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Авцин  Олександр Павлович 
   Патолог, нейрогістолог і цитолог, академік АМН СРСР, лауреат 

Державної премії СРСР (1982). 

          У 1933 році закінчив I Московський медичний інститут, одночасно 
з 1927 року по 1935 рік працював в Інституті невропсихіатричної 
профілактики під керівництвом професора П. Є. Снесарева. 

         Після закінчення інституту О. П. Авцин працював асистентом, 
потім доцентом на кафедрі патологічної анатомії I Московського 
медичного інституту. 

          У 1943-1946 роках - на військовій службі, з 1946 по 1951 рік - 
старший науковий співробітник Інституту нормальної і 
патологічної анатомії АМН СРСР. 

          У 1951-1961 роках - завідувач морфологічним відділом 
лабораторії при Мавзолеї В. І. Леніна і за сумісництвом - завідувач 
морфологічним відділом Інституту імені М. М. Бурденка. 

           З 1961 року - директор організованого ним Науково-дослідного 
інституту морфології людини АМН СРСР. 

           Академік Авцин сформулював основні положення теоретичної 
онкології (1963), розробив патогенез і патологічну анатомію ряду 
інфекційних захворювань. 

           Автор понад 200 наукових робіт і ряду монографій. 

(1908 – 1993) 
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Fibrae transfasciculares trunci cerebri  
Трансфасцикулярні нервові волокна стовбура мозку Авцина 

 Нервові волокна, що розташовані в стовбурі головного мозку людини. 
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Леопольд Ауербах 

  Німецький анатом та 
невропатолог. Народився в 
Бреслау. Медичну освіту здобув 
у Берліні та Лейпцигу. Потім 
працював лікарем у Бреслау, з 
1872 р. професор 
невропатології Бреславського 
університету. Наукові 
дослідження присвячені 
морфології периферичної 
нервової системи. У 1862 р. 
вперше описав нервові 
міжм'язові сплетення в 
кишкової стінки. 

(1828—1897) 
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Plexus myentericus – сплетення Ауербаха 
М’язово-кишкове сплетення  

        Сплетення Ауербаха - густа безперервна мережа нервових вузлів, 
розташованих між шарами поздовжніх і циркулярних м'язів. Між собою 
вузли з'єднуються короткими нервовими тяжами, що йдуть в 
поздовжньому і коловому напрямку. 

         Нервові клітини Ауербаха сплетення іннервують обидва шари м'язової 
тканини: подовжній і коловий, забезпечують регуляцію скорочувальних 
процесів оболонки гладком'язових органів шлунково-кишкового тракту: 
перистальтику, ритмічну сегментацію, антиперистальтику та інші. 

        У сплетенні виділяють два основних типи нейронів: 

  а) одержують нервові імпульси блукаючим нервом і крижовими 
парасимпатичними гілками від центральної нервової системи і від 
нейронів типу «в» і ті, що передають їх клітинам гладких м'язів; 

        б) формують чутливу ланку локальних рефлекторних дуг. 
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         Володимир Михайлович Бехтерєв 
   
  Невропатолог і психіатр. Закінчив 

Петербурзьку медико-хірургічну 
академію в 1878 р. У 1881 р. захистив 
докторську дисертацію. У 1884-1885рр. 
перебував за кордоном, де працював у     
Є. Дюбуа-Реймона і Т. Мейнерта. У 1885-
1893 рр. завідував кафедрою психіатрії в 
Казані. З 1893 р. очолював кафедру 
невропатології і психіатрії Військово-
медичної академії. У 1908 р. організував 
психоневрологічний інститут. У 1918 р. 
заснував інститут з вивчення мозку і 
психічної діяльності. 

 (1857 – 1927) 
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Nucleus vestibularis superior – ядро Бехтерєва 
 Верхнє присінкове ядро 

      Ядро в бічному кутку ромбоподібної ямки над латеральним 
присінковим ядром, що містить нейрони, на яких 
закінчуються волокна присінкової частини присінково-
завиткового нерва. 
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Володимир Олексійович Бец 
  Український анатом і гістолог.  
  По закінченні медичного факультету 

Київського університету в 1860 році 
займався науковою працею в галузі 
анатомії на кафедрі анатомії, якою в той час 
керував професор О.П.Вальтер. У 1863 році 
захистив докторську дисертацію 
(про кровообіг в  печінці). З 1868 року - 
професор, завідувач кафедри 
анатомії Київського університету. Цю 
посаду займав до 1889 року. Багато уваги 
приділяв педагогічній роботі, не 
залишаючи і практичної лікарської 
діяльності: з 1871 був консультантом по 
нервових хворобах при Кирилівській 
лікарні в м. Києві. 

