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кайтадан пысыктап, жадына түсіруіне де 
қажет екендігі сөзсіз.

Әрине, казіргі егемен еліміздегі ғы- 
лым мен білім саласындағы істелетін көп 
жұмыстардың мәні мен сәні жаңа ғана 
басталып, оның биік і і ы ң ы  әлі алыста 
жатыр. Ол биік шыңға шығу кейінгі 
үлағатты үлтжанды үрпактардың ісі!..

Сөз соңында, менің 75 жасқа то- 
луымның қарсаңында, өзімнің үстаз- 
дары м П.М. П оспеловты , З.Г. Сло- 
бод и н д і, С .Р . Қ ары н баевты , С .Х . 
Сүбханбердинді үлкен алғыспен еске 
алсам деп едім. Сонымен қатар, менің 
ғылыми-иығармаііылык кызметтерімнің 
қалыптасуына септігін тигізген көрнекті 
оры с ғалы м дары  академ и ктер  мен 
профессорлар есімдерін Н.Г. Колосов, 
В .Н . М урат, М .Г . П ривес, В .В. 
Куприянов, М.Р. Сапин, В.Н. Швалевты 
атауды парыз деп санаймын!

Естественно, что в нашем новом 
суверенном государстве многое в науке 
и образовании находится на стадии 
развития, а путь к вершине совершен
ства не близок. Но достиж ение этих 
высот дело рук грядущего поколения -  
патриотов своей страны!..

В заключение, накануне своего 75- 
летия, не могу не вспомнить с благо
дарностью своих учителей и наставников 
П.М. Поспелова, З.Г. Слободина, С.Р. 
К ары н баева , С .Х . С убхан берд и н а. 
Считаю также своим долгом отметить 
имена видны х русских учены х ака
демиков и профессоров Н.Г. Колосова, 
В .Н . М урата, М .Г. П ривеса , В.В. 
К уп ри ян ова, М .Р. С апи н а, В .Н. 
Ш валева, под вли яни ем  которы х 
формировалась моя научно-творческая 
деятельность!
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1 - сурет. Адамнын канкасы

1 C ranium 12 Os ilium
Бассүйек Мықындык сүйек
Череп Подвздошная кость

2 C olum na vertebralis 13 Os sacrum
Омыртқалық бағана Сегізкөз
Позвоночный столб Крестец

3 Clavicula 14 Os pubis
Бүғана Қасағалык сүйек
Ключица Лобковая кость

4 C osta 15 Os ischii
Қабырға Шонданайлык сүйек
Ребро Седалищная кость

5 Sternum 16 Os fem oris
Төс Ортан жілік
Г рудина Бедренная кость

6 H um erus 17 Patella
Токпанжілік Тізелік тобык
Плечевая кость Надколенник

7 R adius 18 Tibia
Қар жілік Асықты жілік
Лучевая кость Большеберцовая кость

8 Ulna 19 Fibula
Шынтақ жілік Кіші жілік
Локтевая кость Малоберцовая кость

9 O ssa carpi 20 Tarsus
Білезіктік сүйектер Тілерсек
Кости запястья Предплюсна

10 M etacarpus 21 O ssa m etatarsi
Алақандық сүйектер Табандык сүйектер
Пясть Плюсна

11 Phalanges 22 Digiti
Бунактар Бакайлар
Фаланги Пальцы





2 - сурет. Кеуделік омыртқа
А - бүйірінен қарагандағы көрінісі

1 Corpus vertebrae 
Омыртқаның денееі 
Тело позвонка

2 Fovea costalis superior  
Қабырғалык жоғарғы шүңкыр 
Верхняя реберная ямка

3 Incisura vertebralis superior  
Омыртқалық жоғарғы тілік 
Верхняя позвоночная вырезка

4 Processus articularis superior  
Буындык жоғарғы өсінді 
Верхний суставной отросток

5 Processus transversus 
Көлденең өсінді 
Поперечный отросток

Processus sp inosus
Қылқандық өсінді 
Остистый отросток 
Processus articularis inferior  
Буындық төменгі өсінді 
Нижний суставной отросток 
Incisura vertebralis inferior  
Омыртқалык төменгі тілік 
Нижняя позвоночная вырезка 
Fovea costalis inferior  
Қабырғалык төменгі шүнкыр 
Нижняя реберная ямка

Ә  - ж огары дан қарагандағы  көрінісі

A rcus vertebrae
Омыртқаның доғасы 
Дуга позвонка 
Processus transversus 
Көлденең өсінді 
Поперечный отросток 
Foram en vertebrale  
Омырткалық тесік 
Позвоночное отверстие 
Processus articularis superior  
Буындық жоғары өсінді 
Верхний суставной отросток

Fovea costalis processus tr a n , 
versi
Көлденең өсіндінің 
қабырғалык шұңқыры 
Реберная ямка поперечного 
отростка
Processus sp inosus
Қылқандык өсінді 
Остистый отросток





3 - сурет. Мойындмк омыртқа
Жоғарыдан қарағандағы көрінісі

1 C orpus vertebrae
Омыртқаның денесі 
Тело позвонка

2 Processus costalis 
Қабырғалык өсінді 
Реберный отросток

3 Processus transversus 
Колденең өсінді 
Поперечный отросток

4 Processus articularis superior
Буындық жоғарғы өсінді 
Верхний суставной отросток

5 P rocessus sp inosus  
Қылқандык өсінді 
Остистый отросток

6 Foramen processus transverses 
Көлденең осіндінің тесігі 
Отверстие поперечного 
отростка

4 - сурет. А уы з ом ы ртқа (А тлант)
А - ж оғары дан , Ә  - төм еннен қарагандағы  көрінісі

1 A rcus anterior
Алдыңғы доға 
Передняя дуга

2 M assa lateralis 
Латералдық масса 
Латеральная масса

3 Processus costalis 
Қабырғалык осінді 
Реберный отросток

4 Foramen processus transverses 
Көлденең өсіндінің тесігі 
Отверстие поперечного 
отростка

5 Processus transversus  
Көлденең өсінді 
Поперечный отросток

6 Sulcus a. vertebralis 
Омыртқалық артериянын 
жүлгесі
Борозда позвоночной артерии

7 A rcus posterior
Арткы дога 
Задняя дуга

8 Tuberculum  posterius 
Артқы төмпешік 
Задний бугорок

9 Fovea articularis superior  
Буындык жоғаргы шұнкыр 
Верхняя суставная ямка

10 Fovea articularis inferior  
Буындык төменгі шүңкыр 
Нижняя суставная ямка

11 Tuberculum  anterius 
Алдыңгы төмпешік 
Передний бугорок





5 - сурет. Б іл іктік  ом ы ртка (С п)
А - арты нан, Ә  - алды нан, Б - бү йірінен қарағандагы  көрінісі

1 Facies articularis posterior
Буындық артқы бет 
Задняя суставная поверхность

2 Dens (axis)
Tic
Зуб

3 Facies articularis superior
Буындық жоғарғы бет 
Верхняя суставная 
поверхность

4 Processus transversus  
Көлденең өсінді 
Поперечный отросток

5 Processus articularis inferior  
Буындық төменгі өсінді 
Нижний суставной отросток

10

A rcus vertebralis
Омыртқалық доға 
Позвоночная дуга 
Processus sp inosus 
Қылқандық өсінді 
Остистый отросток 
C orpus vertebrae  
Омыртқаның денесі 
Тело позвонка 
Foramen processus transversus 
Көлденең өсіндінін тесігі 
Отверстие поперечного 
отростка
Facies articularis anterior
Буындық алдыңгы бет 
Передняя суставная 
поверхность





6 - еурет. Белдік омыртқа

А  - бүйірінен , Ә  - ж огары дан караі андагы  көрінісі

1 C orpus vertebrae
Омыртқаның денесі 
Тело позвонка

2 Processus articularis superior  
Буындық жоғарғы өсінді 
Верхний суставной отросток

3 Processus m am illaris 
Емізіктәрізді өсінді 
Сосцевидный отросток

4 Processus transversus 
Көлденең осінді 
Поперечный отросток

5 Processus sp inosus 
Қылқандық өсінді 
Остистый отросток

6 Processus articularis inferior
Буындық төменгі өсінді 
Нижний суставной отросток

7 Incisura vertebralis inferior  
Омырткалық төменгі тілік 
Нижняя позвоночная вырезка

8 Foram en vertebrale  
Омыртқалык тесік 
Позвоночное отверстие

9 Processus accessorius 
Қосымша өсінді 
Добавочный отросток





7 - сурет. Сегізкөз және күйымшақ

А - алдынан карағандағы көрінісі

Basis ossis sacri
Сегізкөздің негізі 
Основание крестца 
Lineae transversae  
Көлденең сызыктар 
Поперечные линии 
Os coccygis 
Қүйымшак 
Копчик
Apex ossis sacri
Сегізкөздін үпы 
Верхушка крестца

