
SPLANHNOLOGIA 



АНСЕРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 

       Анатом. Народився в Москві. По закінченню духовної 
семінарії вступив на медичний факультет 
Варшавського університету, потім перейшов у 
Московський університет, який закінчив в 1918 р. 
Спочатку - асистент в Жіночому медичному інституті 
в Ростові-на-Дону, потім - помічник прозектора 
кафедри нормальної анатомії Донського університету.  

 У 1922 р. захистив дисертацію «Про зростання 
кишечника в залежності від віку» і був затверджений 
на посаді доцента.  

 У 1925 р - професор; завідував кафедрами анатомії в 
Пермському (1923 - 1926), Азербайджанському (1926 
- 1936) університетах, з 1937 р - в III Московському 
медичному інституті. Працював у галузі вікової 
анатомії, антропології, ангіології. 

(1893 – 1945)  



LIGAMENTUM VERTEBROESOPHAGEUM – ЗВ’ЯЗКА АНСЕРА 
ХРЕБТОВО-СТРАВОХІДНА ЗВ’ЯЗКА  

    Утворюється на рівні ThVІ хребця у вигляді 
трьох широких смуг, які віялоподібно 
розходяться від передньої поверхні 
хребетного стовпа і пов'язують 
внутрішньогруднинну фасцію зі 
стравоходом. 



ЮЛІЙ ЦЕЗАР АРАНЦИЙ 

     Італійський анатом і хірург. 
Народився в Болоньї. У віці 27 
років обраний професором 
медицини та хірургії Болонського 
університету, пізніше - особистий 
лікар папи Григорія ХІІІ. Ще, 
будучи студентом, відкрив м'яз, що 
піднімає верхню повіку. У його 
книзі «Анатомічні спостереження" 
(1564) є описи малого кола 
кровообігу, перегородок серця, 
вузликів напівмісячних заслінок, 
венозної протоки. 

Aranzi Giulio Cesare 
 (1530 – 1589) 



TRUNCUS ARTERIOSUS– ПРОТОКА АРАНЦІЯ 
АРТЕРІАЛЬНА ПРОТОКА 

    Кровоносна судина, що 
з'єднує легеневий 
стовбур плода з аортою; 
після народження 
швидко редукується у 
волокнистий тяж. 



КАСПАР БАРТОЛІН 

      Датський вчений-енциклопедист, 
анатом, фізик, філософ, син відомого 
данського анатома Томаса Бартоліні, 
який описав грудну протоку у людини. 
Народився в Копенгагені. Закінчив 
Копенгагенський університет. У 1674 
році отримав звання професора 
філософії, пізніше навчався медицини в 
університетах Голандії, Франції, Італії та 
Німеччини. У 1678-1701 рр. - Професор 
анатомії й медицини в Копенгагенському 
університеті. Відомий роботами в області 
описової анатомії органів людського тіла. 
У 1677 р вперше описав великі залози 
присінка піхви, в 1685 р - під'язикову 
слинну залозу та її протоки. 

Bartholin Caspar  
(1655 – 1738) 



GLANDULA VESTIBULARIS MAJOR – ЗАЛОЗА БАРТОЛІНІЯ 
ВЕЛИКА ЗАЛОЗА ПРИСІНКА ПІХВИ 

     Складна трубчасто-
альвеолярна залоза, 
розташована на 
задньому кінці 
цибулини присінка 
піхви; вивідна 
протока залози 
відкривається з 
присереднього краю 
малих статевих губ. 



МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ БАТУЄВ 

      Анатом. Дістав освіту в Уфі, медико-
хірургічну академію закінчив в 1879 р. 
Науково-лікарську діяльність почав при 
академічній хірургічній клініці 
професора С.П. Коломніна; з 1884 року 
перебував асистентом і прозектором 
при кафедрі нормальної анатомії 
військово-медичної академії. У 1887 
році, захистивши дисертацію про 
анатомію шийки сечового міхура, 
отримав звання доктора медицини. З 
1897 року по 1900 рік перебував 
професором анатомії в Санкт-
петербурзі жіночому медичному 
інституті, звідки перейшов професором 
на ту ж кафедру в Новоросійський 
університет. 

(1855-1917) 



CERVIX VESICAE URINARIAE – ШИЙКА БАТУЄВА   
ШИЙКА СЕЧОВОГО МІХУРА 

     Найбільш низько розташована, при 
вертикальному положенні тіла, частина дна 
сечового міхура, повернута вниз і вперед 
виходом до сечівника. Відкрита автором на 
основі вивчення злипків введених в порожнину 
органу застигаючих мас. 



БАУГІН КАСПАР 

      Швейцарський лікар і анатом. 
Народився в Базелі. Медичну освіту 
здобув в Базелі, потім вивчав 
анатомію у Фабріція в Падуї. 
Займався медициною в Монпельє, 
ботанікою - в Парижі. У 1588 р - 
професор анатомії і ботаніки 
Базельського університету, з 1614 г. - 
завідувач кафедри практичної 
медицини і Архіатри (глава 
лікарської гільдії). У своїх творах 
«Про будову людського тіла» (1590), 
«Анатомічний театр» (+1605) 
удосконалив номенклатуру м'язів, 
описав деякі анатомічні утворення. 

Bauhin Caspar 
 (1560 – 1624) 



 VALVA ILEOCAECALIS – ЗАСЛІНКА БАУГІНА 
 КЛУБОВО-СЛІПОКИШКОВА ЗАСЛІНКА 

     Клапан, який розташований 
у місці переходу клубової 
кишки у висхідну частину 
ободової кишки, 
складається з верхньої та 
нижньої складок слизової 
оболонки, з'єднаних 
вуздечкою. 



ЖОЗЕФ БЕРТЕН 

     Французький лікар і анатом. 
Народився в Трамблі. 
Працював у Парижі. З 1737 
року - член асоціації 
анатомів, член Французької 
академії наук. Займався 
вивченням анатомії кісткової 
та сечової систем людини. У 
1754 р опублікував працю з 
остеології в 3-х томах. 

Bertin Exupere Joseph 
(1712 – 1781)  



COLUMNAE RENALES – СТОВПИ БЕРТЕНА 
НИРКОВІ СТОВПИ 

     Відростки кіркового шару, які у вигляді 
балок входять в мозковий шар, 
охоплюють піраміди і, спускаючись до 
воріт нирки, розташовуються між 
кірковим (substantia corticalis) і мозковим 
шаром (substantia medullaris), 
заповнюючи проміжок між пірамідами 
ниркової паренхіми. У фронтальній 
площині нирки, перегородки між 
пірамідами мають форму колон. Ниркові 
стовпи представлені вузькими ділянками 
сполучної тканини, в яких проходять 
кровоносні судини – міжчасточкова 
артерія і вена. 



