ital!" р 1'1\1 t:.lrt·s ,-11 1,'1С1 ШІІ ЯІІІ
lІа.1"Ц'·l1і артерН.

Venae. -- Веп.
ЛЕГЕНОВІ І V. аnaliсоli сосhlеае.-Веиа CJlвхаКО801'0 К8нааьци.
ВЕНИ.
І
pu1moвales dеxtraе.-Правї .. еге· ' ВО!ЬUI V. jugularll infeМor .-Нижня (,.0-

VИ"АИ

V.v.
_І

'UL_O"ALES. -

веН8.

V.v. pulmonales sinistrae.- ЛівІ

леге·

неаі вени.

V.V. CORDla. -

ВЕНИ СЕРЦЕВІ.

а..... согоаагllll.-Зато..

818.Є".

V. eord1s тар •.-Вмика серцева вена.,
V. poateтlor ventriculi. аlпіаtгі.-Задня
века лівого

4іmня) БУJlьБа яремноl вени.
Plєxua pbaryngeus.-Горлове плєтн8О.
рbaryпgеас:.-Гораові вевв.
mепіпgеае--ОбоЛОIІНОlІозкові вевв ..
caoali~ pterygoldei (Vidii).-B.B.
криауватого 'канала (Biдieвoro).
V. Iіnguаlis.-Я3ИКОВ:І вена.
V .v . do~les Нора e-СпиВПО'RaIIкові

V.v.
V.v.
V.v.

вени.

ПlllYночка.

V. suыпguаli~.-під'язиковаa вена.
V. оыlоаa atrli sinistrl (М8ГShаШ)'-j' V. comltans n. hypoglossi.-Су!1рRЖН8

Коса вена півого передсердя (МарПIR'
лова).
Li ..... v. c~vae slпistraе.-Звязка (в'наок)
аlвоl ДУDЛавоl вени.
у. eordia medl •. -Середня серцев!' 81"11а.
V. cordis parva.-Mana серцева B~lfa.

V.v. cord1s

апtегіогes.-Передні серц"ві

веии.

V.v.

согdіsmіпіmае.-НІІlhlенmi серцеві

вена

під'язико"ого нерву.
suрегlоres).-(Верхнt
(гор\шві) 1ЦИ'fові (боРnВl:ові)
вени.

(V.v. tbyreoideae
V.

stemос}сldОП1:1stоfdео .~Грудвнио

дужково

ПROJ;QВ>J

Slaa••ur.,

mаtrl'.-З8ТО.И

VИ"А
САУА SUРЕRІОR.-ВЕ'ХНЯ
(ГОРІШНЯ) ДУПЛАВА ВЕНА.
У.У. А"ОМУ_АЕ DEXT АА ЕТ &1 "І·
aTRA.-ПРАВА ТА ЛІВА ВЕЗИ"ЕН·
НІ

ВЕНИ.

V.V.th~eoide8e іпfегіогеs.-Нижнl (ДU'
.іа1швI) щитові (бораакові) вени.

V. thyreoidea

ima.-НаЙГлибша щитова

(борпакова) пен •.
Plвua tЬугеОИdUІ іmраг.--Непаристе
lЦ1ІТове (борпанове)

larynаеа

пnетвllO.

inferior .-Нижия

гораянкова

V.v.

(доnішвя)

вена.

thyrolcae.-Вснн

підГРУРІІноl аа·

40811.

V.v. perlcardiacae.- Осердн1

(перикар·

діані) вевв.
рЬгепlсае suрегіогes.-Верхні
рlшні) діяфрагмальні вени.

V.v.

V.v. medlaat.inales

апtегіоres.-ПередИі

таIПJDаМа іпtеmа.-Внутрішня (се·
редова) грудна вена.

Підшку

V. v. lubcutaneae abdominis. рові

вевв черевні.
V. eplgastrlca suретіог.-ВерхRЯ (1'0рішвя) надчеревна вена.
V. lntercostalls 5uprema .-Найвища IDЖ-

ребро.. • вена.

JUOULARIS

редаві) вушвl вени.

SlnU5 oceipitalis.-ПОТlUlнчна аатока.
Plexus Ьаsilагіs.-ОсноRне пnетвво.
Slnu8 sagittalis suрегіог.-Верхвя (roріШНJi) ("8гітanьна ~aTOкa .
SІПUІ sag1tta11s іnfегіог.-НиЖllJl (цоаіш
ня)

сагlтаnьна

автока.

Sl.пus rectus.-Проl:Т8 3 тока.
Slnus petrosus tnrerlог.-Нижня(горіlDllJl.
Y.ll1І 'яввета

аатока.

Sinua petrosus superior .-Ве,хня (1'0рішВJI)

КlІм'янвета

автока.

Sinus саvеmоsus.-Печерна аатока.
Sious intercavemosus апtегlог.-Переnпя
затокв.

Sinus intercavemosus
lІіишечерва

роstегlог.'-ЗаДJlJ\

затока.

Sinus сlrculагls.-Цнркуаярна
кOJIОва

(KPYl'Oвa)

аатока.

Н::шшувато

Slnus !tpbenoparlctalis. -

тім 'яна затона.
Venae dlplolc8e.-ВeRlI мєжвnласні.
V .dlploica fгопtali~.-ЧOJlОва иежнпnа
етна
вена .
V. diploica tem{),>rall; antcrior

lUIt

вена.

У.

Sinua traпsvеrsus.-Пооеречна затока.
Confluens sіпuum.-Збіг заток.
V.v. audltivae lпtеmае.-Внутріmні (ее·

IІlашмерна

(го·

серединні вени.
V.v. broncbiales аlltегіогеs.-Переднl
броп1Jшьнl вени.
V.V. tb:racbeales.-ТрахеоnЬні веRИ.
V.v. OЄlOpbaIeae.-CTpaBoxiДHI вевв.
V. vertebralll.- Хрeбeтmmoва вена.
.... cervicalla рrofuпdа.-ГлНбока шийна

V.

T8e,.01 ....

• 0801 0110.011.11.

BeRJI.

V.

вена.

У. l,lгупаеа suрегlог.-Вrрхня (горіDOlЯ)
горnянкояа ве .. :!.

вискова

межвпnасна

век

-Пере.l

....

V. d1ploica temporalis polterior .-ЗадНІ.
вв("нова

IІСЖИПOJаства

V. diploica
IКІІпnасва

Em1ssarium
Emlaurlum

вена.

осеіріtalis.-Потиаична

1Іе

вена.

рагletаlе.-Тім'ява відтока.
mаstоldeum.-Пкпкова від

тока.

Em1saarium condyklideum .-Ввросткова
І"ТЕАКА.

РІШНЯ (СЕРЕДОВА)

-

ВНУТ·

ЯРЕ_НА ВЕНА.

ВоlЬоа venae jugularis superior.-Bepx·
ня горішвn буnьба яремноl вевв.

відтока.

Emlssarlnm

occipitale.-ПОТllЛllчна ВiJI

тома.

Rete

сапаН. bypoglOS8i.-Сітка' Юlнм8с

під'яаикового верву.

ANGIOLOGIA. VENAE-ЛНГЮЛOl'JR. ВЕНИ.

R"
foramlall ovall8.--сІтка
аІр1С8 (отвору).

o8lUlЬBoI

Рle1Шa уenОlШ саrotldеш lnternUI.Вsyrplшвс (cepeROBe) сонве венозве
(.еnе) Menrвo.

УЬ8е c.,..rl.-......I ве ••.
V.v. cerebrl superiorea--Вepxвl (roрішвl)
1І08ковІ

вео.

V.cerebrl тесІіа ·--СеРejOlllIlОЗКОва вева .
V.v. cerebrl 1nfеrіоrеs.-Нижиі (до.пlш
вІ) lІозкові вео.

8uрeriоres.-Верхиl (1'0рlшві) 1І080чкові венв.
У.у. сvеЬеШ іntеrіоrea.-Нижиі (ао
nlшиі) мозочкові вени.
У.у. cerebri іпtеmае.-Сереnовl (внут
рІшнІ) 1І08ковІ вени.
У. cerebrl тара (Gall'"I).-Вenвка 1103-

V.v. cerebel.li

кова

lІ('на

(Га./1енова).

У ••ерН pellucldl.-'8ена

прозороl ое

рentНКІІ.

У. tеrmlпаlll.-Кіацева вена.
У. basalis (Rosenthali).- О,:новна вева
(Розентвnева).
V. chorloldea.-Вена жилnвоl обcJ.понкв.
У. nрЬtи trпотепlnиеа. - Очно-мозково·
06o.noHвa вена.

V.ofb •• lmlc. _,erlor.-ВС':lв,.(rо,lшв,,)
о .... в,в •.
У. П8IОfroпtаlis.-Носово-ronовва вена.
У. ethmold8lis апterіоr.-ПереДНR
ре
ШЄТIIJI8

реше-

вева.

V. lacrimalis .-Співна вена.
V.1/. musculares.-М·ясневl вени.

У.у. vortieoSde.--Закрутнl венв.
Р05tеrіоrеs.--Заднl вlАкові

V.v. ci1iares
веви.

V.v.

сШares
кові вени.

V. centralis

апtеrіоres.-ПереДнl

вій

rеtіпае.-Uентрanьна

вена

сітківки.

V.v. eplscerales.-НаДСlQIераnьиі вени.
V.V. palpebrales.-ПовіІ'ові Bekв.
V.V. conjunctlvale5 апtеrlоrea.-Перt'диі
сооnучничиl

вени.

V.v. conjunctlvales

роstеriоres.-3аднl

СDоnучиичнl вени.

V. ophtalmica

interlor .-Нижня

(до

nIlШВЯ) очна вена.

У.

'ACIALIS CO • • UIIIIS. -

У.

l.cl.111 ao •• rlor. -

ЗАГАЛЬ

НА ЛИЦЕВА ВЕНА.

•••••

0.,............

У. впиulвrіа.-НУТОва вена.

V.v. Zroпtales.-Чonові веви.
V. supraorbitalia.-НадорбіТ8nЬва вева.
V.v. раlреЬrиlеа superiorea.-Bepu1 (1'0plmвi)

labialis

suрeriоr.-Верхвя

(ropilllllll)

V.

1аЬіаlЬ

lnferior .-НиlКИя

(дОUll8ul)

У.

l.cl."1 , ...erl.r-38•• " •••е.. н ••.

ryбив

повіковІ

веви.

вена.

ryбва вева.
V.v. mauetericae.-ЖуАві .еви.
V. У. puotldeae anteriores .-Передві коnOBymвi .еин.
•
V. раlatШа.-Підиебінва вева.
У. luЬmепtalіl.-Підборlдва вена.

У. У. temporales luреrfісіаles.-Поверхневі ВlІскові вени.
У.У. aurlcuiarea кпterіоres.-Передві.у
шні веви.
У.у. parotldeae posteriores.-3aaнl ко.по
вушні веви.

V.v. artlculares mапdіЬulaе.-Суrnoбовl
иижньощenеоові

(доnіmвьoщenепові)

вени.

V.v. tУlDрапісае.-l?убонцеві веви.
V. stylomastoidea .-ШIl.10ВО-ПВDКОва ве
на.

transversa

У.

fасіеі.-Поперечва mщева

вена.

V. temporalis

medlа.-Середня ВВ·'КО88

вена.

Plexus

pterygoideus.-кр.вувате

пnе

тиво.

У.". теіПІе8е шеdiае.-Сеl·едві мозково
оболонні вени.
У. у. t emporales рrofuпdaе.-Гmrбокі вис
НОВІ

V.

вена.

V. ethmoldalis p05terior .--Задня
ТJIВa

У.

66

веин.

thyгeoldea superior.-ВерХШІ (roрlшНЯ) щитова (борпакова) вена.

J ua

У.
ULARIS EXTERJlA ' - НА
АВІРНЯ (ЗОВНІШНЯ) ЯРЕ_ИА ВЕНА.
У. pccipital1s.-ПОТВJJи_а

вева.

V. auricul.'\ris posterior .-Задвя

вушна

веиа.

У.

jugularis IInterior.

Передня аремва

вена.

Arcus ven05u,
яреllИа

juguli.-ВеВО3П8 (вениа)

дуга.

(V. mediana

соШ).-(ПpilсередJlЯ IIJII8иа

вена).

V. transversa
патмовв

sсарulре-Поперечиз ;П"

вена.

У. SUВСLАVІА.-ПЩАУЖКОВА ВЕНА.

V.

thОl'llсоасroшіаlis.-ОrpУдJlо-барко

во

вена.

V.v.

tl'llпsvеrsзе соШ.Пооеречві П1118-

ні

вени.

•. -Оо . . . . . . ..
V. thorac:'ll1s lаteral1а.-Бlчв. orpYJ1118
вена .
".v. со5tО8хШаres.-Реброво-пкхвові
У . •:lII.rl

веви.

V.v. thoraeoepigastrlcae .-ОrpУДВ0-11811черевні веви.

Рlехш
ве)

"'enosus шашШаt. .-Вевозне (.еи

гpyuвe

пnети:во.

шві) восовl веин.

V.V. Ьraсhlаles.-Пnечевl BCВII.
У.у. radlales .-ПроJdвеsl (pa)liJUOoвi) ВЕ

~1шв1

V.V. u1nares.--Ліктеві веви.

У.У.

вasвles extemae.-llaдвlpвi (зовві

У •..,. P.lrebrales 1nferiores.-НllIIUIi (110по.lконі веви.

ви.

\!'IGIOLOGI \.

\
\'.

VЕN.Н:-АНГIOЛОГІR. ВЕНІІ.

серЬаІіса .-ГОnОВНI! IІСllа ПJlечева.
серЬаІіса 8ccessoria .-Додаткова го

.10вна вена.
basilica .-Основна вена пnечева,
\О' .mediana. cubiti.-ПрнсереІІНЯ 'liкreBa
У.

вена.

(У. mediana аllНЬгасЬіі \ .-(Присерецня
переДПJIечева вена).
(У. mediana Ьаsiliсз). (Присередня
ОСНО8НЗ

вена

• ,

ПJlечевt').

\ У.

mediana серhаliса).-(Прнсере~ня
гоnовна вена лnечева).
.~
Псtе venosum dorsale mапus.-Дорсаnь
на венозна (венна) сітка рукн.
\'.v. іпtt'гсаріtulагеs,-Міжгоnівчасті ве
ни.

SUl'егfiсіаlis.-Пu
верхнева венозна (Rенна)~оnоння :tyra.

.\rcus volllris vcnosus

'rcus "olaris venosus ргоfuпdus.-Гnн
бока венозюl. (.. спііа) ;tС:ЮННfJ ІІуга.
\'.V. digitales volares communes-3aranbні п~льцеві доnонні вени.
mеіасагрсас dоrsalеs.-Дорсальні
п 'ясткові вени.

\'.v,

V .v. mct.acarpeac vоlагсs.-До.'IОнні n 'я
сткові вени .
V .v. digitales volares рrovгіае.-в''1асти
ві пальцеві ІІоnонні вt'ни.
dіgіtаlеs,-Паnьцеві
нозні (венн і) ДУГИ .

Arcus venosi
У.

НЕПАРИСТА

AZYGOS, -

АС-

рекова

діяфрагмаnьна

v ....

раnьні)

вена.

ни.

ехіеmі.-На
двірнІ (зовнішні) хребові венозні (вен
н!) мстива.

Plexus venosi vertebrales

Plexus vt'nosi vt'rtelJrales anteriores.Передні хребові веНОЗНIІ (венні) ПJlе

УЕНА

РОRТАЕ.-ВОРОТЯНА

Задні хребові венозні (венні) п.'1етива.
~lexus venosl vertehra!es intemi.-Cepe-

ново-чепцева

вена.

рапсгеаtїсае.-Підm.'1}'НКОВО-зano
зовl вени.
V. іІеосоІіса .-Нnубово-ободова вена.
V.Y. соІісае dсхtгае.-Праві ободовІ ве

V.v.

V. соІіса mеdіа-Середнл ободова вена.
V. v. pancreaticoduodenalt's.- ПіJ11llllУН
ково - дванадцятнпanокишновl венН.
V.v. duоdепr.lеs.-ДваиадцятипanоКRШ
V. mesenterica inferior.- Нижня (доаіш·
ня)

нена

вt'llОзні

n''Ie-

ven058 vertebrarum .-Хребові

ве

нозні (веині) сітки.
lопgіtudіпаlеs.-Поз1I08жні хребові 38токи.
\'.v. іпtеrvt'rtеЬгаlеs.-Міжхре60ві вt'ии.
V.v. spinaks ехіеmае апtt'гіогes.-Пе
редні надвірні (зовнішні) спинно-~оз
ковІ вени.
\'.v. spinales extemat' роstегі(Jгеs.-3аn
ІІі надвІрні (зовнішні) СПНlшо-мозкові

довоl

кишки.

suреrіогеs.-Верхиі
(горішні) гемороlдаnьні вени.
V. liепаlis.-Косова вена.
V.v. gasl.ricae breves.-nopo'!'l:i ШІІун
нові вени.
V. gastroepiploica sinistra .-Ліва DIIIУН-

V. baemorboidales

ково-чепцева

вена.

V. суІНса .-ЖОВЧОВО-Nіхурова вена.
Vena umЬШсаlis,-Пупова вена.
Ductus venosus (Агапtіі).-ВеНОЗНИ8
V.v.

прохід

(АрантіІв).

paгumbilicales (Sарреуі).-Ноаопу·

пові вени (Сапеєві).

УЕ"А

ILIACA COMMUNIS

-ЗАГАЛЬНА

КЛУБОВА 8ЕНА.

V. 58cf:l1 i~ media .-,-Середил

ИРИЖОВІІ

вена.

Sinus vertebrales

У. ьу,ос •• tr1с •. -ПI ... е,еа •• ае ••.
superiores.-Bepxвi (го
рішні) сіДІПІчнl вени.
V.v. glutaeae іnlегіогes.-Ннжні (доліш
ні) сідничні вени.
V.v. obturatoriae.-Затуnьиі· вени.
V.v. 58crales lаtегаlеs.-Бlчні КРижові

V.v. glutaeae

вени.

оени.

"'.у. spinales іпtегпзе.-с'еРt';(ові (внут
рішні) ('ПUIІНО-JIО:JIro" і ""ІІИ.

оточини.

V. соІіса sіпіstга.-Ліва ободова вена.
V.v. slgmоіdеае.-Вени СИПlуватоl обо

тнва.

НеНа

ВЕНА.

V. coronaria ventriculi .-ВіJщеоа mnУIІнова вена.
.
V. mesenterica superior .-Верхня (го
рішня) вена оточини .
V.v. іпtеstiпаlt's.-nиmкові вени.
V. gastroepiploica dextra .-Права mnун

(венниА)

тнва.

Plexus venosi vertebrales posteriores.xp('(joBi

"орінці.

V.v. Ьераtісае.-Псчіикові вени.
V.v. rепаlеs.--НllрКОві веНIІ.
V.v. suрrагепаlеs.-Надниркові ВСВІІ.
V. spermatica .-Сім 'яна вена.
V. tеstісulагіs.-Rєчкова вена.
V. ovarica .-RСЧllИкова вена.
Plexus раmріl1іfогmіs.-Виноградне ПJlе
тиво .

кові вени.

Ьаsіvеtr~Ьгаlеs.-Основохребові ве

Довl (внутрішні)

вена.

lunibales -Поперекові вени.
Radices vіsсеrаl~s.-Осере~l\ові (віспе·

вена.

intегсоst.ales.-Міжре6рові вени.
Нато. dоrsalis.-Clшнна гілка.
Ramus sріпаlis.-Спннно·МО:lкопа гіnиа.
V. v. oesophageae .-Стравохідні вени.
V.v. bronchiales роstегіогеs-3аItні бронхiJLnьні вени.
V. lumbalis аs('епdепs.~Догірня попе

V.v.

V.v.

Radices parietales -Пристінні корінці .
V. phrt'nica inleriof .-Нижня (дo.nішня)

ни.

ВЕНА.

V. Ьеmіаzуgоs.-Пі.шеuариста вена.
V. berniazygos ac~cssoria .-Додатиова
півнепариста

У. САУ-А ІNFЕRІОR-НИЖНЯ (до
ЛІШНЯ) ДУПЛ\ВА ВЕН\.

V.

ШоlumЬзliS.-К.'Jубово-поперекова
вена.

.\NGI'.)LOG~A. VENAE" - ."НГI()лог.lfI. ВЕНИ.

I'lexus !l8cralis
жове

апtеrіоr.-Пср. !,\НЄ К(:'іі

Wlетив().

haemorrboidalis.-Гемороlдаllьне

I'lexus

плетиво.

"lexus vcsicalis.-МіхУРове плетиво.
Plexus рudеПdаlis.-СороМітне плетиво
V. d 'rsalis репіs.-Дорсальна прутнева
вепа.

V.V. profunda~ репіS.-ГЛИбаJd прутне
ві

вени.

V,'''. dorsali~ сlitогіdіs.-ДореаЛЬНі СІЮ
батневі

вени.

V.v. profundae сlitогіdіs.-Г.'1Ибоні
ботиеві

сно

вени.

V.v. utегіпае.-Уразояі вени.
Plexus utегоvаgіll<lliS,-УР83ово-піхв 'я
ІІС

ПДСТИRО.

V. 11aemorrhoidalis
IІUРОїдальна

теи із .-СереПНJI ге

вена.

У.У. huemorroldales jnferiore~. - Ниж
ІІі ;ЮЛИWні г .-моr,оЇJlа.lьні вени.
У. У. scrotales po~teriorcs .-3а;хні налит
кові веии.
У. 111.с. tllttгп •. -Н.а.l,н" (зо.нIШRR)
К.ІІуliо •• вена,

V ... рі.