Foram ina sacralia pelvina
Сегізкөздік жамбастық 
тесіктер
Тазовые крестцовые 
отверстия 
Pars lateralis 
Латералдық бөлік 
Латеральная часть 
Processus articularis superior  
Буындык жоғарғы өсінді 
Верхний суставной отросток

Ә  - арты нан, Б - бүйірінен қарагандағы  корінісі

Canalis sacralis
Сегізкөздік өзек 
Крестцовый канал 
Tuberositas sacralis 
Сегізкөздік бүдырмак 
Крестцовая бугристость 
Facies auricularis  
Қүлақтәрізді бет 
Ушковидная поверхность 
C rista sacralis interm edia  
Сегізкөздік аралык қыр 
Промежуточный крестцовый 
гребень 
Cornu sacrale  
Сегізкөздік мүйіз 
Крестцовый рог 
Hiatus sacralis 
Сегізкөздік саңылау 
Крестцовая щель

7 Os coccygis
Қүйымшақ
Копчик

9 Crista sacralis m ediana
Сегізкөздік орталык кыр 
Срединный крестцовый 
гребень

10 C rista sacralis lateralis 
Сегізкөздік латералдық кыр 
Латеральный крестцовый 
гребень

11 A la sacralis 
Сегізкөздік канат 
Крестцовое крыло

12 Processus articularis superior  
Буындык жоғарғы өсінді 
Верхний суставной отросток





8 - сурет. Қабырға  
А - ж оғары дан, іш інен; Ә  - сы рты нан карағандағы  көрінісі

1 C aput costae
Қабырғаның басы 
Головка ребра

2 Facies articularis capitis costae
Қабырға басының буындык 
беті
Суставная поверхность 
головки ребра

3 C rista capitis costae  
Қабырға басыныц кыры 
Гребень головки ребра

4 Collum  costae  
Қабырғаның мойны 
Шейка ребра

5 C orpus costae
Қабырғанын денесі 
Тело ребра

6 Sulcus costae  
Қабырғаның жүлгесі 
Борозда ребра

7 A ngulus costae  
Қабырғалык бұрыш 
Угол ребра

8 Tuberculum costae 
Қабырғаның төмпешігі 
Бугорок ребра

Б- екінш і қабы рга (ж оғары дан көрінісі)

1 Tuberculum  costae II
II қабырғаның төмпешігі 
Бугорок II ребра

2 Collum  costae II
II кабырганың мойны 
Шейка II ребра

3 C aput costae II
II қабырғаның басы 
Головка II ребра

4 Tuberositas m. serrati 
anterioris
Тістік алдыңгы бүлшыкеттің 
бүдырмағы 
Бугристость передней 
зубчатой мышцы

5 C orpus costae II
II қабырғаның денесі 
Тело II ребра

В - бірінш і кабм рга (ж оғары дан көріиісі)

1 Tuberculum  costae I
I қабырганың төмпешігі 
Бугорок I ребра

2 C aput costae I
I кабырғаның басы 
Головка I ребра

3 Collum  costae I 
Қабырганың мойны 
Шейка ребра

4 Sulcus arteriae subclaviae  
Бұғанаастылық артерияның 
жүлгесі
Борозда подключичной 
артерии

5 Tuberculum  m. scaleni 
anterioris
Сатылык алдыңғы 
бүлпыкеттің төмпешігі 
Бугорок передней 
лестничной мышцы

6 Sulcus v. subclaviae  
Бұғанаастылык венаның 
жүлгесі
Борозда подключичной вены





9 - сурет. Төс

А - алды нан, Ә  - бүйірінен карагандагы  корінісі

1 Incisura jugularis
Мойындырықтық тілік 
Яремная вырезка

2 Incisura clavicularis 
Бұғаналық тілік 
Ключичная вырезка

3 M anubrium  sterni 
Төстің түткасы 
Рукоятка грудины

4 A ngulus sterni 
Төстіңбүрыііы 
Угол грудины

5 C orpus sterni 
Төстіңденесі 
Тело грудины

6 Processus xiphoideus
Семсертөрізді өсінді 
Мечевидный отросток

7 Incisurae costales V I, VII
VI, VII қабырғалардын 
тіліктері
Вырезки VI, VII ребер

8 Incisurae costales III, IV, V
III, IV, V қабырғалардың 
тіліктері
Вырезки III, IV, V ребер

9 Incisura costalis II 
II қабырғаның тілігі 
Вырезка II ребра

10 Incisura costalis I
I кабырганьщ тілігі 
Вырезка I ребра





1 0 -сур ет . Кеуделік тор

А - алды нан караган/іа іы  корінісі

1 Vertebra thoracica I 8 A rticulatio costochondralis
Кеуделік I омыртқа Қабырға-шеміршектік буын
I грудной позвонок Реберно-хрящевой сустав

2 Costa prim a (I) 9 C orpus sterni
Бірінші кабырға Төстіңденесі
Первое ребро Тело грудины

3 Clavicula 10 Processus xiphoideus
Бұғана Семсертәрізді өсінді
Ключица Мечевидный отросток

4 Scapula 11 C artilago costalis
Жауырын Шеміршектік қабырга
Лопатка Реберный хрящ

5 M anubrium  sterni 12 C osta VIII
Төстіңтүтқасы VIII қабырға
Рукоятка грудины VIII ребро

6 C osta II 13 C osta IX
II кабырға X қабырға
II ребро X ребро

7 Angulus sterni 14 Arcus costalis
Төстіңбүрыиы Қабырғалык доға
Угол грудины Реберная дуга

15 Vertebra thoracica XII
Кеуделік XII омыртка
XII грудной позвонок

Ә - арты нан қарагандагы көрінісі

1 Vertebra thoracica I 5 C osta VII
Кеуделік I омыртқа VII кабырға
I грудной позвонок VII ребро

2 Costa prim a (I) 6 Angulus costae
Бірінші кабырға Қабырғаның бүрыііы
Первое ребро Угол ребра

3 C lavicula 7 C osta XII
Бұғана XII кабырға
Ключица XII ребро

4 Scapula
Жауырын
Лопатка





11 - сурет. Бассүйек (алдыиан карагаидағы көрінісі)

1 Sutura frontalis
Маңдайлық жік 
Лобный шов

2 Os nasale  
Мүрындык сүйек 
Носовая кость

3 A rcus superciliaris 
Қасүстілік доға 
Надбровная дуга

4 Foram en supraorbitalis 
Көзүяүстілік тесік 
Надглазичное отверстие

5 Sutura coronalis 
Тәждік жік 
Венечный шов

6 Os parietale  
Шекелік сүйек 
Теменная кость

7 Sutura frontozygom atica  
Маңдай-бетсүйектік жік 
Лобно-скуловой шов

8 Foram en zygom aticofaciale  
Бетсүйек-беттік тесік 
Скуло-лицевое отверстие

9 Os zygom aticum  
Бетсүйек 
Скуловая кость

10 Foram en infraorbitale  
Көзүяастылық тесік 
Подглазничное отверстие

11 Concha nasalis inferior  
Мүрындық төменгі кеуілжір 
Нижняя носовая раковина

12 Tuberositas m asseterica  
Шайнау бүдырмағы 
Жевательная бугристость

13 Juga alveolaria  
Ұяііыктық томпактар 
Альвеолярные возвышения

14 Protuderantia m entalis
Иектік шодыр 
Подбородочный выступ

15 Foram en m entale
Иектік тесік
Подбородочное отверстие

16 Sutura interm axillaris 
Жоғарғы жақсүйекаралык жік 
Межверхнечелюстной шов

17 Crista nasalis 
Мүрындык кыр 
Носовой гребень

18 Fissura orbitalis inferior  
Көзүялык төменгі саңылау 
Нижняя глазничная щель

19 Sulcus infraorbitalis 
Көзүяастылық жүлге 
Подглазничная борозда

20 O slacrim alis  
Көзжастық сүйек 
Слезная кость

21 Processus zygom aticus ossis 
frontalis
Маңдайлык сүйектің 
бетсүйектік осіндісі 
Скуловой отросток лобной | 
кости

22 Fissura orbitalis superior
Көзүялык жоғарғы санылау 
Верхняя глазничная щель

23 M argo supraorbitalis 
Көзүяүстілік жиек 
Надглазничный край

24 Tuber frontal 
Мандайлык темпе 
Лобный бугор

25 Processus frontalis m axillae  
Жоғарғы жаксүйектің 
маңдайлык өсіндісі 
Лобный отросток верхней 
челюсти





12 - сурет. Бассүйек (бүйірінен қарағандағы көрінісі)