ВІЛЬЯМ БОУМЕН 

        Вільям Боумен народився в Нантуіче 
(Англія). Народився у родині банкіра, який 
захоплювався ботанікою і геологією. Був 
учнем хірурга Джозефа Ходжсона в 
Бірмінгемську лікарню в 1832 році. В 1837 
році для подальшого навчання на хірурга і 
вступив в Королівський коледж в Лондоні, 
де працював як прозектор. Його відома 
наукова робота була присвячена 
дослідженню структури поперечно-
смугастих м'язів, після якої він був обраний 
членом Королівського товариства в 1841 
році. Він відкрив так звані капсули Боумена 
(капсули Боумена-Шумлянського), ключову 
складову нефрона.  

William Bowman 
(1816-1892) 



CAPSULA GLOMERUM – КАПСУЛА ШУМЛЯНСЬКОГО-БОУМЕНА 
КАПСУЛА КЛУБОЧКА 

 

    Має вигляд келиха, який складається із подвійного 
шару епітеліальних клітин, що утворюють 
пристінковий та нутрощевий листки капсули 
судинного клубочка. Всередині капсули знаходиться 
порожнина — сечовий простір (боуменовий простір), 
в якому фільтрується сеча. 



ЙОГАН БРУНЕР 

      Швейцарський анатом і 
фізіолог. Вивчав медицину в 
Шаффхаузені, Стразбурзі, 
Парижі, Лондоні та 
Амстердамі. Починаючи з 1686 
року працював професором 
анатомії і фізіології в 
Гейдельберзькому 
університеті. 

Johann Konrad Brunner 
(1653-1727) 



GLANDULAE DUODENALES – ЗАЛОЗИ БРУНЕРА 
ЗАЛОЗИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 

       Трубчасті дуоденальні залози, 
які відкриваються β-крипти. Їх сік 
є густою безбарвною рідиною 
слаболужної реакції, основними 
компонентами якої 
є муцин та пепсиноподібний          
фермент. Він виробляється в 
неактивній формі й 
активується соляною кислотою. 
Секреція бруннерових залоз 
посилюється під час прийому їжі, 
а також при місцевому хімічному 
та механічному подразненні. 



КАРЛ МАКСИМОВИЧ БЕР 

Народився у Піні Ієрвинської округи 
(тепер Естонія) в дворянській сім'ї. 

Закінчив медичний факультет Дерптського 
університету (1814), після чого працював 
як зоолог у Кенігсбергу. 

1828 — обраний академіком Російської 
академії наук і 1834 переїхав 
до Петербурга. 

1841–1852 — професор Медико-хірургічної 
академії. 

В галузі ембріологічних досліджень Бер 
показав, що зародковий 
розвиток організму - не ріст готових 
елементів (як вважали преформісти), а 
послідовне виникнення частин зародка з 
простішої маси заплідненого яйця. 

 

 (1792 – 1876) 



OVOCYTUS – ЯЙЦЕКЛІТИНА БЕРА 
ОВОЦИТ 

     Високоспеціалізована клітина: 
його будова, склад й оболонки 
спрямовані на запліднення й 
утворення зиготи. Під час 
запліднення оболонки 
яйцеклітини призводять до того, 
що лише один з багатьох 
сперматозоїдів потрапляє 
всередину овоцита, а вміст 
яйцеклітини й накопичені 
поживні речовини у вигляді 
жовтка формують полярність 
майбутнього зародка. 



ВІЛЬГЕЛЬМ ГОТФРІД ВАЛЬДЕЄР 

      Німецький анатом. Народився в Брауншвейгу. 
Спочатку вивчав математику і 
природознавство в Геттінгені, потім присвятив 
себе анатомії. У 1861 р закінчив медичний 
факультет Берлінського університету. 
Працював асистентом з фізіології в Кенігсберзі 
і Бреславлі (Вроцлаві). У 1865 р - 
екстраординарний, а з 1867 р - ординарний 
професор патологічної анатомії в Бреславлі.     
У 1872 р - професор анатомії в Страсбурзі, з 
1883 р - директор Берлінського анатомічного 
інституту. Займався анатомічними, 
гістологічними, порівняльно-анатомічними, 
ембріологічними дослідженнями. 

Heinrich Wilhelm Waldeyer 
(1836 – 1921) 



TONSILLAE TUBARIAE, LINGUALIS, PHARYNGEALIS ET PALATINAE – КІЛЬЦЕ ПИРОГОВА – ВАЛЬДЕЄРА 
ЛІМФАТИЧНО-ГЛОТКОВЕ КІЛЬЦЕ 

        Розташоване на кордоні ротової порожнини 
і глотки у слизовій оболонці скупчення 
лімфоїдної тканини, що оточує вхід в 
дихальні і травні шляхи. Є частиною 
лімфатичної системи організму. Відноситься 
до периферійних органів імунної системи. 
Найбільш великі скупчення лімфоїдної 
тканини називаються мигдаликами. 

         Кільце складається з: 
1) двох піднебінних мигдаликів;  
2) двох трубних мигдаликів, що знаходяться в 

ділянці слухових труб;  
3) глоткового мигдалика; 
4) язикового мигдалика; 
а  також лімфоїдних гранул і бічних лімфоїдних 

валиків на задній стінці глотки. 



ВАРТОН ТОМАС 

    Англійський анатом. 
Народився в Вінстоні на 
Тисі. Вивчав медицину в 
Оксфорді, Кембриджі, 
Лондоні. З 1647 займався 
медичною практикою. У 
1656 р. опублікував книгу 
«Аденографія, або опис 
залоз всього тіла», в якій 
описав відкриту ним 
вперше протоку 
піднижньощелепної залози. 

Wharton Thomas  
(1614 – 1673)  



DUCTUS SUBMANDIBULARІS – ПРОТОКА ВАРТОНА 
ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНА ПРОТОКА 

     Вивідна протока піднижньощелепної слинної 
залози, відкривається на під'язиковому 
сосочку слизової оболонки рота. 



КАРЛ ВЕСТФАЛЬ 

     Німецький медик, 
найбільш відомий як 
психіатр і невропатолог, 
автор багатьох 
психіатричних термінів, 
пов'язаних з неврозами, 
сексуальними девіаціями і 
захворюваннями нервової 
системи, творець наукової 
школи психіатрії та 
неврології, реформатор 
психіатрії. 