~strica іТ'f~гіог,-Ннжнн (долішя)

надчерсвна

вена.

\'. circumfJexa

Iliот ргоfuпdа.

-

Г.'ІИ'

БOl:а обіжна НJIy60Ba вена.
\о', fсmогаlis.-Стегноьа BrHa.
"'.v. dorsales репіs S\lЬсutзпеае.-Пі;l
wl'ypoBi дорсальні прутневі вени.
V.v. 5crotales апtегіогеs.-Передні
литкові вени.
V.v. рudепdае ехіеПlае.-НадвіРliі (зов.
нішні) соромітні вени.
. ..
V. epigpstrica suреrfісіаl!s.-Поверхне

"<1-

ва

надчеревна

". saphena

Вена саteиa
\схована) додаткова.
V. cirrumflcxa Ш\lm superficialis.Поверхнева оБІжна НJIубова вена.
V.v. сігсumПехае femoris medinles.
CerH:ARHHi оtlіжні стегнові веии.

, V. saphena accessoria. -

V.v. cirrumflexae temoris laterales. БічнІ ОбіжНі стегнові вени.

V.v. соmіtапtеs. - Сyupяжні вени.
V.v. protundae temorls. - Глибоні cтef'
мові

вени.

V.v. регtогапtеs. - Пронизні вени.
V. saphena рагуа. - Вена сафена (схо
вана)

У.

мала.

Стегно во

femoropopJitea. -

ліllна

- піJUCO

аена,

V.V. регопеае. - Ма.10Г\Jмі.лнові вени.
У. v. tibiaJes posteriores.- Задні велино
гоміДІшві вени.
У.У. tibiales апtегіогes. Передні вс
.1икогомі.іІкові вени.
Нсіе venosum dorsale pedis. - Дорсальна
ножана венозна (венна) cin-a.
Arcus ven/)sus dorsaJis pedis. - Дорсаль
на ножана венозна (венна) JIYI'8.
V.v. digitaJes communes pedis. - За
гa~bHi НОНС1ні пальцеві вени.
У, \'. metatarseae dorsaJes pedis. Дор
садьні ножані плесновl венн.
V.v. іпtегсаріtuJагеs. - Міжroпівчacrі
вени,

Неіе vrпоsum pJantare. пеН03113 (венна) сітна.
Arcu~ venosus plantaris. венозна (венна )дуга.

ПіllОWВ 'ИНІІ
Підошв'ина

V.v. metatarseae plantares.- Підошв'оі
плеснові

вени.

V.v. digitaJes pedis dorsales. -

Дорсаль

ІІі нонсані 08JIьцеві вени.

яена.

таgnа.-Вена сафена (схо

Systema lymphaticum. -

пальцеві

вени.

ЛімфатJI1Пm (паоОROва) овоте_а.

VASA LIMPHATICA. -

Vз~а аffегепtіз. ПривідниКR
фатичні (пасонові).

Vasa Jymphatit'a superficiaJia. -

Vasa etferentia. -

ЛІМФАТИЧ-,
НІ (ПАСОКОВІ) ЖИЛИ.

П()
верхнеlil лІмфатичні (пасокові) жили·
Vasa lymphatica ргоСuпdа. - Г.1 11 бо ні

пімфатині (паСО"ОВі) за.103И,

Truncu5 jugularis. Truncus subcJavius.

ЯреllНИЙ стовбур.
l1і;шужковнit

стовбур.

Truncus bronchomediastinalis dexter. Правий

Пї

V.v. digitaJes pedis plantares. ~ОWВ'ЯRі

lI:1на) ве.'!и"а.

бронхіяльносередстіННIІЙ

8ивіДІІИКИ

лімфа

тичні (посонові).

SuЬstапtiо

corticalis. -

лiJI

l,oVtJB'

суб

станція.

SuЬstапtiа medullari~.

-

1\І03НО88 суб

стаllція.

HiJus. - Ворота.
1.ymphoglandulae occipit;lJes. _lичні .'!імфаТИЧllі

(uзсонові)

ПОТІІ
38JIОЗ8.

Ductus Iymphaticus dexter. -

LymрhоglапduJае aurlculares )ЮІІtегіо
res. - Заllні вушні пімфатичні (оа

Ductul tboraclcul. -

О"'У"' •• п,охlд.

LvmphoglanduJae
-res. - Передні

Truoci lumbales. -

Поперекові стов

стовбур.

лімфатичний (пасоковий)

Правнй
прохід.

бури.
Тruncus

intestinolis -І,"ш~овий стовбур.
Cistema сЬуІі. - Цистерна !ІтІопочи\ІИ
(~Lпуса).

Limphoalandulae. ,соновІ) 30.103".

Лімфатичні

(па

сокові) запози.

сонові) за"оаи.

;llпісulаГб -d •• t~r:,:;·
вупn\і ,1імфатичнt (па

Lymphf'glandolae suЬmахШогes -

Під

щелепові лімфатичні (пасокопіраП0311.

Lymрhоglапdulае faciales рrotoпd8е. -Гnибоні nицеві лl~фатичні (П8сонові)
залози.
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Нo.nо
.ушві nblфатичиі (оасокові) аа."Оан.

Lymphol)aodulae parotideae. -

LymРЬО&lliпdulае cervicales luperficiaІ •. Поверхневі швйиі .ліфматичні
(оасанові) аа.лоан.

Lympbollandulae cervicales рroІundве
luperiores. - Верхні (горішні) г.ли
бою

l11118иі

.лімфатичні

(оасокові)

запоав.

LymphoaJandulae cervicales pгofundae
inferiorea. - Ниисвl (до.п1шві) г.ли
бою

I11118ні

nімфатичнl

(оасокові)

aIUIО3в.

LympboaJandulae linвuаlеа. - Яанковl
.. blфатичиl (оасокові) запоа••
Lymphollaodulae ахШагes. - Пахаові
nімфатичні (оасокові) аа.лоаи.

Lympholl8ndulae subscapulares. - Пі),l
...ооаncові .лімфатичні (паСОROві) 38nоан.

Lympbollaodulae pectorales. -

Огрудвl

.пblфетвчиі (оасокові) аа.лоаи.

Lymphoglandulae eplgastr1cae. черевві .пімфl'тичиі (овеоковl)

Нl'д
38.л0311

Lympbogll'ndulae cubitales superficialеа. - Поверхневі ... ООеві nімфатичні
(оаеокові) за.лозн.

Lymphoglandulae cubit1'les profundaeГ.либокl .лl!1тевl .лbtфатичві (о&сокові)

а».поа•.
LymphogJandulae traeheales.· -

Тpll
за.лози.

хейні .лімфатичні (оасокові)

Lymphoglandulae

Ьroпсhіаles.-Бронхі

яm.ві .лімфатичні (оасокові) за;l03Н.

Lymphoglandulae intercOstales. -

Між

реброві .лімфнНчні (пзсоковl) аа.лозн.

Lymphoglandulae ' medlastlnales . posterior.. - 3адві середстінні .лblфа
тнчиl (пасокові) за.лозв.

Lympboglandulae medlastinales anteriorea. - Передні середстінні .лімфО
тичні (noroKoBi) З0.ll0ЗН.
Lympboglaodulae iernalea.-ГРУДIІІ~вні
.пімф тичнl (пагокою) за.'J03И.

Lympbollaodu1ae

Шасае.

-

.лі.фетичні (посонові) зз;хозп.

Lympho.landulae lumbales. -,

К.лубові
Попере

кові J1lJlфатичнl (П8еоковl) а".103Н.
НУТРЯllі

Lympbogloodulae coellpctle. -

.лімфатичні (оасокові) 38;103И.

Lymphoglandulae
res. Верхні

gastricae

(горішні)

superio-

m.лУНl>овl

.лімфатичні (оасокові) 381103В.

Lympboalandulae gastricae inferioresНижнІ

тичні

(до.лішні)'

(оасокові)

m.лункові

.лімфР

3N103B~

ЬероНсае. Печ ін
кові .пімфаПlчні (оаеОК08і) аа.лозв.

Lymphoglandulae

Lympboglandultle panereaticolienales.Пtlнкреотичнокоеові .'1імфвтичні (ПІІ
сакові) 38.1103И.
Lymph.glandulae mesentericвe. - .,1:ЬІ·
фвтичні (пасокові) 38.лози ОТОЧIlНИ.
Lymphoglandulae mt'Soeolicae. - Лім
фl'тичні (пасокові) 3РЛОав обо~овоі
оточиНJI.

Пі.1черевні .ІІімфвтичніЙ (пасокові) ззаозн_
Lymрhоglапdulзе sзсгаlеа. КРlllкові

Lymphoglandulae hypogastricae. .пімфатичні (пасокові) за;lоан.

Пахви" ні Jlімфатичні (пасокові) за.л0311 .
Lymphoglandulae subingulnales superfieiales. - Поверхневі підnахВИllllі
'

Lympboglandulae iOl\llnal('s. -

.'1імфатичні

(пасокові)

33;103И.

Lympb{ glandulae subinguinales profundae. - Г.либокі ПідпахtJlнні ;lімфа
тичні (оасокові) за;l0311.

Lymphoglandulae popНteae. - Підко
;tiHHl .л~фатичні (пасокові) зз.лози.
(Lymphaglandula tibialis anterlor). (Передня вen"коroмі.'1кова :lімфатич
ІІЗ (пасокова) за ... оза).

PLEXUS

ТИЧНІ

Рlех1lS

,.
,.
,.

ЛІ • • А
ПЛЕТИВА.

LYMPHATICI. (ПАСОК~ВІ)

jugularls. - Нре!llНС lІ.летиво.
axillarls. - Пахвове п.летиlJ(l.
manlmarius. - Грудне п.лет"во.
lumballs. ІІопеРl.'l(ове пш'-

тиво.

~

•
жове

,.

aorticus. п.,t'ПIВО аортовІ.'.
5aeralls medius. - г'('рI.'Дllr І:РИметиво.

hypogastгicus.

-

ПI;tчеревш~ 11.11('-

ТИВО.

eoeliacus. - НУТРЯllе П.llетиво.
IІlаеиз ext('rnus. 1 - Надвірн!:
«зовнІшнє) R.'1убове п;tетиво .
іпguіпulls.-ПаХВИ\lН(, .. П.lrпIВО.
,.
,.

NеШ'ОlОgi~ - HeBpoJlol'iв, н8.уха про нервов у
сиотему.
~ПVUI. -

Нерв (р.-ВУ).

GangJion. - ВУ.1М {i'--:ma}.
Substantla alЬа. - Бі.... а еубстанцiJI.
Subltantla lP'1sea. - Сіра субстанція.
SuЬstaDtla .еIaНпоsз. - Драгnиста субстанція.

Таепla telarUD1. Ткаиинна сте)lCJ(З.
l-~репс1іша ventrlculorum. - II1IIYHO'IКO
ва епендима (оБJtя:wlвка).

Suleul

lішlиDI

ventrlculorum. -

"очковий пограШI'JJJиА рівчак.

П1n)

Nucl('Ї

nervorum

головннх

сегеЬnl)іuП\.

-

Ндрм

нервів.

Nuclei orlglnl5. - Почuтнов! ядра.
Nuclet tcrmlnal('s. - Ніllц('ul ядра.
Rumus сотmипlсопs. - ::Jлучна гіmш.
ВаШUI unastomottcus. Нервова ІІНІІстомоаа.

Нати.

museular\s. - М 'яснево гі.лка.
Nervu. cutaneus. - Шнуровий нер".
~ervul artlculnrb. ,...... Суглобовий неРІІ.
РІ('ПІ nervorum Slllппllum. П.лстиво
СПНlШIIХ нервІв.

.:;',

Systema. nervorum centrale. - Цеитрa.JIЬИ8. нервова OJIСТ8ка.
Med!1l1a. spina1is. Pars cervicalis. - Шийна частина.
Intumescentia c('rvlcalis. -- Шийне потовщення.

Pars thoracalis. - OrpYJIHa частина.
Pars lumbalis. - ПОllерекова частина.
Intumescenti:1 luшЬаlis. - Попереков.·
потовшення.

CoIIUS medullaris. - Мозковий КОНУс.
Filum t('rminBle. - І-\інцева нитка.
Ventric"lus terminalis. -Ііінцевий ш.l'·.
ночон.
Fissura ш('dіапа allterior. - ПереЗНIJ

сеР('ЗИIIЮ1

Sulcus

щі.lllНа.

mediauu~

post('rior. -

межисереДИIІНllіі

рівчак.

Пере;Jнііі

Sulcus lateralis anterior. бічний рівчак.

ЗазніА біч

Sulcus Jateralis rost('rior- НІІА рівчак.

Sulcus intermedius posterior. '1е:t.исереднin

(Sulcu~

ЗаднШ

ЗазніІІ

рівч.ш.

inL('rl11ediu$ anterior). -

(Перез

ній МfЖисереднШ рівчак).
Fuпll-uli шеdullае spinalis. СШlНно
мо:шові ~IОТУЗНlІ.
Funicuius Bllterior .-ПерезніЙ IІОч·ЗОt>.
Funiculus lateralis. - Бічний ~(отvзок.

3аЗllій "IОтУзок.

Funiculus posterior. -

SECTIONES MEDULLAE SPINALISРОЗРІЗИ СПИННОГО

Canalis centralis. Substantia grisea

.

(."Тющія центра:lІ.на.

alba.-Перезня бі:lа

комісура (:туна).

СОJПіssuга
сіра

Перезня

al1t('rlur grisea. -

l;o)(l-ура

(з.'1ука).

3а;щя комісура

Gol11issuc'l post"riur. (:J.чна).

Columna.· grist"r\e. -

Encepha.lon. РОМБовиА

МОЗОК.

du

І а

о

11

І о 'І

g

а

t 8. -.::1

пр.середня

раміда

:Інета Сvбстанцїя (Ро.'lанзова).

~u("leus dorsalis (StiJ)ingi. Clarkii)..::10рсальне (':-Шlllllе) язро (Шті.lінгове.
1'.lapКOBe).

СітчаСТllR внт-

Formatio reticularis. _
Funiculus :шtегіог. вор.

П('р(';щіR ~!OTY

аок.

1-';JsсЇСlllus

ct'r('bros .... inalis апІеПог (ру.
ramidaJis anterior). - Перезній СШІН
IIОМОЗКОВIІЙ п'.-чсчок (пер('зній пфа-

:\! i;Ja.l Ь НІ'В).

I-'a~ciculus апіегіог propriu~ (Flecbsigii.Передній

в.lаt.'ТIІВНЙ

пучечон (ф:J.,);

ciriB).
FUl1iculu!> Jateralis. - БіЧНll1t )lOTYJOI;.
I-'asciculus cerebrospinalis lateralis (p~
rJnlidalis J:lteralis). - Бічний СІІШ'
IІОМОЗНUВllіі
;Ja.1bНllit)_

п\ чеЧОIi (біЧНIІЙ

I;asekulus (·ert·brospinalis. -

l1ip:l~II-

СПIfН\І',

Fascit:ulus al1teroJateralis
(Go\\"ersi). - П('Р(':lНЬО -

sup('rficiall'

Fascirulus lateralis proprius

(1-1('1

бічннй
чо" поверхнеВIІЙ (Говерсів).
В.·НІСТI1ВIfВ
гів).

біЧlllllі

11~'чечО\;

ПУЧf

hsigi-:-

(ф.l(,ГО

Funiculus posterior. - 3аЗlliil \ЮТ)-ЗUl'.
Fasciculus II:racilis (Golli). - Теll;JІТllиіі
пучечок (ГО,lіВСЬНI'Й).
.
•
I-'asciculus СUl1сзtus (Burdachl). - 1-\.1111І
пуч('чон

(БУІ);Jзхів).

Головний мозок.
Sukus lat('ralis aI1Lt'rior- рівчачок.

П('Р(':l ніlі

.

.

З:J:lIІІR БІЧ-

ний ріпчачон.

о в

- О:lІІвк:і.
Corpus restiform('. Funiculus IuIeгali~. Funiculus cunealu~. тузон.

Тu!JегсuluПl сіll('геuш.

Funiculus grarilis. -

.

~Іотузкуват(' ТI.lO_

БіЧllllil :\!отузО\ •.

н.11IННУВ8Т1111

-

:\!u-

СірllЙ горбоК.

Т('Н;J.іТllиR

111І11-

тузок.

- Брава.
Fibrae агсuаtзе exLerllae. ;JyroBi BO:lOHHa.
ПіраМЇДllе І

мозну)

Decussatio РУГЩl1іduПl. перехрестя.

S\1bstantia gelat\nosa (Rolal1di). - .:111;11--

Оliуа.

щiJIнна.

(довгастого

ВершО!:

JазньОго стовпа.

Sulcus lateralis posterinr. -

r а с т 11 Й М О З О к.
Fissura шеdіаllа роstегіог.-Зазнл при
середня n .'1нна.
Fissura шеd. \Па anterior. - Передня
Foramen raecum. - с.'1іпа дірка.
Ругаші" (l11edulac oblol1gatae). -

стовпа.

columnae posterioris. -

біЧНl,R

Муеlепеерhllоп.-ОСТ8Иtill МОЗ0К
(АО8Г8СТ.. мозок).
~I е

заЗНЬОГIJ

.\рех

t.j'uaТltli

Сірі СТОВПІІ.

RHOMBENCEPHALON. -

Columna anterior. - Передніlt стовп.
Columna Jateralis. - Бічннй стовп.
Columna posterior. - 3аЗllіА стовп.
Cervix coJumnae post~rioris. - ШИІ'

:\ІtlЗu'ІІ;ОВllіІ п\"чечок.

МОЗКУ.

центра;Iыlйй кaHa_l ..
сепtгаJis.-Сіра с,-б-

Comissura anterior

ОпВИ1ПІЙ ХОЗОR.

Пі·

Сlауа.

Надвірlf!

N LШRОLОGl,\ -

60

"ЕВРОJЮ~JII.

Роз-

Sulcu& limitans (fossae rhomboideae).-

l1ucJeare. - Ндерний шар.
Nuclt'us п. J;typoglossi. - J1дpo під'-

Fovea intl:rlor. - Нижня (долішня) я_а.
Роуеа 5uperior. Верхня (горішня)

Sectlooea

те.иll8е 01l10018а8е. Jl08raC:TOI'" .03КУ,

;;І:-и

Н'I!JЬе.

stГilLuш

АЗИНОВОГО

нерву.

Nucleus ,ambiguus. - Подвійне
Nucleus аlає сіпегеае. - Ядро

АДРО.
сірого

КРllЛа.

'rractus solitarius. -

Одинокий (солі
тарний) ш.'ІАХ (тракт).
~ucleus tractus solitarii. Ядро оди
нокого тракту (а'ІАХУ).
Tractus spinalis п. trigemini. - Спин
ІІИЙ ш.'ІIІХ (тракт) трійчастого нерву.
'i;ucleus tractus spioalis п. tri~emini.
Ядро СШtНного ШЛАХУ ТРійчастого
нерву.

Ядро тен

"ucleus funiculi gracilis. -

діТIІОГО мотузиа.
~ucleus fl1niculi сuиеаti.

-

Ядро клин

,"uclei latcrales. - Бічні
Nucleus olivaris inferior. -

Адра.
Нижнє (до

куватого

мотузка.

.'Іішнс) О.'ІИlІкове ядро.

Hilus nuclei olivaris. - Ворота олив
кооого
A;J.pa.
Nucll'us oli"'aris aecessorius шеdіаlis. СереДШ1ІІ1' додаткове оливкове АДРО.

Nucleus oIlvaris accessorius dorsalis. Дорса.'ІМII' додаткове оливкове АДРО.
Nuclt'i arcuati. - Дугові ядра.
Fibrae arcuatae intl'rnae. - Внvтрішні

(середові) дугові волокна.
"
Substantia rcticularis grisea. сітчаста

SubsLantia

субстанція.
fl'ticularis аlЬа.

часта субстанція.

-

Сіра

Біла сіт

'o'asciculus longitudinalis medialis. -

Се

рединний ПОЗ:lОВЖIlїЙ пучечок.
'Slгаtuш intcrollvare lешпiscі. Між
оливиовий шар петлі.
Oecussatio lешпіsсогuш. Пет.пьове
переХРN-ГА.

Corpus restiCorme. - Мотузковате тіло.
'.'asciculi corpus restiformis. - Пучечки
1ІІ0тузноватого тіла.

'o'ibгnI!' cel'ebellooli'\'ares.
оливко"і ВOJIOHHil.

'.'asciculi

pyrami(lall'~.

-

Мозочково
Пірамідальні

nt r

і с

u

І

us

Ч ет в ер т 11 іl

1.'''5sa

гhошЬоіdса.

q u

а

r t u s.

ш л У но ч О К.

-

Ромбув:lта загли

бина.

Pars inferior fossae гtlОшЬоіdеае (саlа
mus sсгірtОJ'іпs). - Нижня (долішня)
чаСТІІна ромбуватоі заглибини (пи
сарське перо).
Pars іпtеГШl'dіа lossae гhошЬоіdеае. '1ежисередня чагтина ромбуватоІ за
г.'Іибини.

Processus lateralis fossae rhomboldeae.Бічний закуток ромбуватоt заглибини,
Рап superior fossae rhomboideaє. Верхня (горішня) частина РО'lбува
тої

hypogloss с. -

піД 'язикового

Мозкові смуги.
Серединне згір·я.
Горбочок лице·

Striae medullares. Eminentia medialis. СоШсulus facialls. вого

Трикутник

нерву-

нерву.