1 Sutura coronalis
Тәждік жік 
Венечный шов

2 Sutura sphenoparietalis 
Сына-шекелік жік 
Клиновидно-теменной шов

3 M argo parietalis ossis tem po  
ralis
Самайлык сүйектің шекелік 
жиегі
Теменной край височной кости

4 Tuber frontalis 
Мандайлық темпе 
Лобный бугор

5 Linea tem poralis  
Самайлык сызык 
Височная линия

6 Sutura sphenofrontalis  
Сына-мандайлық жік 
Клиновидно-лобный шов

7 Sutura frontozygom atica  
Мандай-бетсүйектік жік 
Лобно-скуловой шов

8 O slacrim ale  
Көзжастық сүйек 
Слезная кость

9 Sutura nasom axillaris 
Мүрьш-жоғарғы жақсүйектік жік 
Носо-верхнечелюстной шов

10 Fossa tem poralis 
Самайлык шұңкыр 
Височная ямка

11 Os zygom aticum  
Бетсүйек 
Скуловая кость

12 A pertura piriform is 
Алмүрттәрізді тесік
Г рушевидное отверстие

13 Spina nasalis anterior  
Мүрындык алдьщғы кылқан 
Передняя носовая ость

14 Foram en infraorbitale
Көзүяастылық тесік 
Подглазничное отверстие

15 C orpus m axillae  
Жоғарғы жақсүйектің денесі 
Тело верхней челюсти

16 Foram en m entale  
Иектік тесік
Подбородочное отверстие

17 Sutura tem porozygom atica  
Самай-бетсүйектік жік 
Височно-скуловой шов

18 Arcus zygom aticus 
Бетсүйектік доға 
Скуловая дуга

19 Processus styloideus 
Бізтәрізді өсінді 
Шиловидный отросток

20 Porus acusticus externus 
Сырткы есту тесігі 
Наружное слуховое отверстие

21 Processus m astoideus 
Емізіктәрізді өсінді 
Сосцевидный отросток

22 Sutura lam bdoidea  
Ламбдатәрізді жік 
Ламбдовидный шов

23 Linea tem poralis inferior  
Самайлык төменгі сызық 
Нижняя височная линия

24 Linea tem poralis superior  
Самайлык жоғарғы сызык 
Верхняя височная линия

25 Squam a tem poralis 
Самайлык кабыршақ 
Височная чешуя

26 Sutura squam osa  
Қабыршактық жік 
Чешуйчатый шов



13 - сурет. М ацдайлы қ сүйек  
А - алды нан қарағандагы  көрінісі

Squam a frontalis
Маңдайлық қабыршак 
Лобная чешуя 
Ttiber frontale  
Маңдайлық темпе 
Лобный бугор 
M argo parietalis 
Шекелік жиек 
Теменной край 
Sutura frontalis 
Мандайлық жік 
Лобный шов 
Glabella  
Кеңсірікүсті 
Надпереносье 
Processus zygom aticus 
Бетсүйектік өсінді 
Скуловой отросток 
M argo supraorbitalis 
Көзүяүстілік жиек 
Надглазничный край

8 Pars nasalis
Мүрындык бөлік 
Носовая часть

9 Spina nasalis 
Мүрындық кылкан 
Носовая ость

10 Incisura frontale  
Мандайлык тілік 
Лобная вырезка

11 Foram en supraorbitalis 
Көзүяүстілік тесік 
Надглазничное отверстие

12 Facies tem poralis 
Самайлык бет 
Височная поверхность

13 A rcus superciliaris 
Қасүстілік доға 
Надбровная дуга

14 Linea tem poralis 
Самайлык сызық 
Височная линия

Ә  - арты нан қарағандағы  көрінісі

M argo parietalis
Шекелік жиек 
Теменной край 
Sulcus sinus sagittalis 
superioris
Сагитталдық жоғаргы 
қойнаудың жүлгесі 
Борозда верхнего 
сагиттального синуса 
Facies cerebralis 
Милық бет
Мозговая поверхность 
C rista frontalis 
Мандайлык кыр 
Лобный гребень 
Processus zygom aticus 
Бетсүйектік өсінді 
Скуловой отросток

10

Im pressiones digitatae
Саусактәрізді батыңқылар 
Пальцевидные вдавления 
Foram en caecum  (cecum ) 
Соқыр тесік 
Слепое отверстие 
Spina nasalis 
Мұрындык кылқан 
Носовая ость 
Incisura ethm oidalis 
Кеңсіріктік тілік 
Решетчатая вырезка 
Pars orbitalis 
Көзүялык бөлік 
Глазничная часть





p i S f i t m  m
14 - сурет. С ы натәрізді сүйек

А -  аллы нан карагаидағы  көрінісі

A pertura sinus sphenoidalis 12 Lam ina m edialis prosessus
Сынатөрізді қойнаудьщ тесігі pterygoidei
Апертура клиновидной пазухи Қанаттәрізді өсіндінін
Dorsum  sellae медиалдық табакшасы
Ертокымның арқасы Медиальная пластинка
Спинка седла крыловидного отростка
C oncha sphenoidalis 13 Processus vaginalis
Сынатәрізді кеуілжір Қынаптык өсінді
Клиновидная раковина Влагалищный отросток
Ala m inor 14 R ostrum  sphenoidale
Кіші қанат Сынатәрізді күстүмсық
Малое крыло Клиновидный клюв
Fissura orbitalis superior
Көзүялық жоғарғь/саныла)!

15 lncisura pterygoidea
Қанаттәрізді тілік

Верхняя глазничная щель Крыловидная вырезка
M argo zygom aticus 16 Canalis pterigoideus
Бетсүйектік жиек Қанаттәрізді өзек
Скуловой край Крыловидный канал
C rista infratem poralis 17 Foram en rotundum
Самайастылық кьір Дөңгелек тесік
Подвисочный гребень Круглое отверстие
Spina ossis sphenoidalis 18 Lam ina orbitaris ossis
Сынатәрізді сүйектің ethm oidalis
қылканы Кеңсіріктің көзүялық
Ость клиновидной кости табакшасы
Sulcus ptervgopalatinus Глазничная пластинка
Қанаттөрізді өсіндінің қанат- решетчатой кости
тандайлык жүлгесі 19 Facies tem poralis alae m ajor
Крылонебная борозда ossis sphenoidalis
крыловидного отростка Сынатәрізді сүйектін үлкен
Lam ina lateralis prosessus канатыньщ самайлық беті
pterygoidei Височная поверхность большо
Қанатәрізді өсіндінін 
латералдық табакшасы 
Латеральная пластинка 
крыловидного отростка 
H am ulus pterygoideus 
Қанаттәрізді ілмек 
Крыловидный крючок

го крыла клиновидной кости
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14 - сурет. С ы натәрізді сүйек  