Karl Friedrich Otto Westphal 
(1833-1890) 



MUSCULUS SPHINCTER DUCTUS CHOLEDOCHI – СФІНКТЕР ВЕСТФАЛЯ 
 М’ЯЗ-ЗАМИКАЧ СПІЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ 

     Розташовується у кінцевому відділі 
протоки підшлункової залози. 



ЯКІВ ВІНСЛОВ 

    Датський анатом. 
Народився в Оденсі. 
Медичну освіту здобув в 
Голандії і Франції, член 
Французької академії наук. 
З 1705 - завідувач кафедри 
анатомії в Сорбонні. Автор 
керівництва «Анатомічний 
виклад структури 
людського тіла». 

Winslow Jacob Benignus  
(1669 – 1760)  



FORAMEN EPIPLOICUM – ОТВІР ВІНСЛОВА 
ЧЕПЦЕВИЙ ОТВІР 

 

      Отвір, що з'єднує чепцеву 
сумку з черевною 
порожниною; обмежений 
зверху хвостатою часткою 
печінки, спереду печінково-
дванадцятипалою зв'язкою, 
ззаду печінково-нирковою і 
знизу нирково-
дванадцятипалою зв'язками. 



ЙОГАН ВІРСУНГ 

     Німецький анатом і ботанік. Народився в 
Аугсбурзі (Баварія). Вивчав медицину в 
Падуї, з 1629 г. - прозектор І.Веслінга в 
Падуї, пізніше професор анатомії і ботаніки 
в Альтдорфі (Швейцарія). У 1642 р 
опублікував опис відкритої ним вивідної 
протоки підшлункової залози. Це відкриття 
сталося під час розтину Zuane Via della 
Badia, людини приблизно 30-річного віку, 
страченого через повішення за вбивство. В 
1643 р. Вірсунг був убитий вночі, при вході 
в свій будинок, ймовірно в результаті 
сварки через те, хто був першовідкривачем 
протоки підшлункової залози. Вбивця був 
бельгійським студентом на ім'я Giacomo 
Cambier. 



DUCTUS PANCREATIСUS – ПРОТОКА ВІРСУНГА 
 ПРОТОКА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ  

       Вивідна протока підшлункової залози, 
відкривається разом із загальною жовчною 
протокою на великому сосочку в низхідній частині 
дванадцятипалої кишки. 



РУДОЛЬФ ЛЮДВІГ КАРЛ ВІРХОВ 

     Німецький вчений-патолог, громадський і 
політичний діяч другої половини XIX ст. 
Реформатор наукової і 
практичної медицини, основоположник 
сучасної патологічної анатомії та клітинної 
теорії. Рудольф Вірхов народився в містечку 
Шифельбейні прусської провінції Померанії 
(нині польське місто Свідвин). Закінчивши 
курс в берлінському медичному інституті 
Фрідріха-Вільгельма в 1843 році, Вірхов 
спочатку поступив асистентом, а потім 
став прозектором при берлінській 
лікарні Шаріте. У 1855 році встановив, 
що клітини організму утворюються із інших 
клітин шляхом поділу.  

Rudolf Ludwig Karl Virchow 

(1821 – 1902) 



CORPUSCULI THYMICI – ТІЛЬЦЯ ВІРХОВА 
ТІЛЬЦЯ ЗАГРУДНИННОЇ ЗАЛОЗИ (ТИМУСА)  

 

    Група концентрично нашарованих епітеліальних 
клітин у мозковій речовині загруднинної залози. 



АЛЬБРЕХТ ГАЛЛЕР 

      Швейцарський анатом і фізіолог. Народився в 
Берні. У віці 15 років вступив на медичний 
факультет Тюбінгенського університету, але 
незабаром перейшов в знаменитий тоді 
Лейденський університет, де навчався під 
керівництвом Б.Альбінуса і А.Бургава, а потім 
відправився в Лондон і Париж, де займався 
анатомією у Д.Дугласа і Я. Вінслоу. У 1727 р 
отримав ступінь доктора медицини. Після 
повернення на батьківщину вивчав математику у 
Бернуллі. Багаторазово робив поїздки на Альпи, 
посилено займався ботанікою. У 1736 р обраний 
професором з анатомії, хірургії та ботаніки в 
Геттінгені. Заснував ботанічний сад, анатомічний 
театр і перший фізіологічний інститут у 
Німеччині. Опублікував багато праць з анатомії, 
фізіології та ембріології («Анатомічні 
зображення», «Анатомічна бібліотека», «Елементи 
фізіології людського тіла» та ін.). 

Haller Albrecht  
(1708 – 1777)  



RETE TESTIS – СІТКА ГАЛЛЕРА 
 СІТКА ЯЄЧКА  

 

     Є анасмозуючою 
мережею тонких 
трубочок, розміщених у 
воротах яєчка 
(середостіння яєчка), 
який несе сперматозоїди 
від сім'яних канальців у 
вивідну протоку. Його 
функція полягає в 
забезпеченні ділянки для 
реабсорбції рідини. 



ФРІДРІХ ГЕНЛЕ 

         Німецький анатом і патолог. Народився 
в Нюрнберзі. Медичну освіту здобув в 
Боннському університеті, був учнем І. 
Мюллера. У 1832 р захистив докторську 
дисертацію, після чого працював в 
Парижі. У 1840 р обраний завідувачем 
кафедри анатомії в Цюріху. У 1844 р - 
професор анатомії в Гейдельберзі. З 1852 
року і до кінця життя був професором і 
директором Анатомічного інституту в 
Геттінгені. Інтенсивно займався 
анатомією і мікроскопічною анатомією 
внутрішніх органів людини. У 1882 р в 
Харкові професором Вагнером і 
прозектором Поповим був переведений з 
німецької мови його підручник «Нарис 
анатомії людини». 

Henle Friedrich Gustav Jacob 
 (1809 – 1885)  



ANSA NEPHRONI – ПЕТЛЯ ГЕНЛЕ 
ПЕТЛЯ НЕФРОНА 

      Підковоподібна трубочка, яка є 
продовженням проксимального прямого 
канальця. У кіркових нефронах тонкий 
каналець має лише низхідну частину, а в 
юкстамедулярних є також довга висхідна 
частина, яка переходить у прямий 
дистальний каналець. Діаметр тонкого 
канальця становить 13 мкм. Його стінка 
утворена одним шаром плоских 
епітеліальних клітин зі світлою 
цитоплазмою, невеликою кількістю 
коротких мікроворсинок і малою кількістю 
клітинних органел. Ядерні частини клітин 
виступають у просвіт канальця. При 
надходженні первинної сечі по тонкому 
канальцю, в його нисхідній частині 
відбувається пасивна реабсорбція води, а у 
висхідній — дифузія NaCl. 



