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ПЕРЕДМОВА

Сучасна Україна є невід’ємною частиною європейського суспільства, і наочні підтвердження спрямуван-
ня до загальної європейської інтеграції помітні у всьому житті країни. Торкається цей факт і медичної освіти. 
Нині зроблено рішучі кроки на шляху входження вітчизняної вищої медичної освіти до європейського осві-
тянського простору в рамках Болонської декларації.

Важливу роль у всіх зазначених подіях відіграє навчальна література. Тому цілком закономірно, що ко-
лектив фахівців-анатомів, маючи значний досвід викладацької, методичної та наукової роботи, взяв на себе 
працю підготувати рукопис і видати підручник “Анатомія людини”, який відповідав би європейським вимо-
гам викладання анатомії та був узгоджений із новою навчальною програмою з анатомії людини, створеною 
на засадах Болонської декларації. У зв’язку з великим значенням самостійної роботи студента в кредитно-
модульній системі організації навчального процесу, навчальний матеріал у даному підручнику поданий яко-
мога ширше, що дає можливість використовувати його не тільки для підготовки до практичних занять, але й 
для написання рефератів та для наукової роботи.

Основне завдання даного підручника полягає у викладі змісту навчальної дисципліни – анатомії людини, 
кінцевими цілями засвоєння якої є уміння:

– аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи, тканини, клітини;
– визначити топографо-анатомічні взаємовідношення органів і систем людини;
– трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів людини, варі-

анти мінливості органів, вади розвитку;
– інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини;
– передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під впливом 

екологічних факторів;
– визначити вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини;
– демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла 

як до об’єкта анатомічного та клінічного дослідження.

Підручник складається з трьох томів. 
У першому томі викладено сучасні дані про будову клітин і тканин, дана характеристика органів, систем 

і апаратів органів. Викладено функціональну анатомію опорно-рухового апарату. 
У другому томі описана функціональна анатомія травної, дихальної, сечової та статевих систем; залоз 

внутрішньої секреції; центральної нервової системи і органів чуття. 
У третьому томі подається функціональна анатомія серцево-судинної та периферійної нервової систем, 

що забезпечують васкуляризацію та іннервацію ділянок тіла.
У підручнику поряд з анатомічними ілюстраціями (та їх описом) подані рентгенограми, комп’ютерні 

томограми, ангіограми, ендофото, які забезпечують порівняльне подання матеріалу і його прикладний клі-
нічний аспект. Українсько-латинський супровід старанно відредагованих підписів максимально забезпечує 
необхідні передумови як для навчання, так і для повсякденної лікарської практики.

Книга “Анатомія людини” розрахована на широке коло читачів. Сподіваємось, що вона буде необхідним 
першоджерелом анатомічного знання для студентів, а лікарям послугує цінним довідковим виданням.

Автори висловлюють щиру подяку співробітникам кафедр, де вони мають честь працювати, за участь 
у підготовці підручника.

Будемо вдячні читачам за побажання та дружні конструктивні зауваження, спрямовані на поліпшення 
тексту та ілюстрування книги.

Автори
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Предмет анатомії, анатомічні методи дослідження, 
анатомічна термінологія

Анатомія людини – наука про форму, будову, походження та розвиток органів, систем і організму в цілому. 
Ця наука належить до біологічних наук, об’єднаних загальним терміном “морфологія” (від грецького morpho – 
форма, logos – вчення).

Завдання анатомії як науки полягає у системному підході до опису форми, будови і положення (топо-
графії) частин та органів тіла в єдності з виконуваними функціями з урахуванням вікових, статевих та інди-
відуальних особливостей людини. У зв’язку із зазначеним, анатомію поділяють на системну, топографічну 
(хірургічну), вікову, порівняльну, пластичну, типову, патологічну.

Системна анатомія розглядає форму і будову органів, об’єднаних у системи, тому включає: вчення про 
кістки (остеологію) та їх з’єднання (артрологію), про м’язи (міологію), нутрощі (спланхнологію), серцево-
судинну систему (ангіологію), нервову систему (неврологію), органи внутрішньої секреції (ендо кри но ло-
гію) та органи чуття (естезіологію).