Ә  - арты нан Карагандаt ы көрінісі

/

20 Canalis opticus
Көру өзегі 
Зрительный канал

21 Processus clinoideus posterior  
Еңкейген артқы өсінді 
Задний наклоненный отросток

22 Processus clinoideus anterior  
Еңкейген алдыңғы өсінді 
Передний наклоненный 
отросток

23 Fossa scaphoidea  
Қайықтәрізді шүңқыр 
Ладьевидная ямка

24 Fossa pterygoidea  
Қанаттәрізді шүңқыр 
Крыловидная ямка

25 M argo parietalis
Шекелік жиек 
Теменной край

26 Ala m ajor  
Үлкен канат 
Большое крыло

27 C orpus ossis sphenoidalis 
Сынатөрізді сүйектің денесі 
Тело клиновидной кости

28 Sulcus caroticus 
Ұйкылык жүлге 
Сонная борозда





15 - сурет. Шүйделік сүйек

А -  арты нан, Ә  - алды нан к арагандаіы  көрінісі

1 Sulcus sinus sagittalis 
superioris

- Сагитгалдық жоғарғы 
койнаудың жүлгесі 
Борозда верхнего 
сагиттального синуса

2 M argo lam bdoideus  
Ламбдатәрізді жиек 
Ламбдовидный край

3 Squam a occipitalis 
Шүйдслік қабыршак ■ 
Затылочная чешуя

4 Protuberantia occipitalis 
interna
Шүйделік ішкі шодыр 
Внутренний затылочный выступ

5 Crista occipitalis interna  
Шүйделік ішкі қыр 
Внутренний затылочный 
гребень

6 M argo m astoideus 
Емізікгәрізді жиек 
Сосцевидный край

7 Foram en m agnum  
Үлкен (шүйделік) тесік 
Большое (затылочное) отверстие

8 Sulcus sinus sigm oidei 
Сигматәрізді қойнаудың жүлгесі 
Борозда сигмовидного синуса

9 Canalis condylaris  
Айдариыктык өзек 
Мыщелковый канал

10 Incisura jugularis  
Мойындырықтык тілік 
Яремная вырезка

11 Sulcus sinus petrosi inferioris  
Төменгі тастьк қойнаудың жүлгесі 
Борозда нижнего каменистого 
синуса

12 C livus
Ылди
Скат

13 Pars basilaris 
Базилярлық бөлік 
Базилярная часть

14 Pars lateralis 
Латералдык бөлік 
Латеральная часть

15 Tuberculum  jugulare  
Мойындырықтык төмпешік 
Яремный бугорок

16 Processus jugularis  
Мойындырықтык өсінді 
Яремный отросток

17 Fossa occipitalis inferior  
Шүйделік теменгі шүңкыр 
Нижняя затылочная ямка

18 Sulcus sinus transversi 
Көлденең койнаудын жүлгесі 
Борозда поперечного синуса

19 Em enentia cruciform is 
Кресттәрізді томпақ 
Крестообразное возвышение

20 Fossa occipitalis superior  
ІПүйделік жоғарғы шүңқыр 
Верхняя затылочная ямка

21 Protuberantia occipitalis externa 
Шүйделік сыртқы шодыр 
Наружный затылочный выступ

22 Linea nuchae superior  
Желкелік жоғарғы сызық 
Верхняя выйная линия

23 Linea nuchae inferior  
Желкелік төменгі сызық 
Нижняя выйная линия

24 Fossa condylaris  
Айдариықтық шүңқыр 
Мыщелковая ямка



25 C ondylus occipitalis
Шүйделік айдариык 
Затылочный мыщелок

26 Processus intrajuguiaris
Мойындырықішілік өсінді 
Внутрияремный отросток

27

28

Tuberculum  pharyngeum
Жұтқыншақтык төмпешік 
Глоточный бугорок 
C rista occipitalis externa
Шүйделік сыртқы кыр 
Наружный затылочный гребе



16 - сурет. Шекелік сүйек

А - сы рты нан карағандағы  көрінісі

Tuber parietale
Шекелік төмпе 
Теменной бугор 
M argo sagittalis 
Сагитталдық жиек 
Сагиттальный край 
A ngulus frontalis 
Маңдайлык бұрыш 
Лобный угол 
L inea tem poralis superior  
Самайлық жоғарғы сызық 
Верхняя височная линия 
M argo frontalis 
Маңдайлык жиек 
Лобный край 
Linea tem poralis inferior  
Самайлык төменгі сызык 
Нижняя височная линия

10

И

12

A ngulus sphenoidalis
Сынатөрізді бұрыш 
Клиновидный угол 
M argo squam osus 
Қабыршақтык жиек 
Чешуйчатый край 
A ngulus m astoideus 
Емізіктәрізді бұрыш 
Сосцевидный угол 
M argo occipitalis 
Шүйделік жиек 
Затылочный край 
A ngulus occipitalis 
Шүйделік бүрыш 
Затылочный угол 
Foram en parietale  
Шекелік тесік 
Теменное отверстие

Ә  - іш інен караі андаі ы корінісі

M argo sagittalis
Сагитталдық жиек 
Сагиттальный край 
Angulus occipitalis 
Шүйделік бүрыш 
Затылочный угол 
M argo occipitalis 
Шүйделік жиек 
Затылочный край 
Sulcus sinus sigm oidei 
Сигматәрізді қойнаудың жүлгесі 
Борозда сигмовидного синуса 
A ngulus m astoideus  
Емізіктөрізді бүрыш 
Сосцевидный угол 
M argo squam osus 
Қабыршақтық жиек 
Чешуйчатый край

10

11

Sulci arteriosi
Артериялық жүлгешелер 
Артериальные бороздки 
A ngulus sphenoidalis  
Сынатәрізді бүрыш 
Клиновидный угол 
M argo frontalis  
Маңдайлық жиек 
Лобный край 
A ngulus frontalis 
Маңдайлык бүрыш 
Лобный угол 
Foveolae granulares 
Түйіршіктердің 
шұңқыршалары 
Ямочки грануляций

44

П.ОЦГ ҺОиП



17 - сурет. Самайлык сүйек. Сыртыиан карағандағы көрінісі

1 Pars squam osa 11 Processus m am illaris
Қабыршактық бөлік Емізіктәрізді өсінді
Чешуйчатая часть Сосцевидный отросток

2 Facies tem poralis 12 Incisura m astoidea
Самайлык бет Емізіктәрізді тілік
Височная поверхность Сосцевидная вырезка

3 M argo sphenoidalis 13 Fissura tym panom astoidea
Сынатәрізді жиек Дабылдық-емізіктәрізді саньшау
Клиновидный край Барабанно-сосцевидная щель

4 Processus zygom aticus 14 Foram en m astoideum
Бетсүйектік өсінді Емізіктәрізді тесік
Скуловой отросток Сосцевидное отверстие

5 Tuberculum  articulare 15 Spina supram eatica
Буындық төмпешік Өтісүстілік қылқан
Суставной бугорок Надпроходная ость

6 Fissura petrosquam osa 16 Incisura parietalis
Тастык-кабыршақтық саңылау Ш екеліктілік
Каменисто-чешуйчатая щель Теменная вырезка

7 Fissura petrotym panica 17 Sulcus a. tem poralis m ediae
Тастық-дабылдық саньілау Самайлык ортаңғы
Каменисто-барабанная щель артерияның жүлгесі

8 Pars tym panica Борозда средней височной
Дабылдық бөлік артерии
Барабанная часть 18 M argo parietalis

9 Processus styloideus Шекелік жиек
Бізтәрізді өсінді Теменной край
Шиловидный отросток

10 Porus acusticus externus
Сыртқы есту тесігі
Наружное слуховое отверстие





сурет. Самайлык сүйек. Ішінен және жоғарыдан карағандағы көрінісі

1 Sulcus n. petrosi m inoris
Кіші тастык жүйкенің жүлгесі 
Борозда малого каменистого нерва

2 Sulcus n. petrosi m ajoris
Үлкен тастық жүйкенің 
жүлгесі
Борозда большого 
каменистого нерва

3 H iatus canalis n. petrosi 
m inoris
Кіші тастык жүйке өзегінің 
саңылауы
Расщелина канала малого 
каменистого нерва

4 H iatus canalis n. petrosi 
m ajoris
Үлкен тастык жүйке өзегінің 
саньілауы
Расщелина канала большого 
каменистого нерва

5 M argo parietalis 
Шекелік жиек 
Теменной край

6 Fissura petrosquam osa  
Тастық-кабыршактык саньілау 
Каменисто-чешуйчатая щель

7 Incisura parietalis 
Шекелік тілік 
Теменная вырезка

8 Em inentia arcuata
Догатәрізді томпак 
Дугообразное возвышение

9 Sulcus sinus sigm oidei 
Сигматөрізді койнаудың жүлгесі 
Борозда сигмовидного синуса

10 Foram en m astoideum  
Емізіктәрізді тесік 
Сосцевидное отверстие

11 M argo occipitalis 
Шүйделік жиек 
Затылочный край

12 Sulcus sinus petrosi superioris 
Жогарғы тастык койнаудың 
жүлгесі
Борозда верхнего каменистого 
синуса

13 Im pessio trigem ini 
Үштіктік батыңқы 
Тройничное вдавление

14 Foram en caroticum  internum  
Үйқылык ішкі тесік 
Внутреннее сонное отверстие

15 A pex partis petrosae  
Пирамиданың үиы 
Верхушка пирамиды

16 M argo sphenoidalis  
Сынатөрізді жиек 
Клиновидный край
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19 - сурст. Самайлык сүйек. Ішінсн (медиалдық жагынан)
караіам іаіы  көрінісі