ФРЕНСІС ГЛІСОН 

       Британський лікар, анатом, професор в 
Кембриджі, один з найвидатніших 
лікарів першої половини XVII століття. 
Важливі його заслуги і в галузі фізіології, 
особливо у вченні про подразливості як 
про один з основних властивостей всіх 
предметів в природі реагувати на 
подразнення. Своїм твором про рахітизм 
(Лондон, 1660) він звернув особливу 
увагу лікарів на хвороби дитячого віку. 

        Гліссон першим описав рахіт (1650), 
вивчив будову печінки (1654) і 
шлунково-кишкового тракту; його ім'ям 
названа оболонка, що покриває печінку 
(капсула Гліссона), першим описав 
сфінктер, згодом названий сфінктером 
Одді. 

Francis Glisson 
(1597-1677) 



TUNICA FIBROSA HEPATIS – КАПСУЛА ГЛІСОНА 
ВОЛОКНИСТА ОБОЛОНКА ПЕЧІНКИ 

     Волокниста оболонка, 
що покриває печінку, 
зрощена з нутрощевою 
очеревиною і 
проникаюча в глиб 
паренхіми печінки в 
ділянці її воріт. 



РЕНЬЄ ДЕ ГРААФ 

 
       Нідерландський анатом та фізіолог, відомий 

відкриттями у галузі статевої системи.  Грааф 
здійснив виняткову роботу в області 
дослідження статевої системи, зробивши багато 
відкриттів та системазувавши відкриття 
попередників. Цікаво, що він не використовував 
у своїх дослідах мікроскопа, хоча і згадує цей 
прилад. Науковий доробок Граафа включає 
опис сім'яних канальців, вивідних проток, 
жовтого тіла. Досліджуючи функції фаллопієвих 
труб, він описав їхню водянку (hydrosalpinx), 
вважаючи її одною з причин жіночого безпліддя. 
Йому приписують винахід шприца. На честь 
Граафа названі яєчникові пухирці. Сам він 
визнає, що не відкрив їх, але першим описав 
їхній розвиток.  

Reinier de Graaf 
(1641-1673) 



FOLLICULI OVARICI MATURIS – ПУХИРЦІ ГРААФА 
ЗРІЛІ ФОЛІКУЛИ ЯЄЧНИКА 

 
     Мішечок, що містить в собі 

яйцеклітину (у жінки діаметр 
пухирця 10-15 мм). Розвивається під 
впливом фолікулостимулюючого 
гормону. Досягнувши зрілості, 
пухирець Граафа лопається, овоцит 
виступає з нього на поверхню 
яєчника, звідки переходить в 
маткову трубу. Розрив одного або 
декількох пухирців явище 
періодичне. У жінок повторюється 
щомісячно і складає сутність 
овуляції.  



ДЖЕЙМС ДУГЛАС 

      Англійський анатом і 
лікар. Народився в Балансі 
(Шотландія). Працював 
хірургом і акушером-
гінекологом в Лондоні. 
Вивчав топографічну 
анатомію органів черевної 
порожнини і малого таза. У 
1730 р опублікував 
монографію про будову і 
топографію очеревини. 

James Douglas  
(1675 -1742) 



EXCAVATIO VESICOUTERINA – КАРМАН ДУГЛАСА 

 МІХУРОВО-МАТКОВА ЗАГЛИБИНА   

 

      Заглибина пристінкової 
очеревини, розташована 
між маткою і прямою 
кишкою; обмежена з 
боків прямокишково-
матковими складками 
очеревини. 



БАРТОЛОМЕО ЄВСТАХІО 
       Анатом епохи Відродження. Народився в Сан 

Северіно да Маріано. Освіту здобув у Римі на 
медичному факультеті знаменитого 
університету Sapienza. З 1539 працював міським 
лікарем на батьківщині. У 1549 р був запрошений 
на кафедру анатомії в рідний університет. На 
початку своєї професорської діяльності він 
виступав як щирий прихильник К.Галена і 
захищав його вчення від нападок А.Везалія і його 
послідовників. Під впливом об'єктивних 
досліджень Б.Евстахій поступово відійшов від 
старих галеновских догм і став активно брати 
участь у створенні основ нової медичної науки. 
Провів різнобічні і численні анатомічні 
дослідження. Вивчив і описав багато органів 
людини і тварин: серце, артерії та вени, нирки, 
грудної лімфатичної протоки, зуби, м'язи 
обличчя, глотки, шиї, симпатичну нервову 
систему. 

Eustachi Bartolomeo 
 (1510 – 1574)  



TUBA AUDITIVA – ТРУБА ЄВСТАХІЯ 
 СЛУХОВА ТРУБА  

 

    Кістково-хрящовий канал, з'єднує барабанну 
порожнину з носовою частиною глотки. 



ARGENTAFFINOCYTI INTESTINALES – КЛІТИНИ КУЛЬЧИЦЬКОГО 
КИШКОВІ АРГЕНТАФІНОЦИТИ 
 

     Клітини епітелію кишкових крипт і слизової 
оболонки шлунка, що містять в цитоплазмі 
гранули, здатні відновлювати срібло і хром з 
їх сумішей при відсутності відновників; 
виробляють біогенні аміни (серотонін). 



ВІЛЬЯМ КУПЕР 

      Британський анатом, хірург. Став знаменитий 
своїм раннім описом цибулинно-сечівникових 
(бульбоуретральних) залоз (залоз Купера). Життя 
Вільяма Купера не можна назвати спокійним, 
наприклад, в 1698 році він опублікував 
фундаментальну працю The Anatomy of the 
Humane Bodies, в якому серед іншого було безліч 
ретельних ілюстрацій, завдяки чому він відразу 
став одним з найпопулярніших анатомів свого 
часу. Пізніше виникла одна проблема - виявилося, 
що малюнки не належать перу Купера, а взяті з 
ранньої, але не настільки вдалої праці 
голандського медика Говарда Бідла. Купер забув, 
або не вважав за потрібне (авторського права тоді 
в сучасному вигляді не існувало) згадати данця у 
своїй книзі, і до кінця своїх днів йому довелося 
відбивати нападки і звинувачення в плагіаті. 