(1834 – 1894) 
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Neuronum pyramidale magnum internum – клітина Беца 
Гігантський внутрішній пірамідний нейрон 

  Гігантський пірамідний       
нейрон внутрішньої 
пірамідної пластинки кори 
півкуль великого мозку              
(V шар), аксони якого 
утворюють основну частину 
кірково-спинномозкових 
(пірамідних) шляхів. 
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Карл Бурдах 

      Німецький анатом. Народився і вивчав 
медицину в Лейпцигу, де працював 
потім практичним лікарем. У 1811 р. 
обраний професором анатомії, 
фізіології та медицини в Дерпті, через 
3 роки перейшов в Кенігсбергский 
університет, де спільно з М. Ратко і       
К. М. Бером заснував анатомічний 
інститут і музей. К. Бурдов спочатку 
вивчав історію та філософію 
природознавства і медицини, потім 
історію розвитку й анатомію 
головного мозку, а також працював в 
області морфології, фізіології та 
психології. 

(1776—1847) 
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   Пучок нервових волокон у складі заднього канатика 

спинного мозку, що починається від чутливих 
клітин спинномозкових вузлів і закінчується в 
клиноподібному ядрі довгастого мозку; проводить 
шлях пропріоцептивної і тактильної чутливості. 

Fasciculus cuneatus – пучок Бурдаха 
Клиновидний пучок 
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Констанцио Варолій  

    Італійський анатом. Народився 
в Болоньї. У Болонському 
університеті вивчав анатомію і 
хірургію. З 1573 р.- професор 
анатомії в Римі і одночасно 
лейб-медик папи Григорія XIII. 
Виконав велику кількість 
досліджень, особливо в області 
морфології мозку і черепних 
нервів. 

(1543—1575) 
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Pons – Варолієв міст 
Міст головного мозку 

 Відділ головного мозку, розташований між 
довгастим мозком, середнім мозком і ніжками 
мозку. 
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Карл Верніке 

     Німецький психіатр, учень  

 К. Вестфаля. Народився в 
Тарновиці (Сілезія). Завідував 
кафедрами невропатології і 
психіатрії в Бреславле з 1890 
р, в Галле - з 1904 р. Займався 
анатомо-фізіологічним 
вивченням психічних і 
нервових хвороб, описав 
сенсорну афазію. Опублікував 
підручник по захворюваннях 
головного мозку. 

(1848—1905) 
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 Gyrus temporalis superior – центр Верніке 

 Верхня скронева звивина  

    Ділянка кори півкуль 
великого мозку в 
задньому відділі верхньої 
скроневої звивини 
домінантної півкулі, при 
ураженні якої виникає 
синдром сенсорної афазії. 
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Карл Вестфаль 

      Німецький невропатолог і психіатр. 
Народився в Берліні. Там же 
отримав медичну освіту. З 1861 р. - 
приват-доцент на кафедрі психіатрії 
Берлінського університету, з 1869 г. 
- професор, а потім директор 
Інституту мозку, з 1874 г. - професор 
клініки душевних хвороб. Більшість 
наукових робіт присвячено 
вивченню анатомії центральної 
нервової системи та її змін у зв'язку 
з психічними захворюваннями. (1833—1890) 
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Nucleus oculomotorius accessorius – ядро Вестфаля 
Додаткове ядро окорухового нерва 

      Ядро, що містить нейрони, аксони яких утворюють 
парасимпатичні волокна, що іннервують сфінктер 
зіниці; входить до складу ядра окорухового нерва. 
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Відіус Відус  

     Італійський анатом. Народився у 
Флоренції. Був професором 
медицини в Парижі, потім 
повернувся до Італії; з 1548 по    1568 
р. - професор анатомії й медицини 
Пізанського університету. Його 
праця «Сім книг по анатомії 
людського тіла» (1569) багато в чому 
повторює анатомічні роботи А. 
Везалія і Г. Фаллопія. (1500—1569) 
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Nervus canalis pterygoidei - нерв Відія 
 Нерв крилоподібного каналу 