Топографічна (хірургічна) анатомія (від грецького topos – місце, grapho – пишу) вивчає взаємне розмі-
щення органів, судин і нервів у різних ділянках тіла, що має велике значення для хірургії.

Вікова анатомія досліджує вікові аспекти анатомічних особливостей індивідуального розвитку люди-
ни – онтогенезу (від грецьк. ontos – особа, genesis – розвиток). Розвиток людини до народження, зокрема, 
у зародковому періоді, розглядає ембріологія (від грецьк. embryon – зародок), а людей похилого віку вивчає 
геронтологія (від грецьк. geron – старий).

Порівняльна анатомія вивчає подібності та відмінності будови органів тварин та людини, досліджує 
особ ливості будови тіла тварин на різних етапах еволюції, що допомагає з’ясувати історичний розвиток ор-
ганізму людини – філогенез (від грецьк. phylon – рід).

Пластична анатомія досліджує статику і динаміку зовнішніх форм тіла, а внутрішню будову розглядає 
переважно для того, щоб зрозуміти виразність зовнішніх форм тіла людини (її викладають переважно у ху-
дожніх навчальних закладах при підготовці скульпторів та художників).

Патологічна анатомія (від грецьк. pathos – хвороба, страждання) вивчає будову організму, зміненого під 
впливом різних захворювань та ушкоджень.

Анатомію людини розглядають як складову частину антропології (від грецьк. аnthropos – людина) – на-
уки про походження та розвиток людини, утворення людських рас та про варіанти будови людини.

Анатомія людини тісно пов’язана з цілою низкою інших морфологічних дисциплін, зокрема з цитологією 
(від грецьк. kytos – клітина) – наукою, яка вивчає будову, функціонування та розвиток клітин. Розрізняють: 
загальну цитологію, що вивчає загальні для більшості типів клітин структури, їх функції, метаболізм, реакції 
на пошкодження, патологічні зміни, репаративні процеси та пристосування до умов середовища; спеціальну 
цитологію – розділ цитології, що досліджує особливості окремих типів клітин у зв’язку з їх спеціалізаці-
єю або адаптацією до середовища існування. До морфологічних дисциплін належить також гістологія (від 
грецьк. hystos – тканина) – наука про розвиток, мікроскопічну та ультрамікроскопічну будову, життєдіяль-
ність тканин. Розрізняють: еволюційну гістологію – напрям у гістології, що вивчає закономірності розвитку 
тканини у процесі філогенезу; екологічну гістологію – напрям, що вивчає особливості розвитку та будови 
тканин у зв’язку з впливом умов проживання й адаптації до зовнішнього середовища; загальну гістологію; 
спеціальну гістологію; порівняльну гістологію тощо.

Сучасна анатомія людини, як наука ХХІ століття, синтезує дані суміжних і споріднених до анатомії дис-
циплін – гістології, цитології, ембріології, порівняльної анатомії, фізіології і взагалі – біології, антропології 
та екології. Нині анатомія розглядає форму і будову органів, систем і організму людини в цілому як продукт 
спадковості, що змінюється залежно від певних умов біологічного і соціального середовища та виконуваної 
організмом роботи в часі (філо- та онтогенез) та просторі (в різних регіонах земної кулі).
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Для анатомічних досліджень сучасна анатомія використовує великий набір методик, які постійно змі-
нюються, удосконалюються і доповнюються відповідно до успіхів та досягнень суміжних наук, загального 
технічного прогресу. Основними методами дослідження в анатомії є макроскопічний, макро-мікроскопіч-
ний, мікроскопічний, електронномікроскопічний, гістохімічний, спектрофлуорометричний тощо. А також 
такі прижиттєві (анатомічні за своєю сутністю) методи інструментального дослідження, як рентгенологічні, 
ендоскопічні, ультразвукові, термографічні, магнітно-резонансного зображення тощо.