William Cowper 
(1666-1709) 



GLANDULA BULBOURETHRALІS – ЗАЛОЗА КУПЕРА 
 ЦИБУЛИННО-СЕЧІВНИКОВА ЗАЛОЗА 

     Це парна альвеолярно-
трубчаста залоза, яка 
розміщується у товщі м’язів 
сечо-статевої діафрагми та має 
протоку цибулинно-
сечівникової залози (ductus 
glandulae bulbourethralis), що 
проходить через цибулину 
статевого члена і 
відкривається в губчасту 
частину чоловічого сечівника. 
Залоза виробляє секрет, який 
захищає слизову оболонку 
сечівника від подразливої дії 
сечі. 



ПАУЛЬ ЛАНГЕНГАНС 

     Німецький анатом та гістолог. 
Навчався в Берліні, потім 
працював у галузі патологічної 
анатомії, подорожував 
по Сирії та Палестині проводячи 
краніометричні вимірювання та 
вивчаючи проказу, в 1871 був 
призначений прозектором 
в Фрейбург. Лангерганс 
цікавився анатомією і 
гістологією нервової системи, 
серця, шкірного покриву і 
кісток, ембріологією, 
патологією сухот і прокази та ін. 

 

Paul Langerhans 
(1847-1888) 



INSULAE PANCREATICAE – ОСТРІВЦІ ЛАНГЕНГАНСА 
 ПІДШЛУНКОВІ ОСТРІВЦІ  

 

     Скупчення гормон-
продукуючих (ендокринних) 
клітин, переважно в 
хвості підшлункової залози. 
Підшлункова залоза дорослої 
здорової людини налічує 
близько 1 мільйона острівців 
(загальною масою від одного 
до півтора грама). 



ФРАНЦ ЛЕЙДІГ 

     Народився в 1821 році. 
Вивчав медицину в 
Вюрцбурзі, професор 
послідовно в Мюнхені, 
Вюрцбурзі, Тюбінгені та 
Бонні. Особливо важливі 
роботи Лейдіга з 
порівняльної гістології; крім 
того він займався вивченням 
будови, розвитку й способу 
життя представників 
німецької фауни.  Franz von Leydig 

(1821-1908) 



GLANDULOCYTUS TESTIS – КЛІТИНА ЛЕЙДІГА 
ГЛАНДУЛОЦИТ ЯЄЧКА 

 
      Також відомі як ендокриноцити яєчка -

клітини, що синтезують основний 
чоловічий статевий гормон — тестостерон. 
Клітини Лейдіга розташовуються 
невеликими, різними за розмірами, 
скупченнями у прошарках сполучної тканини 
між звивистими сім'яними канальцями яєчка. 
Вони мають круглу або полігональну форму, 
діаметр близько 15-20 мкм. Цитоплазма — 
оксифільна (добре забарвлюється кислими 
барвниками, такими 
як гематоксилін та еозин), в ній містяться 
включення глікогену та глікопротеїнів. Ядро 
велике, кругле, розташоване в центрі клітини. 
Незерниста ендоплазматична сітка добре 
розвинена. В мітохондріях містяться 
характерні трубчасті й везикулярні кристи. 



НАТАНІЕЛЬ ЛІБЕРКЮН 

            Німецький анатом і препаратор. 
         У 1739 році - доктор медицини в 

Лейдені; Крім відкриття їм названих його 
ім'ям залоз у слизовій оболонці кишок він 
особливо прославився надзвичайно 
майстерним приготуванням анатомічних 
препаратів, що збереглися в значному 
числі до теперішнього часу в Берліні та 
Петербурзі (в медичній академії). Крім 
того, Ліберкюн приготовляв так звані 
металеві корозії. Для цього він укладав 
воскові зліпки судин в рідкий гіпс; потім 
нагрівав отверділий гіпс, просвердлив 
попередньо в ньому отвір, випускав віск, 
по видаленні якого він вливав в 
утворений відбиток розплавлене срібло і, 
розм'якшуючи гіпс оцтом, отримував 
новий зліпок вже зі срібла. 

Johann Nathanael Lieberkühn 
(1711-1756) 



  GLANDULAE INTESTINALES – ЗАЛОЗИ ЛІБЕРКЮНА 
  КИШКОВІ ЗАЛОЗИ (КРИПТИ) 

 
      Трубчасті поглиблення епітелію слизової 

оболонки кишок, розташовані у власній 
пластинці слизової оболонки. Крипти є 
однією з двох головних (поряд з кишковою 
ворсинкою) структурних одиниць слизової 
оболонки кишки. На кожну ворсинку у 
людини припадає від 4 до 7 крипт. У 
дванадцятипалій кишці кількість крипт, що 
припадають на одну ворсинку максимальне 
ніж де небудь 7. У каудальному напрямку 
(до анусу) число крипт зменшується, але 
кількість клітин, розташованих на 
ворсинках і криптах, залишається 
приблизно постійним упродовж тонкої та 
товстої кишок. 

 



АЛЕКСІС ЛІТТРЕ 

    Французький хірург і анатом. 
Народився в Кордессі. Медицину 
вивчав в Монпельє і Парижі, 
працював хірургом і викладачем 
анатомії в Парижі. У 1699 році 
обраний членом Академії наук. 
Займався вивченням нормальної 
і топографічної анатомії органів 
людського тіла.  

       У 1719 р. дав докладний опис 
сечівника і сечівникових залоз. 

Alexis Littré 
(1658-1726) 



GLANDULAE URETHRALES – ЗАЛОЗИ ЛІТТРЕ 
СЕЧІВНИКОВІ ЗАЛОЗИ  

 
        Трубчасто-альвеолярні залози сечівника. У 

чоловіків розташовані на всьому протязі 
сечівника, від зовнішнього отвору до шийки 
сечового міхура в підслизовому, фіброзно-
м'язовому і сполучно-тканинному шарах; у жінок - 
по латеральної стінці середній частині уретри, їх 
протоки відкриваються поблизу зовнішнього 
отвору сечівника. Для залоз характерна велика 
варіабельність розташування, числа (до 30 і 
більше) і розподілу; іноді можливо їх повна 

відсутність. 
   Виділяють слизовий секрет, кількість якого 
збільшується при статевому збудженні. Він 
служить для зволоження уретри, у чоловіків разом 
з секретом залоз Купера підтримує лужну реакцію, 
сприятливу для сперматозоїдів під час їх 
проходження по сечівнику. При інфікуванні залоз 
(парауретрит) можливе утворення абсцесів. 
Запалення проток часто виникає при гонорейній 
інфекції. 