     Нерв, що утворюється в результаті злиття великого і 
глибокого кам'янистих нервів; підходить до 
крилопіднебінного вузла, проводячи до нього 
парасимпатичні і симпатичні волокна. 
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Йоганн Гассер 

      Австрійський лікар і анатом. 
З великим успіхом читав 
лекції з анатомії у Відні та 
без захисту був удостоєний 
звання доктора медицини. У 
1757- 1765 рр.- професор 
анатомії Віденського 
університету. Епонім був 
запропонований учнем 
Иогана Гассера Гірш після 
смерті вченого. (1723—1769) 
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Ganglion trigeminale – вузол Гассера (трійчастий вузол) 

     Чутливий вузол трійчастого нерва, що лежить в 
однойменній порожнині твердої мозкової 
оболонки на передній поверхні кам'янистої 
частини скроневої кістки. 
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Річард Гешль 

      Австрійський анатом і 
патолог. Народився в 
Веллсдорфі (Штирія). Медичну 
освіту здобув у Відні. Професор 
анатомії в Оломоуці, патології - 
у Кракові, клінічної медицини - 
в Граці. Вивчав загальні 
проблеми патології. У 1855 
році видав посібник з загальної 
та спеціальної патологічної 
анатомії людини. (1824—1881) 
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Gyri temporales transversi – звивина Гешля 
 Поперечні скроневі звивини 

     Короткі звивини на 
верхній поверхні 
верхньої скроневої 
звивини, розташовані 
в глибині латеральної 
борозни. 

Верхня скронева звивина – кірковий центр слуху (звивина Гешля – поля 
41, 42). Оцінює звукові подразнення. При пошкодженні, людина не може 
повторити сказане слово, хоч і чує, людина не розуміє звернену до неї 
мову, це слухова агнозія. 
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Вільям Говерс 

      Англійський невропатолог. 
Народився в Лондоні. Закінчив 
університетський коледж в Лондоні, 
згодом був професором клінічної 
медицини цього коледжу. 
Досліджував мікроскопічну будову 
спинного мозку в нормі і при 
патології. У 1880 році в монографії 
«Діагностика хвороб спинного 
мозку» вперше дав опис переднього 
спинномозочкового шляху. 

(1845—1915) 
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 Tractus spinocerebellaris ventralis – шлях Говерса 
 Передній спинномозково-мозочковий шлях 

     Проекційний афферентний шлях мозочка, що 
проходить в латеральному канатику спинного 
мозку, що вступає у верхню мозочкову ніжку 
протилежної сторони і закінчується в корі черв'яка 
мозочка; проводить пропріоцептивну чутливість. 
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Фрідріх Голь 

     Швейцарський анатом, 
невролог і фізіолог. Народився 
в Цюріху. Працював під 
керівництвом К. Людвіга, Г. 
Келлікер в Цюріху, Р. Вірхова - в 
Берліні, К. Бернара - в Парижі. З 
1862 по 1869 р.- професор 
анатомії в Цюріху. У 1868 році в 
книзі «Про тонку анатомію 
спинного мозку» дав опис 
провідників глибокої 
чутливості в задніх канатиках 
спинного мозку. 

(1829—1903) 

www.anatom.ua 

http://www.anatom.ua/


Fasciculus gracilis – пучок Голя 
Тонкий пучок 

     Пучок нервових волокон, що починається від клітин 
спинномозкових вузлів, що йде у складі заднього 
канатика спинного мозку і закінчується в тонкому ядрі 
довгастого мозку; відноситься до провідних шляхів 
пропріоцептивної і тактильної чутливості. 
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Грасіоле Луї  

     Французький лікар, анатом і 
фізіолог. Працював у Парижі, з 
1853 року, викладав анатомію 
в Паризькому університеті, з 
1862 року - професор зоології 
там же. Займався 
порівняльною анатомією, 
антропологією, психологією. 
Відомі його роботи з анатомії 
мозку. (1815—1885) 

www.anatom.ua 

http://www.anatom.ua/


Radiato optica – променистість Грасіоля 
Зорова променистість 
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Даркшевич Ліверій Осипович 
 У 1882 році закінчив медичний факультет 

Московського університету до 1887 року займався в 
західноєвропейських лабораторіях і клініках. 
Повернувшись до Росії, захистив докторську 
дисертацію про провідник світлового подразнення з 
сітчастої оболонки ока на окоруховий нерв і був 
затверджений приват-доцентом Московського 
університету. З 1892 року - професор нервових 
хвороб Казанського університету. У 1917 році був 
обраний професором кафедри нервових хвороб  МДУ 
при Ново-Катерининської лікарні. Наукові 
дослідження присвячені будові та функції головного 
мозку. Найбільше значення мають роботи Л. О. 
Даркшевича про нервові зорові центри, про 
іннервацію зіниць, про задню спайку, до якої він 
відніс відкрите їм ядро. Автор тритомного 
керівництва з неврології. 