1 M argo parietalis
Шекелік жиек 
Теменной край

2 Em inentia arcuata  
Доғатәрізді томпак 
Дугообразное возвышение

3 F issura tym panosquam osa  
Дабылдық-қабыршактық 
санылау
Барабанно-чешуйчатая щель

4 Incisura parietalis 
Шекелік тілік 
Теменная вырезка

5 Sulcus sinus petrosi superioris 
Жоғарғы тастық койнаудың 
жүлгесі
Борозда верхнего каменистого 
синуса

6 Foram en m astoideum
Емізіктәрізді тесік 
Сосцевидное отверстие

7 M argo occipitalis  
Шүйделік жиек 
Затылочный край

8 Sulcus sinus sigm oidei 
Сигматәрізді қойнаудың 
жүлгесі
Борозда сигмовидного синуса

9 Facies posterior partis petrosae 
Пирамиданын арткы беті 
Задняя поверхность пирамиды

10 Incisura jugularis  
Мойындырыктык Т ІЛ ІК  

Яремная вырезка
11 A pertura externa aqueductus 

vestibuli
Кіреберіс сукүбырынын 
сырткы тесігі 
Наружная апертура 
водопровода преддверия

12 Fossa subarcuata
Догаастылық шүңкыр 
Поддуговая ямка

13 A pertura externa canaliculi 
cochleae
Ұлу өзекшесінің сырткы тесігі 
Наружная апертура канальца 
улитки

14 Porus acusticus internus
Ішкі есту тесігі 
Внутреннее слуховое 
отверстие

15 Sulcus sinus petrosi inferioris
Төменгі тастық қойнаудың 
жүлгесі
Борозда нижнего каменистого 
синуса

16 Im pessio trigem ini 
Үштікбатыңқы 
Тройничное вдавление

17 A pex partis petrosae  
11 ирамиданыц үны 
Верхушка пирамиды

18 Processus zygom aticus 
Бетсүйектік өсінді 
Скуловой отросток

19 M argo sphenoidalis  
Сынатәрізді жиек 
Клиновидный край

20 Facies cerebralis 
Милық бет
Мозговая поверхность





20 - сурет. Самайлмк сүйек. Астынан карагандағы корінісі

M eatus acusticus externus
Сырткы есту өтісі 
Наружный слуховой проход 
Processus styloideus 
Бізтәрізді өсінді 
Шиловидный отросток 
Fissura tym panosquam osa  
Дабылдык-кабыршақтық 
саньілау
Барабанно-чешуйчатая щель 
Fossa m andibularis 
Төменгі жақсүйектік шүңқыр 
Нижнечелюстная ямка 
Tuberculum  articulare  
Буындық төмпешік 
Суставной бугорок 
Processus zygom aticus 
Бетсүйектік өсінді 
Скуловой отросток 
Fissura petrosquam osa  
Тастық-кабыршақтык саньілау 
Каменисто-чешуйчатая щель 
Processus tegm entis tym pani 
Дабылдык қуыс тобесініц 
өсіндісі
Отросток крыши барабанной 
полости
Fissura petrotynipanica
Тас-дабылдық санылау 
Каменисто-барабанная щель 
C analis m uscu lotubarius 
Бүлиыкет-түтіктік өзек 
Мышечно-трубный канал 
Foram en caroticus internus 
Ұйкылык ішкі тесік 
Внутреннее сонное отверстие

12 Foram en caroticus externus
Ұйқылык сыртқы тссік 
Наружное сонное отверстие

13 Fossula petrosa  
Тастық шүңкырша 
Каменистая ямочка

14 A pertura externa canaliculi 
cochleae
Ұлу өзекшесінің сыртқы тесігі 
Наружная апертура канальца 
улитки

15 C analiculus m astoideus
Емізіктәрізді өзекше 
Сосцевидный каналец

16 Fossa jugularis  
Шүйделік жиек 
Затылочный край

19 Sulcus a. occipitalis  
Шүйделік артерияныц жүлгесі 
Борозда затылочной артерии

20 Incisura m astoidea  
Емізіктәрізді тілік 
Сосцевидная вырезка

21 Processus m astoideus 
Емізіктәрізді өсінді 
Сосцевидный отросток





21 - сурет. С амайлы к сүйектің  дабыллы к куы сы . Самайлы к  
сүйектін тасты к бөлігінін үзы н білігі бойы м ен ж а са л іа н  кесінді

1 Squam a tem poralis
Самайлык сүйектің кабыршағы 
Чешуя височной кости

2 A ntrum  m astoidcum  
Емізіктәрізді үнгір 
Сосцевидная пещера

3 Prom inentia canalis sem icir- 
cularis lateralis  
Жартылайдөңгелек 
латералдык өзектің шодыры 
Выступ полукружного 
латерального канала

4 Prom inentia canalis fascialis  
Беттік өзектің шодыры 
Выступ лицевого канала

5 Fenestra vestibuli 
Кіреберістің терезесі 
Окно преддверия

6 Зонд в geniculum  canalis fa
cialis
Беттік өзектіц иініндегі сым 
таяқша
Зонд в колене лицевого канала

7 H iatus canalis n. petrosi 
m ajoris
Үлкен тастык жүйке өзегінің 
санылауы
Расщелина канала большого 
каменистого нерва

8 Sulcus n. petrosi m ajoris
Тастык үлкен жүйкснің 
жүлгесі
Борозда большого 
каменистого нерва

9 Sulcus п. petrosi m inoris
Тастык кіші жүйкеніц жүлгесі 
Борозда малого каменистого 
нерва

10 Sem icanalis m. tensoris 
tym pani
Дабылдық жарғакты керетін 
бүлныкеттіц жартылай өзегі 
Полуканал мышцы, напрягаю
щей барабанную перепонку

11 Sem icanalis tubae auditivae  
Есту түтігініц жартылай 
өзегі
Полуканал слуховой трубы

12 Foram en caroticum  interum  
¥йқылык ішкі тесік 
Внутреннее сонное отверстие

13 Foram en caroticum  externum  
Ұйқылық сырткы тесік 
Наружное слуховое отверстие

14 Prom ontorium  
Мүйіс
Мыс

15 Cellu lae tym panicae
Дабылдык үяиықтар 
Барабанные ячейки

16 Cavum  tym pani (Cavitas 
tym panica)
Дабылдык куыс 
Барабанная полость

17 Зонд в foram en stylom astoi 
deum
Біз-емізіктәрізді тесіктегі сым 
таяқша
Зонд в шило-сосцевидном 
отверстии

18 Cellu lae m astoideae
Емізіктәрізді үяпыктар 
Сосцевидные ячейки





22 - сурет. К еңсірік  

Л - үстінен қарагандагм  көрінісі

Lam ina pcrpendicularis
Перпендикулярлык табакша 
Перпендикулярная пластинка 
C oncha nasalis m edia 
Мүрындық ортанғы кеуілжір 
Средняя носовая раковина 
Crista galli 
Әтештік айдар 
Петушиный гребень

4 L abirinthus ethm oidalis
Кеңсіріктік лабиринт 
Решетчатый лабиринт

5 Lam ina cribrosa  
Торлык табакша 
Решетчатая пластинка

6 Lam ina orbitalis 
Көзүялық табакша 
Глазничная пластинка

7 Ala cristae galli 
Әтештік айдардьщ канаты 
Крыло петушиного гребня

Ә - аргы нан карагандаі м  көрінісі

C rista galli
Әтештік айдар 
I Іетушиный гребень 
Lam ina cribrosa  
Торлык табакша 
Решетчатая пластинка 
Lam ina orbitalis 
Көзұялық табакша 
Глазничная пластинка 
Lam ina perpendicularis  
Перпендикулярлык табакша 
Перпендикулярная пластинка 
Concha nasalis superior  
Мүрындық жогарғы кеуілжір 
Верхняя носовая раковина 
Processus uncinatus 
Ілмектәрізді өсінді 
Крючковидный отросток