 



ЖОЗЕФ ЛЬЄТО 

     Французький лікар. Народився в м Е (Прованс). 
Працював лікарем у Провансі, потім у Парижі, 
де був придворним лікарем у Версалі. Займався 
вивченням нормальної анатомії людини, в 
1742 р опублікував методичні вказівки з 
анатомії людини. 

Joseph Lieutaud 
(1703-1780) 



TRIGONUM VESICAE – ТРИКУТНИК ЛЬЄТО 
 ТРИКУТНИК МІХУРА  

 
       Ділянка дна сечового міхура, розташована між 

витоками сечоводів і внутрішнім отвором 
сечівника. Слизова оболонка в трикутнику 
завжди гладка, на відміну від решти ділянок, де 
вона при порожньому міхурі складчаста. 
Власний шар слизової трикутника містить 
дрібні розгалужені залози, а також скупчення 
клітин перехідного епітелію - епітеліальні 
гнізда Брунна. Сполучна тканина слизового 
шару в трикутнику відрізняється великою 
щільністю, що надає йому характерний гладкий 
вигляд. М'язовий детрузор сечового міхура в 
ділянці трикутника є найбільш розвиненим і 
потужним. Сечоміхуровий трикутник і всі інші 
відділи сечового міхура розвиваються з різних 
ембріональних джерел. Важливою особливістю 
трикутника є висока концентрація нервових 
закінчень в порівнянні з іншими відділами 
сечового міхура. 



МАРЧЕЛЛО МАЛЬПІГІ 

   Італійський біолог, анатом і лікар. Його 
вважаютьбатьком мікроскопічної анатомї,
 гістології, фізіології, ембріології у 
медичній практиці. Відкрив 
явище капілярного кровообігу у тварин і 
зв'язок між артеріями і венами. Описав 
мікроскопічну будову низки тканин і 
органів рослин, тварин та людини. Був 
першим дослідником, який описав 
еритроцити при мікроскопічному 
дослідженні крові. Описав склад 
форменних елементів крові. Він першим 
зробив припущення, що гіпоталамус є 
залозою. Одним з перших описав 
цистицерків бичачого ціп'яка. На честь 
науковця названо астероїд 11121 
Мальпігі. 

 

Marcello Malpighi 
(1628-1694) 



GLOMERULUS RENALIS – ТІЛЬЦЯ МАЛЬПІГІ 
НИРКОВІ КЛУБОЧКИ 

 

     Клубочки артеріальних 
капілярів, оточені 
капсулою Боумена, в 
тільцях Мальпігі 
відбувається фільтрація 
рідини з крові в сечові 
канальці. Загальна 
кількість тілець у людини 
до 4 млн. 



ФРІДРІХ МЕККЕЛЬ 

      Німецький анатом. Народився в Галлі. 
Медичну освіту здобув в Галлі, 
Геттінгені, Вюрцбурзі та Відні. У 1802 р 
захистив докторську дисертацію, після 
чого працював в Італії, Англії, Голандії 
та Парижі. У 1808 р обраний 
завідувачем кафедри анатомії і хірургії в 
Галлі після від'їзду Х.І.Лодера в Росію. 
Наукові дослідження присвячені 
порівняльній анатомії. У своїй 
п'ятитомній праці «Система 
порівняльної анатомії» (1821 - 1833) 
стверджував, що вищі тварини в своєму 
розвитку проходять ступені, властиві 
нижчестоящим тваринам. Здобув славу 
«німецького Кюв'є». 

Meckel Johann Friederich 
 (1781 – 1883)  



DIVERTICULUM MECKELI – ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ 

 
      Локальне мішкоподібне випинання стінки 

клубової кишки, що утворилося внаслідок 
неповного зарощення жовчної протоки. 
Дивертикул Меккеля вважають істинним 
дивертикулом, так як його стінка містить всі 
частини кишки. Середня довжина - 5-7 см, але 
бувають дивертикули і більшого розміру. 
Меккеля дивертикул є найчастіше вродженою 
аномалією розвитку шлунково-кишкового 
тракту. Розташовується в більшості випадків 
на останніх (дистальних) 50 см клубової 
кишки. Може ніяк себе не проявляти, але може 
запалюватися і симулювати клінічну картину 
гострого апендициту. Тому при операціях з 
приводу апендициту обов'язково повинен бути 
виконаний огляд тонкої кишки на відстань до 
1 метра. Основними клінічними ознаками 
дивертикула є: мелена, біль у правому 
нижньому квадранті живота, заворот кишки, 
кишкова непрохідність. 



ІЛЛЯ ІЛЛІЧ МЕЧНИКОВ 

      Український науковець  
     волоського походження, один з 

основоположників еволюційної 
ембріології, імунології та 

      мікробіології. Розробив теорії 
зародкових листків, походження 
багатоклітинних організмів. 
Відкрив явище фагоцитозу, 
розробив фагоцитарну теорію 
імунітету (1883). 

 

 (1845-1916) 



MACROPHAGUS – МАКРОФАГ МЕЧНІКОВА 

 клітини в межах тканин, які походять від 
специфічних білих кровяних тілець, 
моноцитів. Діаметер макрофагів людини 
становить близько 21 мкм. Моноцити і 
макрофаги — фагоцити, що забезпечують 
як неспецифічний захист 
(або природжений імунітет), так і 
специфічний захист (або придбаний 
імунітет) хребетних тварин. Їх роль 
складається у фагоцитозі (охопленні та 
травленні) уламків клітин і патогенів, як 
стаціонарних, так і рухомих клітин, також 
як і стимуляція лімфоцитів та інших 
імунних клітин відповісти на 
проникнення патогена. 
 



ДЖОВАННІ МОРГАНІ 

     Італійський анатом і лікар, 
учень А.Вальсальві. Народився в 
Ботті. Протягом 59 років був 
професором анатомії в Падуї. 
Відомий своїми роботами в 
нормальній і патологічній 
анатомії, що мали велике 
значення для розвитку 
анатомічного напрямку в 
медицині. Створив музей 
каліцтв, аномалій і пухлин різних 
органів. Вважається засновником 
патологічної анатомії як науки. 

Giovanni-Battista Morgagni 
(1682-1771) 



VENTRICULUS LARYNGIS – ШЛУНОЧОК МОРГАНІ 
 ШЛУНОЧОК ГОРТАНІ  

 

      Парне поглиблення 
слизової оболонки 
гортані між 
присінковою і 
голосовою складками. 