(1858—1925) 

www.anatom.ua 

http://www.anatom.ua/


Nucleus fasciculus longitudinalis medialis – ядро Даршкевича 
Ядро присереднього поздовжнього пучка 

      Ядро, розташоване в покрівлі середнього мозку 
вище ядра окорухового нерва; входить до складу 
екстрапірамідної системи. 
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Отто Дейтерс 

     Німецький анатом і гістолог. 
Народився в Бонні. Медичну 
освіту здобув в Берліні. Працював 
лікарем у Бонні, а потім був 
обраний професором анатомії і 
гістології в Боннському 
університеті. Займався 
вивченням тонкої будови 
головного мозку, органів слуху та 
рівноваги, порівняльною 
анатомією центральної нервової 
системи. Вперше описав сітчасту 
речовину мозку і запропонував 
термін «сітчастий утвір» 
(ретикулярна формація). 

(1834—1863) 
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Nucleus vestibularis lateralis – ядро Дейтерса 
Бічне присінкове ядро 

     Ядро, розташоване в латеральній частині присінкового поля 
ромбоподібної ямки і містить нейрони, на яких закінчуються 
волокна присінкової частини присінково-завиткового нерва. 
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Рене Декарт 
      Французький філософ, математик, 

фізик, фізіолог. Освіту здобув в коледжі 
Лафлеш в провінції Анжу. Більше 20 
років прожив у Голландії. У 1649 р. 
переселився в Стокгольм. Протягом 
багатьох років виконував анатомічні 
спостереження, розтину і досліди з 
експериментальної ембріології. У 
трактаті «Про людину» повторив опис 
нової тоді теорії кровообігу Гарвея, 
посиливши її механічний характер. 
Самостійно розробив схему 
безумовного рефлексу. 
Матеріалістична і строго причинна 
фізіологія Декарта отримала високу 
оцінку в роботах І. П. Павлова. 

(1596—1650) 

Мало мати гарний розум. Головне – гарно його застосовувати. 
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Сorpus pineale – орган Декарта 
Шишкоподібне тіло (епіфіз) 

      Залоза внутрішньої секреції, що представляє собою 
утворення трикутноовальної форми, розташоване в 
проміжному мозку (в ділянці епіталамуса). 

www.anatom.ua 

http://www.anatom.ua/


Будова мозку за даними Рене Декарта (з його роботи «Про людину», 1664). 
Епіфіз або шишкоподібна залоза (на схемі позначена буквою H) - той орган, 
в якому, на думку Декарта, міститься душа людини. Таким чином він 
намагався вирішити психофізичну проблему 
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Земмерінг Семуель 

     Німецький анатом і хірург. 
Народився в Торне (Голландія). 
Почав вивчати медицину в 1774 році 
і через 2 роки написав дисертацію 
«Про заснування мозку і початку 
нервів, що виходять з черепа», в 
п'яти книгах. У 1799 році викладав 
анатомію і хірургію в Касселі. У 1804 
році - професор анатомії в Майнці. 
Незабаром переїхав у Франкфурт-на-
Майні, де займався медичною 
практикою. Останні роки життя 
присвятив палеонтології. 

(1755—1830) 
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Substantia nigra – чорна речовина Земмерінга 

     Ядро екстрапірамідної системи, розташоване в ніжці великого 
мозку; складається з нервових клітин, що містять меланін. 
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Рамоні Кахаль Сантьяго 
       Іспанський нейрогістолог. Народився в місті 

Петілія де Арагон (Сарагоса). У 1873 році 
закінчив університет в Сарагосі. З 1873 по 1875 
р. служив лікарем в іспанській армії на Кубі. З 
1877 року - професор анатомії в Сарагосі, а в 
1884 році обраний завідувачем кафедри 
анатомії у Валенсії. З 1887 року - завідувач 
кафедрою гістології в Барселоні. З 1892 року - 
професор нормальної гістології та патологічної 
анатомії в Мадриді. Розробив численні методи 
дослідження нервової системи, вивчав будову 
сітківки ока, спинного мозку, мозочка та інших 
відділів центральної нервової системи, 
обгрунтував вчення про нейрон як 
морфологічну одиницю нервової системи. 
Автор понад 300 наукових праць. Лауреат 
Нобелівської премії 1906 року. 

