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передмова
курс анатомії людини є одним із найскладніших предметів у систе-

мі медичної освіти. За короткий час студенти повинні запам’ятати велику 
кількість анатомічних термінів українською та латинською мовами, відкри-
ваючи для себе тонкощі будови анатомічних структур. Вивчення предмета 
анатомії людини, який насичений значною кількістю фактичного матері-
алу, звісно, є нелегким, але конче необхідним для наступного засвоєння 
медичних дисциплін.

У всіх, хто будь-коли вивчав анатомію, цей предмет асоціюється із гро-
міздкими підручниками й атласами. невеликий розмір у поєднанні зі зна-
чним обсягом конкретної інформації — одна з переваг нашого видання. 
Стислий підручник з анатомії людини є сучасним за науковим змістом. ла-
тинські терміни подані згідно з українським стандартом Міжнародної ана-
томічної номенклатури (Сан-Паулу, 1997) — київ, 2001 та Міжнародною 
гістологічною номенклатурою (українсько-англійсько-латинський словник 
термінів з цитології, гістології та мікроанатомії) — львів, 2001.

При стислому викладі фактичного матеріалу звертається увага на функ-
ціональну роль анатомічних структур. розділи, що засвоюються студента-
ми важко, поширені. кожна анатомічна структура супроводжується латин-
ською назвою, яка неодноразово повторюється в тексті, що на нашу думку, 
сприяє їх кращому запам’ятовуванню, оскільки вислів “repetitio est mater 
studiorum” (повторення — мати навчання) залишається актуальним.

У підручнику вперше наводимо короткі відомості про основні захворю-
вання тих чи інших органів. Вони подані після викладу анатомічної будови 
органа в підрозділі “post scriptum” (післяслово). Це дає змогу студенту з пер-
ших кроків навчання знайомитись із захворюваннями, які ушкоджують той 
чи інший орган, розвиває клінічне мислення студента на основі отриманих 
анатомічних знань. назви основних нозологічних одиниць захворювань ви-
кладені згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб МкХ-10 
(короткий адаптований варіант для використання в Україні) — київ, 1998. 
Як ілюстрації використані оригінальні зображення органів, отримані за допо-
могою сучасних променевих клінічних методів дослідження (рентгенографія, 
комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія, ультразвукове досліджен-
ня).

Запропонований підручник — це суттєвий додаток до наявних анато-
мічних підручників. Він принесе користь у вивчeнні предмета студентам-
медикам, викладачам анатомії, лікарям, а також усім, хто у своїй профе-
сійній діяльності зустрічається з неповторними труднощами будови тіла 
людини.

автори вдячні викладачу латинської мови професору кафедри інозем-
них мов Закалюжному Мирославу Миколайовичу за редагування латин-
ської термінології, філологу Федонюк Таїсії Михайлівні — за літературне 
редагування.



вступ

анатомія та її зв’язок з іншими дисциплінами

анатомія є складовою частиною науки морфології. до морфології нале-
жать також гістологія (наука про тканини), цитологія (наука про клітину), 
ембріологія (наука про розвиток зародка).

Анатомія — наука про походження, розвиток, форму, будову і функції 
організму людини у взаємозв’язку з навколишнім середовищем.

розрізняють анатомію описову (опис органів, які вивчали під час роз-
тинів трупів), системну (вивчення організму за системами — кісткова, 
м’язова, внутрішні органи тощо), топографічну (вивчення пошарової будо-
ви та взаємозв’язків між органами в певній ділянці тіла) і пластичну (ви-
вчення пропорцій тіла і його форм). остання є прикладною анатомією для 
художників і скульпторів. Функціональна анатомія вивчає окремі органи 
і системи органів у зв’язку з їх функцією. динамічна анатомія займається 
вивченням не лише будови опорно-рухового апарату, але й динаміки рухів, 
і має значення для правильного розуміння фізичного розвитку людини. Ві-
кові зміни органів і тканин висвітлює вікова анатомія. Макро-мікроскопічні 
зміни в органах, уражених хворобою, вивчає патологічна анатомія. І, наре-
шті, порівняльна анатомія порівнює будову тварин різних класів і людини. 
досить тісно з анатомією пов’язана антропологія, яка вивчає будову тіла 
людини в еволюційному аспекті. Вплив екзогенних чинників на анатомічні 
структури вивчає екологічна анатомія.