Аlа сіпегеа.,

- Сіре KpItllO.
Area acustica. - ПQле слухового иерву.
Locus caerulells. - СИИЄ місто.
Теgшеп ventriculi quarti. Покришка
чет"сртого

ш,,1УllOчка.

Veh1m mеdullзгс postcrius. - Заднє
MO:lKOBe вітрlІ.'lО.
Таепlа ventriculi quarti. - С!ІІУиtК&. чет
вертого

шлуночка.

ОЬех. Загvвка.
Lamina chorioidea epitheialis. -

Жи

лова

епітеліАльна платівка.
Apertura medialis ventriгuli quarti (FoГl'mеп Mogendii). Серединна від
тулина четвертого шлуночка (Jlipкa
Мажвнді).

(Apertura lateralis ventriuli quarti).(Бічна відтулина четвертого шлvночка)

Fаstigіuш. -

Верховина.

•

lІеtепее,h8'оп.-З8АиIІ .010••
Ро n 5 IV u r о І і). Міс тон (В а
ролів).

Sulcus basilaris. - Основний рlвчан.
Fasciculus obliquus (pontis). - КосвА
пучечок (містка).

(Бічні ІПІТІОІ

(Fila lateralla pontis). містнояі).

Місткова РУIC3.

Brachium pontis. -

Seetlonel ,о"tll.-Роз,lз.
Р а r s d о r s а І і s Р (> n t

Дорсалька

.IСТllоаl.

і s. частииа
_ic~

к о ва.

Raphc. -

~ucleus п.

,

Шво.

abducentis. -

Ядро одвідиого

Xuclci motorii

п.

tгіgешіпі.

Рухові

-

идра трійчастого нерву.

),їЬгае arcuatae I'хІегпае. Надвірні
(зовиішні) дугові "О_lОина.

е

яма.

Tri~onum п.

керву.

-

пучеЧЮI.

\'

IlограНИЧRНЙ РІвчак (роМбуватоІ за
глибини).

ШIiО.

-

;JаГ.1ибпни.

Radix desct.:l1dens (mcsenscpllalica) п. trigemini. Додільний
корінь (се
рецнt.о-мозковиА) трійчастого

Tract\ls spinalis m. trigemini. -

иерву.
Спии

ний ш,,1ЯХ трійчастого неову.

~ucleus tractus splnalis п. trlgemini.Ядро СПИИ8.'Іьного траК1)' трllчастого
нерв)'.

~ucleus п. facialis.
иерву.
Radlx п. facialis. -

'

-

Ядро

лицевого

Корінець nlЩевого

нерву.

Рзrs prlma. Перша частииа.
Genu (intemum). - Коnіио (BHyтpimвє)
середове.

Ра" secuпdа.-Дрvra частина.

Nuclei п. acustlcl: нерву.

Яnpа СЛУХО80ГО

SYSТЕмл NERVORU~I CE..'l/1l\.'LE - ЦЕНТРлльНА ItЕРВОIН t:lIСТЕ)І.'.

вІ

Nuclei п. сосhlевгіs.-ЯДР8 с';"lИJlВh"о'1 Lemпіscus medialis (sellsitivus). - Се
poro нероу.
р е аиВВ8 пer."l1І (чут,nива).
Nuclei п. vestibularis. - Я~ра орисін. Lеmпisсus lateralis (acusticus). - Бічна
кoвoro

нероу.

петJ1Я

с,"lУХОва.

Верхнє І Ра r s

Nucleus oJivarius superior. -

Ь а s і І а r і s
р о о t і 5. Осн О В Н а )( іст к О В а час т и

(roрішнє) О'nИОl'оое идро.

Nucleus lemnisci lateraJis. - Бічне О."lИО· ,
Н а.
КОВІ! Ааро . .
Fibrae pontis profuodae. Г.nпбоні
Fasciculus longitudinaJis medialis. - Се.
місткові во.nокна.
рединний ПО:JДООЖRЇЙ п}·чечок.
FascїCullloogitudinales (pyramidales).Fonnatio reticularis. - Сітчастий оит
Поздовжні пучечки (піраміАа.пьні).
вір.
~uclei ропіЬ. Місткові И;lра.
Corpus trapezoideum. Трапецувате
Fibraf" pootis superficiales. - Поверх
неві місткові водокна.

Ti.JIO.

Lemniscus. -

Пет'nll.

Cerebellnm. -

Мозочок (Jlалий мозок).

Gyri cerebelli. - 1\І030чкові за КР}'ТІШ .
Sulci "!'rebelli. - МО30ЧКОllі рівчВlШ.
ValleLlIla cereL~IIi. - Мозочкова до-

Flocculus. - Жмуток.
(1-10culi secundarii). -

сегеЬеllі anterior. Передня
мозочкова вирізка.
IlIcisura сегеЬеllі posterior. Задня
мозочкова вирізка.
Sulcus horisontalis сегеЬеlli. - Гори·
зонтащ.IІИЙ мозочковий рівчак.
Fissura transversa еегеЬеШ. - Попереч
на МО30'Ікова щілина.
Vennis. - ХРОбан.
Lingula cercbelli. - МО:JOчковий язи

Incisur.1

.

тів,,".

Arbor vitae. - Дерево
Substantia согНсаІЬ. станція.
(Lзшіпа
Ьasalis).
ТЇltкн).

-

житти.
nоровА

і·у6-

(Основиа

пп ..

·

(Stratum сіпегеum).--(СіриА шар).
(Stratum gan8Iiosum). - (ГаИГJlіоавий

Vincula

сточка.

нlжк:!

Sec:tloo" cerebe 111.- Розрlз. М030.lІо.l.
Corpus ml.'dtlllurt'. - МОЗКОВІ.' тіло.
Laminae nteduIlares.- Мозкові ІЩА·

чок.

liпgпlае cerebelli. Звязка
(в "Я30К) мозочкового язичка.
Lobulus centralis. - Центраnьна ча-

(Ce..-ундаРllі

жмутки.)

Pl.'dullculus flocculi. - if\:.rYТКOBa
~idus avis. Пташпне гніЗ;lО.

.nннка.

шар).

Stratum grallulosum. - ЗериястиА шар.
Nucleus deodatus. - Зубчасте иаро.
, Hilus nuclei dentati. Ворота ауб-

Monticulus. - Гірка.
Culmen. - Верхів "я.
частого ядра.
Declive. - Схи.п.
І
Folium vermis. - Хробаковий nисток. Nucleus fastigii. Ядро верховнии.
Nuc)ctls
globosus. - Ку.nясте ядро.
Tuber verm\S. - Хробаковий горб.
І
РуrзmЬ (vermis). Піраміда (хроба- . r\u.~)eus еmЬоlifогшis. НоркуваТі"
кова).

Uwla (vermis). - Я"ичок (хробаковнЙ).
Nodulus. - Ву3./lИК.
Hemisphcrium ссгеЬеlli. - !\10зочкова

і

JlДРО.

Capsula

Верхня

centralis. - пр ипо
Hol часточки.
Lobulus quadrangularis. кутня

(горішня)

цеlПраnь

Lemniscus
Lt'mniscus
Trigonum

Раrз апіегіог. Передня частина.
Pars posterior. - Задня частина.
Lobulus semilunaris. Верхия (го-

кутник.

мозкове

(ДO.llіmия)

іпfl'гіи.

-

Гнуздечка переднього мозкового віт

p1l.ll8.

поверхня.

Lobulus st'milinaris

Нижня

(roрішня) пївмісячиа (мо.nоаикова) ча· І

сточка.

Lobulus

biveoter. -

сточка.

"оnsШа

cerebelli. -

~.K.

Двочерева

Переднс

вітри.по.

Frenulum vell medullaris anterioris.-

сточка.

Нижня

ро.·

lateralis. БІчна ПСТJlJl.
mediaJis.-Мєдїя,nьна петпи.
lеmпЬосі. ПМ"ЛЬОВRА три·

Velum meduUare anterius. -

(мnnодикова) ча

Facies inferior. -

.

3.пучна ручка (МО30чкова).
Lt;mпіsсus.-Пет.nя.

Чотнро-

часточка.

рішня) півмісячна

Напсу.nа ауб-

rhombenceph.ll. - 8У311 ••
IiY ••Toro .03КУ.
Brachium conjunctivum (сегеЬеШ)

поверхня.

АІа lo~uli

dentati. -

ядра.

l.іЬтиІ

півку.1J1.

Facies superior. -

посlеі

частого

!

ча-'
І

МоаочковвА ми- І
І

Sectlooe. Iltbml. - Розрl •• • .У3 ....
cerebri).
Ganglion interpedunculare. - Мlжнlж

(Vюе реduпсulUI

ковнй raНГJlїЙ.

ro;ucleus

п.

trocblearis. -

щаткового

нерву.

Ядро коаі·

62

NЕURОLОGIЛ

convexa

нова

Pocl~

ОПУlV1а моз

-

поверхня.

medlalls

мозкова

Basls

сегеЬгl_

сегеЬгі.

Серединна

-

поверхня.

сегеЬП.

Мозкова основа (під

-

HEВPOJlOI'IR.

МО80К (В8JJПИй).

Cerebrum. Pllcl~

--

Sectlone. co"orum ,uldrl,emlnoru •. -

.оз,IЗ8 IIOT8poro,IKo.8X тІ •.
Stratum zonale. - Поясний шар.
Stratum grlseum СОШС\lli suрегlоПs.
Сірий шар верхнього (горІшнього)
roрбка (верхньогорбковиіі сІрий шар).

('Тава).

Meltnee,bllon. -

а с і е s і n r е r і о г). - (Н и ж н Я
(д о 11 і ш 11 я) П О в ер х и я).
Fossa interpeduncularis (Tarini). -МlжlІіжкова загnибина (ТарІнієва).
Recessus antcrior. -:- Передній закуток.

,(F

Recessus post"rior. - Задній закуток_
Substantia perfC)rata posterior. - ЗаДІІЯ

дІрчаста субстанція.
Ре d u n с u І u s с е r е Ь r і. - М о з
и о в а н і ж на.
Aquaeductus еегеЬгl. - Мозковий водо
провід.
'Sulcus lateralls. - Бічпий рІвчак.
Sulcus п. oculomotorii. - Рівчак око
РУПІНоro

нерву_

5ectlone. ,eduncull cerebrl. • 031(0101

,0з,lзи

нІжки.

'1' е 11 m е n t u т. - По
Stratum grlseum centrale. -

н р и ш к а.
ЦентраllЬ

ний сірий шар:

Сітчастий вит

Formatto rettcularls. вІр.

Fasclculus longitudlnalls medlalls. -

Се

рединний поздовжнІй пучечок.

Radlx descendens
ноro

п. tгlllеmіпl.-Додlnь

кореня трlйч:\стого

Nucleut

частого

oculomotoril. -

Ядро око-

нерву.

Nuclel tegmenti. - Ядра покришни.
Nucleus ruber. - Червоне ядро.
Decussatlones tegmentorum. - Перехрестя

покришок.

Decussatlo

ЬгасЬ\\

conjunctivi. -

Пере-

хрестя мучноl ручки.

Lemnlscus lateralls. - БІчна пеТІІЯ.
Lemrilscus medlaHs.-СереДИllна петnя.
Su Ь s t. n t І а n і g r а.- Ч о р в а

с у б с'т а 11 Ц і я.
В а 5 і 8 Р е d u n с о

1 і. -

Оси о в а

(підстава) ніжки.
Со r р о r а
q u а d r і 11 е m і n а.
Ч о тир О гор б н О В І ті па.

Lamina quadrigeminll. -

_

ЧОТИРогоРб

нова Пnllтівка.

СоШсulus

inferlor. r-

lІій) горбок.

(го

Нижній (долlш

Іорегіоs. Верsня (горІ шия) чотирогорбкова руч-

Brachlom quadrllleminam
ка.

BrachiulR quadrlgemlnum Inferlus. _
ПИИСНR
РУЧК8·

(долIПІНЯ)

е

V

і с

n t r

Тре Т і й

u

І

u

t

5

е

і

r t

u

S.-

ш л у н О ч О к.

Вхід

Aditus ad aquaeductum cerebri. до

мозкового

водопроводу.

Задня
(мозкова) мука.
Foramen lnterventricula~ (Monroi). Міжm.nункова дірочка (Монроєва).
Sulcus hypothalamicus (Мопroі). - Пlд
паllацовий рівчак (МонроІв) .
Massa іпtеrmеdіа.-Ме}~:исереДНR маса.
Recessus optieus. - Зоровий (оnтвчни8)

Commissura posterior (cerebri). -

закуток.

Лійковий аа

Recessus infundibull. куток.

Пе

Commissura anterior (cerebri). редня (мозкова) мука.

Recessus trlangularis. -

Трикутній аа

куток.

Hy,oth.l.mu •. -

ПІАRU ....

Рагз mamlllarls Ьу potba
1 а m і. - Гру дна час t" и н а
підпалацу.
Согроз mrmmillare. Грудне то.

Pars optica hypothalamtЗ о р о в а час тин а п t дпа л а
цу.

т

r

u

Ь е

о р б.

r

с і

n

е

r

е

u

т.

-

С І Р R Й

.

Infundibulum. - Лійка.
- Мозковий додаток.
Lobus anterlor. - Передня чаСТІІна.
Lobus supcrlor. - Задня частина.
Tractus opticus. - Зоровий (ОJlТllчввl)
НУРОРЬУІь.

m.nях

(тракт).

Radlx medlalis. ний

)корlнь.

СереДRJIни8 (медlяль

Radix lateralls. - БІчний корlиь.
opticum. - Зорове (onТВ'llle)

СЬіазта

перехрестя.

Верхиій

superlor. -

рlшній) горбоК.

СоШсulus

МОЗОК.

Dlепее,hllоа-П,о_lжииR _онк.

п. иlllе

lІерву.

п.

рушного

• ROSE НСЕРНА LON .-ПЕРЕДНІЙ

нерву_

radlcls descendentis

mlпl'-ЯДІ;О додl,IЬНОГО кореня ті ій

Nucleus

НJIPO
нИJНilЬОГО (до.пlmиьоro) горбка.
Stratum аlЬот pгofundum. - Глибокий
бl.nнЙ шар.

Nucleus co1liculi Inr"riore1s. -

Се,едиl. _ОЗ0К.

чотирогорбков.

Lашlпа tеrmlпаlls._Нlнцева lUIaтlвкa.

SeetloBe' hypotb.llml. -

'01,1 ••

вl.

ПI.I..,.

Nucleus hypothalomtcus (Corrus LuJSI).

Пlдпаnацове ядрd (Тl.nО Луlзове).
Ра" кrlaea hypothalaml. Сіра ЧD

стина пlдпa.nацу ..
Commlssura 8uferlor (Мeynепl).-Верх

ня (горlшня

мука (МеЙнертова).

SYSТEl\IЛ ~т VUR UM ск."ТRЛLf. _. ЦЕІІТР.\ЛНІЛ НЕРВОВЛ СИСТEllл.

Commissura inferior (Guddenl). -НнJlOlЯ
(аодішня) здука (Гуденооа).

Nuc:lei c:orporis mamUlaris. Ядра
rpYilHOro тina.
Fasclc:ulu5 thаlашоmвmlJlвrls (Уі equd'
Myri). - ПаДВЦОВО-ГРУ:lНlIЙ пучечон
(Він д-А,аіровиЙ).

Fasclc:ull poouncuIomammUlares.- Нlж
ково-грудннй

пучечок.

Pan tegmentalis. -

Покришкова

ча-

стина.

Р:!І"!' hasilaris. ОС:ІІОВНЗ частина.
Ansa pOOunculari5. - Ніжкова петля.
Ansa lentic:uIaris. - СОЧ1<Y1lата петЛЯ.
POOunc:ulus thaI:lmi іпІегіог. - Нижнн
~додіШIІЯ) ніжна па;І3ІІУ.

Тh.I.mencepb.lon.

- П.ІІ."о •• 1І .03011.
h а І а m u s. - П 11 Л а ц.
Pulvinar. - Подушна.
ТцЬегеоІцт
ant('riu5 tll:ll?mi. - Пс-

Т

реднШ

Таевіа

горб0;;

ШlлаЦОВIІЙ.

цова

с,ОГРЦ5

чаСТllllа.

Сере-

geniculatum mediaIe.

)tИнне Кflліllкуватс ті_'10.

gепісulзtum

c,urpus

Бічне

laterale.

коліНJ(уват(' ті.10.

F.

р і

а І а

t h

цова

m us

Н а :І п а л а-

чаСТИІІа.

;)вкутон.

НаМпоІа. Пові.!tець.
Соmmіssuгз Ilabenularum. Злука по
відців.
ТгіІопот habenulat'. - Повідцевий три

Sectloan th.'.meDcepb.ll. о ...... о.ого .О'К,.
Stratum zonale. - ПОЛСНІІЙ
~lacIeцs anterior thalami. П8JIацове

кові

'",1 ••

.

шар.
Переднє

ЯДРО.

Серединне

и;хро.

lateralls

thзlаmі.

Бічне па

-

mOOullares

thаІзmі.

-

Мnз

папацу.

согрогь genkul:lti mediaIis. СереnИНllе ядро копіllh-УВ:lТnГО тіла.
NucIeus corporis [Іспісцlаіl laterJlIs. Бічне яз.ро колінкуватого ті.'1а.
NucIeus ЬаЬепоlае. - Повідцеве яnро.
Fasciculu5 retroflexus (:\{eynerti). - На

заз. зіГIІУТПЙ пучечок (;\lеЙllертів).
Те leDcepb.IOD.-I(ІИQе.иR .0.0•.

Hemll,b.erlam.-П' •• ,. ..,..
Пl. -

П.'1 а ш·

Fissura longttudnialis
ЖВJI

1І031\'Ова

-

Нороткі острівні

Gyrus centralis

antегlог.-Пере:llUl цен

3<tкpyтнa.

За:tRJt цен

Gyrus rentr.Jli.s posterior. тра.1ьна

38 НР)"Тh'З.

ЧО;Jова
час т к а (:tL'Jян tЩ).
Роlш frontalis. 40_10ви8 ПО;lІое.
Sulcus pr:lecentr-dlis. - Передцевтрanь

Lobus IrontaI15.-

ІІНЙ

рівчак.

Вt-pxНJI (го

Gyrus frontalis superior. SuIcus frontaIis

аакрутка.

sцрегіог.

-

Верхній

(горішній) ЧО;JОВИЙ рів.ак.

Gyrus frontaHs mOOius. .10ва

Pars

Середия чо

з:1крутка.

5uрегіог.-Вt-рхни J(горlшия)

ча

Ра"

inf.,rinr. -

НИЖНЯ (доаіJDRИ) ча

Sukus fr"ntaHs inferlor. -

НІІжній ()lО

.'1ішній) чоловий рівчак.

ядро.

платівки

I1 і u

іП5цlас.

38кр)'ТЮІ.

Sulcus circularis (Reili).-Ullp1-17. ЬРI'IІII
рівчак (Ре.'1іІв) (крyroвий) (кonoallll) .
Орегсцluш. Покришка.
Pan fгontalis. -Чопова Ч8СТ11118.
P::rs parietalis. - Ті~'ина часмна.
Pars temporalis. 8нскова ЧІстина.
Sulcus centr.!lis (Rolandi). - Централь-

стина.

Nucleus

р а

.

Gyri breves

ствва.

NucIeus medialis thaIami. -

І.атіпае

горизонтальна rL1h'1l.
І. о Ь і
с е r е Ь r і.
~I о :) к о в І
час т к и (діnRВЮІ).
І n s u І а. 0(' Т рів.
Gyri insolae. - Острівні aaкp}'ТКR.
Gyrus loq[IUs іп!оlае. - Довга острівна

ріщня) ЧО;JOва

кутник.

_llщове

бічна _а (СНЛЬВіt:вa).
lаіегаlЬ (SUvii). Моз
кова бічна ші'Пl1l11 (Свпьвівва).
Rnmus posterior. - ЗВ.!ІНЯ ri.'Jкa.
Ramus antt'rior asct'ndens. - Передии
:tогірии rL'Jкa.
RиmU5 anterlor horisontalis. - Пf'ре!DIR

Fi5sura-cerebrl

тра..1ьна

Recessus ріпсаIiS.-ШIlШJ(nВIІЙ аа куто к.
Recessus suprapinealis. - Надшишковий

~u('leus

IІОЗКОва щimпIa.

нпй ріВЧ:1t; (Ро.lанзів).

-

Слгрus ріпеаk-ШIІШJ(опе тіло (ШJlJпка).

П8JIацове

Попеpeonna

Ftssura transvena cerebri. -

G}Ti cerebri. - МО8ко.і aaнpYТJCII.
Gyri profundi. - rndoкi 3IIкpync8
Gyri transitivi. - ПерехО;lOві 8"ШРyra.
Sulcl cerebr!. - МозкОві piatJa_.
Impressio petrosa. - H8II'RRВcтв8 8n":К.
• Fossa сегеЬгі laterali5 (Silvii). - МОЗIСО"-'І

3;Н;р)'Тка

Па.'lацова м-ьожка.
5tria mеdullагіs.-:\Іозкова c:~гa.
Lamlпз chorioidea epithelialis. Жи•10во-enітenія.ll>1lа платівкз.
!l1 е t а t h а І а m u s. З а п а л В

thalami. -

6З

сегеЬгl.

щїоlИIJа.

-

Поаnов

Нижия (;{о
_lішня) чолова (.'106ова) закрутка.
Рзrs opercularis. ПокришкоВ8 ча-

Gyrus frontalis Inferior. стина.

Pars triangularis. - ТРlllf)"ТI,а чаСТИНІ.
Pars orbltalis - Орбітальна чаСТИВІ.
G,'rus rt'ctus. - П!'ОCТn· аакрутка.
Sulcus olfnctor;us. - НІОIDНВЙ (НlОхаnьний) рівчак.