(1852—1934) 
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Nucleus interstitialis – ядро Кахаля 
Проміжне ядро 

     Ядро, розташоване в покришці середнього мозку біля 
переднього кінця водопроводу мозку; дає початок 
медіального поздовжнього пучка. 
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Рудольф Кьоллікер 

     Німецький гістолог і ембріолог, учень 
Генле. Завідувач кафедри фізіології та 
порівняльної анатомії в Цюріху, в 1849-
1902 рр.- професор анатомії 
Вюрцбургського університету. 
Займався вивченням будови головного 
мозку, легенів, ембріологією. 
Опублікував близько 270 робіт. Автор 
відомих посібників з гістології та 
ембріології: «Мікроскопічна анатомія» 
(1866), «Історія розвитку людини і 
вищих тварин» (1882). 

(1817—1905) 
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Nucleus fastigii – ядро Кьоллікера 
 Ядро вершини 

       Ядро, розташоване в білій речовині черв’яка мозочка 
над дахом IV шлуночка і пов'язане з присінковими 
ядрами. 
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Люіс Жуль 

      Французький лікар-невропатолог. 
Народився в Парижі. Медичну освіту 
здобув в Паризькому університеті. З 
1863 року працював лікарем у лікарні 
Сальпетріер. Доктор медицини з 1857 
року професор і директор школи в Івреї 
(з 1881 по 1893 рр.). Займався вивченням 
ядер і провідних шляхів мозку. У 1865 
році опублікував свою головну працю 
«Дослідження цереброспінальної 
нервової системи», де вперше описав 
субталамічне ядро і центральне 
медіальне ядро таламуса. У 1881 році 
заснував журнал «Мозок». 

(1828—1897) 
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Nucleus subthalamicus – тіло Люіса 
 Субталамічне ядро 

      Ядро, розташоване в задньому відділі гіпоталамуса; 
відноситься до екстрапірамідної системи. 
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Олександр Станіславович Догель 

       Російський гістолог. Народився в місті Поневеже 
Ковенської губернії. У 1879 році закінчив медичний 
факультет Казанського університету. У 1883 році 
захистив докторську дисертацію «Будова сітківки у 
ганоїди». У 1885 році - прозектор та викладач 
кафедри гістології Казанського університету, в 1888 
р. - 1895 роках - завідувач кафедрою гістології 
Томського, а з 1895 по 1922 р.- Петербурзького 
університету. З 1897 року одночасно - професор 
жіночого медичного інституту. Опублікував близько 
100 робіт, більшість з яких присвячено нервовій 
системі і органам почуттів. Ним і його учнями 
виявлені і описані нервові закінчення у всіх 
тканинах і органах тварин, чим покладено початок 
вивченню синапсів вегетативної нервової системи. У 
1915 році О. С. Догелем був заснований журнал 
«Російський архів анатомії, гістології та ембріології». (1852—1922) 
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Neuronum longiaxonicum – клітина Догеля 
Довгоаксонний нейрон 

    Мультиполярний 
еффекторний 
вегетативний нейрон, 
аксон якого передає 
імпульси до гладкої або 
серцевої м'язевої тканини. 
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Франсуа Мажанді 
        Французький фізіолог-експериментатор, 

академік. Народився в Бордо. З 1831 року - 
професор фізіології і патології у Французькому 
коледжі і лікарської школі Hotel Dieu. Наукову 
популярність отримав завдяки роботам в 
області будови і фізіології центральної 
нервової системи, заклав основи лікворологіі. 
У 1821 році заснував «Журнал 
експериментальної фізіології» і був його 
головним редактором. 