основними методами дослідження в нормальній анатомії є розтин, пре-
парування та опис. У сучасній анатомії застосовують багато інших методів 
дослідження з використанням спеціальних технологій: оптики, рентгенів-
ських променів, пластичних матеріалів, досягнень хімії і фізики тощо. І як 
результат — бурхливий розвиток нового напрямку в анатомії — клінічного.

анатомія людини є фундаментальною наукою для пізнання будови люд-
ського організму. Ми починаємо розуміти хто ми є, лише зрозумівши, що 
ми є. Усі взаємозв’язки, які існують в організмі, стають зрозумілими лише 
при зіставленні даних анатомії зі змістом суміжних дисциплін.

людина є вищим продуктом розвитку живої матерії. Тому для розумін-
ня її будови необхідно користуватися даними біології — науки про закони 
виникнення і розвиток живої природи. оскількі людина є частиною живої 
природи, то й наука, що вивчає її будову, тобто анатомія, є складовою біо-
логії.

Щоб зрозуміти будову організму з точки зору взаємозв’язку форми і 
функції, анатомія користується даними фізіології. анатомія і фізіологія роз-
глядають один і той же об’єкт — структуру живого, але з різних позицій: 
анатомія — з точки зору форми, організації живого, а фізіологія — з точки 
зору функції, процесів, що в ньому відбуваються. Це споріднені науки, які є 



альфою й омегою медичних знань, тобто формують базу для наступного ви-
вчення медичних дисциплін.

анатомія, яка вивчає не лише зовнішню, а й внутрішню форму, струк-
туру органів за допомогою мікроскопа — це мікроскопічна анатомія. Вона 
тісно пов’язана з гістологією — наукою, що вивчає закономірності будови 
і розвитку тканин та органів, а також з наукою про клітину — цитологією. 
остання досліджує закономірності будови, розвитку і діяльності клітин, з 
яких побудовані тканини й органи. Ембріологія вивчає розвиток зародка.

Із винаходом електронного мікроскопа виникла можливість досліджувати 
субмікроскопічні структури і навіть молекули живої матерії, що є об’єктом 
вивчення хімії. на межі цитології й хімії розвинулась нова наука — цитохі-
мія, а анатомія поповнилась ультрамікроскопічним розділом.

отже, анатомія, гістологія, цитологія та ембріологія разом складають 
морфологію — науку про форму, будову і розвиток організму.



розділ 1 

загальні питання анатомії

1.1. Короткий історичний опис розвитку анатомії людини

Правильне розуміння значення сучасної анатомії можливе лише на тлі 
знань про її становлення та розвиток.

лікуванням людей почали займатися раніше, ніж були відомі будова і 
функція органів. розтин тіла тварин у давнину проводили під час приготу-
вання їжі та поклоніння ідолам, а людини − при бальзамуванні фізичних тіл 
осіб царського походження, пораненнях на війні. Техніка препарування при 
цьому була примітивною.

В античній греції медицина була досить добре розвинутою. лікарі ко-
ристувалися великою повагою в громадян. Існував культ бога медицини — 
асклепія (ескулапа, сина аполлона), а лікарів називали асклепіадами.

найбільш правильні дані про будову тіла тварин і людини зустріча-
ються в працях знаменитого лікаря і мислителя гіппократа (460−377 рр. до 
н.е.), якого вважають “батьком медицини”. арістотель (384—322 рр. до н.е.) 
вперше описав серце як орган, що призводить у рух кров, але його розумін-
ня руху крові було дуже далеким від істини.

В олександрії дозволялося робити розтини фізичних тіл людей після їх 
смерті з науковою метою, тому анатомія тут набула особливого розвитку. 
Серед учених цієї школи відзначались герофіл (народ. в 304 р. до н.е.) та 
еразистрат (народ. близько 300 р. до н.е.), які в своїх працях об’єднали всі 
знання з анатомії людини, а еразистрат досить точно, як для того часу, 
описав печінку та жовчні шляхи.

Видатним лікарем напочатку нашої ери був клавдій гален (130—201 рр. 
н.е.). Він створив теорію кровообігу, за якою печінку вважали центральним 
кровотворним і кровоносним органом, а серце — центральним органом цир-
куляції “життєвої пневми” в організмі. Протягом тринадцяти століть медики 
навчалися за його підручниками. релігійні догми того часу не давали можли-
вості уточнити і перевірити дані цих праць, здобутих ученим під час дослідів 
на тваринах.