G)Ti orbitalrs. - ОрбlТ8nні ЗDнрyткtl_
Sulcl orbitales. - ОрбtТІ4ьні рівчаJCВ.
L о Ь u s t е m р о r а І І І. В в ск о в а

час т к а (дWявка).

Polus temporalis. - ВВСh'Ови8 DOnIOC.'.
Su1ci tempora1cs UaDsvl'ni. - ПоперЄ'l
ІІі вискові рlвчакn.

61

NI UROI.l

uисковl З:JНРУТЮІ.

ВеРХІІЯ

(;}rus temporalis superlor. Вllскова

З8ирутиа.

ВерхнШ

SUIcUI temporalis superlor. -

(roрlшніll) внеКОН1І1І рівчак.
СереДl1JI

(iyrus temporalis medius. скова

нн

З:Jкрутка.

Середній

Sulcus tempor<tlis medius. вн('новнlІ рівчак.
.
c,yrus temporolis inferior. (;(оліШIІИ) вискова

Нижия

закрутка.

Нижній
(;tо.,іuшШ) висковий рівчак.
)'Їssura ('oIlateralis. БІчна щіпина.
(iyrus fusiformis. - Веретенувата за

Sulcus temporolis inferlor. -

крутка.

(iyru5 Ilngu:1lis. І. о Ь u s о с с і Р
...

И 'І Н а

Я3И~'ВI'Т!І 3І'КРУТК!І.
і t !І І і 5. Пот 11-

'І а с т к а ("1Ї.1ЯВІ;а):

I'ulus occipitlJlis. - ПОТlIЛИЧНIІЙ
~ulcus occipitalis tr<tnsversus.

-=-

пvлюс.
Попе

реЧIІН" IIUТIІШIЧIІІIIІ рівчак.
(i}'rl oe('ipit~les superiores. Верхні
(roрIШllі) IІОТIІЛllчні зrкрутки.

Sulcl occir.italis superior('s. -

lJepxlIl

(горIШIІІ) IІОТИ.1ичні ріВЧ~IШ.
(;yrl огсlрitаlеs Iзtегаl('s. - Бічні поти
ЛНЧІІІ 3IJНРУПІІІ.
Sulci осгіріt:llсs Iзtегаlе5. - Бічні 110ТНІОlчнІ ріuч:нш.
І. о Ь u s ра r і е t а І і s. Тім' я
н u час т к 3 (д І л я н ка).

Lobulus J'arletal:s superior. (І'ОР,ІІІІІИ)
НО'ІКО).

ТІ~'ЯН"

Верхня

чаt'Т(1\D(а

(шли

Sukus Interparietalis. Мін.'ТDI ·яний
р Ів '1:1 1;.
Lobulus parit·talis inferior. - Нижия
(долlшнн) Ti~I'Hlla чосто"ка (діпяноч
на).

suргопшгgіпulis.

c,)'rus

.
~'ruI angularis. 3II1C~YТKa

'Ісlса

Наднраєва

-

І-\утова закрутка.

mt"11I1 h.emlsph.erl'. А ••••

Сере

оовеРIНЯ

OIBKYJlI.
Sukus corporls callosi. Рівчак мо3О.:Іястоro тіпа.

SulcUI clngull. - ПоясниИ рівчак.
І'ІІП subfrontalls. - ПIДЧО'лова Ч:lстина.
РІІ" marglnalls. - Нра .. ва частина.
Sukus suЬрuгіеtаlls.-ПІдтім'яниЙ рівчаК.

1"I~sura

ыросатрl •.

ського

(iyrus

-

Щі.lпна

мор

конина.

forni<'utus.

-

Скnепінна

за

ПОЯС ІІа закрутна.
І,thщus lI~rl Іогпїгаtl. - Вузина cкne111111101 занрутки.
(i~rus hУРРОГ:1П1рl. - З:1КРУТка мор-

liyrus clnguH. -

,'!''''Оro

l'raecuneu5 .-ПереДКnIIIIНЯ.
Fissura purlctoocclpltalis. -

h'ОIІИка.

(gyri hУI'Рt l ('l1П1рі). -

Гачок (за
. I:P~"'1iI1 )І0I'ГЬІ;(1ro 1;1' 111І КI1).
Sull~t"ntla rt'ti<'ullarls аlЬа (Arnoldi). I>L,a ('IT'laCТfl с~·IІСТRнцIR(АРIІОЛЬДОВIІ).

l.ol'ulus p:1r.lcclltr"lIs. 1111 Ч:\СТО'lIl:\

І-\олоцеитрuль-

(дL1Rноч."а).

ТІМ'ЯIJОІЮ'

тилична щlлнна.

Flssura Clllcurll1a. - ОСТРОГОВІІ щІлина.
Сuпеus.-КЛИІІ.
СО r р u 8
С R І 1 о' 5 U m. Мо:! оЛ ЯС тет І ло.
Splenlum corporls саllоsі.-ПОТОВЩСІІІІЯ
IІІОЗО.1ЯСТОГО тІл!!.
Truncus corporls c:lllosi. - Стовбур мо
золястого тІла.
Gcnu corporls callusi. - ПолІно 1ІІ0ЗUJIЯ
сто го тіпа.

corporls c:1l1os1 - Дзюб М(}золястого тіла.
Lпшlпа rostr:11i5. Дзюбова пnuтіпка.
Strlae trallsvt'rs:1c. -Попсречні СМУЖЮІ.
Strla longitudill:llis medi!1lis. - Сер<,Rostrum

динна ПОЗДОПИ:ІІЯ СІІІУЖКР .
Stril' longitudinrlls It>terplis. поздовжня

Бічно

С~ІУЖКР.

F1Isciola ('incre1l. - Сіра звязочка.
F о r n І х. - С к Л І.' П І н 11 Я.
Crus forni<'is. - С ...лепіШI:l ніжка.
Corpus lormicis. - Скnспіllllе тіло.
Таепl1l fornkis. Склепlllна СТЬОЖКU
Columna І"Спісіз. - Скnспінний стовп.
PDrs libera сІ IІlПlП:Jе fornici5. - Віпьиu
частина cкneHiHHoгo стовпа.
соlUПlПае fornicis. По
крита Ч:lСТllllа склепlнного СТОВП".
е р t u m р е 11 u с і d u m. Пр 0-

Pars tecto

S

зорз

пеР'етинкз.

Lаmіпз septi pellueidi.- П.1атіВlІ3 про
зороl пер еТ11Н ки .
Covum septi pellucidi. - ДУПЛІІНЗ про
зороl

перстинки.

е n t r і с u І u 5 1 а t е r з І і s. Б і 'І Н И R ш л У н О 'І О к.
P:lrs ccntrlllis. - ЦеНТРlІ./lЬНЗ чзстина.
Corl1u anteriu5. - ПереднІй ріг.
Corn\! pcstfrius. - З:щній ріг.
Cornu inferius. - Нижній (долішнllІ)
ріг.
.
~rpus striatum. Посмуroване тіло.
Nucleus (':ludlltus. Хвостате ядро.
Caput nuclei caudati. - {'олова хоо-

V

,

cтaToro

Саudз
того

Strlз

ядра.

nu('lei caud:tti. -

Хвіст хвоста

ЯД"І'.

terminalis. - 'Кінцева смуга_
Lamina f Шха. - Віпьна платівка •.
Таепlа (Ь rloidea . ...:... Жильна стьожка.
Lamina
chorloidea
epithelialis.Жильна

епlтеліяnьна пnатівkа.

Clllcllr avis. - Пта шина о(.'трога. ,
(Bulbus cornu posterior). (Бульба
заднього

IIРУТна.

"Щ'US

НIШI'О,10ГIIІ.

Пuнере'lllі

(,yri teJllpor:Jles tranSVt·rSi ..(roрlшня)

\.іН

рога).

ЕmіпспНа

collateralis. Trlgonum co1latcrale. -

Бічне згір'я.
Бічний ТPII

КУТНИК.

НlрргсзП1РUS. Морський KOНlIK.
Flmbrla ырос:lтрl •. - Торочка МОР
ськоro

НОІІИка.

Таепlа

fimbrl:le. - Торочкова стьожN3_
Digitntlones ыросєтрl.. - Пальцсві
ВТИСКІІ MOrCbKoro коника.
Fascla dcntata Ьірросатрl. Зуб
часта фасцІя морського КOНlIN3.

Сопunllsшa hlрросашрl.
ськоro

Rh

І

n

е

Зпуна мор

-

сер Ь а

1о

п.

-

1I в й (н ю Х а n ь ний) м
Sulcus parolfactorius anterior. нІй }(оnонюшнвй рІвчак.
р а r 5
а n t е r І о r
(r h і
р Ь а І і) . . -

П

И а

..

n

ред н Я

Н ю ш

-

О З О к.

Перед
е

n

с е

час т в

(н ю ш н О гом О 3 ку).
Нюmна (uюха.пь
на) частка (ділянка).
Bulbus оН, 'toriu5. -Нюшна (нюхаnьна

Lobus olfactorlus. буnьбll.

Нюпmilй (ню

Tractus 0lfactorlu5. хаnьний) ШJlях.

Нюшний (ню-

Trigonum olfactorium. хаnьний) трикутник.

Stria mediali5. - Серепинна смуга.
Stria Intermedia .-МІ жиссредня смуга.
Area parolfactoria (fjrJсзе). 1\оnоlІюmне

поnе

(Брока).

Зад

Sulcus parolfactorlus posterlor. -

ній Ко.'lОнюшниn рівча".
Р а r s р о s t е r і о r
(r h І n е п с е
р h а І І). З а Д 11 Я
час т н н а
ню ш 11 О Г О
ІІІ О З ку.
Gyrus subcallosus (Pedunculus с.>гро

ris

енНоз!). Підмозоnлста закрутка
(ніЖКR мозоnястого тіла).

Subs~antia

perforatR anterior. -

ня дІрчаста

Бічна uюш

Stria ollactorla lateralis. на

Перед

субстаиція.

СIlУга.

Limen insulae. -

Caplula intema. ня) капсула.

коввка.

n
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CF.NTRALE-ЦЕRТРАJlЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА.

SYSTE11A NERVORUM

~peJlOвa (ввутріш

eнpsulae іпternае. Ноnіво се
редомl (внутрlшньоl) К8пс)'.пв.

Genu
Ра"

Чо

Irontal1s capsulae fnternae. -

пова частина середовоl (Bвyтp1mвьo1)
капсупи.

РР" occipltali& capsulae intemae. Поt'ИЛична частина сереJlОВОI (ВНУТ
рішиьоl) капсупи.

N ucleus amygdalae.- МИ гдanикове ядро.
с.оroпа radi"ta. ПРОІІlнистий вІнець.
Pars trontalls. '- Чопова частина.
Рап parietalls. Тім'яна частина.
Ра;І temporalis. Вискова частина.
Pars occipitaJis. - J]ОТИJJична частина.
Radiatio cOrPoris strlatl. - ПРОllінистість

посМ}'гооаного тіпа.

Radiatio OCCipltothalamieн (Gratioleti)Потиnично-паnаЦОВ8
(Граціоnетова).

Commissur~'
редня

оромінвстість

Пе-

anterlor (cerebri). -

мука

(мозкова).
Передня частина.
Задня частина.

Pars апіегlог. Pars posterior. -

МЕ lіІ І NGES--МО3КОВl ОБОЛОН КИ.

епсерЬаli.

Dura mater

-

Тверда

ІІОЗ'

кова

обопонка.
cerebri. - МозковиА серп.

Falx
Tentorium

сегсЬеlН.

-

Мозочновий на

мет.

сегеы' • . ~080ЧКОВИЙ серп.
І)і<lрhг~gша 5еНа ... Ciдnoвa діяфраг

Falx

ОстріВНllЙ поріг.

ма

роз,lз• • Ін,

Sectloae. telencephall. це.ого

Substantia

.031(J.

COГiicalїs.

станція.
Сentruш semiovale.

Норов'

-

<'уб

Півова.пьнвЙ

-

центр.

Decunus tlbl':!rum cerebraJium. BIдJd m.пяхв

(проходи)

Про

мозкових во

покон.

РіЬгае arcuatae cerebri
nокна lІозиовІ.
C.lngulum. - Пояс.

-

ДуговІ

Fasciculus lon«itudinalis supertor.
Верхній

(горlШIIЇЙ)

ПОЗJl08ЖНій

80-

пу

чечок.

Fasciculus 10n'lit'Jdinalis
Нижній

(ДО.;JlwuJй)

inferior. -

поздовжній

пу

чечок.

І:"ГJЛ\~П diaphragmatis (sellae). ДІя·
фvarмаnьна дірка (CiДnOBa).
IlIcisura tentorїї. - Наметна вирІзка.
Dura mater spinalis. - СПИННОІІозкова
тверда

Arachnoidea

Сіsита

оа·

-

Підоаву·

cereheHomedullaris. -

Дов"

гастоМОЗНОВО)(О30чкова цистерна.

- l{иn.ИІІ.
Nucleus lentil<:>rmis. - Сочнувате ядро.
Putamf:n. - ЛУШnllна.
Globus раШdus. - БnіJ18 ку_.
CJaustrum. - Огорожа.
Сарацla ехіеrna. НцвipВJI (аовніш
Tap~tum.

R1Iпсула.

.......tomk.

Мозковв

Сізіетае subara.:bnoidales.
mHHi цвстерни.

Cistcma

RЯ)

епсерЬаll.-

ВУnlина оболо",,'8.
Cavum 5ubarвchnoidale. - СубараХ1l01·
Jlвnьна (піJIDавутинна) цynnиив.

Гачкуватий пу

чечок.

Radiatio

-"І"'

Нитка

спинномозковоl твердо І обопонни.
CavUl:l epidurale. - Дуплина епіду·
ральна (над твердоJO обопонкою),
Cavum subdurale. - Думи на cyU;ty·
"аnьна (під твердою обо.понкою).
Arach;toillea sріпаJis. СпИННОІІОЗ
нова павутин~а обо~овка.

согрогЬ eнllosi. ПРОllіввстість мозоn"стого тіла.
Рап Ігопtзlis. Чопова частина.
Рвn parietalis. ТiJI'яна частина.
Paгs tempornlis. Вискова частина.
Ра" occlpitalls. ПОТИJJичва частина.

PasckulUI uncinat\1s. -

обопонка.

Filum durae matris spinalis. -

urralo!C8.

10Іsзе

lateralis сегеЬгі (Sylvii).-

Цистерна бічноl М03КОАоІ АМИ (СІль

вІєвоІ).

Cistema chiasmatis. -

Цистерна пере

хрестя.

Cistema intcrpeduncul;Jris. кова

Міжніж

цистерна.

Cisterna vCnlle
стерна

mаgoае

cerebri. -

Ци.

вenикоl М031(0001 веии.

расыпl.-
ПавутиннІ зеflиястссті (1ІIІХ\ОН081).
Ріа mater ІріпаlЬ. СпИННО-1І0ЗКІООR
ІІ'ЯГКЗ оболонка.

Granulationes IIrachnoldales
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NEUROLOGIA -

Зубцьована звиа-І Теlа

Lig. dentlculatum. -

ventriculi tertii.

-

Plexus chorioideus ventricull tertii. -

Septum cervicale intermedlum .-?ttежи

ЖИJlьне

серецня шийна перетинна.
Ріа mat.:r епсерЬаІі. М'ягка мозмова
оболоина.

Теlа

chorioidea

Жильна тнанина тре-:ього ПIJIувочка.

ма (в·яаом).

плетІІВО

треть\)го

шuу-

ночка.

Plexus chorioideus ventrlcull later:..1i5.Жильне

chorioidea ventriculi quarti. -

плетиво

бічного

пщуночка.
кnубок.

Glomus сhогіоіdеurn.-ЖІІЛЬНИЙ
Acervulus. - Пісок МОЗКОВИЙ.

ЖИ.'Іt.на тканина четвертого шлуночка.

Plexus chorioideus ventriculi quarti. -

Жмьне плетиво четвертогошлуночка.

ПерифврJl1lВS нервова

Systems nervorum periphericum. систем])"

Nervi cerebrales. - Головні нерви (черепово-](озв:ові).
М.".

НЮШНІ

OLfACTORII. -

(НЮ-,

ХАЛЬНІ, НЕРВИ.

м. OPTICUS.-З0РовИR (оптичниR І
НЕРВ.

НЕРВ.

І

Верхня

(горішнп)

носові

Нижня

(:tолішня)

гілка.

І\орот

Radix brevis gang1ii ciliaris. морінець

війкового

ганг.,ія.

I<ОЛIЩАтиR
(6АРАНЦЕвиR) НЕРВ

TROCHLEARIS. -

Decussatio nervorurn trochlearium.
рехрестя

ІС.

КО.ІІіщаmх

TRIGEMI N US.

-Пе

нервів.

ТPlRЧАстиR

-

НЕРВ.

Portio major. - Біпьша чаcmна.
Gar.glion semilunare (Gasseri). - Пів
місячиий
серів).

(молоциковий) ганглій (Га-

"

Portio minor. Н.

Менша

ophtalmleul. -

чаcmна.

О .. и • • • ер •.

- Наметиий нерв.
N. lacrimalis. - Спіаиий нерв.
Ramu5 anastomoticu5 Ct~ п. zygoma-

N.

іепіогіі.

іісо .-Нервова

І\настомоаа

З

ВИJlИЧ

HepBOIO(.
N. lгопіаll5. - Чо.lОВИЙ нерв.
N. supraorbitalis.-H. Нацорбітальний.
Ramus lrontalis. - Чолова гіпКа.
N. supratrochlearis. НRЦКО.ІІіщаmЙ"
ним

нерв.

Ramus nasalis

ехt.~гпus.-НаІІвірнІ (аов

нішні) носові г\пки.

ПіцколішаТRI\

intratrochleari<:. -

N.

Ramus palpebralis superior. (горішня) повікова r!nKR.
Ramus palpebralis inferior. G

(цолішня) повікова гіЛl,а.
а n
І і о n с і І і а r е. В И й
ган г J1 і й.

g

N.n. ciliarf's breves. -

Верхия

Нижня
В і й к 0-

}{Оі>от"і сійкові

нерви.

М.

ma:llllarll. ВеР:lн .. ощеnепо •• 1
рlw ... ощеnеПО8 •• ) нер •.

(го

N. mef1ingeus (medius). -

Мозково
(серецній) нерв.
zygomaticus. - ВИJlичний нерв.

оболонниR

N.
Ramus zYllomatlcotemporalis. HO-ВИСt!ова гіпка.
Rашus zygomaticolacialis.
л иц('ва

N.n.

ri:1 ка .

sрhепорзlаtiпі.

небіині

ВИJlИЧ

Вилично

}{пинкувато-оід

нерви.

N.n. alveolares
рішні)

-

-

~uperiores.

IІУчкові

-

Верхні (го.

нерви.

Raml alveolares superlores posterloresЗаднІ верхнІ (горішні) !!учУ.ові нерви.
infraorbitalis. Пlдорбітan .. ниА

N.

нерв.

Се
реция верхня (горішня) цучкова г!n

Ramus alveolaris superior medius. ка.

N. nasoci1iaris. -

Носово-війковий нерв.
Radlx longa IJRnglii сШагіs. - довгий
корінець В1ЙКОВОГО ганглія.
N,o. сШагеs 10ngl. -. Довгі війкові

:-;. ethmoidalls posterior. -

Зацній ре

шітчастий нерв.

N. ethmoldalls anterior. гіпки.

Перецні верхні (горішні), цучкові нер
ви.

Plexus dentalis superior. -

Верхнє

Rami dentales superiorcs. -

Верхні

(1'0-

рішні) зубні гілки.

Передній

Rami glngivales superlores. -

Верхні

Перецні но

Rami palpebrales Inferiol'es. -

Нижиl

решітчастий нерв.

Rami nasales anterlores. -

Rarnl alveolares superiores anterlores -

(горІшнє) 3Y~He nпетиво.

нерви.

сові

Серединні

гіпни.

нерв.

Ramus inferior.

Н.

БІчні носові

гіпкн.

гілка.

ний

Серецові (ВJlут

vішні) носові гілки.

Rami nasales laterales. Rami nasales mediales. -

н. ОСULОМОТОRIUS.-ОI<ОРУШНИR І

Ramus superior.

Rami nasales il1terlli. -

(горішнf) ясенні г!nки.

(долішнІ) повіковІ) гіпки.
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Ram~ nasales externi. нішні) носові гШкн.
Наті паsзlез interni. -

НадвірнІ (аов
Внутрішні (се

редові) носові гілки.

рішні) губні гшки.

а n g І і о n
n u m. -

s р h е пор а І а t іН'п и н к У в о то· п і д
н е б і н ний
r а н r JJ ій.
Rami orbitales. - ОрбіТaJJьні гшкн.
N. сапаliз pterygoidei (Vidil). - Нерв
КРИJJУl!атого проводу (Відієвого).
N. petrosus ~uperficialis major. - Біль.
ШИЙ поверхневий

кам 'инистиЙ

кам 'инt:стиЙ

нерв.

ГJJИбокий

N. petro5u5 profundus. нерв.

nasal~s p05teriores superiores lа
terale5. - Бічні верхні (горішні) аадні
носові гiJJки.
Rami nasales postcrior~~ 5uperiores теdiales.
Серединні верхні (горішні)
задні носові гiJJки.
N. l1asopalatinus (Scarpae). - Носово
пlдUебіНJ:ИЙ нерв (Скарпів).
Rami nasc.les p05teriores inferiores (lа
terales). - Нижні (ДОJJішні) задні
(бічні) носові гiJJки.
~.п. раlаНпі. Піднебінні нерви.
palatinu. anterior. - ПереднІй під
небінний нерв.
:..;:. palatinus medius. - СереднІй 111д
небінний нерв.
N. palatinus posterior. - Задній під
нсбіНlІІll1 нерн.