7 C oncha nasalis m edia
Мүрындык ортаңғы кеуілжір 
Средняя носовая раковина

8 Concha nasalis suprem a
Мүрындық ең жогаргы 
кеуілжір
Самая верхняя носовая 
раковина

9 Labirinthus ethm oidalis
Кеңсіріктік нытырман 
Решетчатый лабиринт

10 Ala cristae galli 
Әтештік айдардың канаты 
Крыло петушиного гребня





23 - сурет. Ж оғарғы  ж ақсүйек  

А -бүйірінен қарагандаі ы көрінісі

1 Processus frontalis 8 Spina nasalis anterior
Маңдайлык өсінді Мұрындык алдыңғы кылқан
Лобный отросток Передняя носовая ость

2 Crista lacrim alis anterior 9 Juga alveolaria
Козжастық алдыңғы қыр Ұяпықтык томпақтар
Передний слезный гребень Альвеолярные возвышения

3 M argo infraorbitalis 10 Processus zygom aticus
Көзұяастылық жиек Бетсүйектік өсінді
Подглазничный край Скуловой отросток

4 Facies anterior 11 Foram ina alveolaria
Алдыңғы бет Жоғарғы жақсүйектік тесіктер
Передняя поверхность Верхнечелюстные отверстия

5 Foram en infraorbitale 12 Tuber m axillae
Көзүяастылық тесік Жоғаргы жаксүйектік темпе
Подглазничное отверстие Верхнечелюстной бугор

6 Fossa canina 13 Sulcus infraorbitalis
Күректістік шуңқыр Көзүяастылық жүлге
Клыковая ямка Подглазничная борозда

7 Incisura nasalis 14 Facies orbitalis
Мүрындық тілік Көзүялық бет
Носовая вырезка Глазничная поверхность

Ә  - м едиалдм қ ж агм нан қарагандаі ы корінісі

1 Sulcus lacrim alis 5 Cjmajifc incisivus
Көзжастық жүлге Күректістік
Слезная борозда Резцовый канал

2 Crista ethm oidalis 6 Processus alveolaris
Кеңсіріктік қыр Ұянықтык өсінді
Решетчатый гребень Альвеолярный отросток

3 Crista conchalis 7 Facies nasalis
Кеуілжірлік кыр Мүрындық бет
Раковинный гребень Носовая поверхность

4 Crista palatina 8 H iatus m axillaris
Таңдайлык кьір Жоғарғы жаксүйектік санылау
Небный гребень Верхнечелюстная расщелина
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24 - сурет. Тацдайлык сүйек

Л - арты нан ж әне іш інен карагандагы  көрінісі

Processus orbitalis
Көзұялықөсінді 
Глазничный отросток 
Incisura sphenopalatina  
Сына тәрізді таңдайлық тілік 
Клиновидно-небная вырезка 
Processus sphenoidalis 
Сынатәрізді өсінді 
Клиновидный отросток 
Facies nasalis 
Мұрындық бет 
Носовая поверхность 
Processus pyram idalis 
Пирамидалық өсінді 
Пирамидальный отросток

6 Lam ina horizontalis
Г оризонталдық табакша 
Г оризонтальная пластинка

7 Spina nasalis posterior  
Мүрындық арткы қылқан 
Задняя носовая ость

8 Crista nasalis 
Мүрындык кыр 
Носовой гребень

9 Crista conchalis  
Кеуілжірлік қыр 
Раковинный гребень

10 Lam ina perpendicularis  
Перпендикулярлық табакша 
Перпендикулярная пластинка

11 C rista ethm oidalis  
Кеңсіріктік қыр 
Решетчатый гребень

Ә - бүйірінен карагандагы  көрінісі

Processus sphenoidalis
Сынаторізді осінді 
Клиновидный отросток 
Incisura sphenopalatina  
Сынатәрізді таңдайлык тілік 
Клиновидно-небная вырезка 
Processus orbitalis 
Көзүялық өсінді 
Глазничный отросток 
Facies m axillaris 
Жогарғы жақсүйектік бет 
Верхнечелюстная поверхность 
Processus m axillaris 
Жоғарғы жақсүйектік өсінді 
Верхнечелюстной отросток

6 Lam ina horizontalis
Г оризонталдық табакша 
Г оризонтальная пластинка

7 Foram en palatinum  majs 
Таңдайлық үлкен тесік 
Большое небное отверстие

8 C rista nasalis 
Мұрындык кыр 
Носовой гребень

9 Crista conchalis 
Қалкандық қыр 
Раковинный гребень

10 Lam ina perpendicularis  
Перпендикулярлық табакша 
Перпендикулярная пластинка





25 - сурет. Мүрмндык төменгі ксуілжір

А - медиалды қ ж агы наи қарагандагы  көрінісі

21 Processus lacrim alis
Көзжастык өсінді 
Слезный отросток

Processus ethm oidalis
Кеңсіріктік өсінді 
Решетчатый отросток

Ә  - латералды к ж агы нан караі андагы  көрінісі

Processus ethm oidalis
Кеңсіріктік өсінді 
Решетчатый отросток 
Processus lacrim alis
Көзжастық өсінді 
Слезный отросток

Processus m axillaris
Жоғарғы жаксүйектік өсінді 
Верхнечелюстной отросток

26 - сурет. Ж елбезек  

А - бүйірінен к арагандаіы  корінісі

1 A la vom eris
Желбезектің канаты 
Крыло сошника

2 M argo ethm oidalis
Кеңсіріктік жиек 
Решетчатый край

3 M argo anterior
Алдыңғы жиек 
Передний край

4 M argo palatinus
Тандайлықжиек 
Небный край

Ә -үстінен қараі андагы  корінісі

1 A la vom eris
Желбезектің канаты 
Крыло сошника

2 M argo ethm oidalis
Кеңсіріктік жиек 
Решетчатый край





27 - сурет. М үры нды к сүйек  
Л - сы рты нан карагандагы  көрінісі

Sutura intcrnasalis 2 Foram en nasale
Мұрынаралық жік Мүрындык тесік
Межносовой шов Носовое отверстие

Ә  - іш інен карагандагы  корінісі

Sulcus cthm oidalis
Кеңсіріктік жүлге 
Решетчатая борозда

28 - сурет. Козж асты к сүйек  
А - сы рты нан, Ә  - медиалды к ж агы нан карагандагы  көрінісі

M argo anterior
Алдыңғы жиек 
Передний край 
Sulcus lacrim alis
Көзжастық жүлге 
Слезная борозда

C rista lacrim alis posterior
Көзжастық арткьі кыр 
Задний слезный гребень 
Fossa sacci lacrim alis 
Козжастык қаптың шүңқыры 
Ямка слезного мешка 
H am ulus lacrim alis 
Көзжастық ілмек 
Слезный крючок





29 - сурет. Бетсуйек  
Л - сы рты нан қарағандағы  көрінісі

Processus frontalis
Мандайлық өсінді 
Лобный отросток 
M argo supraorbitalis 
Көзүяүстілік жиек 
Надглазничный край 
Facies lateralis 
Латералдык бет 
Латеральная поверхность

Processus tem poralis
Самайлық өсінді 
Височный отросток 
Foram en zygom aticofaciale
Бетсүйек-беттік тесік 
Скулолицевое отверстие

Ә  - медиаллык ж агы нан карагандагы  корінісі

1 Processus frontalis
Маңдайлық өсінді 
Лобный отросток

2 Foramen zygom aticotem porale  
Бетсүйек-самайлык тесік 
Скуловисочное отверстие

3 Facies tem poralis  
Самайлык бет 
Височная поверхность

4 Processus tem poralis 
Самайлық өсінді 
Височный отросток

5 Processus m axillaris
Жоғарғы жақсүйектік осінді 
Верхнечелюстной отросток

6 Foram en zygom aticoorbitalis 
Бетсүйек-көзүялык тесік 
Скуло-глазничное отверстие

7 Facies orbitalis 
Көзүялык бет 
Глазничная поверхность





30 - сурет. Төменгі жаксүйек. Бүйірінен карағандағы көрінісі

1 Processus coronoideus 10 A ngulus m andibulae
Тәждікөсінді Төменгі жаксүйектің бүрыиы
Венечный отросток Угол нижней челюсти

2 Foram en m andibulae 11 L inea obliqua
Төменгі жаксүйектік тесік Қиғаш сызық
Отверстие нижней челюсти Косая линия

3 Processus condylaris 12 Basis m andibulae
Айдариықтык өсінді Төменгі жақсүйектін негізі
Мыщелковый отросток Основание нижней челюсти