Видатний учений арабського світу, справжній енциклопедист своєї епо-
хи, абу алі Ібн-Сіна, латинізоване ім’я авіцена (980—1037), вивчав орга-
нізм людини і за умов нормального функціонування, і при лікуванні за-
хворювань. Перевага авіцени над ученими-сучасниками полягала в тому, 
що він був не лише лікарем-практиком, філософом, але й анатомом, не-
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перевершеним у свій час знавцем будови людського тіла. Узявши краще із 
робіт своїх попередників (галена, арістотеля), він написав чимало творів, 
що стосуються різних галузей людських знань, найбільш відомим з яких є 
“канон медицини”. У цій книзі Ібн-Сіна описує анатомію людини, різно-
манітні захворювання, методи їх лікування і навіть дає косметичні поради. 
“канон медицини” був перекладений латинською мовою, витримав понад 
30 видань і до кінця XVII ст. був основним підручником не лише для сту-
дентів, але й для лікарів. 

В епоху Відродження з’явилися вчені, які зруйнували схоластичну ана-
томію галена і побудували фундамент наукової анатомії. Започаткував цю 
титанічну працю леонардо да Вінчі, продовжив а. Везалій, а завершили М. 
Сервет і В. гарвей.

леонардо да Вінчі (1452—1519) одним із перших почав робити розтини 
фізичних тіл померлих людей і став новатором у дослідженні будови орга-
нізму. У своїх малюнках вперше правильно зобразив органи тіла людини і 
саме він є засновником пластичної анатомії.

андреас Везалій (1514—1564) − засновник сучасної анатомічної науки. 
Він систематизовано вивчив будову тіла людини і видав досконало ілюстро-
ваний 7-томний посібник “Про будову тіла людини” (1543).

Мігель Сервет (1511—1553) — іспанець за походженням, відкрив та опи-
сав мале коло кровообігу.

Вільям гарвей (1578—1657) — англієць за національністю, працював в 
Італії (Паруя), англії (лондон). У своїй роботі “анатомічне дослідження 
про рух серця і крові у тварин” створив правильне вчення про кровообіг.

науково-культурну спадщину слов’янських народів важко диференцію-
вати за національною ознакою. Серед викладачів та вчених у перших вищих 
школах росії, зокрема в медичних, бачимо величезну кількість українців. 
одним із перших за часів київської русі згадується лікар-монах агапіт, по-
сельник києво-Печерської лаври.

Починаючи з XVI століття, першоджерелами медичних знань в Україні 
стають академії: острозька (заснована у 1578 р., перший ректор — г. Смот-
рицький), Замойська (1593 р.), її випускником був майбутній доктор меди-
цини Ю. дрогобич (катермак), києво-Могилянська (1615 р.). Саме 95 вик-
ладачів останньої стали основоположниками реорганізованої за наказом 
Петра I Московської слов’яно-греко-латинської академії.

києво-Могилянська академія, що світила тоді промінням науки на 
цілий слов’янський світ, справжня Alma Mater, яка мала уже вікову історію. 
коли в Московщині відкрили медичні школи, з України направили туди 
найкращих учнів. Багато з них стали видатними вченими, лікарями.

Серед них згадаємо лікаря, акушера, засновника мікроскопічної ана-
томії олександра Михайловича Шумлянського (1748—1795). У 1782 р. він 
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захистив докторську дисертацію на тему “Про будову нирки”. о.М. Шум-
лянський довів, що описані М. Мальпігі ниркові тільця є не залозами, а 
сплетеннями артеріальних капілярів, оточених “деякою кільцеподібною ме-
жею”. Це був опис капсули клубочка, яку на 60 років пізніше побачив ан-
глійський гістолог Боумен. Сьогодні капсулу клубочка називають капсулою 
Шумлянського-Боумена.

Петро андрійович Загорський (1764—1846) — академік, автор оригі-
нального посібника в двох книгах “Скорочена анатомія ...”, який витримав 
п’ять видань. Він є засновником анатомічної школи в Петербурзі.

У 1828 році видатний вітчизняний хірург і анатом І.В. Буяльський, учень 
П.а. Загорського, видав у Петербурзі атлас “анатомо-хірургічні таблиці”, за 
яким навчалися студенти багатьох країн Європи. У СШа атлас нагородже-
ний Золотою медаллю.