Наті

=--.

щеJlепо ... 1
нер •.

Г.nибокі

temporales profundi .-

ВИСК01Н

нерви.

:..;:. temporalis pro(undus posterlor. Задній ГJJибоКlIЙ висковий нерв.

~.

Пе

temporalis profundus anterior. -

ре:tній

глнбочнй

висковий

нерв.

Щічиий (трубачів)

N. buecindtorlus. нерв.

~. pterygoideus externus. НадвІрній
(зовнішній) крилуватвй н"рн.
~. pterygoideus intemus. - СереД0 вий
(ВНУТlJlшній) кри,nуватRЙ

~.

aurlculotemporalis.

нерв.

-

Вушно-вн.

ековий нерв.

Нерв

N. meatus audltori1 extemi. -

надвірнього (зовнішнього) слухового

membranae tympal1i. -

Гlпка

бу

бонцевоl обоJJОНКИ.

Raml parotidei. Наті anastomotici
Нервові

в. Ьуровlоuo.

cum

НервовІ анастомоаи

а

пlд'Я3llКОВВІІ

нервом.

N. &ublingualls. -

Пlд'иаиковRЙ

нерв.

Паmі

linguales. - ' Яаикові гілки.
N. alveofarls interlor. - Нижній (до
JJішній) дучновий нерв.
dепtаlls inferior. JJішнє) аубне ПJJ ети оо .

Нижнє

Plexus

до

Нижні (до
JJlшні) зубні гі.,ки.
Натl gingivales Iпtегіогes.-Нижнl (до
лішні) ясеннІ гiJJlШ.
N. mylobyoideus. - Щмепово-пlд 'яаи-

Rami dentales interiores. -

КО вий нерв.

N. mentalis. -

Підборідний

нерв.

Raml mentales. - Підборідні гї.,ки.
Raml ІаЬіаlеи inferiores. - Нижві (до-

G

JJішнІ) губнІ гiJJки.
а n g 1і о n
о t і с
ний га tJгл ій.

u

т.

-

В У ш

N. petrosus superficialls minor. -

Мен

ший поверхневий кам'янистий нерв.

раlаНпі. Нерв иа
пинача м'ягкого пі:tнеБIННIІ.
N. tensoris tympanl. - Нерв бубон

N. tensoris veli
цевого

напинача.

Ramus anastomoticum

nervo

еот

зрі.

поsо.-Нервова аІІастомоаа а остюко
вим ІІервом.

Ramus anastomotieus сот
іеmросаlі.
Нервова
вушно-висковим

п. аогlсоlо
анастомоаа

нервом.

Ramus anastomotlcus еот сЬома іут
рапі. Нервова анастомоаа а бу
бонцевою струною.

а D g 1 і о n s u Ь m а х І 11 а r е. ПІд ш е JJ е п о в и Й ган г JJ І й.
Наті соттопlcапіез сот п. lingпаІі.
.3.nучні гiJJки а яаиковим нервом.

Наті submaxillares.
гілки.

-

Пlдщмепові

н. ABDUCEIS.-ОДВlДниR НЕ'В.
н. FАСІАLІS.-ЛИЦЕВИR НЕРВ.

Geniculum
вого

п. ІасіаlЬ.

-

Копінце JJице-

нерву.

ВУ30п КОJJінця.
СтреміlUlI!Й нерв.
Натоа anastomoticus cum рlехо tymрапlсо.-Нервова анастомоаа а бубои

Ganglion Rcnieull. -

N. stapedlUS. цевВІІ

плетивом.

N. auclcularis posterior. -

ЗадиіА вуш-

ний нерв.

ходу.

Н.

ГШІСІІ пм.·

-

G

N. spinosus. ОСТЮІ'ОВИЙ нерв.
N. masticatorius. - Жуйний перв.
N. masaeterleus. - Жуйний нерв.
~п.

Іаосіот.

вуаини.

Наті апаstошоtIсі

3

". mandlbularll. - НМІІСмьо (IІОJllшньо - щtJlепо ... I)

istbmi

новоl

Верхні (го

Rami labiales superiores. G

Наті

Нonовушнl гшкн.
сот п. tаеlаШ. -

анастомози

з JJИЦевим

вом.

N.n. aurlculares anteriores. -

иер

Передні

вушні нерви.

Raml tt'mporales superticiales. верхневі вискові гШкв.
N. ling~alts. - Яаиковий нер •.

По- \

Rашus o"cipitalis. ПОТWJичиа rШка.
Hamus dlgastrlcus. - Двочерева гіmС8.
Ramus stylohyoldeus.- Шилово-иау.п.нова гUrкa.

Ramus anastoJ1\oticus cum пегуо glouo·
pbaryngeo. - Нервова анастомоаа а
иаиново - гор.повик ІІе" "ЮМ.
Рlехш parotldeus. Нonовупве М6тнво.

Натl

temporales. Raml zygomaticl. -

ВИСl(()вl гш1Cll.
ВИ.lJJlчвl ГImaI.
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NEUROLOGlA -

Ноті

Щічні

buccales. -

Ramus anastu1l1uticus сцт п. 810550pharyngeo. - Нервова анастомоаа 3

(трубачеві)

гілки.

Ramus marginalis mandibulae. - Нрає
ва ниж"ьо - щеnепова (ДОJ1ішньо-ще

язиковогогnовим

nепова) гілка.

Ramus соlli. - Шийна гілка.
N. І n t е r m е d і u s. Ме
ред" І й

Chorda
М.

рішнІй)

иt и с е

АС USTIC us.-слуховиЙ

НЕРВ.

СпИIl8КОВИЙ

нижнім (долішнім) ГОрлянковим нер

ко

вом.

Нитка

Flla anllstomotica. -

Rami .ca~diaci superiores. -

"еРВОВОі

цеВІ

:шаСТО!\lО:Ш.

N. vestibuli. - ПрисІнковий нерв.
Gangllon vestibulare. Присінковнй
ганглій.
utгісulагіs.-Нерв еnіп
тич н О гом і ш е ч ка.
(у три к У л 11 Р ний нер в).

І

N. ampullaris superior. рІшнІй)

IІМnУЛЬПИЙ

N. ampullari! 1ateralis. пуnьний

Верхкій (го-

.

нерв.

Бічний аи

нерв.

Н1IЖllі;! (:ІО
Jllшній) а~ПУЛЬНlIА перв.
N. cochleae.-Сilиманов"А

N. ampi1l1aris inferior. нер в.

Ganglion

spira1~.

- СпіраnьниА ГІІнгліЙ.
Нерв сферичного !ІІі
(еt>l;УnЯРНИЙ нерв).

N. saceularis. llIечln'

GLOSSOPHARYNGEUS. КОВО

Gгпg!іоп

горловий НЕРВ.

язи-

Верхній (горіш

superius. petrOlum.

-

НОМ 'яни сти й

",нгnій.

tyrnРllпісus. Бубонцевнй нерв.
lntumescепtlll tушргпlсг. Бубоllцеве

N.

потовщення.

Рlехи! tymp:>nicus (Iacobsoni). Бу
бонцевІ'! метнно (ЯКОбсонове).
:-l. cllгoticotyrnpanlcus superior. - Верх
ній (горішній) соннобубонцевий нерв.

~. cllгoticotyrnpanlcus

inferior. -

Ниж

ній (ДО_'1imвій) cobho-бубQнцеввl
нерв.

Ramus tubae. - Трубова гілка.
Ramu! anastomoticus cum ramo auricu1ari п. vagi. - Нервова анастомоза
3 RУmною гілкою блудного нерву.

Rami рhllгупвеі. - Горпові
Ramus styloph:l1·yngeus. -

лішні) серцеві нерви.

Мигдаликові гілкИ.
Язикові гілки.

tonslllares. Rami liПІиа1еа. -

М. VAGUS. БЛУДНИЙ НЕРВ
(6ЛУДЕННblА).

Ganglion jt1gulаге.-ЯремниЙ гангnій.
Ganglion nodosum. Вузnовий ганг
ліА.

Натц! тепіПІеиІ.
гілка.

Натц!

-

auricularls. -

Rami trachealt s. - Трахейні гілни.
Наті оеsoрhйgеі. Стравохідні гілнв.
N. laryngeus inferior. - Нижній (доnіmній) ГОРЛЯНК1Jвий нерв.
RІІІПUS anteriur. Передня гілка.
Rзmus posteri!'r. ЗаПНЯ гі.'lка.
Raml bron('hia1es апtеriоres.-ПереАВЇ
б)'онхіяльні гілни.
Rзюі ·Ьгuпсhіаlсs posteriores. Задні
бронхіяnьні І" і.'1 КИ •
Plexus pulmonalis апіегіог. - Переднє'
nегеневе

плетиво.

рulmопзlis

P1exus

легеневе

Задне

posterior. -

плетиао.

Rami oesophvgei. - Стррвохідні гілнв.
Plexus оеsoрhгgеus anterior. - Переднє
cтpaBoxi;tHe л.lе1"НВU.

Заднє
стравохілне Л.lетнво.
Нnті gllstrki. П!nункові гіпки.

Plexus gastricus ant(riof.
Ш.ІУНКОВ,'
шлункове

МозковообоJlовна
Вушна гШкв.

Переднє

posterior. -

Заднв

плетиво.

Печівкові гіпки.
Нутряні гілки.
Носові гілки.
Нllркові гілки.

Rami hepatici. Наті сое1lа.:і. Наті liепt>lеs. Rllm\ гепзlеs. М.

-

Н.lетиьо.

gastrїгu.

Plexus

ДОДАтковиА

ACCESSO RI US. НЕРВ.

іпtеmus.

Ramus

дова)

-

гілка.

Ramus externus. гілка.

гілни.
Шилогор

гілка.

Наті

(Гнітючий н,,"рв).

N. recurr~ns. - Поворотний нерв.
Rami сзгdіаеі infrriores. - Нижні (до-

Plexus oesoph?geus posterior. -

ній) П'нгnіЙ.

Ganglion

Верхнї сер-

ГIJlКИ.

(N. depressor). -

N.

nова

(сере

Ramus anastomoticus сит п. lагупгео
іпІсгіоге. Нервова анастомоаа •

рінь.

М.

Внутрішня

-

дова) гілка.

рінь.

Radix cochleoris. -

іпtегпus.

Ramus

Присінковий ко-

Radix vestibularis. -

нерв.

Надвірня (зовнішня)

гілка.

Бубонцева cтp~n:J.

-

ruрnянковий

Ramus extemus. -

нер в.

іyrnрапі.

нервом.

Rami рhагупgеі. - Горnоnі гілки,
Plexus pharyngeus. - Горnове метиво.
N. lагупвец& superior. - Верхні. (го-

М.

Внутріmвя

(сере

Надвірюt-(:юввіШвя),

HYPOGLOSS US. -

ВИА НЕРВ.

ПlД'Я3lfКО-

Ramus descendens._ Додільна гіпІСа.
hypoglossll. - Під'яанкова петnя.
Ramul t~yreohyoideus. - Щнтово-язуnь

Аnsа

кова

Raml
К.

ГlЛкв.

liпguаles.

-

SPINALES. -

Яаикові гlnКII.
СПИННОІІО3КО8r

НЕРВИ.

Fila radicularia. Radlx anterlor. -

Норlнцеві 1ІИТОЧJC8.
Передній нoplвeцJo_

~;\"~ГEMA NERVORtJM PERJP/{ERJCUM -

ПЕРИФЕРifЧНА НЕРВОВА СИСТEJlА.

6Р

Radix pOlterlor. - Заnвlй КОРінець., Rami muscu1area. - М'ясневl гlnКII.
Garlglion врlпаlе. - СПИНUОмозковий N. cutaneus brachlllateralis. - Бі.....
ганr:lIЙ.

шнуровий rrлечевий

anterlor. -- Переl(1lЯ гіпка.
posterior. Задня гlnка.
communican•. - Злучиа гіпка.
menlngeus. - МОЗКОВО-обопониа
гілка.
.
Cauda equina. - Кінський хвІст.
Апsзе. Петпі.
Ramus
Ramus
Ramus
Ramus

Н.п.

cervlcalel.
posteriores.
Hamus mcdialis.
Ramus lateralis.
N. 5uboccipltaHI.

Під ц У ж к О В а час т в и а.
lateralls.-Бlчни8 пучечок.

Fasclculus
Fasciculus

-

ти:шчний

НИЙ

І'

N. auricularis magnus. ний

Ramus volaris. Ramus u1naris. -

(Третій по

Меншнй поти

Ьеликий вуш- ,І

нери.

-

Верхні (roрішні) і

гrлЮI.

Rami inferlores. -

Нижні

гілки.

(дonіпrні)

Сере.
СІ"

Допоння гілка.
;lІнтева гілка.

Н. metlanUl. O,.eepeJII"I • •"в.
Rami mU5culares. -- М'ясневі гілкн.
N. interosseus (antibrachll volaris). -

Ramus роstегіог.-ЗаIlНЯ гілка.
І
Rашus :щtегіог. - Передня гілка.
І
N. cutaneus соlli. - Шийний mкyровий

Ra':;fB~uperiores.

передrrлечЧJI.

рединний пrнypовий нерв передипеЧЧR.

ПЛ сти В о.

личпий нерв.

нерв

N. cutaneus ahtlbrachli medlalis. -

Більший по

Наті anteriores. пегедні гілКІІ.
р І е х u s с е r v і с а
і 5 . - Ш И й11

шнуровий

динний шнуровий нерв rrлеча.

нерв).

N. occipiti\lis minor. -

3вдulй пучечон.
М'ясневоШКJ

нерв.

N. cutaneus brachii medialts. -

нерв.

occipitalis tertius). -

(~.

Fascicul11S posterior. -

Raml musculares. - М'ясвеuі гlлкн.
N. "utaneus antibrachli lateralis. - ВІ..-

ПідnотиШtчний

occipltalis major. -

тнnичний

Се'ре1(1lИНR8 rжy

ровий

нерв.

~.

-

N. musculo.:;.;taneus. -

ЗаднІ
гілки.
Серединна гlnиа.
Бічна гілка.

-

medlвlis.

чечок.

Ша.нl нерв".

-

Наті

нерв.

Para In'raclavlcularl •.

І

Допонвій міжкостий верв (рередrrле
ч'lя).
Ramus раІтзrіа п. тЮіапі. - ДOдoВВR
гілка присерецньоro нерву.
НатЦ5 anastomoticus cum nervo ulпаri
Нервова анастомо38 а пінтевRJI нер
ВОМ.

!\'.п. digitales volares соmтuпes.---Gпlnь
ні долонні папьцеві нерви.
N.n. digiиoles volares proQrii. - Бn.ств
ві ~олонні п~льцеві веРВА.

М. u tnirll.
Лln,в,,1 ."в.
N.n. supraclavlculares. - Нащжковl
нерви.
І Ramus cuteneus palmaris. - Дсщовва
N.n. 5l!praclavicula~es anteriores. - Пе
шнурова гілка.
редНІ наДДУЖКОВl иерви.,
Ramus dorsalis тапо.. Дорс......
юrnrчвa гідНІ'.
N.n. supraclavlculBres тІОIl. - СереднІ
11зддужnові нерви.
~ .п. digi tв lеа dorsales .-;tорс8nьві П8дЬ
N,n. supra..:laviculares poster;ores. цеві верви.
Ramus vol8ris mапus.-Допониа lCIП'8'IWI
ЗаднІ НіІ.;.щуткові нерьи ..
N. рhгепісus.-Діяфраrм.anьни8 нерв.
гlnка.
Ramus pericardiacus. - Осердиа гіпка. Ramus superficialis. - Повеорхнева гш
ка.
Rami phrenicoabdominales. - ДіяфрагN.n. digitales volares СОlП!Duпes. мвлыо - череВllі гілки.
Спільні лсщонні пвпьцеві верв ••
'LEX US В RACНlALIS. ОЛЕЧЕВЕ
N.n. digitales volares рГJрril.-ВnаСТDі
ОЛЕТИВО.

долониі

Ра. s
s u І' r а с І а v і с u І а r і s.Наддужкова частина.
N.n. thoracales posteriores. Задні
огрудні

верви.

N. dorsalis

scapulвe.

попатковий

N. thoracalis
ний

-

Дорcam.НИ8

верв.

IОngua.

-

ДOBrв8 огруд

нерв.

N.n. thoracales anterlores. -

Передні

оrpудні нервн.

верв.

5ОЬІсароlагев.- Пl.anопаncoвl нер

ІІІІ.

N. thoracodonaHs. -

Огрyuо-IІОРсаль

ни. верв.

]\І. axlllвrls.

-

Глибока

Н.

ratlalll. -

N. cutaneus
пrкуровк8

brвcbii

NK8.

М·ясневі гinКII.

0'081.,в.1 ."в.
posterior. - Задв18

rrлечеввА

нерв.

Rami musculares. - М'яr.невl гinКII.
N. сцtвпепs antibrachi1 dorsalil. - Дор
canыІІІй

mкyровий

передпnечеаd

нерв.

N. lubclaviua. - ПіЩ!llкови8 верв.
N. luprascapularia. - liaAПопатковвА
N.n.

паnьцеаі нерви.

Ramus protundus. Наті musculares. -

Пахвов" верв.

Ramus profundUl. - Гnнбока гlnка.
N. Interosseus (antibrвchll) dorsalis. -

Дорcanьвв8 .1жJroстиl верв (перЄJI
lUIеччя).

RamUl superflclalls. ка.

RamuI anutomotlcus
вервова

апастомоаа.

Поверхвева

rIn-

uInaria.-Л1І«~ва
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NEUROLOOIA -

do~.ales.
оальцеві неРIJИ.

N.o. digitales

Дорсальні

-

НЕВРОЛОГІЯ.

N. ceoltotemor.lls. -

•.
N. lumboinguinalis. -

Стегно.О-Оf)JI(.•••

нер

Попереково-па
thor.c.le •. - ОГ"Анl вс, ••.
ХВИННlIЙ нерв.
Наті posteriores. Задні гіпки.
N. spermatieus ехtегппs. - Надвірній
Ramus eutaneus lаtЄі'аlis. - Бічна шну- ,
(зонніпmіR) еі~1'mш!l нерв.
рова гinка.
І
Ramus cutaneus medialis. - Серединна
М. cutaneu. Іетогіз l.іег.IІ,. БlqН1І1.

Мо.

шнурова гілка.
Наті anteriores (пп. intereostliles). Передні гілки (!І(іжреброві нерви).
Наті шuscuJагеs. М'яеневі гілки.
Ramus eutaoeus lаіегаlЬ (pectoralis еі
abdominalis). - Бічна шнурова гіпка
(оroудна та черевна).
Ramus Dosterior. - Звдня riпt;a.
Ramus апіегіог. - Пеоедня гілка.
Наті татшагіі laterales. - Бічні грудні гілки.

Міжребро

N.n. intereustobraebiales. во-пnечеві

нерви.

Ramus e\ltaneus anterior (peetoralis et
аЬdотілаlis). Передня шнурова
гіnка (огрулна та черевна).
Наті татпаагі\ mediales. Серединні
грудні г1.1ки.
N.n. lumbales. - Поперенові нерви.

М.О.

lumb.le •. І.ег.lе" coeclt:eul.-HepDon"eI(O.I. KpH~o.l. К),ПрIІКОВI.
Наті posteriores. За.1ні гілки.
Ramus medialis. - Серединна гілка.
Ramus lsteralis. - Бічна гілка.
N.n. elunium suрегіогes.-Верхнl (горіш
Ін

ні) еідничні нерни.
Наті anterlores. Передиі гілки.
N.n. saerales et еоееуgеus.-Нерви кри)НОві тn НУПРИКОВИА.
Наті posteriores. Задні гілки.
Ramu! medialis. - Серединна гілка.
Ramus lateralis. - Бічна гї'!на.
N.r,. elunium medii. - Середні еідничві
нерви.

LUIIBOSACRALIS. ПО·
ПЕ'ЕКОВО . КРИЖОВЕ ПЛЕТИВО.

'LEXUS

ПОПЕРЕКОВЕ
ПЛЕТИВО.

'LEX US LUMBALIS. Наті шusеulагes.

Н.

М 'неневі гіпни.

-

lIIobYJoca.trlcul. 'Іере.lІlІ.

KJly60ao нер •.

пі.

Rami шuscuJаres. - М'''("IН'ві гіnня.
Ramus eutaneus lаl.егаliа. - Бічна mкy
рова гілка.
RаПШ5 eutaneus anterior.
шнурова гілна.
М.

Illalapla.II•. -

•.

-

- а.ІІ ••••••

Паші museulares. М'яеневі гіпки.
~.n. scrotales aoteriores. - Передві ка
nиткові нер.и.

~.n. lаЬіаlез
вІ

нер ••.

anteriores. -

ш"уровнА

нерв.

obtur.torius. - - 3aTYJlbHHA

нерв.

Ramus anterior'. -- Переднн гілка.
Ramus eutaneus. - Шнурова гілЮі.
Rашus posterior. Заднн гі.jша.
М. temor.II •. СтегновнА нер •.
Наті eutanei anteriores. Передні
ш!<урові гі'IКИ.
Наті musculares. ~1 'неневі гіпни.
N. saplaenus. - Сафеновий нерв.
Ramus infrapatellaris. ПіднакоnінІ;оаа гілка.
Наті eutanei eruris medialt's. Сере
динні шнуроаі голінкові гі.'llШ.