ОГЮСТ НЕЛЯТОН 

     Французький хірург і уролог. 
Народився в Парижі. Професор 
хірургії в Парижі. З 1867 р - лейб-
хірург Наполеона III. Відомий 
роботами в галузі патології та 
лікування захворювань 
кістково-суглобового апарату, 
сечостатевої системи. Його 
праця «Елементи хірургічної 
патології» (1844 - 1860) отримав 
широку популярність серед 
хірургів і лікарів Європи. Nelaton Auguste 

 (1807 – 1873)  



PLICAE TRANSVERSAE RECTI – СКЛАДКИ НЕЛЯТОНА 
ПОПЕРЕКОВІ СКЛАДКИ ПРЯМОЇ КИШКИ 
 

      Три поперечні і косі 
складки слизової 
оболонки прямої 
кишки, що впадають 
в просвіт її ампули. 



РУДЖЕРО ОДДІ 

     Італійський хірург. 
Працював на кафедрі 
фізіології в університеті 
Перуджі. У 1887 р 
опублікував статтю, де 
описав названий його 
ім'ям сфінктер. 

Oddi Ruggero 
 (1864 – 1913) 



MUSCULUS SPHINCTER AMPULLAE HEPATOPANCREATICAE – СФІНКТЕР ОДДІ 
СФІНКТЕР ПЕЧІНКОВО-ПІДШЛУНКОВОЇ АМПУЛИ 

      Гладкий м'яз, розташований в 
великому дванадцятипало-
кишковому сосочку Фатера, що 
знаходиться на внутрішній 
поверхні низхідної частини 
дванадцятипалої кишки. 
Сфінктер Одді керує 
надходженням жовчі і соку 
підшлункової залози в 
дванадцятипалу кишку і 
перешкоджає надходженню 
кишкового вмісту в жовчні і 
протоки pancreas. 



ЙОГАНН ПЕЙЕР 

     Швейцарський морфолог. 
Народився в Шаффхаузені. 
Медичну освіту здобув в 
Парижі. Професор логіки, 
риторики та медицини в 
Шафгаузене. У 1677 р. 
опублікував роботу 
«Анатомо-медичні 
міркування про залози кишок 
і їх значення і функції», в якій 
вперше описав скупчення 
лімфоїдних фолікулів. Peyer Johann Conrad 

 (1653 – 1712) 



NODULI LYMPHATICI AGGREGATI – БЛЯШКИ ПЕЙЕРА 
ЗГРУПОВАНІ ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИКИ 

    Тісно об'єднані групи більшого чи меншого числа 
лімфоїдних вузликів, розташовані зазвичай в 
нижній частині клубової кишки. 



АНДЕРС РЕТЦИУС  

      Шведський анатом. Закінчив університет в 
Лунді, навчався в Копенгагені; в 1819 р 
отримав ступінь доктора медицини. У 1823 р 
- професор анатомії Ветеринарного 
інституту в Стокгольмі, а з 1824 г. - професор 
нормальної анатомії Каролінського 
інституту. Його роботи присвячені різним 
питанням порівняльної анатомії. Описав 
зв'язок між спинномозковими нервами і 
симпатичними стовбурами (1832), уточнив 
будову ряду елементів судинної системи 
(1843), шлунка у людини і тварин. 
Досліджував будову печінки; вивчав будову 
черепа скандинавських народів і 
запропонував класифікувати раси за 
формою черепа. Заснував музей нормальної 
анатомії в Стокгольмі. Retzius Andreas 

 (1796 – 1860) 



SPATIUM RETROPUBICUM – ПРОСТІР РЕТЦІУСА 
 ЗАЛОБКОВИЙ ПРОСТІР  

 
     Простір в малому тазі, обмежений спереду лобковим 

симфізом і гілками лобкових кісток, ззаду - 
вісцеральною фасцією таза, що покриває сечовий міхур, 
з боків - латеральними пупковими зв'язками, знизу - 
лобково-передміхуровою (у чоловіків) або лобково-
міхуровою (у жінок) зв'язками; заповненй 
клітковиною, містить венозні сплетення. 



ЙОГАНН ХРИСТІАН РОЗЕНМЮЛЛЕР 

      Німецький анатом і хірург. 
Народився в Гесбері. З 1802 
по 1820 р. - професор 
анатомії і хірургії в 
Лейпцигу. Відомі його 
роботи з хірургії, анатомії та 
ембріології. 

Rosenmuller Johann Christian 
 (1771 – 1820) 



 
RECESSUS PHARYNGEUS – КАРМАН РОЗЕНМЮЛЛЕРА 
ГЛОТКОВИЙ ЗАКУТОК  

 

        В носовій частині глотки 
(pars nasalis pharyngis) 
позаду трубного валка є 
вузька щілина – глотковий 
закуток (recessus 
pharyngeus), або закуток 
Розенмюллера.  



ДЖОВАННІ САНТОРІНІ 

     Італійський анатом, учень 
М.Мальпігі. Народився у Венеції. 
Медицину вивчав в Болоньї, 
Падуї та Пізі, де в 1701 р. 
отримав диплом лікаря. З 1703 
по 1728 рр. - професор анатомії 
й медицини у Венеції. 
Інтенсивно займався описовою 
анатомією людини. Опублікував 
велику працю «Анатомічні 
спостереження» (1714), трактат 
«Про гортань» описав багато 
дрібних м'язів обличчя. 

Santorini Giovanni Domenico 
 (681 – 1737) 



DUCTUS PANCREATICUS ACCESSORIUS – ПРОТОКА САНТОРІНІ 
ДОДАТКОВА ПРОТОКА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

          Анатомічно варіабельна (наявна 
далеко не у всіх людей) протока 
підшлункової залози. 

          Додаткова протока 
підшлункової залози починається 
від головки підшлункової залози і 
відкривається в дванадцятипалу 
кишку через малий сосочок 
duodenum. 

           На виході санторінієвої протоки 
в дванадцятипалу кишку 
розташований сфінктер Хеллі - 
круговий м'яз, виконує функцію 
клапана, що пропускає сік 
підшлункової залози в 
дванадцятипалу кишку, але не 
допускає потрапляння вмісту 
дванадцятипалої кишки в протоку 
Санторіні. 



РАФАЇЛ ДАВИДОВИЧ СІНЄЛЬНІКОВ 

 
     Анатом, професор Харківського 

медичного університету, автор 
«Атласу анатомії людини». У 1918–
1924 навчався і працював у 
Харківському медичному інституті. 
З 1937 р. — завідувач кафедри 
анатомії 1-го Харківського 
медичного інституту 
(згодом Харківський національний 
медичний університет). У 1938 році 
здобув звання професора 
захистивши дисертацію «Нерви 
січового міхура людини». З 1941 
разом з професором Збарским 
приймав учать в евакуації тіла В.І. 
Леніна до м. Пермі.  