атлас І.В. Буяльського — це історична цінність. Як навчальний посібник 
він відіграв велику роль у розвитку медичної освіти і відобразив розвиток 
анатомії на початку ХІХ ст. особливо цінною є ця праця також тому, що в 
підручнику з анатомії П.а.Загорського не було ілюстрацій. І.В.Буяльський 
розробляв методи бальзамування трупів, запропонував нові способи виго-
товлення тонких корозійних анатомічних препаратів. Він є автором визна-
чних монографій: “краткая общая анатомия тела человеческого” (1844), 
“анатомические записки для обучающихся живописи и скульптуре в им-
перской академии художеств” (1860).

основоположником топографічної анатомії і воєнно-польової хірургії є 
М.І. Пирогов (1810—1881). Вихованець Московського і дерптського універ-
ситетів на основі власного методу розтину заморожених тіл померлих людей 
створив цілу серію блискавичних наукових праць, які стали анатомічним 
підгрунтям для подальшого розвитку оперативної хірургії. до цього перелі-
ку входять “Повний курс прикладної анатомії людини”, “Хірургічна анато-
мія артеріальних стовбурів і фасцій”, “анатомічні зображення зовнішнього 
вигляду і розташування органів”, “Топографічна анатомія розпилів, про-
ведених на заморожених трупах” та інше. Будучи безпосереднім учасником 
кримської війни 1853—1856 рр.,  як практичний хірург, він став автором 
цілої низки нововведень та організаційних заходів, які створили йому славу 
не тільки віртуозного майстра скальпеля, а й стали практичною основою 
для написання “основи загальної військово-польової хірургії”.

Значне місце в житті М.І. Пирогова відіграла його педагогічна діяль-
ність як “попечителя” одеського, а потім київського навчальних округів. 
наукові спостереження і висновки роботи педагога-організатора вилилися в 
книжку “Педагогічні твори”. останні 15 років свого життя учений анатом-
хірург провів у с. Вишня біля Вінниці, продовжуючи лікарську діяльність, 
надаючи хірургічну та терапевтичну допомогу пацієнтам.

Анатомія людини з клінічним аспектом Розділ 1. Загальні питання анатомії
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Після смерті М.І. Пирогова його тіло було забальзамоване петербурзь-
ким лікарем, уродженцем Вінниці, д.І. Виводцевим. для збереження остан-
ків покійного спочатку спорудили склеп, а потім церкву і дзвіницю. Ця 
усипальниця з тілом геніального вченого-анатома і практичного хірурга є 
своєрідним некрополем його шани і пам’яті.

Видатним анатомом в Україні був В.о. Бец (1834—1894), який сформу-
вав принцип клітинної будови кори головного мозку.

анатомія ХІХ століття пов’язана з іменем П.Ф. лесгафта (1837—1909), 
який розробив основи функціональної анатомії, показав формоутворюваль-
не значення функції, а також стверджував, що здоров’я людини здебільшого 
визначається її фізичною діяльністю.

досягнення ембріології, гістології та порівняльної анатомії дали мож-
ливість вивчати форму і будову організму під мікроскопом і неозброєним 
оком у процесі їх індивідуального та видового розвитку.

Морфологія ХХ століття може бути охарактеризована як наука, що на-
копичує, синтезує і систематизує факти про будову і розвиток організмів, 
які були отримані завдяки досконалим методам дослідження і застосування 
сучасної техніки. Цьому сприяли праці в галузі біології та анатомії І.І. Меч-
никова, В.М. Бехтерева та ін.

Серед відомих дослідників анатомії людини ХХ століття необхідно 
назвати д.М. Зернова, В.П. Воробйова, Ф.о. Стефаніса, г.М. Іосифова, 
В.М. Тонкова, В.М. Шовкуненка, г.Ф. Іванова, д.а. Жданова, В.В. ку-
пріянова, М.г. Привеса, М.р. Сапіна та багатьох інших.

Упродовж ХІХ і на початку ХХ століть в Україні існували медичні 
факультети лише в львівському (заснований у 1784 році), Харківському 
(1805 р.), київському (1841 р.), одеському (1900 р.) та дніпропетровсько-
му (1916 р.) університетах. нечисленні наукові кадри, слабке оснащення 
теоретичних кафедр не могли сприяти розробці значних наукових про-
блем медицини. Згодом медичні інститути були організовані в інших міс-
тах України.