Найпоширенішим методом в анатомії є макроскопічний метод, який включає: 1) соматоскопію (зовніш-
ній огляд тіла, визначення його розмірів, форми ділянок тіла, біологічних ознак зрілості організму); 2) ан-
тропометрію (вимірювання за визначеними правилами окремих частин тіла, вивчення їх пропорційних від-
ношень, визначення типу конституції досліджуваного); 3) препарування (вивчення будови тіла із застосу-
ванням розтинів та відповідних методик вилучення органів); 4) послідовний розтин замороженого трупа або 
його частин за М. І. Пироговим (для уточнення топографічного розташування органів, судин, нервів, фасцій 
тощо); 5) ін’єкції судин забарвленими чи контрастними масами, корозія, просвітлення (для визначення фор-
ми та будови судин і порожнистих органів); 6) мацерація (метод виготовлення препаратів кісток, який пе-
редбачає гниття та відділення таким чином м’яких тканин від кісток).

Макро-мікроскопічний метод (за В. П. Воробйовим) – це метод препарування тотальних об’єктів 
за допомогою мікрохірургічних інструментів із застосуванням оптичних приладів, що дають збільшення 
у 5–40 разів. При цьому використовують вибіркове забарвлення нервів (наприклад, метиленовою синькою) 
чи ін’єкції судин кольоровими наповнювачами.

Мікроскопічний метод (як сукупність гістологічних та гістохімічних методик) в сучасній анатомії засто-
совують досить часто, так само як трансмісійний електронний мікроскоп (дає збільшення в 100–500 тисяч 
разів) та скануючий електронний мікроскоп (відтворює тривимірне зображення ультраструктур).

Анатомія як наука має власний понятійний матеріал, який віддзеркалює анатомічна номенклатура. Біля 
джерел формування анатомічної номенклатури (науково обґрунтованого переліку анатомічних термінів, які 
застосовуються в медицині та біології) стояли Гіппократ (460–377 рр. до н.е.), К. Гален (131–200 рр. н.е.), 
А. Везалій (1514–1564).

По-справжньому міжнародного статусу анатомічна термінологія набула з 1895 року, коли на ІХ конгресі 
анатомічної спілки в Базелі було затверджено Міжнародну анатомічну номенклатуру. Цей перелік латин-
ських та (частково) грецьких термінів відомий під назвою Базельської анатомічної номенклатури (Basele 
Nomina Anatomica, скорочено BNA).

З розвитком морфології анатомічні терміни потребували уточнень і доповнень. Тому анатомічна термі-
нологія кілька разів переглядалася. На ІV Федеративному міжнародному конгресі анатомів 1955 року було 
прийнято Паризьку анатомічну номенклатуру (Parisiensia Nomina Anatomica, скорочено РNA). Вона базу-
валася на BNA, з якої запозичено 4286 термінів; нових найменувань було 1354.

Сучасна медицина – одна з галузей науки й професійної діяльності, яка вирізняється високим рівнем 
міжнародної інтеграції. Цього можна досягнути лише завдяки широкому використанню в різних країнах 
єдиної термінологічної бази, в тому числі й анатомічної. Виходячи з потреб сучасної медицини, Федера-
тивний комітет анатомічної термінології (скорочено FCAT) у серпні 1997 року в Сан-Паулу (Бразилія) 
прийняв нову сучасну спрощену й універсальну анатомічну номенклатуру, в якій налічується 7 428 термі-
нів. У даному підручнику використано саме цю новітню анатомічну номенклатуру. Латинські терміни та їх 
українські еквіваленти подаються за виданням: “Міжнародна анатомічна номенклатура” за ред. І. І. Бобрика, 
В. Г. Ковешнікова. – К.: Здоров’я, 2001. У 2010 році (створений перелік латинських, українських, російських 
та англійських еквівалентів анатомічних термінів новітніх латино-англійської (Stuttgart – New York, 1998), 
української (Київ, 2001) та російської (Москва, 2003) анатомічних номенклатур – Міжнародна анатомічна 
термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти) – автори В. Г. Черкасов, І. І. Боб-
рик, Ю. Й. Гумінський, О. І. Ковальчук. 
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