4 Fovea pterigoidea 13 C orpus m andibulae
Қанаттәрізді шұңқыр Төменгі жақсүйектің денесі
Крыловидная ямка Тело нижней челюсти

5 C aput m andibulae 14 Foram en m entale
Төменгі жақсүйектің басы Иектік тесік
Головка нижней челюсти Подбородочное отверстие

6 Incisura m andibulae 15 Protuderantia m entalis
Төменгі жақсүйектіңтілігі Иектік шодыр
Вырезка нижней челюсти Подбородочный выступ

7 C ollum  m andibulae 16 Pars alveolaris
Төменгі жақсүйектің мойны Ұяиықтык бөлік
Шейка нижней челюсти Альвеолярная часть

8 Ram us m andibulae 17 Sulcus m ylohyoideus
Төменгі жақсүйектің тармағы Жақсүйек-тіластылық жүлге
Ветвь нижней челюсти Челюстно-подъязычная

9 Tuberositas m asseterica борозда
Шайнау бүдырмағы
Жевательная бугристость



31 - сурет. Төменгі жақсүйек. Артынан карағандагы көрінісі

Processus coronoidcus
Тәждікөсінді 
Венечный отросток 
Caput m andibulae  
Төменгі жаксүйектің басы 
Головка нижней челюсти 
Processus condylaris 
Айдариықтык өсінді 
Мыщелковый отросток 
Lingula m andibulae  
Төменгі жаксүйектіңтілшігі 
Язычок нижней челюсти 
Sulcus m ylohyoideus 
Жақсүйек-тіластылык жүлге 
Челюстно-подъязычная 
борозда
T uberositas pterygoidea
Қанаттәрізді бүдырмак 
Крыловидная бугристость 
Linea m ylohyoidea
Төменгі жақсүйек-тіластылық 
сызық
Челюстно-подъязычная линия

8 Spina m entalis
Иектік қылқан 
Подбородочная ость

9 Fossa digastrica  
Қоскарыншалык шүнкыр 
Двубрюшная ямка

10 Fovea sublingualis 
Тіластылык шүнкыр 
Подъязычная ямка

11 Fovea subm andibularis 
Төменгі жақсүйекастылық 
шүңқыр
Поднижнечелюстная ямка

12 A ngulus m andibulae  
Төменгі жаксүйектің бүрыііы 
Угол нижней челюсти

13 Foram en m andibulae  
Төменгі жақсүйектік тесік 
Отверстие нижней челюсти

14 Collum  m andibulae  
Төменгі жаксүйектің мойны 
Шейка нижней челюсти

32 - сурет. Т іласты лы қ сүйек. Ж огары дан ж әне бүйірінен  
карагандагы  корінісі

Cornu m ajus
Үлкен мүйіз 
Большой рог 
C ornu m inus
Кіші мүйіз 
Малый рог

C orpus
Дене
Тело



33 - сурет. Б ассүйектің  төбесі.
А - ж огары дан қарагандагы  көрінісі

1 Sutura coronalis 4 O s occipitale
Тәждікжік Шүйделік сүйек
Венечный шов Затылочная кость

2 Sutura sagittalis 5 O s parietale
Сагитталдык жік Шекелік сүйек
Сагиттальный шов Теменная кость

3 Sutura lam bdoidea 6 O s frontale
Ламбдатәрізді жік Мандайлық сүйек
Ламбдовидный шов Лобная кость

Ә - төм еннен қарағандагы көрінісі

1 Os frontale 7 Sulcus sinus sagittalis
Маңдайлық сүйек superioris
Лобная кость Сагитталдық жоғарғы

2 C rista frontalis қойнаудың жүлгесі
Маңдайлық кыр Борозда верхнего
Лобный гребень сагиттального синуса

3 Substantia  spongiosa 8 Sutura lam bdoidea
Кеуектік заттек Ламбдатәрізді жік
Губчатое вещество Ламбдовидный шов

4 Sutura coronalis 9 Os occipitale
Тәждік жік Шүйделік сүйек
Венечный шов Затылочная кость

5 Sutura sagittalis 10 Os parietale
Сагитталдық жік Шекелік сүйек
Сагиттальный шов Теменная кость

6 Sulci arteriosi 11 Foveolae granulares
Артериялық жүлгелер Түйіршіктердің
Артериальные борозды шүңкыршалары

Ямочки грануляций





Р u

74

1 Sella turcica
Түрік ертоқымы 
Турецкое седло

2 Dorsum  sellae  
Ертоқымның арқасы 
Спинка седла

3 Sutura squam osa  
Қабыршактық жік 
Чешуйчатый шов

4 Porus acusticus intcrnus 
Ішкі есту тесігі 
Внутреннее слуховое 
отверстие

5 Sulcus sinus petrosi superioris 
Тастық жоғарғы қойнаудың 
жүлгесі
Борозда верхнего каменистого 
синуса

6 Sulcus sinus sigm oidei
Сигматәрізді қойнаудың 
жүлгесі
Борозда сигмовидного синуса

7 Sutura lam bdoidea  
Ламбдатәрізді жік 
Ламбдовидный шов

8 Sulcus sinus transversi 
Көлденең койнаудың жүлгесі 
Борозда поперечного синуса

9 Sutura occipitom astoidea  
Шүйде-емізіктік жік 
Затылочно-сосцевидный шов

10 Foram en jugulare  
Мойындырықтық тесік 
Яремное отверстие

11 Canalis hypoglossalis 
Тіластылық өзек 
Подъязычный канал

12 Syn chondrosis  
sphenooccipitalis  
Сынатәрізді-шүйделік 
шеміршектік косьшыс 
Клиновидно-затылочный 
синхондроз

13

14

15

16

17

18

19

20 

21 

22

23

24

25

26

34 - сурет. Бассүйек. Ішінен (бассүйектің куысы ж агы нан) карағандағы  көрінісі

Sinus sphenoidalis
Сынатәрізді қойнау 
Клиновидная пазуха 
Vomer 
Желбезек 
Сошник
Lamina horizontalis ossis palatini
T андайлык сүйектің 
горизонталдық табақша 
Горизонтальная пластинка 
небной кости 
Linea m ylohyoidea  
Төменгі жаксүйек-тіластылық 
сызык
Челюстно-подъязычная линия 
Processus palatinus 
Таңдайлык өсінді 
Небный отросток 
M andibula  
Төменгі жаксүйек 
Нижняя челюсть 
Processus alveolaris 
Ұяиықтық өсінді 
Альвеолярный отросток 
C oncha nasalis inferior  
Мүрындык төменгі кеуілжір 
Нижняя носовая раковина 
C rista sphenoidalis 
Сынатәрізді кыр 
Клиновидный гребень 
Os nasale  
Мүрындық сүйек 
Носовая кость 
Spina nasalis 
Мүрындык кылкан 
Носовая ость 
Sinus frontalis 
Мандайлық қойнау 
Лобная пазуха 
Crista galli 
Әтештік айдар 
Петушиный гребень 
Sutura sphenofrontalis  
Сына тәрізді маңдайлык жік 
Клиновидно-лобный шов

27 Sulci arteriosi
Артериялык жүлгелер 
Артериальные борозды

28 Sutura coronalis
Тәждік жік 
Венечный шов



35-сурет. Сам айасты лы к ж әне к ан а т -іа іи а й .іы к  ш ұңкы рлар. 
Бүйірінен қарагандаі ы көрінісі. Бетсүйекгік  дога алы нған

1 Fossa tem poralis 9 Tuber m axillae
Самайлық шұңқыр Жоғарғы жақсүйектік темпе
Височная ямка Бугор верхней челюсти

2 Orbita 10 Processus pyram idalis
Көзұя Пирамидалық өсінді
Глазница Пирамидальный отросток

3 Os lacrim ale 11 H am ulus pterygoideus
Көзжастык сүйек Қанаттәрізді ілмек
Слезная кость Крыловидный крючок

4 Os nasale 12 Processus pterygoideus
Мұрындық сүйек Қанаттәрізді өсінді
Носовая кость Крыловидный отросток

5 Fissura orbitalis inferior 13 Fossa pterygopalatina
Көзүялық төменгі саңылау Қанат-таңдайлық шүңкыр
Нижняя глазничная щель Крыловидно-небная ямка

6 Foram en infraorbitale 14 Fossa inl'ratem poralis
Көзұяастылық тесік Самайастылык шүңкыр
Подглазничное отверстие Подвисочная ямка