У львові вперше був створений медичний факультет одночасно з від-
криттям львівського університету в 1661 році, однак через два роки його за-
крили у зв’язку з протестом краківської академії, яка намагалась монополі-
зувати підготовку лікарів у галичині. Вдруге медичний факультет відкрито в 
1784 році, коли кафедру анатомії очолив антон Маркер, і цей рік вважаєть-
ся роком початку діяльності львівського медичного університету. У 1805 р. 
медичний факультет було знову закрито. Функціонував медико-хірургічний 
інститут, у якому викладали анатомію. У 1894 р. медичний факультет знову 
був урочисто відновлений а кафедру анатомії очолив генріх кадій. Він є 
засновником львівської анатомічної школи. Завідувачами кафедри анатомії 
людини були: М. Панчишин, Ю. Марковський, Т. Марциняк, о.а. оте-
лін. У жовтні 1939 року було організовано львівський державний медичний 
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інститут. кафедрою анатомії людини цього навчального закладу з квітня 
1946 року керував а.П. любомудров (1895-1972), учень видатного анатома 
В.М. Тонкова. Він вивчав кровопостачання органів у нормі, експерименті і 
патології (особливо звертав увагу на колатеральний кровообіг). З 1970 року 
кафедру очолювали: учень а.П. любомудрова проф. Є.І. гончаренко, проф. 
В.Ф. Вільховий, проф. л.М. личковський, доц. М.а. нетлюх. Зараз завід-
увачем кафедри є доцент Ю.Я. кривко.

Видатними представниками Харківської школи анатомів був акад. 
В.П. Воробйов (1876—1937), який досліджував вегетативну нервову систему. 
Він видав п’ятитомний “атлас анатомии человека’’. В.П. Воробйов запропо-
нував новий метод макро-мікроскопічного дослідження в анатомії та оригі-
нальну теорію бальзамування, завдяки чому харківська школа анатомів одер-
жала світове визнання. Його учнями були Вікт.В. Бобін, Ф.а. Волинський, 
о.а. отелін, р.д. Синельников та багато інших. Вчені цієї школи вивели ана-
томічну науку на рівень передових, реформували методологію анатомічних 
досліджень. За ініціативою В.П. Воробйова розширилися зв’язки нормальної 
анатомії із суміжними дисциплінами — патологічною та топографічною ана-
томією, гістологією і фізіологією.

Із 1971 р. до 1993 року кафедрою анатомії Харківського медінституту 
керував учень р.д.Синельнікова Вол.В. Бобін, очолюваний ним колектив 
продовжував наукові дослідження з макро-мікроскопічної анатомії пери-
феричної нервової системи. Із 1993 року завідувачем кафедри був учень 
р.д. Синельникова Вол.В. Бобіна проф. В.М. лупир. Зараз кафедру очолює 
проф. С.М. калашникова.

Учні В.П. Воробйова успішно продовжували розвивати його наукові ідеї 
в одеському медичному інституті, де завідувачами кафедри анатомії пра-
цювали професори М.к. лисенков, М.С. кондратьєв, Ф.а. Волинський. Із 
1941 р. цю посаду обіймає заслужений діяч науки і техніки України, проф. 
І.І. Ільїн. 

другим великим центром розвитку анатомічної науки в Україні стала 
кафедра нормальної анатомії київського медичного інституту, яку в 1930 
році очолив учень акад. В.М. Тонкова — проф. М.С. Спіров (1892—1973). 
Він вивчав лімфатичну систему, разом із своїми учнями продовжував до-
слідження видатних представників київської анатомічної школи: В.о. Беца 
(1834—1894), М.а. Тихомирова (1848—1902), Ф.а. Стефаніса (1865—1917).

Ці праці узагальнені в монографіях та докторських дисертаціях а.а. Суш-
ка, І.Є. кефелі, а.І. Свиридова, а.а. архиповича, В. Стеценко, В.г. черкасо-
ва, о.о. Шевченко, багатьох інших.

Із 1978 р. керівником кафедри анатомії національного медичного уні-
верситету ім. о.о.Богомольця став заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат державної премії України, чл.-кор. аПн України, проф. І.І. Бобрик, 
головним напрямком наукової діяльності якого є вивчення вікових змін в ор-
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