PLEX VS

SAC RАLІS.-КРИЖОВЕ
ПЛЕТИВО.

Truneus lumbosacraJis. крижовий

Попереново

стовбур.

Верхній (го
рішній) еідничннR нерв.
М. glutaeus іпІегіог. Нижній (ао
nішній) еіІ1НИЧНИЙ нерв.
N. cutaneus femoris posterior. - Задній

N. glutaeus superlOr. -

шнуровий стегновиR нерв.

Нижні (;:toнt:рви.
Нерви переміжжн.

N.n. elunium IIIferiores. лішні) сидничні
Наті perineales. М.

СіАН"'ІНIІА нер •.

ilc:hl.dICU5. -

Наті шusсulагсs. !\І'неневі г1.'1НIІ.
N. peronacus соштuпis. - 3ага.'1ьниЯ
ма,'101-0Ilілковий
Натl mU5eulares.

нерв.

-

М 'неневі гіЛl>II.
БічнпА
шнуровий міСТl>ОВИЙ нерв.
Raтus anastomoticus peronaeus. :\Іа
"IUГО~lілноаа нервова гіпка.
N. peronae\ls superfieialis. - Поверхне
вий малог(}~і.1КОВИЙ нерв.
Наті rnuseullires. н,:неві гіпкп.
N. cutaneu" dorsalis mediaJ i~. - - Ct:pe·
динний дорсальний ШНУРОlllі~ нерв.
N. eutaneu5 <lorsaHs inLermedius. - ПО
середній )],орси.'1Ьниіі шнуровий нерв.

N

eutaneus surae lateralis. -

:.1

N.n. dijlitales
саЛЬНІ

~orsales

ножаНI

p~dls.

ШL1ьuеВІ

N. peronaeus profundus. -

-

Дор

нер!!и.

ГлибоНИЙ

lІалоroміпковий нерв.

К.lуlо.о
.е,

ПередВJI

стегно.нА
М.

Переnні губ

Наті musculares. М'неневі riпHH.
N.n. digitales donales balluels lateralls
et digit1 !eeundi mеdіаlls.-Дорсальн\
пальцові нерви, бічний верв П8.'lюха
та сереІІІПІНИЙ другого пальця.

N. НЬіаlіа. - Великоrollіпковий нерв.
Наті шusculагes. М'ненев\ гіпки.
N. interosaeus erurls. - М1жКОСТИА голівковd

верв.

SYS1'EAIA NERVORUM SV}lРАТНІСUИ-СИМI1A.ТIІЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА.

N. cutaneus вшае media1l9. _ Середии

ПЛЕТИВО.

(N. suralis). - (Литковнй иерв).
Rami саlсапеі laterales. - Бічні tt~
пакові нерви.

N. cutaneus o.lorsalis lateral19. -

са~ьний w~рови~ бічний нерв.

Raml саlc~пеl medlales. ступаКОВІ

~. рlапигЬ

гемороlдальвl нерви.

N.n. vesicales Interlores. - Нижвl (доlIншпі) MiXYVUiI! нерви.
N.n. vaginales. - Пlхвянl верви.
N. pudendus. - СоромliТний верв.
N.ll. baemorrhoidales inferiores.- Ниж-

Дор

Серединні

Серединний пі

medialis. -

digitales plantares commulles.-

гальні 11і)10швнні

нерви.

ні (ДОlllшні) гемороlдальиl нерви.

N. регіllеі. - Нерв перемlжжя.
N.n.scrotales posterlores. - Зап81

За

lIиткові

~ .11. digita)es plantares ргоргіі .-Влаttll
ві пзльцеВl підошвяні нерви.

N. plantaris lateralis.-БічниА
в 'яннй

СереднІ

N.n. haemorrboldales medli. -

нерви.

ДОlDВяннR нерв.

~.H.

СОРОМІТНЕ

PLEXUS PUDENDUS. -

ннй mкyровий литковий иерв.

71

ка

верви.

Задві губиl

N.n. lablales posterlores. нерви.

піnош

N. dorsalis

нерl!.

репі9

-

Дорсальний прут

невий нерв.

Ramus suрегfісіаlis.-Поверхнева гілка.
~.11. digitales plantares commune9. -

N. dorsalis clitoridls. скоботиевнй

Загальні пальцеві

підошвяні нервн.
:-./.8. digitales plantares ргоргіі. - Вла
ttИві пальцеві підошвяні нерви.
Ramus profundus. - ГllИбока гілка.

ДорсаЛЬНІ/Й

нерв.

Н. СОССУОЕ US.-куприковиА НЕРВ.

Plexus соссуgеus.-Иупринове плетиво.
К.п. апососсувеі. Відхідннново-купРИJ«lві нерви.

ОИJШaТJI1DIa нервова

Systema nervorum sympatmcum. систе.а.

Симпатичний ! Plexus max1)Jaris externus. -

Truncus sympathicus. ttовбур.

(зовнIШIІЄ)

Ganglia tlunci sympathicl. -

Гангліl

Hadix sympathica gапgШ 5ubmaxiUaris. - Симпатичиий корlиець оlдше

симпатично го ttовбура.

Симпатичие пле

Plexus sympathici. -

леllОВОГО

symраthlсогum.-Ган

(горішній)

~.

~.

верхневе

нє

СИСТЕМИ.

шпйний

ганглІй.

jugularis. - НРI'~tlМЙ
carotirus interl1us. -

Верхній 'І

нерв.

І

ВнутрІшнІй'

(сере;tовий) сонний нерв.

Plexus rarotlcus

internu~.

-

ВнутрlШ1IЄ

мозково І

Plexus

lІ.lетиво.

Plexus carotlcus communls. сонне

Наші laryngopbaryogei.
горловІ гіпии.

рішній)

-

ГОРЛRНКОВО

(ДО:Jіmній)

До

нервн.

Надвірве

(30внlmиє) совне плетиво.

Рlепа tbvreoldeus suрегlог.-Верхнс
(горішнє) щвтове (борланове) плerиво.
Язикове

метиво.

ПDIйний

НижнІй

raнгліЙ.

!lubclavla (Vieussenil). Пlд
дужнова пет.. я (Віесенієва).
N. cardiacus inferior. - НижнІй (долІш

ній)
Plexus ophtalmicus. - Очне плетиво.
Radlces sympathlcae gапgШ rшаГls'-1 Plexu!l

PJexus caroticu!l extemu!l. -

Dерхній (го

нерв.

Ansa

п..'Jerиво

Симпатичні корінцІ в1йкового raнглlя.
N.n·. саroНсі externi. - НадвірнІ (30В-

серцевий

Gangllon cervicale Inferius. -

xopiolдa:JbHUЇ артерil.

Plexus lingualis. -

Заra.'1ьие

Ьлетиво.

N. cardlacus superior. -

артерll.

Plexus arteriae chorioideal'. -

иlпmі) сонні

ВнутрІш
шелепове плетнво.
meningeus. - МозновооБО.'Jовие

(середоае)

гірнє горлове плетиво.

Plexus cavernosus. - Печер не плетиво.
Plexus arteriae cerebri anterloris. -Пле
тиво передиьоl мозково! apTepil.
Plexus arteriae cerebri medlae. - П.'Jе
середньо[

ПО

M~ВO.

Plexus pharyngeu8 ascendens. -

(середове) сонне Пllетиво.

тиво

виснове

Plexus max\llaris internus. -

ЧАСТИ.НА СИМПА-

cervlcale superius. -

плетиво.

Plexus temporalis &upertlciIiJis. -

РА RS СЕРНА LICA ЕТ
СЕ RVICA LIS
SYSTEMAE SYMPATНlCI. - ГОЛОВ

Gапgliоп

ме
Заднє

Plexus auricuJarls posterlor. вушне

ТИЧНОІ

Потиличне

тиво.

глit симпатичних плerив.

НА ТА ШИАНА

гавглія.

Plexus occipitalls. -

тиво.

Ganglia plexuui!1

Надвірне

щелепове метиво.

с;~рцевий нерв.

suЬеlavlпs. Пlддужнове п.'1е
•
.plexus таттиlП9 Internus. - ВR~рlш
ТИI\О

1

І

нє (середовІ') грудне плe'тllво.

Plexus

thyreoidens

(долІшнє)

щитове

Iпtегlог.-НвжнР.
(бор.naноае)

пле

Хребове

rше

тиво.

Рlехп!
ТИВО.

vertebralill. -
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NEUROLOGIA -

PARS THORACALIS SYSTEMAE SYMРАТНІСАЕ. OrpYJJ.HA
ЧАСТИНА
СИМПАТИЧНОІ

СИСТЕМИ.

Ganglia thoraralia. - Огрудиі гавгліl.
~. splanrhnicus major. - Шnьший нут
ряний нерв.

Ganglion

ганглій.

Нутрявий

splanchnicum. -

N. splanchDicus

шіпоr.

-

Мевший нут

ряний верв.

Ramus renalis. - Ни"ио"а гілка.
(N. splal1Chnicus imus,. - (Нутряний
найгnибший верв).

Плетиво

PJexus aorticus thoracaJis. огрудвоl

аорти.

Рlехоз

cardiacus. - Серцеве плетиво.
Plexus coronarius cordis anterior. - П6реднє вінцеве ~~етиво серця.
саrdіасщп (Wrisbergi). цевий гангnій (Врісбергі1в).

Ganglion

Сер

Заднє

Plexu5 coronarius posterior. вінцеве плетиво.

Наті

pulmonales. -pulmonalis. -

РІехоз
РА

S.

RS

Легеневі гШки.
Легеневе пnетиво.

GangJia

тиво.

Plexus rепзlis.-Нирнове nnетвво.
P1exus spermaticus.-Сік'l1не метиво.
Plexus arteriae ovaricae.-lInетиво нвчниковоl артеріl.

Plexus mesentericus

Plexus myentericus. нове

-

Поперекові

ганг

Ganglia I8craJia. - Крижові ганглit.
Plexul aortlcus abdominalis. - Плетиво
черевноt аорти.

Plexus coeJiacus. - Нутряне плетиво.
Ganglla соеliаса. - Нутряні гангnil.
GangJion mesentericum superius. - Верх

ній (горішній) ганглій оточини.
P1exu5 phrenicus. - ДіяфраПl8JIьне nnе
тиво.

GangJia рМепіса.- ДіяфраПIIUIьні гангnil.
Plexu5 hepaticus. - Печінкове nnетиво.
Plexus lienalis.-КосоВ6 плетиво.
Plexus gastricus superior-Верхве (горІшнє) ПIIlункове плeтRВО.
РІ exus gastricus inferior .-Нижнє
•lішве) mпуниове пnетиво.

(до

subm'!-СОSUІ.-ПідCnИЗ0ве мети

BU.

Plexus mesentericus inferior. -

Нижнє

(долішне) пnетивС) оточини.

N .п. b.aemorrh"idaJes suрегіоres.-Верхні
(горішні) гeMopolдanЬHi нерви.

Plexl,s haemorrhoidaJis superior.-Bepxне (горішне) гeMopolдanьHe г.nетвво.
Рlехоs Шасu~.-Кnубове nnетиво.
Рlехuз hуроgаstгісus.-Підчсревне пле
тиво.

Рlехоз haemorтhoidaJis mOOiO.-Серед
не геиороlдальне пnетивп.

Plexus

ргоstаtiсus.-Присечиикове nnе

тиво.

Plexus

luшЬаІіа.

М'нсвевокиш

nnетиво.

Plexus

PJexus

nіl.

superius.-Верхне

(горішнє) пnетиво оточини.

PELVINA

ЕТ

suрraгепаlis.-Наднирковє ме-

PJexus

ЧАСТИНИ
СИМПАТИЧНОІ
СИСТЕМИ.

ABDOMINALIS

SYMPATHlCI.-ЧЕРЕВНА ТА МИ

СКОВА

І

НЕВРОЛОМІІ.

dеfегепtiаlis.-Одвідиикове пnе

:ГИВО.
не

uteгovaginalis.- Урааовопіхвя

пnетиво.

Иехus

vesicalis .--~~IiXYPOBe

пnетиво.

N .п. vesicales suрегіогes.-Верхві(горіш
ві) міхурові нерви.
іпfегіогеs.-Нижні (доліш
ві) міхурові нерви.
Plexus cavernosus репis.-Пруткеве пе

N .11. vesicales
черне

пnетиво.

N. cavernosus penis

таjоr.-БL1IьшиЙ

печерний прутневий ВІ:РВ.

N.n. cavernosi

р"пis

mlnores.- Менші

печегні прутневl нерви.
РlеХОІ ~avernosus сlitоrі(lїs.-Скоботне
ве

печерне

пnетиво.

са vernolus cJitoridis major .-БШь
ший печерний скоботвевий нерв.
N.n. cavernosi clitoriadis mіпоres.-Мев
ші печерні скоботиеві нервв.
Plexus fеmогаlis.-Стеrнове nneтJlВO.
Plexus рорlitеu&.-Підко~liние nnетиво •

N.

ООInПlunе.
Органи чуття (чyтrьові) та sагaJIЬие покриттн.

Organa sensuum et integmentum
О

RGA МО N VIS US.- зоровиА ОРГАН.

Oculus. -- 01W.
н. ОРТIСUS.-30РОВИА(ОПТИЧНИА)
НЕРВ.
Уавinае п. орtiсl.-Піхвв ОDТИЧНf>l'О (ао
РU1Ю10) нерву.

Spatla intervaginalia .-Міжпіхвяні

про-

стори.

ОСULІ.-ОЧНА БАНЬКА.
апterіоr.-ПсреДRій полюс.
роstегїur.--38;(НЇЙ полюс.

BULBUS
РоlОІ

Polus

Aequator .-Екватор

(р.-ра).
МеГld1aDі.-Меридіинв.
Ахі8 оспН externa.-НадвlрВJl (ао8ВЇп.·
вя) очна вісь.
Ахil омі interna.-ВвутріШВR (сере
аова) очна вісь.
АхЬ орtiса.-Зороеа (оrmrчва) в1а..
(Linea vilпа).-(ЛlнiJl аору_ро.. nі
вія).

()НGЛNON

vl5U5 -'ЗОРОВІШ ОРГАН.

Irl •. -B.ce.llo" 01l0.081С •.
Margo pupUlarls. - -Зіничний кра8.
Margo сiliагіs.-ВіЙковиіі крllЙ.
Facies ~terior.-I среlЩJl поверХВІІ.
Расіеа p"stc!'ior .-Задня поверхВJI.
Annulus iridis major. - Цlnьше весел-

УеаісоІа ophtalmica.-ОчнИЙ пухирець.
C:l!!!:'.!!U! "І'ht~lmIМ''1.--Очн.1t келих.

TURICA
НА

ФI6РОЗ
ОЧНА
060-

flBROSA OCULI.

(ВОЛОЮіУ8АТА)

ЛОНА (ОПОНА).

CКJiep.,

Scler •. -

OQH.

Т8ерд.

кове

(308вlшвя)

Менше весе;акове кШьце.
РНсае tгіdіs.-Веселкові ЗМОРIDЮI.
РuрШа .--Зінниuя.
М. sphlncter рuрШае.-М. :lатягач (аа-'
lDморгач) аіничниЙ.
Stroma irldіs.-Весеш:ува строма.
М. dllatator рuрШае.-М. зіничний роз

(аатока) екnери (Шnемів, Лотів) ка

І.атinа

r.атіпа

lu~ca.

-

Чернувата

onатівка.

тягач.

Li;;. pecHnatU\i1

criЬrosa sclerae. РешіТQаМ1l
п.nатівка скnери.
(Raphe sclегае).-(Скnерове шво).

Про
стори весenкового кута (ФОнтановІ).
Circulus arteriosus major. - Бlnьше ар
терійне ко.nо.
Circulus !lrterio8US minor .-Меише ар
терійне коnо.
Membrana рuрillагіs.--Зінична оболон-

зочок.,

Cornea.-Poriвкa.
Аппulus гопjuпсtivае.-СПО'nУ'lН1lчве коОО.

Vertex comeac.- Рогівковий завій,
LbnЬus comeae. - Рогівковий пруг.
Facies апtегіог.-ПеРl:дWl поверхВJI.
Facies роstегіог.--Задня поверхня.
ЕР~~~щn

comeae.-РогівковИЙ

еПі-

Lamina elastica anterior (Bowmani)Передня

еластична

п.."1атівка

(Бо в

I18НОВ8).

Substantia

рroргіа.-Вnаствва

субстан

пія.

еlааНса
posterior. (Demoursi,
Descеmеtі).--Задня
еластична
п.па

Lamioa

тівка. (Декурсівва, Десце_етов.).

Ен
дотелій передиьоl камери (ко_ори).

Epdotelium camerae anterioris. -

ЖИЛЬ
НА ОЧНА 060ЛОНА (ОП.ОНА).

TUNICA VASCULOSA OCULI.Cborlolde ••

-ЖВJlЬ ••

0110110 •• (oaoD).

Lamlna suprachorioidea. обо.uонна п.nатівио.

ноzr:ЖIUIьно-,

Ігіdls.-Гребінnева ее

селкова авяака (в 'язок).

Spatla angull irldis (Fontanae). -

(СкnеровиIt хоту

fFuniculus sclerae). -

кіпьце.

Annulus iridis minor. -

оllо.ов ••.

Sulcw scJerae.--СнnеровИЙ рівчак.
Rima согпеаlls.-Рогівкова щlnина.
Sinus ver.osus sсlегзе (сапаlіз S:hlemmi,
Lauthi). - Веноаний (.. еинИЙ) синус
IWJ).

'lJ

ка.

РI6МЕМТI.- ПlГМЕНТО
ВИА ШАР.

І ST RATUM

1

Stratum pigmenti
шар

геtіпае.-ПinlентовlІЙ

сіТківки.

сilіагis.-Шг
ментовий шар віакового тіпа.
Stratllm pigmenti irldis-Пinlентов"

SLratum pigmenti corporis
шар

весе.пки.

• RETI MA.-СІТКІВКА (РЕТИНА).
Рзrs optica геtіпае.--30рова (Оrrr&чна)
частииа сітківки.
IiClTata.--ЗубчастиЙ край.
Рап ciliaris гetіоае.-Вiltкова частина
сітківки.
Рарillа п. орtісі.-Пипка зорового (оп
тичного) нерву.
Excavatio рарШае п. орНсі. - Загn.-

Ora

би на пипив аорового верву.

Lamina vasculosa. - Жиnьна пnаnвка.
I..amina choriocapillar1s. - Жиnьно-ка

Macula lutеа.-Жовта П.lIяма.
Fovea сепtгаlis.-ЦевтраnЬhа ЯllИа.
Уаlа
sanguinea retinaeНров 'яні жи.nи сітківк •.
CircululI vasculosus п. optici (НаІlегі).

I.amina basaHs.-Qcновна (J.IJатівка.
(Raphe сhогіоіdеае).-Жиn.ьно-обo.uонне

Arterlola (Venula) temporalis retina('

Spatium perichorioideale.

l\оnожиm.но

Обо,nонний простір.

піпнрна п,nотівка.

шво).

Сог,... с:111.ге.-ВIІIС08е тIІІО.

Cnrona сiliагіs-ВійJ(OВИЙ вінець.
.
Proceasus сШаr1s.-Ві.йковиIt паросток. \
РНсае сШагеs.-Війкові аиорmки.
Orbicu)U8 сiliагl,.-Війкове коnо.
Fibrae merlditlnalea (Bruecke\).-Мервдіоиа.~ыІ 800:0'(иа (Брукові).
РіЬгае c1rl.\l r,lJ"CS (мuеIlегl).-Цвf.куаяр
ві (кругові, коаовІ) во.uoЮІА (MJМe

ровІ).
Рlехш gвn&liosus сШпЬ.-Вi8Jtoае nи
г"іозве ПnCТllllо.

Жиnьие

коnо

аорового

(оптичного)

верву (Гanерове).

suрепог.-Верхпя (горіmвя) ввснова
артері8ка (венка) сітківки.

Arteriola (Venula) temporalis retinae іп
ferior. - Нижм (до.nішня) виско..
артерійка (венна) сітківки.

Arteriola (Venula) nasalis reti.nae .upeгЮг.-Верхв (горішви) носова арте
ріЬа (вевка) сітківки.

Arteriola (Venuln) nasalis retinae іп
ferior. - НиlвIlJl (JlonіШИЯ) нОСОМ
артерійкв

(венка)

сітківки.

(у_ш) macularls 8Upuior.Берхм (горішвн) IШJIlІСва .~pl8кa

Arteriola

(веина) сітківки.
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A"prln!A (Venula) nlacularis inferior.Нижня (долішня)
сітківlC1' .

артегійка

зоровиП ОРГЛН.

VISl"S -

М. levator palpebrae superioris.-M.
ьерхньоповіl\ОВИЙ (горішньо-повіliО

І

{венка

вий) підіймач.
РегіогЬіtа.-Периорбіта (коnоочннця).
Septum огЬНаlе.-орбітаnьна (ОЧНИЧllа)

Arteriola (Venula) retinae medialis.-Ceрединна

C.mer.

оси

артерійка

(веика)

11 __ nterlor. н. к •• ер_.

сіrнівки.

ПереДНIІ

перernнка.

0'1-

Fasciae musсulаrеs.-М'ясневі фасції.
Fascia bulbi (Tt:Hvlii). - БаНЬНОI!'1 фа
сція

Angulus iridis. - Веселновий нут.
Camera oculi posterior .-Зааня камера.
Cor.... vltreum.

(Тепопі).-Міщ
простір (Тенонів).
Corpus adiposum огЬіtае.-Товщеllе (НОІ
рове) тіло орбіти (очниці).