(1896 – 1981)  



TRIGONUM SINELNIKOWI – ТРИКУТНИК СІНЕЛЬНИКОВА 

    Трикутник, утворений нижнім 
краєм щитоподібного хряща, 
зовнішнім краєм еластичного 
конуса і внутрішнім краєм 
персне-щитоподібного м'яза. 
Використовується в клініці для 
введення анестезуючої рідини 
при так званій інтрамуральній 
анестезії гортані. 



АДРІАН ВАН ДЕН СПІГЕЛЬ 

     Бельгійський анатом і 
хірург. Народився в 
Брюсселі. Вивчав медицину 
в Лувені, анатомію в Падуї у 
І.Фабріція з Аквапенденти. 
Професор анатомії у 
Венеції, державний лікар в 
Моравії. З 1609 по 1625 рр - 
професор анатомії в Падуї. 
У 1622 р. опублікував 
трактат з анатомії людини. 

Spigelius Adrianus  
(1578 – 1625) 



LOBUS CAUDATUS HEPATIS – ЧАСТКА СПІГЕЛЯ 
ХВОСТАТА ЧАСТКА ПЕЧІНКИ 

     Частка печінки, розташована між поздовжніми борознами 
нижньої (вісцеральної) поверхні позаду воріт печінки. 



НІЛЬС СТЕНСЕН  

      Датський анатом, геолог і палеонтолог. 
Народився в Копенгагені. Медичну освіту 
здобув в Копенгагені у Т.Бартоліна і в 
Лейдені у Сільвія. Потім працював з 
Блазіусом в Амстердамі, де в 1660 р. 
відкрив протоку привушної залози. З 
1669р. перебував у Франції, Італії, 
Німеччині, Голландії, а у 1672 р. повернувся 
в Данію. У 1672 р. призначений 
професором анатомії в Копенгагені. 
Займався вивченням анатомії м'язів, 
головного мозку, кісткової системи. 
Відомий роботами «Мова про анатомію 
мозку», «Досвід спостереження над 
м'язами і залозами», які містили нові для 
того часу ідеї. 

Stensen Niels 
(1638 – 1686) 



DUCTUS PAROTIDEUS – ПРОТОКА СТЕНСЕНА 
ПРИВУШНА ПРОТОКА 

     У товщі та на поверхні 
привушної слинної залози 
розташовані привушні 
лімфатичні вузли. Із залози 
виходить привушна протока, 
що лежить на 1-2 см нижче 
від виличної дуги і біля 
переднього краю жувального 
м'яза загинається, пронизує 
щічний м'яз і відкривається 
на слизовій оболонці щоки в 
присінок рота проти 
верхнього другого великого 
кутнього зуба. 



ЕДВАРД ТІЗОН 

     Англійський лікар і анатом. 
Народився в Брістолі. У 1677 
року закінчив Оксфордський 
університет. Працював 
практичним лікарем у 
Лондоні. З 1684 року - лектор 
з анатомії Королівського 
товариства хірургів. Займався 
порівняльною анатомією, 
антропологією. Один з 
перших грунтовно вивчив 
анатомію шимпанзе (1698). Tyson Edward  

(1649–1708)  



GLANDULAE PREPUTIALES – ЗАЛОЗИ ТІЗОНА 
ЗАЛОЗИ ПЕРЕДНЬОЇ ШКІРОЧКИ  

 

       Сальні залози, 
розташовані в шкірі 
крайньої плоті і голівки 
статевого члена. 



ВЕНЦЕЛЬ ТРЕЙТЦ 

     Австрійський лікар і 
антрополог, родом з Богемії. 
Спочатку професор кафедри 
патологічної анатомії в 
Кракові, а згодом - професор 
кафедри патології в Празі. 
Найбільшу популярність 
здобули його роботи, 
присвячені анатомії органів 
черевної порожнини. 

Treitz Wenzel 
 (1819 – 1872) 



MUSCULUS SUSPENSORIUS DUODENI – М’ЯЗ ТРЕЙТЦА 
М’ЯЗ-ПІДВІШУВАЧ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ  

 

     Широкий плоский тяж 
гладкої мускулатури, 
що починається від 
діафрагми, в 
окружності черевної 
аорти, і зникає в 
поздовжньому шарі 
мускулатури 
дванадцятипалої 
кишки. 



ГАБРІЕЛЬ ФАЛЛОПІЙ 

    Італійський анатом. 
Народився в Модені. 
Вивчав медицину в 
Феррарі і Пізі. З 1551 г. - 
професор анатомії та 
хірургії в Падуї. Відомий 
своїми дослідженнями 
органу слуху і рівноваги, а 
також репродуктивної 
системи людини. 

Falloppio Gabriele 
 (1523 – 1562) 



TUBA UTERINA – ТРУБА ФАЛЛОПІЯ 
МАТКОВА ТРУБА 

     Парний трубчастий орган, 
один кінець якого 
сполучається з порожниною 
матки, а інший, розширений 
у вигляді лійки, 
відкривається в порожнину 
очеревини у поверхні 
яєчника. Здійснює функцію 
транспортування 
яйцеклітини і 
сперматозоїдів. 



АБРАХАМ ФАТЕР 

      Німецький анатом. Народився у 
Віттенберзі. Вивчав медицину в 
Віттенберзі, докторський ступінь 
здобув у Лейпцигу. У 1712 р - 
екстраординарний професор 
анатомії і ботаніки у Віттенберзі, в 
1733 р - там же ординарний 
професор анатомії, з 1737 - професор 
патології і терапії в цьому ж місті. 
Організував великий анатомічний 
музей, першим почав проводити 
анатомічні демонстрації для жінок. 
Багато працював також в галузі 
ботаніки, хімії, фармакології, 
патології і терапії. 

Vater Abraham 
 (1684 – 1751) 



PAPILLA DUODENI MAJOR – СОСОК ФАТЕРА 
 ВЕЛИКИЙ СОСОЧОК ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ  

 

     Підвищення на кінці 
повздовжньої складки 
слизової оболонки 
дванадцятипалої кишки, 
розташоване на рівні 
середини низхідної частини 
кишки; на сосочку 
відкривається загальна 
жовчна і панкреатична 
протока, як правило, одним 
отвором. 



ТЕСТУВАННЯ ЗА ЕПОНІМІЧНИМИ ТЕРМІНАМИ 

http://anatom.in.ua/tests/eponim/ 

http://anatom.in.ua/tests/eponim/