(1783—1855) 
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Аpеrtura medianа ventriculi quarti – отвори Мажанді 
Серединна апертура IV шлуночка 

     Отвір у судинній основі IV шлуночка головного мозку, 
розташований в області нижнього кута ромбоподібної ямки, 
що сполучає IV шлуночок з підпавутиним простором. 
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Теодор Мейнерт 
      Австрійський невролог і психіатр. Народився в 
Дрездені. Вивчав медицину у Відні. У 1870 році - 
директор психіатричної клініки Віденського 
університету, з 1873 року - професор нервових хвороб. 
Вивчав мікроскопічну будову кори півкуль великого 
мозку і її нервових зв'язків. Ним дано класичний опис 
зорових шляхів, введено поняття про проекційні 
системи, розроблено вчення про проекції  тіла в корі 
мозку. Ці дослідження мали важливе значення для 
розвитку цитоархітектоніки і вчення про локалізацію 
функцій в корі головного мозку. 

(1833—1892) 

невропатолог 19 століття, опублікував значну 
кількість робіт, присвячених тому, що нервові 
пучки в мозку йдуть по горизонталі. Проблема 
виникла, коли його учень Карл Верніке 
знайшов той же пучок, який побачили вчені 
Вашингтонського університету - пучок, який 
йде вертикально в мозку. Мейнерт 
заперечував існування пучка і відмовився 
публікувати про нього хоч щось, так як в 
такому випадку перекреслив би все, що вже 
написав з цього питання. 
У підсумку пучок волокон був частково 
невідкритим протягом більше ста років. 
Сьогодні ж з'ясувалося, що ці волокна 
відіграють важливу роль у процесі обробки 
мозком візуальної інформації. 
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Decussatio tegmentales dorsalis – перехрестя Мейнерта 
Дорзальне покришкове перехрестя 

      Перехрест в покришці середнього мозку волокон 
покришково-спинномозкового шляху, що йдуть 
переважно з верхніх горбків даху середнього мозку. 
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Георг Мейснер 

      Німецький анатом і фізіолог, учень І. 
Мюллера. Народився в Ганновері. 
Медичну освіту здобув в Геттінгені. У 
1855 році - професор анатомії і 
фізіології в Базелі, в 1857 році - 
професор фізіології та зоології у 
Фрейбурзі, з 1860 року - професор 
фізіології в Геттінгені. У 1853 році в 
книзі «Матеріали по анатомії і 
фізіології шкіри» вперше описав 
чутливі тільця. У 1863 році ним було 
відкрито підслизове нервове 
сплетення кишок. (1829—1905)  
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Рlexus submucosus – сплетення Мейснера 
Підслизове сплетення 

     Інтрамуральне вегетативне сплетення, розташоване в 
підслизовій основі стравоходу, шлунка і тонкої кишки; 
іннервує слизову оболонку цих органів. 
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Фрідріх Меккель (ст) 

       Німецький анатом, учень Альбрехта 
Галлера. Народився в Ветцларі. Медичну 
освіту здобув в Геттінгенському та 
Берлінському університетах. У 1748 році 
захистив докторську дисертацію про V пару 
черепних нервів. У 1749 році - член 
Королівської академії в Берліні. З 1751 року - 
професор анатомії і ботаніки в Берлінському 
університеті. Викладав також в акушерській 
школі, займався медичною практикою. 
Відомий численними працями з анатомії 
периферичної нервової системи, особливо 
трійчастого нерва, ембріології. Їм 
заснований анатомічний музей в Галлі. (1724—1774) 
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Сavum trigeminale – порожнина Меккеля 
 Трійчаста порожнина 

      Простір між розщепленими листками твердої мозкової 
оболонки в області трійчастого втиснення піраміди 
скроневої кістки у якому розташовується ганглій 
трійчастого нерва (Гассер вузол). 
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Костянтин Монаков 

      Швейцарський невролог, анатом і 
фізіолог. Народився поблизу Вологди в 
сім'ї поміщика, який емігрував в 1863 
році. У 1877 році закінчив медичний 
факультет в Цюріху; з 1885 по 1928 р 
читав курс невропатології в 
Цюріхському університеті. З 1894 року - 
професор. У 1891 році заснував в Цюріху 
інститут з вивчення мозку і клініку 
нервових хвороб. Наукові дослідження 
присвячені анатомії і фізіології мозку; 
йому належать класичні дослідження 
зорових і слухових шляхів, локалізації 
функцій в корі великого мозку, афазії і 
апраксії. 