СКJlнсте тl .. о.

hyaloidea.-A. сnnиста.
Canalis byaloideus.-СnnистнЙ канап.
Fossa hyal0idea.-СI:''1иста заглибииа.
Membrana hyaloidea.- Оболонка сми-

Su?erclllum.-6po ••.
РаlреЬгае.-Повіки.
РаlргЬrи suрегіог.-Верхня (горішня)
повіка.
Pal{'ebra іпfrгіnr.-НИЖНR (долішня) по

стого тіла.
vіtrеum.-Смиста строма.
\Ііt.г~u~.-СШlиста рідина (п",ии).

Stroma
Humor

КРИШТ_JlИIІ,

ВІка.

раlреЬгагum.-Переанл
поверхн".
Facies posterior palpebrarum .-Задня по
вікова повеРХНfI.
Rima раlреЬгагum.-Понікова щідпна
Comissura palpehrarum lаtегаlis.-Бічна

Facies antcrior

сочка.

повікова

Substantia lепtis.-Сочкова сvбстанція.
Substantia corticalis.-Норс-в-а, субстан
ція.

Nucleus lепtіs.-Сочsове яаро.
Fibrae lепtis.-Сочкові (криurrаЛl1кові)

повікова

воnокноІ.

lепtі5.-}.;риurrа;JИковиli
(сочкорl'Й) передній пuлюс.
Polus posterior Jеfltі~.-Нришга.1ИКОВИЙ
(сочновий) задній ПО.'lЮС.
lIacies anterior lепtіs.-I'гиurrа:Jинова

лиина повікова злука.

Angulus oculi lаtrгаііs.-БічниЙ очний
кут.

Angulus oculi
НИЙ

поверхня.

повінові пруги.

мІні).

Tarsus superior .-ВерхнIЙ

Zoaul.

clll_rl5 (Zlnnl).-BIAKO.HA

(горішній) по
віковий хрящ.
Tarsus іпfеrіог.-НижніЙ (ГО!Jішній) по
німовий ХРRЩ.
Lig. palpebrale mediale. - Серединн:!
повікова зв яз ка (в 'язОІ,).

ПОIl-

І:ОК_ (Цlинl.).

Fibrae %опulагіs.-Пояскові ВОЛОКІІа.
Spatia zonularia _-ПОЯСІіові простори.
OROANA

R"J)he palpebralis

АССЕSSОRІА.-ДО·
ОЧНІ ОРГАНИ.

OCVLI

ДАТКОLЧ

•

оси 11, F •• c:lae orblt.e. 'ясиl, ор6Iт ... ~иоl ф.сцll.

(МеіЬоmі).-Тареа.ll,·
ІІі (повіково-хрящеві) :18JJОЗII
(:\lеН
ООllієві) •
Sebum раlреlJгаlе.-Повlнозе са.10.
~I. tarsalis superior .-~[.верхній (ГОl'іш
ній) тарса.:1ьниlt (повіково-хрящеВllіl).
:\І. tarsalis inferior.-~(. нижнІй (;:(0.1іо;
ній) таРС8J1ьниfi (повіково-хрящеВII;I).

О"нl

сrnЙ.

latrralis.-M. бічний простий.
Lacertus mиsгu\і recti lateralis.-Тягло
)1. l'CctU~

(гухожилок)

бічного

простого

му

скvла.

tendineus communis (Zinni}-

Загальні тяглове (СУХОЖИЛКОВІ.') коло
(Цінове).

!\І.

obliquus superlor.-M.

верхиlй (го

рішній) косий.

Trochlea .-l'оnіШ<lТНО (баранець).
М _ ob\iqUtl5 Inferior .-\1. нижній
.1іwній) носиn.

(ао

lаtеrаlis.-Бічно по

вікове шво.

Glandulae tarsales

~I. orbitalis. 1\1. орбітальний (очнич
ииЙ).
~l. rectus superior.-!\I. верхиій (горіш
яій) простий.
~I. rectus inferior.-M. иижній (аоліш
иій) простий.
;\1. гегtus mediali~.-~I. ~ереДIІИIlИЙ прu-

Аппоl\:s

medialis.-СереДRННИЙ оч

нут.

Limbi palpebrales апtегіогеs.-Перцпі
повінові пруг ...
Limbi palpebrales posteriores. - Задні

Axis lепtis.-Со'lкова вісь.
Aequator lепtis.-СоЧКОВIІЙ еliватор.
Radii lепtis.-СоЧliові радіуси (про-

MUlcи I1

злука.

Comissura palpebrarum medialis.-Cepe-

Polus anter;or

передня

interfasciale

фасційний

А.

Len. cry.talln •. -

(T-~HOHOBa).

Spatium

CONJ UNСТІVА.-СПОЛУЧ Н И ЦЯ
РІіса

І
І

sеПlіluпагіs

сячна
иицl.

сnпjuсtіуае.-Пів)t і-

(Nоnодикова)

;JlIIOpWKa СПО.1~ '(-

Caruncula lасгіmаlis.-G.lізпе 'І-псце.
Tunica conjunctiva bullJi.-Спо.1УЧНIIЧН3
тканина

баиьки.

Tunica conjunctiva palpebrarum .-Спо·

nучинчна тканина повік.
ВеРХІІ.'
(гopimнє) СПОnУЧНИ'lне смепіння.
Fomix conjunctivao: inferior- - НІІЖНЄ
(..onimнє) споnучничне ск.lепіння.
Gl. mucosae (Krausel). - G.'1l1зові заnоз"
(НруазовІ) .

Fornix eonjunrtivae suprrior.-

'mGA~ON ,lSus -

Noduli Jyrnphatici

сопjuпсtivаJеs.-Спо

nучничні лімфатичні вузnики.

(Ріпguесulа).-(Сполучнична пляма).

APPARATUS

LACRMALS.-СЛІЗ

ниА АПАРАТ.
Jacrimalis suрегіог.-Верхня

Glandula

(горіIlJНЯ) елізна залоза.
Glandula lacrlmalis іпІегіог.- Нижня
(долlшни) елізна залоза.

(Gl. JacrimaJes ассеsst.гіае).-(ДодаТНОВі
еліаві залози).

Ductuli excretorii (gl.
креторні

Rivus

lасГіmаIiS).-ЕКС-1

LABVRINTHUS

МЕМВ

RA МАСЕ US. -

ОБОЛОНЧАстиА ЛАБІРИНТ.

Ductus endolymphaticus.- Сере:\ово

лімфатичний провід.
епdоlуmрhаtісus.-СрреД\JВО-'1іи
фаmчиий мішок.
Ductus utriculosaccularis .-Утрикульно
сакулярний провід.
lltгісulus.-Утрикулюс (еліптичний мі
шечок).
Ductus semicirculares .-Півкружалові

Saccus

прово.!и.

sеПlісісulагіs suрегіог.-ВерхніЙ
(горішній) півкружа."ОВИЙ провід.
Ductus semicircularis роstегіог.-3адніЙ
піІ:кружаловий провід.
Ductus srmicircularis lаtегаlis.-БічниЙ
півкружanОВIІЙ прові;t.
Ampullac шеmЬГ:lПасеае.-Оболончасті

Ductus

а~у'lИ.
.
Sulcus ашрullагіs - Ампу.l0ВИЙ рівчак.
Crista аmрullагіs.-А~пуловиR гребінь
Ampulla memlJranacea superior.-Bepxня (горішня) обо;Jончаста а~пу.lа .
.\П1рullа mеmЬгапасеа postrrlor.- Задня

обоДОН'lаста

Сo1lзного

Аmриllа mеmЬгапасеа

с..,ізного

lateralis .-Бічна

геuпіспs
(Непsепі).-ЗлУЧНIІЙ
провід (Гензенів).
:\Iaculae acusticac.-с..1УХОВі П.1Я~И.
\tacula acustica Ulгі('ull.-Утрину.lярна
П'lяма.

:\Іасоlа зсustiса sacculi.-СакуЛЯРIІ!l ('лу
олима.

Оtосопіа.-ВУШНИIl пісоn.
ЕПdоlуmРhа.-Ендолі~фа (середова) .1ЇJI
фа (пасока).

Регіlуmрhа.-Перилімфа надвlрня (зов
нішня (пасоиа) лімфа.
Spatium регIlУПlрhаtiсum.-Пернлімфа
ТИЧІІЧЙ

Пр'ОСТір.

Duc.tus реГllyrnРhаtісі.-Перилїмфаmч-1
проводи.

мішка.

мішок.
Склепіин"

паsоlасгіmаlis.-Носово-t'ліаниlt

Ductus

провід.

Рliса

lacrimalis

(Наsпегі).-Спізна :)МОГ

шка (Гаснерова).
Lасгіmае.-Спьози.

С.lIJXовJIЙ орган.
Du

с

сос

t us

к о в и й

h

І е а

r

і Б.--С л и м а

про в і д.

Caecum cupul8J e.--СліпиЙ
манового

Саесиm

мlшои ('ли

вершка.

Присіниовий (,:lі

vestilJulare. -

пий мішок.

Lamina basilaris. - Основна пдатів,,;).
:\lеmЬгапа vestibularis (Reissneri). Веcmбу.'1ярна (присlнк()ва) оболонка
(Реliснерова).
Lig. spirale сосhlеаге.-Спіральна C~'1II
макова

ЗВН:lка

(В ·язок).

s;>ігаlis.-Спіра.,ьниЙ

Prominentia

ВІІ-

с'--УП-

Stria vаsсulагis.-Жиnьна смуга.
Sulcus sрігаlis.-СпіральниЙ рівчак.
Labium tуmрапісum.-Бубонцева губа.
Foramina пеrvоsа.-Нервові дірочки.
Labium
vestibulare - Веcmбуnярнз
(прнсіннова) губа.
cochleae.-с..lимаИОВIІЙ
спіра.1ЬНИП ганглій.

Ganglion spirale

Orlanon Iplrale (Cortl ).-·СпlральииА
орган (КортI18).

:J S а а u r і s і n
В нут рІ ш н ь О г о

V

t

е

r n

а с-ж и л 11

(с ере;! о

uо

г о)

вух а.

обо.l0нчастз ампу.lа.
Саn)дюс (сферичний ~іLIJечои).

('лvхова

проводу.

Saceus lасгіmаlis.-СпіЗНИR
Fornix sacci lacrimalis. -

аr.ШУ,lа.

Sacculus.
Ductus

111

РilРШllе lасгimаlеs.-с..lі:lIlі пипЮt.
lасгіmаlis.-АNlIула

Amp.ula ductus

проводи (елізноl за.'10ЗИ).

ІNТЕRNА.-ВНУТРІШНЄ (СЕ
РЕДОВЕ) ВУХО.

AURIS

75

I.acus lасгіmаlis.-с..,ізне озеро.
Puncta lасгіmаlis.-Спізні крапки.
Ductus lасгіmаJis.-Слlзні проводи.

lасгіmаlis.-СпізниЙ жолобок.

Organon auditus. -

хооа

ЗОРОВИП ОРГАН.

А.

auditiva іпtегпа.-ВllутріШIlЯ (сере
дова) слухuва артерія.

Наті vеstiЬulагes.-Вестнбу.lярні (ор"
сінкові)

гілки.

Ramus сосhlеае.-Спимакова гілка.
Glomeruli arteriosi cochleae.-СлИllакові
артерійні кnубоЧИИ.
іпtеrпае.-Внутрішні (се
редиві) слухові вени.
V. spiraJis modioli.-CnіраЛЬН8 вена Btретена або колонки.
Vas рromіпепs.-ВlІп·ята ;t;И.:Jа.

V.v. auditivae

V .v.

vеstiЬulагes.-Вестибу.lярні

(ПРІІ

сіннові) вени.

vestibuli.-ВеН8 ори
сінкового водопроводу.
V. сапаliсиІі cocbleae.-Вена елнмано

V. aquaeductus
вого

иана.,ьчиК8.

75

ORG.\NON AUDrruS -

LABYRI КТН US

Кlстя

OSSE US. -

НИА ЛАБІРИНТ.

V"tlbulum.-ПРllсIНОI(.
sphericus.--СферичниЙ

Recceasus

заку·

•.

Т(lК

Reces

Еліптичний

ellipticus. -

заку

тон.

vestibu1i.-ПрисінковиЙ гребінь.
P~rdmis vestibuli.- Присінкова піра
міда.
Recessus cochlcaris.---CJ1имаковиЙ заку

Crista

ток.

Maculat cribrosae. - Р€шітчасті п.'lЯМИ.
Macula cribrosa superior. - Верхня (го
рішня) рішітчаста ПЛJDIа.
Ма.:Ша cribrosa medla.-СереІІНll реші1"!аста

Macula

inferior. -

Нижня (до-

.ІІіmня) решітч~СТІ' ПJlRJI8.

.

С::Іпаlеа semicirculares оssеі.-Півкру
жапові кістяні нанапи.
СапрНа semicircularis superior.-Bepx.
ній (горІшній) півкр~жаповий кана.ll
С"паНа .emicircularis. роstеrlог--Задвій
півкрvжа.llОВИЙ канап.

Сапаlіа 'semiclrcularis 1atera1is.-БічниЙ

п Iвнр,УжsnоввА І<аиа.ll.
оsseае.-Ністяні акпу.llИ.
ossea superior .-Верхия (го
HiCТJIНa аllПуnа.
Ampulla ossell роstеrіоr.-3адня кістяна

Ampu1Iae
Лmрullа
РlППfJl)

аllПУ.llа.

Ampulla ossea

lаtеralis.-Бlчна "істяна

IІIІПУ.ІІ8.

Crura ampullaria .-АмпУ.llьиі ніжки.
Crus соmmuпе.--Спinьна нUика.
Сrпа s1mрlех.-Проста

сось 'е

•.

нUика.

longltudinale.o

mоd1оlі.-Поз

ДОВЖllі канапн веретена.

Me.ta8 .cu.tlea8 Iotema8. 811

спіральний IDlIЯХ (трап).
меа vestibularis superior.-Верхне (го
рішнє)

(сереаоа.l)

прнсінкове

В8,,,,I.-

.''''881 xl ••

ПО.llе.

меа vestlbularis іпfеrіоr.-НиJR1lЄ (ДО
.ІІїшнє) присіннове ПО.llе.
Foramen sіngularе-Одинока аіра.

Б'УSОНЦЕВА

CAVUM TYMPANI. -

ДУПЛИНА.

Р а r і е s
t еgm еn
рив нас т і в а.

t

а

11 s.- П

о н

Recessus epltympanicus .-Наддбубопце
закуток.

Pзrз сuрularls.-Бавьова частиlШ.
Ра r і е s j u g u 1 а r і 8. Яре М
на

стіна.

Шилуватий ви

Prominent1a Ity10idea. ступ.

Ра r і е s 1 а Ь у
б іри н т О В а

r

і П t h і с а.- Ла·
сті и а.
Fenestra vestlbuli.- ПрисіНROве вІкно.
Fossula fenєstrae vest1bull.--ЗarП8биН1С8
присінкового вікна.

Promontorium '-пr.игіРОН (приnр).
Sulcus promontorl .-ПРНnРI\,)ВIІЙ рів
чак.

рrоmопtоrіі.-ПРИl'іркове
п їд.nОIlORIІ.
Sinus tymрапі.-Бубоицева затока.
Fenestra сосhlеае .--c'nlПllакове вікно.
Fossu1a fenestrae сосhlеае.-Ямка С.ІІи-

Subicu1um

манового

вікна.

сосhlеее.-Гребівь С.ІІІІ

Crista fenestrae

вікна.

СаИllанува

Processus cochleariformls. ·тий

р а

r

паросток.

ї е 5

В а

ст

m а s t о 1d е а 1 насмочковата.

П и п н о·

Antrum tympanicum .-Бубоицеаа

пе

чера.

Promlnentia canalis semicircularis 18teralis.-Виступ

бічного

півКРУЖSnО'

вого проводу.

Prominentla сапаІіз facIb1is.-виступ.llJl
цевого

проводу.

Eminentiв

pyramidalis.-ШР8llЩanьне

згір'я.

FOS88 lпcudls.--Загпибива нoвaJ!.lla.
Sinus p08terior .-Задня затока.
Apertura tympanica сапаliспli chordaeБубопцеаа вШту.llина струввого

ка

H8.IIЬЦJI.

Cel1ulae
Cellulae

mзstоldеае.-Комірки IlDlROві.
tymрanісае.-Бубоицеаl HOMJp·

кн.

Р а

r

і е І

с а

сонного

Роrп. 8c:usticUI lпtеmus.-Ввутр1mвій
(середовий) вушний отвІр.
Jo'undu8 meetus acustlci іпteml.-ДJrо
внутрішнього (середового) BymвOГO
ходу.

traD5versa.-ПоперечвИЙ rpебівь.

Area п. facialis.-ПО.llе пицевого нерву.
Area cochleae.-CnИll8КOвие ПО.llе.
Tractus spiralis fоrаmіпоsus.-ДірчастиЙ

макового

-С •••• І(.

Сuрu1а.·-Баня (вертон).
вasis cochleae.-CnИМIІКUна l1ідвапин~
(під, р. поду).
Сапа1Ь spina1is coch1eae.---CJ1Ю1ановиЙ
спіРВ:lЬНПЙ провід (кана.ll).
Modiolus.-Веретено (копонна) стрижень.
Вааіа modioli. - Основа (підстава) (під,
р. ПОДУ) веретена.
J..amina modloli. - П.nатівка веретена.
Lзтіпа spiraJis ОІІеа. - KiCТJIН8 спі·
рапьна ПJlатівка.
Hвmu1u5 1аmіпае sрira1is.-Гачок спlрат.ноl платівRИ.
Scзlа vesttbuli.-Присінновl ехор.
Scala tymрапі.-Бубонцеві сходи.
Helicotrema .--c'nlПolакова дІра.
LзШinа sp1ral1s secundaria.-Ceнyвдap
на cuіральна платівна.
СапаlЬ sршlіа modloH.--СпlрапьнRЙ
провід веретена.

С.апа1ЄІ

Criata

вий

алRJIа.

cтtbroaa

CJIVХОВllй ОРГАН.

Ра

r t

е 5

m

е

r

m

.1Jончаста

.e.'r...
Pan
pan

о

t іса.

-

Сті н а

проводу

Ь

r

а

n

а с: е а.-О б 0-

стіна.

t'm'8DI.-В'.е .....
П.

tlacc:ida.-В'JUI8 ЧАстина.
tenaa.-Нап'RТ8

частии.

010...8-

ORGANON АUDПUS - СЛУХОВИЙ ОРГАН.

Llmbas membranae tympanl. -

Пруг

бубонцевОI обмовки.
РІіса таllеоlпіа anterlor .-ПереJIВJI 110поточнова

8MOp~.

РІіса таІlеоlагіа posterlor.--3аДlUlllOnо
ТОчнова

зморmнa.

Prominent1a

вІІЙ виступ.

таllеоІагіа.-Моnотоoucо

Str1a mallеоlагls.-Моnоточкова смуга.
Umbo membranae tymрапі.-Пуп бу
бонцевоl обо'nОRКИ.

Stratum cuuneum ,-ШКУРІІІІИЙ шар.
Anпоlоа flbrocartilagineus.-Воnокиува
тохрящеве

говий,

коповий)

шар.

OSSICULA

AUDITUS.

-

СЛУХОВІ

КІСТОЧКИ.

а р е а.-С тре м е во.

росток.

Crus Ьгеvе.-НороТJ<а нІжка.
Malleus .-Моnоточок.
Manubrium шаUеl.-Мо,nоточнове

nер

жвnво.

шаllеі.-l\tоnоТQЧКОва гоn1в-

ка.

Соl1оm mаl1еl.-Моnоточнова шия.
Processus lаtегаlis.-БlчввЙ паросток.
Processus anterlor (FоШ).-ЛеРeJlвIЙ паросток (ФоnіІв).

Artlcul8tloatl oulaa.on... ..IIа..
Cyг~0611 СJlУХ08ИХ .IСто •.

Artlculatio inCUdошаl1еоlllГis. nОВОМОnОТОЧlCOвий

ЛrtlсоlаН0

_

Новаn

сугnоб.

incudostapedla .-Новамово

стремІиний сугnоб.

Syndesmolls tympanostaped1a .-Бубов
цево-стремlнва сивдкмоаа.

LIII· ... Iaalorum • • ltu'.-3."8II8 1:.1,ХО •• І: .ІСТОІІІО •.
LIg. шаlеl зпtегlus. - ПерсJIВJI моnо
точнова

3ВIІЗКR.

Lig. таlеl ІОрегіш.- Берхм МО'nОТОЧ
кова

авязка.

нова

звязна.

LIg. шыll laterale. -

БІчнІ' моnоточ

LIg. Іпcudis lорегlо•. _ Верхня (горІш
ня) ковамова звязка.

LIg. IПCUdls posterlu•._ ЗаJIIUI мовад
.nова

tympanl.-М'JIСЄНЬ бубоице

tensor

вий напинач.

М- stapedlus.-СтреміиниЙ м'нсевь.

Tualc8

шасо.а

tympaalca.-Б,СІо ... е ..

1:.18ао88

0(,OJl08.8.

М. ltapedius.-Стр'еміннИЙ м'ясень.

(GI. tymрапісае).4Бубонцеві aanози).
Рliса шаllеоlаrіs posterior.--38J1W1 мо
.поточкова

PJica

зморшка.

пtallеоlагis

anterior .-Передня

МО

зморшка.

