


             Італійський лікар та 
анатом. Був завідуючим 
кафедрою анатомії в 
Болонському університеті, а 
також практикував як хірург. 
Відомі його дослідження вуха. 
“Вальсальвів досвід” має 
значення при лікуванні 
захворювань вуха та полягає 
в тому, що при закритому 
роті та носі повітря, яке 
видихається, через слухову 
трубу потрапляє в вухо. 

Antonio Maria Valsalva  
(1666-1783)  

Вальсальва Антоніо  



     Знаходиться в скроневій кістці (os temporale) у 
товщі соскоподібного відростка (processus 
mastoideus) та сполучається з численними 
соскоподібними комірками (cellulae mastoideae). 



   Творець та основоположник 
сучасної анатомії як науки. 
Першим дав опис тіла людини, 
оснований на докладному 
препаруванні 
людських трупів і перший 
розробив у деталях правильну 
методику секції. Вперше 
анатомічно описав усі органи 
та систем.  

Andreas Vesalius   
(1515-1564) 



       Непостійний отвір в 
великому крилі (ala major) 
клиноподібної кістки (os 
sphenoidale), розташований 
між круглим  (foramen 
rotundum) та овальним 
отвором (foramen ovale), 
через венозний отвір 
проходить випускна вена 
(vena emissaria). 



      
     Сесамоподібні кістки 

пальців рук відносяться до 
губчастих кісток, які ніби 
«вставлені» в сухожилки 
м’язів, що збільшує плече 
сили м’яза та відповідно 
його силу дії; 
сесамоподібні кістки 
розташовуються біля 
суглобів, сприяють рухам у 
них, але не мають з’єднань 
з кістками скелета. 



    Англійський лікар та анатом, 
який досліджував 
мікроструктуру кістки. 
Вперше описав кістковий 
канал. Отримав освіту в 
коледжі Святої Катаріни в 
Кембриджі, також навчався в 
Утрехті, Нідерланди. Був 
зацікавлений остеологією та 
досліджував кістки. Був 
обраним членом 
Королівського товариства 
(1686) 

Havers Clopton  
(1650-1702) 



         Трубчаста порожнина в компактній 
речовині  пластинчастих  кісток. Гаверсові канали 
в трубчастих кістках проходять паралельно їх 
поздовжньої осі, в плоских — паралельно їх 
поверхні, в тілах хребців — перпендикулярно їх осі. 
Кожен Гаверсів канал оточений концентрично 
розташованими кістковими пластинками, разом з 
якими становить структурну одиницю кістки — 
гаверсову систему, або остеон. Між пластинками в 
порожнинах знаходяться кісткові клітини —
 остеоцити. Всередині Гаверсові канали містять 
кровоносні судини, нерви і мезенхімальні клітини, 
що утворюють при перебудові кістки остеокласти 
— клітини, що розсмоктують кісткову тканину, 
і остеобласти — клітини, що створюють її. У 
Гаверсові канали відкриваються канальці, що 
пронизують кісткові пластинки і з'єднують кісткові 
порожнини. Гаверсові канали сусідніх систем на 
деякому протязі можуть об'єднуватися в міцні 
опорні конструкції. 



   Англійський хірург та анатом. 
Навчався в Оксфордському 
університеті. Після закінчення 
працював лікарем в Шербурні. 
Велике значення в розвитку 
анатомії стала його робота 
“Анатомічне дослідження тіла 
людини”, опублікована в 
1651році.  

Nathaniel Highmore  

(1613 – 1685) 



      Тіло верхньої щелепи 
(corpus maxillae) містить 
верхньощелепну пазуху 
(sinus maxillaris), що 
сполучається через 
великий 
верхньощелепний розтвір 
(hiatus maxillaris) з 
носовою порожниною. 

 

ГАЙМОРИТ – ЗАПАЛЕННЯ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ.  



    
    Німецький поет і натураліст. 

Займався вивченням остеології 
та порівняльної анатомії. 
Опублікував ряд робіт “Питання 
морфології”, в яких висловлював 
ідею про те, що череп виник 
шляхом метаморфоза шести 
верхніх шийних хребців.  

Johann Wolfgang Goethe  

(1749 - 1832) 



    Потилична  кістка може мати 

відокремлену потиличну 
луску, з’єднуючись із нею 
поперечним швом. Таку 
окрему трикутної форми 
кістку називають 
міжтім’яною. У людей в 
середньому зустрічається в 
10% випадків. Частота різна 
для окремих народів.  



 

      Французький гінеколог та хірург.  
      Син відомого лікаря-практика, від якого 

перейняв свої перші пізнання по 
лікарському мистецтву; медицину 
вивчав у Ліоні та Парижі. З 1824 старший 
хірург, професор. Першим провів 
операцію з повної ампутації шийки 
матки, а також винайшов методику 
видалення прямої кишки. 

Jacques Lisfranc de St. Martin  

(1790 – 1847) 



      Місце прикріплення 
переднього драбинчастого 
м’яза на поверхні І ребра 
(попереду від борозни 
підключичної артерії) 



                  
        
                 
     Італійський лікар та анатом. Був 

завідуючим кафедрами анатомії в 
університетах Ферраре, Пізі та Падуї. 
Практикував хірургію, але закінчив 
практику через численні летальні 
наслідки. Описав, зокрема, 
напівкруглі канали, клиновидні 
пазухи, трійчастий, слуховий і язико-
глотковий нерви, канал лицьового 
нерва, а також маткові труби, названі 
в його честь. Свої відкриття 
Фаллопій описав у праці «Opera 
genuina omnia» 
 Gabriele Falloppio  

(1523 – 1562) 



       В каналі проходять лицевий нерв (VII пара) і кровоносні судини, 
починається на дні внутрішнього слухового ходу. Потім у товщі кам’янистої 
частини скроневої кістки лицевий канал йде горизонтально вперед, 
перпендикулярно до її поздовжньої осі. Дійшовши до рівня розвороту каналу 
великого кам’янистого нерва, канал повертає вбік і назад під прямим кутом, 
утворюючи колінце каналу лицевого нерва (geniculum canalis nervi facialis). 
Далі канал прямує горизонтально вздовж осі кам’янистої частини до її 
основи, де повертає вниз, огинаючи барабанну порожнину, і відкривається 
на нижній поверхні кам’янистої  частини шило-соскоподібним отвором 
(foramen stylomastoideum). 



    Австрійсько-угорський анатом 
та антрополог. Був учнем 
І.Гиртля. Працював 
прозектором в Амстердамі. Був 
професором університета в 
Граце, а потів завідував 
кафедрою анатомії у 
Віденському університеті. 
Опублікував “Атлас 
топографічної анатомії 
людини”.  Emil Zuckerkandl  

(1849 – 1910) 



     Виступ на зовнішній 
поверхні скроневої 
кістки, над верхнім 
краєм зовнішнього 
слухового ходу, 
топографо-
анатомічний орієнтир 
для операційних 
доступів до печери 
соскоподібного 
відростка. 