(1853—1930) 
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Тractus rubrospinalis – шлях Монакова 
 Червоноядерно-спинномозковий шлях 

      Низхідний проекційний нервовий шлях екстрапірамідної 
системи, що починається від червоного ядра, що проходить в 
мозковому стовбурі і бічному канатику спинного мозку, 
закінчується в передніх рогах. 
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Олександр Монро (мол.) 

      Шотландський анатом. Народився в 
Единбурзі. У 1755 році захистив 
дисертацію і отримав звання професора 
анатомії і хірургії. Працював у Лондоні, 
Парижі, Берліні. З 1758 року - завідувач 
кафедрою анатомії в Единбурзькому 
університеті, де змінив на цій посаді 
свого батька. Займався вивченням 
будови і функцій головного мозку, а 
також питаннями порівняльної анатомії. 
У 1783 році опублікував монографію 
«Дослідження структури і функцій 
нервової системи», а в 1797 році - «Про 
з'єднаннях шлуночків мозку один з 
одним». 

(1733—1817) 
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Foramen interventriculare – отвір Монро 
Міжшлуночковий отвір 

     Парний отвір, розташований між стовбуром склепіння та 
переднім кінцем таламуса і з'єднує III шлуночок головного 
мозку з боковим. 
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Іван Петрович Павлов 
        Російський фізіолог, академік, лауреат Нобелівської 

премії 1909. Народився в Рязані. У 1870 році поступив 
на природне відділення фізико-математичного 
факультету Петербурзького університету, а по 
закінченні їх - в Медико-хірургічну академію, після 
закінчення якої в 1879 році був залишений при 
академії завідувачем фізіологічною лабораторією. У 
1883 році захистив дисертацію «Про відцентрові 
нерви серця». З 1884 року - приват-доцент Військово-
медичної академії. У 1884-1886 рр. перебував на 
стажуванні у Німеччині. З 1890 року - завідувач 
кафедри фармакології Військово-медичної академії, а 
в 1896-1924 рр.- завідувач кафедри фізіології 
академії. З 1890 року - одночасно завідувач 
фізіологічною лабораторією Інституту 
експериментальної медицини. В останні роки ; життя 
- керівник Інституту фізіології АН СРСР. Творець ряду 
нових напрямків у фізіології, зокрема 
матеріалістичного вчення про вищу нервову 
діяльність тварин і людини. 

(1849—1936) 
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Nervus supressor cordis – нерв Павлова 
Нерв-підсилювач серця 

      Нерв, збудження якого призводить до збільшення 
сили скорочень серця, зростання систолічного і 
хвилинного об'єму серця. 
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Антоніо Паккіоні 

      Італійський анатом і лікар. 
Народився в Реджіо. Професор 
анатомії в Римі і Тіволі. Відомий 
дослідженнями топографії 
мозкових оболонок. У роботах 
«Анатомічне дослідження про 
пристрій і функції твердої мозкової 
оболонки» (1700р.) і «Міркування 
про кулясті залози твердої 
мозкової оболонки» (1705р.) 
вперше описав ямочки грануляцій 
на кістках черепа і грануляції 
павутинної оболонки. 

(1665—1726) 
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Granulationes arachnoidales – грануляції Паккіоні  
Арахноїдальні ворсинки 

      Ділянки павутинної 
оболонки мозку поблизу 
венозних синусів, що 
проростають тверду 
оболонку і 
впроваджуються в 
порожнину парасинусних 
лакун і синусів; беруть 
участь в циркуляції 
цереброспінальної 
рідини. 
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Йоганн Рейль  

      Німецький анатом, фізіолог і 
клініцист, народився в Ранде. 
Вивчав медицину в Геттінгені і 
Галле, в 1782 році - доктор 
медицини. З 1787 року - професор 
медицини університету в Галле, з 
1810 року - професор клінічної 
медицини в Берліні. Відомий 
дослідженнями будови та 
хімічного складу мозку. 

(1759—1813)  
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Lobus insularis – острівець Рейля 
Острівцева доля 

      Частина півкулі великого мозку, що утворює дно латеральної 
борозни і відокремлена циркулярної борозенкою. 

www.anatom.ua 

http://www.anatom.ua/


Луїджи Роландо 

      Італійський анатом. 
Народився і здобув медичну 
освіту в Турині. Там же в 1804 
році обраний професором 
анатомії. Автор робіт, 
присвячених будові головного 
і спинного мозку. 