шеmЬгanае tympani anterlorПередній аакуток бубовцевоl обо

Recessus

Recessus membranae tympeni luperl"r.- -

Сарісuluш stapedis.-roniвкa стрем1вва.
Crus апtегіus.-Передия иіжка.
Сrш роstегіus.--3зnия ніжка.
Basis stapedis. - Стремівна підстава
("їд.).
ІПСОІ.-}(овамо.
Corpus Їп('udіs.-НоВ8JI,nове тi.nо.
Crus lопgum.-Доsга нІжка.
Processus lепtiсulагls.-Сочкуватвй па-

Capitulum

М.

••

-'СКУ

nОoJКИ.

mucosum.-СпизовиЙ шар.

Stratum

_а.саll OIIlcalorum аа.I"'•. CJlYXO ••X .ІСТОІІІО ••

nоточкова

radlatum.-ПромlвевRЙ шар.
Сil'culаге.-Цирку,nнрвlІЙ (кру

Strr.tum
Stratum

St

коnо.

7'1

авязка.

МеmЬа:апа obturatoria (atapeclts).-(Oтpe
IІtииа) аатуnьна обоnоНJt8.

LIg. 8nnulare Ьаlеоl stRpecll•.-()сQI)ВUа
стремінна кабnучкова звяз' ~.

( ... liutor ЬаІео. atapeclia).-(A. фік
сатор осно.ио-стремlвввl).

Dерхній (roріmній) аакуток буJoнце
воl Обо,nонки.
Recessus mеmЬгапае tympani posteriorЗадній закуток бубовцевоl обопонки.
РИса іпсudіs.-НоваJl.lIОва зморшка.
РИса stареdls.-Стремlниа ЗМОРПІка.
Membrana tY1llpani secundaria .-СеКУIІдариа бубовцева обоnоика.

TUBA

AUDITIVA

СЛУХОВА

ТРУБА

(EUS1"ACHII).

(tOВСТАХIЄ8А).

t\lЬяе

Ostium tympanicum

auditiva6.-

Бубонцева від11аИRа спуховоі труби.
РаГІ ossea tubae auditJvae.-НІстяна ча
стина спуховоl труби.
Isthmus tubae auditlvae.-Dyaввa спу
ховоl 1"Руби.
Cel1ulae pneumatlcae tubar1ае.-Трубові
повітряні комІрки.

Pars cartilaglnea
щева

настина

c&rtilafo tubae
хово

tuЬae аudittvае.-Хря·
c.nyховоl

1"Рубll.

аudШ,·а6.-Хрящ сп)'

труби.

Lamlna (cartUaginls)
динна (хрящева)

media~is.-Cepe

матівка.

БІчна
(хрящева) пnатівка.
Lашіпа mешЬranac:еа. Qбo,nовчаста
пnатівка.
Тuпіса шuсоsа .-Спизова обоnоика (опо
на).

L8mina (cartilagln1s) lateralis. -

Gl. muсоsaе.-Спвзовl ааnози.
Noduli Iymrhaticl tubarl1. - Трубові.
.nімфатичн

вyamrки.

Ostium pharyngeum tubae auditlvae.Горnова

Ме."',

віДТУnИВ8

спуховоl

трубіІ.

aca.tlca. ext'fDII'. - На. .I,.I.
(808.111І811) cJlYI:O.81 1:1 •.

Роrпа асоаНсца externus.- НanвipBIA
(зовнішній) спуховиR отвір.
ІпсіІша tympanica (RіvіпJ).-Бубовце
ва

вирізка

(Ривінієва).

Meatus аСОІtlсоа externus саrtilаglпeu5Хрящевий наnвірній cnуховиl хіп •
Cartilago meatUI аcust1сі.-Хрящ cnу
хового

ХОІІУ.

ІосіІогае саrtl18g1пll meatus 8custlcJ ех
иrnl (Santor1nl).- Хряшец вирlaка
нanвlpньoro cпyxoвoro хо!(у (Савто
рінієва).
Laшlna tragl ..-Hoanoвa rnrатівка.
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ORGAI\O~

AUDITt'S - ':nVХОВИН ОРГ АН.

Fossa anthelicis.-

AURICULA.-BYXO.

Протиаавиткова

Eminentia

Crus Ьеliсіs.-Ніжка завитки.
Spina bclicis.-OCТJOI< оавитки.
Cauda helicis.-Хвіст завитки.
Anthelix .-Протизавитка.
Fossa triangularis (auriculae).- Три КУТ-

Ligg. auriculariB (Valsalvae). -

сопсЬае.-СКОIКОве згір'я.
ЕтіпепНа sсарhае.-Човенцеве ЗГіС'Я.
Ешіпепtiа fossae triangularis.-3r Р 'я

Неliх.-3Ьитка.

на

заглибина

три~ньоl

І

апtЬеliсіs.-Ніжка протизаВИТNИ. І
Sсарhа.-Човен.
СопсЬа аurісulае.-Вушна скоЙка.
СутЬа сопсЬае.-СкоЙковиЙ човен.
Cavum сопсЬае.-Скойкова дуп..lнна.
Апtitгаgus.-Протикозм.
Тгаgus.-КОЗeJ1 .

Incisura anterior

(aцгi~).- Передня ви

різка (вушна).

lncisura intertragica .-МіЖК03./l0ва

ви

різка.

(Tuberculum auriculae (Darwini) -(Вуш
НИЙ

горбок (Дарвінів).

(Арех auriculae (Darwini».- (ВУШНІІЙ
вершок (Дарвінів».
Sulcus auriculae posterior.- Задній
вушний

рівчак.

(Tuberculum su р гаtгаgігщп ).- (Надкоз
ловиА
ного

Lig.
на

звязка.

Lig. auriculare

suрегіus.--Верхня (го
рішня) вущна звяака.
Lip;. auriculare роstегіus.-ЗаJ1ИЯ вушна
авязка.

М. belicis major .-БільшиЙ завитковай
1\1 'ясень.
М. helicis mіпог.-МеншиЙ завитковий
N!'ясень.
М. tгаgісus.--НозловиЙ м'ясень.
(М. pyramidalis auriculae
(Jungi».(БУUІНИЙ пірамі;J;аЛЬНIiА м'ясень (ЮН

гів».
М. апtitгаgісus.-ПРОТИКО3Л08ИЙ

м'я

сень.

1\1. transversus
вушний

М.

.

аuгісulае.-ПоперечниЙ

м'ясень.

obliquus

аuгісulае.-КосиЙ вушний

м'ясень.

(М. incisurae ЬеІісіз (Santorini».-(M'IIсІоНЬ козловоі вирізки (Саиторінів».

вуш

ORGANON OLFACTUS. -

хрящ!'.

Inci'lurp termin!'lis рuгіs.-Кінuева
на варів::".

(НЮХАльниА)

Fissura

апtitгаgоl.о:!!rіпа.-КО3ЛО80-за
виткоРІІ щілина.

Sulcus anthelicis transversus.-

Попереч

НИЙ ПРОТИКО3ЛО8ИЙ рівчак.
heliciS.-Рівчак
вol ніжки.

завlI1'RO

Sulcus cruris

CUTIS.-WKYPA.

Sulci сutі •. -Шкурові рівчаки.
Cristac сutіs.-Шкурові гребінці.
Retinacula сutis.~ШкуровіYlУЧНОТканинні пучечки.
Toruli tactiles.-ДОТИКGві валочки.
Foveola coccygea .-Купршroва RМК3.
Lig. 'audale.-Хвостова звязка.

Е,I.rгmll.-Еаl.ерllllс, Н.ш.,.е .....

Stratum

comeum.-РоговиЙ шар.
Stгзtum germln.tivum (~lalptghii).-3a
РUIlковиА шар (Мальпігilв).

Corlum.-B".CТH •• ШКУР•.
Tunica proj}ria .-8.nаСТ11ВЗ обопона (000-1
на).

рарШаге.-ПИПliове
Рарillае .-lІипкв.

тinо.

Tr'. lU"tutane •. -ПI.ш.у,о •• т ••••••.
nnlculus adiPOlus.-Підшкvрова тов
Ращева (підшкурова ЖllРОва) тканина.

нюшниА
ОРГАН.

ORGANON GUSТUS •....:..СМАКоВиА
oprAH.

Calyculi

Integumentum commUn6. -

Corpus

Вутні
(Вальса,lьвові).
auriculare апtегіus.-Переаия вуш

вуш

горбок).

Istbmus cartilagints аuгіs.-Вузин!'

заглибини.

ЗВЯЗЮl

(вуха).

Crura

за-

гnибина.

Lobulus аuгісulае.-Вуwна часточка.
Cartilago auriculae.-ВушниЙ хрящ.

gustatог1і.-Смакові

чарочки.

Зara.пьве ПОЕрпта.

Corpultul. Drrvorum trгmln.II.-Кlиqе
.1 не,.о.l тl .... ця.
Corpu5cula bulЬoiaea (Кгаusіі).-ко.lliИ
(КраУ30ві).

lam~llosa (Vateri РаСіпі).
Платівчасті тільця (Фатер-ПачIНіЄВі).
Corpuscula tactus (Меіssпегl)-Дотнкові

Corpuscula
тlЛЬЦIІ

(МеАснерові).

Corpuscula nervorum gепіtalin-Генітanь
ні нервові тіnыІ •.
C..orpuscula nervorum articularia.-Cyrnобовl

неРВОВІ тІЛЬЦЯ.

РІ LІ.-ВОЛОССЯ.
{.апugо.-Пушок.
QlріШ .-Головне воnосея.
SuрегсШа.-Брови.
СШа.-ВіІ.
ВагЬа.-Борода.
Тгаgі.-Вушис !JОЛОССЯ.

Vibri8lae.-Hocoвe ВО.JЮсеи.
Нirсі.-Пахвове воnосея.

Pubes.-Copoldbe волосе...
FoUiculum рШ.-Во.посоIlll8

1Ііше'101С.

INТEGМENТUM COЮIIt'~E -

fоШrulі рШ.-Дво вo.uocoвoгo
мішечка.
CoJlum fоШсuli рШ.-Шия вопосового
мішечка.
РарШа pili.-~пOCOBa пипка.
Scapus рШ.-ВОJJОСОВВЙ стрижеиь.
Radlx рШ.-ВоJJОСОВВЙ норlиець.
Bulbus pili.-Во.JIоСОва БУJJьБа.
М.т. arrectores рllогum.-М·ясні на-

Fundus

пруraчі

JJОз

618n.u18e 1'''8ce8e.-C8''~Bi 3UOI8.
Sebum сutaпеum.-Шкурове сапо.
Матша.-ГРУА., гpy.~.

ніг

РарШа mammae.-ГрYJ(на пипка ..
Cnrpus таттае .-Грудне тlпо (т. грynи)
Lobi тamтae.-Гp~AHi частюr(діJJIIRКВ).
Lobuli mаmmltс.-.грудиl часточки.
Ductus Іасtifегl.-МОJJочні проходи.
Sinus lасtіfегl.-МОJJочиа затока.
Lac fеmlпіпum.-Жіноче мопоко.
Colostrum .-Мопозиво.
Areola mammae.-Гp:vpe JCружапо.
GI. sebaceae.-Canьні 3ВJJози.
Gl. arroarcs (Мопtgотегil).-кружаnовl
амози (!\lOHГOMerOBi).
М а m m а v І r і
і s. Чоп О в і

UПRUіs.-Рівчак ;HilТe-

матірюr.
\·allul.1 uпguіs.-НігтевиЙ В8JJOK.
Corpus uпguіs.-НіlТеflе тіло.
Rsdix uпguіs.-НіlТевиЙ корінь.
Lunula .-Місячко.
Margo occultus.-ПрвкритиЙ край.
Margo liber.-ВЇJJЬНИЙ край.
Margo Іаtегаlіs.-БічниЙ край.
Stratum comeum uпguіs.-РоговиЙ нігтевий шар.

uпguіs.-Ззрод

ча

ковий нігтеввй шар.

<їІ.

сlоmllогmеl.-КJIуСіИ081

&udоrifеraе.-Потові

гру Д ь.

(Маттае зссessогіае (Шl.llеЬres et vtгеlеs».-(Додаncoвl ГPYJJВ (жіночІ та
ЧОJJовічl».

ШКУРОВІ ЗА

лози.

61.

....

сеrumіпоsaе.-Сlркові 3ВJJози.
Сегumеп.-Сlрка.

во!

·6LANDULAE CUTIS.-

прохІд.
отвІр.

Gl.

U "6 UES.-НlГТI .

Stratum germinativum

&udoriferae. - Тіло ПО1'Овоl

Sudог.-Пот.
Gl. сШагes (МоШ).-Вlйкові 88.110_
(Мопlсвl).
Gl. сlгсumапаles.-КОJJовхIДНИlllOві аа

крут).

тевоl матірки.

19

aanозв.

Ductus sudогlfеruS.-ПОТО8ВЙ
Poru5 sudorUeras.- Потовий

Flumina pllorum.-ВоJJосові струмюr.
Vortices pllorum.-ВоJJосові закрути.
(Vortex coccygeus).-(КуприновиЙ за-

Sult;us matricis

81.

Corpus

ВОJJОССЯ.

.Мапіх uпguіs.-НіlТева матірка.
Cristae matricis uпguis.-Гребlнці

ЗЛГЛnЬНЕ ПОКРИ1ТЯ.

38J103•.

заJJОЗИ.

Regiones oorporis humani. -

Діо н ки JПDД

оыtro ша.
lIuctoribus: MerkeI, Rudinger, Toldt-uторів: Меркма, РуJJВиrера та Tonь!lТ8.
Linea mediana anterior- Regio temporalis.-B8cнoвa zdnянка.
Передня
првсередия пі
Regio аuriculагls.-Вушва ціпянка.
нІ я.
Reglo mаstоldеа.-Пнпнова дlпllRкa.
Linea шеdіапа posterior. -ЗаДІІЯ при
ReCIOn18 'асlеl.--Л .. qе81 ,,' ..11 ......
rеvедня піиlя.
Ltnea stemalis. - Груднинна JJініИ.
Regio паааltІ.-Носова цlпяика.
LiDea parastemalis. - KonorpYJ(RИHнa
Reglo огаН".-Ротова ц~яика.
;rінія.
R~io lаЬіаlls superior.- Верхиьоry&l
Linea mammi1aris.-Гpyднa пlиія.
ДlJJИНка.
l.іпеа axillaris. - Пахвова nіиія.
Regio Iabialis infегіог.-Ннжньогуба цll.іпеа scapularls. - Лопаткова nlнія.
nИНIІВ.
Regio mепtаНs.-Борt.диа дiJJянка.
Regio огЬіtalls.-Орбlтanьна дl..'1янка.
ReclOnel
..
.1........
Reglo palpebraHs suрerlог.-Верхиьоповікова цЇJJинка.
Regio frопtalіs.-Чо.nоаа (побова) ді· І
nянка.
Regio palpebralls inferior .-Ннжньо-по
Reglo supraorbltalis.- Ноцорбітanьва
вІК08а дlпника.
дinяика.
Regio іnfrаогыаlis.-ннжньо-орбlnua.-
Repo parletalls.-ТIМ·ЯНIt дlпянка (чу.,
на цIпЯНIІ8.
черепки).
Regio buccab.-ПUчна дiпlIВJCII.
Regio occipltalis.-ПОТllJJична дlпяшС8. Regio zуgоmltіса.-Вмнчиа цlпЯlll8.

capltll.-fО О8.1

І
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ROGIO~J::S CnnpORH HU~I.\~I -

Reglo pl'I'otldeomRsseteriCR. - HOJJOBymно-жуйна

ділянка.

rt'trоmапdіЬulагls.-3аЩeJJе:Jова

Fossa

ДIJIRНКИ .'1ЮДСЬКОГО ТІЛА.

Regio bypogastriC!l-ПіJ1Черевнs nl.пllllКa
Regio pubica.-Соромlтна дїЛЯНка.
R"'~i')

tпguіпаlis.-ПаХВИRН8

k;.lRIfI.a.

аагnИбина.

Reclone.
ПеІlо соШ

соlll.-Шиlиl

anterior.- ПереД!lЯ

lІілf'JfК'd.

Аесlon" dогsl.-СПИИІІІ дIJlЯRIСВ.

дl""ики.
Ulllйна

Rсиіо suЬmепtnlis.-Піllборіllна lІілян
на.

Rt'gio byoidea .-Язу;rькова цілянка. .
Reglo subhyoidea.-l1ід'язу.1ь"ова ДІ
n"НКI1.

lsryпgеа.-ГОРЛЯJfКОва д1.1 Я!fJ\'8.

Regio
Reglo

thугеuіdеа.-Щитова «(к рлаг.ов~)
IІЇЛянКІІ.
Regio suргаstt>гш\lis.-Надгруднпнна lІі-

nянка.
І
jugulагіs.-Яремна заГЛllБИllа.
SUЬПl:>хillогіs.-ПідщеЛСIЮВЗ ді- І

Fossa
Reglo

лянка.

FoS5.1 carotica .-Сонна ЗОГ.1нБЮНJ.
Reglo stenno('leidom:>stoidea .-ГРУДНКН
HO-ДУЖІСОВО-ПІІПКОВ:J

дL1ЯНК:І.

suрг;.сlзvісulагіs mіпог.-МеIlШ:І

Foss:J

нрлдvжков:І

:J8ГЛllБIIН8.

Regio <-оШ lоLег.'lis.-Dічна ШИЙНІІ ді
NЯН"Я.

surГ:Jсlаvісulзг;s mаjог.-БіJJьша

FoSSl1

НIІДЛУЖnОВ:J

ТгlgопuП1

;ШГ.'lІІБIfН:J.

оmо('lзvkulаге.-.лопатково

ДУЖНОПІІІІ

'рикутнItН.

('ОШ роstегіог.-З:J;!НЯ ШИЙІІІІ ді-

Rt'gio

.

JJЯЮ<:>.

пuсhаС.-ПОТИJJltчна (кзркова) ді

Reglo

JJНИка

.

пu('hаС.-ПОТИЛНЧIl:J

Fovea

(карпова)

Я1l8.

R.eCIODea JIIctorll.-ОГРУІІнl дl""нки:
Regio pectori~ апtегіог.-Переди" "грудН:!

дlлЯlІна.

stегш.liS'-ГР:1;;!ВІ"'ИЯ ділянка.
Rеи іо сll1vісulllгіs.-Дужкова ділянка.
Reglo IПfГllсІI1VЇt:t:1"гіs.-l1ід"tужнова ді-

Regio

лянка.

Trigonum
ннк

Regio
Regio

fleltoideopectorale.- Трикут··

lІельтуваТО-ОГРУДIfllЙ.

ml1П1mаliS.-ГРУIІНS lІілЯIIR8.
іпfгаmаmmulls.-Піllгрудна

111-

.ІІJП1ка.

Rc~lo pectoris l:Jt('гаlis.-БіЧR:J огрудН8
ді.llЯНК:J.
Rt'gio ахillllгіs.-ПаХRова ділянка.
Fossa ахіll:Jгіs.-ІІахвnва з,... гJJНбпна.
Re~io costlllis lаLегаlis.-БіЧ'lа реброва
IІl.пянка .
Аес1ооеа аЬdоmlпl,.-Череlнl

111...,. ••8.

Regio I?piga,trica.- H:JIl'll?pCBHa діаяпка.
R('gio hуросЬопdгіаса.-ПІдрсброВ8 Щ.
.ІІяика.

Regio mcsogastrica .-Серецчеревна

ді

ЛЯНКІІ.

Rcgio umЬШсаJis.-ПУlІІюва IІlлян,,'З.
Rt'glo abdumlnalis lаtеГlllis.-Бічна че
ревна IIi.UIIIKa.

Rt'gio

doгsi.

mediana

-

Присереl1RИ

спинна ділянка.
Regio inteгscгpularis. - МіжnопаТНОВ:J
IІЇЛЯllка.
Regio sсарulагіs.~опатнооа ділянка.

Rl?giC?

Sllргаsсарularіs.-НаI1.ll0патнова

IІlлянКІ' .
Regio іпfrзsсарulагіs.-ПіI1.ll0патновt'I пї.ІІянка.

lumbalis.-Поперекова ліляВК8.
Rt'~io coxae.-НУ;1ьшева дL'Іянка.
Rt'иіо sасгаlis.-Ири:кова лі.1ЯНКI'.
Rl'gio glu~ea .-Сіднична ділянка.

Rt'gio

Rt'gio регіпеаlis.-Псреміжна ділянка.
R('gio апаlis.-Ві:tхіJtннкова діJJЯНна.
Rfgio url1gt'nit."Jis.- Сечопол/)ва ділянка
Regio рudепdзlis.-Соромітна ділянка.
Reclonel txtremltatls luperlorll. nянка

верхньої (горlшньої)

ДІ
KI'fЦIIICH.

Regio асг(\mі:JJis.-Баркова IІlляика.
R('gio dcltoidea .-Де.llь,:,увата IІIлЯllК8.
R('~io brachH lаt.егаlis.-fiічна ПJlечеu:t
ділЯllка.

medialis.-Сереl1Нhиа пnс
чева lІілянка.
Rt'gio ЬгасЬіі IInterior .-ПереIlНЯ r,neчева IІlлянка.
Regio ЬгасЬіі posterior .-Задня пnе
чеВ8 ді.llЯИка.
Regio cubiLi апtегіог.-ПереIlНJ! .ІІіК1'еВ8

Regio brachii

дlлЯIl на .
Fossa cubitalis.-.'Iiиyeвa заГ.llибина.
Regio cuhiti роstегіог.-ЗаIlИЯ .'1іктсва

ді.llяика.

Rcgio

01есгапі.

Ді.llяина .nіктевоro па

-

ростка.

Regio cubiti
'1IлJПIка .
Regio cubiti

latel"aliS.-БіЧllа

.ІІіктева

. .
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