(1773—1831) 
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Sulcus centralis – борозна Роланда 
Центральна борозна 

      Борозна, що відокремлює лобову частку головного мозку від 
тім'яної. 
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Франсуа Сильвій  

      Німецький анатом. Народився у 
Франкфурті-на-Майні.  

        Вивчав медицину в університеті 
Голландії та Німеччини, читав лекції в 
Парижі, де прославився як блискучий 
викладач. З 1632 року працював 
лікарем в Амстердамі. З 1658 року - 
професор практичної медицини в 
Лейдені. Вивчав анатомію головного 
мозку, венозних синусів мозку, варіації 
будови кровоносної системи. 

(1614—1672) 
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Аquaeductus cerebri – Водопровід Сильвія 
Водопровід мозку 

      Порожнина середнього мозку, що представляє собою 
вузький канал, який з'єднує III і IV шлуночки мозку; по 
водопроводу мозку циркулює цереброспінальна рідина. 
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Огюст Форель 

       Німецький невролог. Народився в Цвіккау. 
Закінчив Лейпцігський університет, працював 
асистентом в інституті патології 
Лейпцігського університету (1872-1882), 
потім завідував психіатричною клінікою 
(1882-1920) в Лейпцігу. Займався 
мікроскопічною анатомією центральної 
нервової системи. Запропонував методику 
вивчення нервових шляхів, засновану на 
неодночасному освіті мієлінової оболонки 
нервових волокон головного і спинного 
мозку, описав нервові зорові і слухові шляхи, 
скронево-мостовий пучок, хід пірамідних 
шляхів. Дослідження узагальнені в працях 
«Локалізація розумових процесів» (1896) і 
«Анатомія головного і спинного мозку 
людини, заснована на мієлогенезі» (1920). 

(1848—1931) 
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Decussalio tegmenti ventralis – перехрестя Фореля 
Вентральне перехрестя покришки середнього мозку 

              Аксони клітин червоного ядра відразу ж спрямовуються на протилежну сторону і утворюють 
перехрест в покришці середнього мозку (перехрест Фореля), проходять в складі бокового 
канатика спинного мозку (поперед пірамідного тракту), досягають клітин передніх рогів (альфа- і 
гамма-мотонейрони).. 
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Густав Швальбе 

      Німецький анатом і антрополог, 
послідовник Чарльза Дарвіна. 
Народився в Кведлінбурзі. 
Медицину вивчав у Берліні, Цюріху 
та Бонні. У 1873 році - професор 
анатомії в Єні, в 1881 році - в 
Кенігсберзі, в 1883 році - в 
Страсбурзі. Займався гістологією і 
фізіологією м'язів, морфологією 
лімфатичної та нервової систем, 
органів чуття. Автор «Підручника з 
неврології» (1881). 

(1844—1916) 

www.anatom.ua 

http://www.anatom.ua/


Nucleus vestibularis medialis – ядро Швальбе 
Медіальне присінкове ядро 

      Ядро, розташоване в медіальній частині присінкового поля 
ромбоподібної ямки і містить нейрони, на яких закінчуються волокна 
присінкової частини присінково-завиткового нерва. 
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Людвиг Якобсон 
       Датський хірург і анатом. Народився в 

Копенгагені. Закінчив в 1804 році медичний 
факультет університету в Копенгагені, був резерв-
хірургом і лектором хімії в академії. Дуже рано 
почав займатися порівняльною анатомією і вже в 
1809 році відкрив спеціальний орган нюху в 
носовій порожнині хребетних тварин.    

           У 1811-1813 рр. навчався в Парижі у Ж. Кюв'є. 
Тут почав анатомічні дослідження великих носових 
залоз у птахів, венозної системи хребетних. У 
Парижі в 1813 році відкрив «нерв Якобсона», 
опублікувавши свої спостереження в 1818 році. У 
наступні роки, працюючи лікарем у Копенгагені, 
продовжив дослідження в області порівняльної 
анатомії підшлункової залози, наднирників, 
лімфатичної системи, а також в області "фізіології, 
хімії, ембріології. 

(1783—1843) 

www.anatom.ua 

http://www.anatom.ua/


Nervus tympanicus – нерв Якобсона 
Барабанний нерв 

      Нерв, що йде від нижнього ганглія язико-глоткового нерва і 
іннервує слизову оболонку барабанної порожнини, барабанну 
перетинку, слухову трубу, комірки соскоподібного відростка. 
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