7 Os zygom aticum 15 C rista infratem poralis
Бетсүйек Самайастылык кыр
Скуловая кость Подвисочный гребень

8 Foram en sphenopalatinum 16 Os tem porale
Сынатәрізді-таңдайлык тесік Самайлык сүйек
Клиновидно-небное отверстие Височная кость





36 - сурет. Бассүйсктін сырткы негізі. Астынан караі аидагы көрінісі

1 Processus palatinus 12 Foram en ovale
Таңдайлык өсінді Сопактесік
Небный отросток Овальное отверстие

2 Foram en incisivum 13 Fossa m andibularis
Күректістік тесік Төменгі жақсүйектік шүнкыр
Резцовое отверстие Нижнечелюстная ямка

3 Sutura palatina m ediana 14 Processus styloideus
Таңдайлык орталық жік Бізтәрізді өсінді
Срединный небный шов Шиловидный отросток

4 Sutura palatina transversa 15 Porus acusticus externus
Таңдайлық көлденең жік Сыртқы есту тесігі
Поперечный небный шов Наружное слуховое отверстие

 ̂5 C hoanae 16 Processus m am illaris
Хоаналар Емізіктәрізді өсінді
Хоаны Сосцевидный отросток

у6 Fissura orbitalis inferior L47 C ondylus occipitalis
Көзұялық төменгі саңылау Шүйделік айдариык
Нижняя глазничная щель Затылочный мыщелок

и7 Arcus zygom aticus 18 Fossa condylaris
Бетсүйектік доға Айдарііыктык шүңқыр
Скуловая дуга Мыщелковая ямка

- 8 Vomer 19 Linea nuchae inferior
Желбезек Желкелік төменгі сызык
Сошник Нижняя выйная линия

9 Fovea pterygoidea 20 Protuberantia occipitalis externa
Қанаттәрізді шүнқыр Шүйделік сырткы шодыр
Крыловидная ямка Наружный затылочный выступ

10 Lam ina lateralis (prosessus 21 Tuberculum  pharyngeum
pterygoidei) Жүтқыншақтық төмпешік
Латералдық табақша Глоточный бугорок
(қанаттәрізді өсіндінің) 22 C analis condylaris
Латеральная пластинка Айдариыктық өзек
(крыловидного отростка) Мыщелковый канал

11 Lam ina m edialis (prosessus 23 lncisura jugularis
pterygoidei) Мойындырыктык тілік
Медиалдык табакша Яремная вырезка
(қанатторізді осіндінің) 74 C analis caroticus
Медиальная пластинка Ұйқылык өзек
(крыловидного отростка) Сонный канал



Foramen stylomastoideum
Біз-емізіктік тесік 
Ш илососцевидное отверстие 
Foramen lacerum 
Жыртық тесік 
Рваное отверстие

27 Foram en spinosum
Қылканды тесік 
Остистое отверстие

28 Foram en palatinum  majiu
Тандайлық үлкен тесік 
Большое небное отверстие



37 - сурет. Бассүйектің ішкі негізі

1 Pars orbitalis 13 C analis hypoglossalis
Көзұялық бөлік • Тіластылыкөзек
Г лазничная часть Подъязычный канал

л Crista galli V I4 Sutura occipitom astoidea
Әтештік айдар Шүйде-емізіктік жік
Петушиный гребень Затылочно-сосцевидный шов

3 Lam ina cribrosa \  15 C livus
Торлық табақша Ылди
Решетчатая пластинка Скат

4 C analis opticus 16 Sulcus sinus transversi
Көру өзегі . Көлденең қойнаудың жүлгесі
Зрительный канал Борозда поперечного синуса
Sella turcica 17 Em inentia cruciform is
Түрік ертоқымы Кресттәрізді томпақ
Турецкое седло Крестообразное возвышение
D orsum  sellae 18 Foram en m agnum
Ертоқымның арқасы Үлкен (шүйделік) тесік
Спинка седла Большое (затылочное)

7 Foram en rotundum отверстие
Дөңгелек тесік /19 Squam a occipitalis
Круглое отверстие Шүйделік кабыршақ

8 Foram en ovale Затылочная чешуя
Сопақтесік 20 Sulcus sinus sigm oidei
Овальное отверстие Сигматәрізді қойнаудың

9 Foram en lacerum жүлгесі
Жыртық тесік Борозда сигмовидного синуса
Рваное отверстие 21 Em inentia arcuata

10 Foram en spinosum Доғатәрізді томпак
Қылқандык тесік Дугообразное возвышение
Остистое отверстие 22 Sulcus arteriosus

11 Porus acusticus internus Артериялық жүлге
Ішкі есту тесігі Артериальная борозда
Внутреннее слуховое 23 Ala m ajor
отверстие Үлкен канат

12 Foram en jugulare Большое крыло
Мойындырықтык тесік 24 Ala m inor
Яремное отверстие Кіші канат

Малое крыло

78





38 - сурет. К өзүяны ң медиалды к кабы рғасы . Квзүи ж агы нан қ арагандаіы  
көрінісі (көзүяны н ж әне ж о іа р і ы ж ақсүйектік  койиауды н латералдм к  

кабы ріалары  алы нган)

1 Sella turcica
Түрік ертоқымы 
Турецкое седло

2 C analis opticus 
Көру өзегі 
Зрительный канал

3 Os sphenoidale  
Сынатәрізді сүйек 
Клиновидная кость

4 Foram en ethm oidale posterius 
Кеңсіріктік арткы тесік 
Заднее решетчатое отверстие

5 Facies orbitalis 
Көзүялық бет 
Глазничная поверхность

6 Foram en ethm oidale anterior  
Кеңсіріктік алдыңғы тесік 
Переднее решетчатое 
отверстие

7 Sutura fronto-ethm oidalis 
Мандай-кеңсіріктік жік 
Лобно-решетчатый шов

8 Sutura frontolacrim alis  
Маңдай-көзжастық жік 
Лобно-слезный шов

9 Os lacrim ale  
Көзжастық сүйек 
Слезная кость

10 C rista lacrim alis posterior  
Көзжастык арткы қыр 
Задний слезный гребень

11 Sulcus infraorbitalis 
Көзүяастылық жүлге 
Подглазничная борозда

12 C analis infraorbitalis  
Көзұяастылык өзек 
Подглазничный канал

13 Sinus m axillaris 
Жоғаргы жақсүйектік қойна 
Верхнечелюстная пазуха

14 Foram en sphenopalatinum  
Сына-таңдайлык тесік 
Клиновидно-небное отверсти

15 C analis pterigoideus 
Қанаттәрізді өзек 
Крыловидный канал

16 Processus orbitalis 
Көзұялық осінді 
Глазничный отросток

17 Lam ina orbitalis 
Көзұялық табақша 
Глазничная пластинка





39 - сурет. Мүрыидык қуыстың төменгі қабырғасы.
Жоғарыдан карагандагы көрінісі

1 C rista nasalis
Мұрындык қыр 
Носовой гребень

2 Spina nasalis anterior  
Мүрындық алдыңғы қылкан 
Передняя носовая ость

3 Processus palatinus 
Таңдайлық өсінді 
Небный отросток

4 Processus zygom aticus 
Бетсүйектік өсінді 
Скуловой отросток

5 Lam ina lateralis (prosessus  
pterygoidei)
Латералдық табақша 
(қанаттәрізді өсіндінің) 
Латеральная пластинка 
(крыловидного отростка)

6 Lam ina m edialis (prosessus 
pterygoidei)
Медиалдык табақша 
(қанаттәрізді өсіндінің) 
Медиальная пластинка 
(крыловидного отростка)

7 Foram en palatinum  m inus 
Таңдайлық кіші тесік 
Малое небное отверстие

8 Spina nasalis
Мұрындық қылқан 
Носовая ость

9 Processus pyram idalis 
Пирамидалық өсінді 
Пирамидальный отросток

10 C analis palatinus m ajor  
Тандайлық үлкен өзек 
Большой небный канал

11 Lam ina horizontalis
Г оризонталдык табақша 
Г оризонтальная пластинка

12 Sutura palatina transversa  
Таңдайлық көлденең жік 
Поперечный небный шов

13 Sinus m axillaris 
Жоғарғы жақсүйектік қойнау 
(гаймор қойнауы) 
Верхнечелюстная пазуха 
(гайморова пазуха)

14 Foram en incisivum  
Күректістік тесік 
Резцовое отверстие





- сурет. М үры нды қ куы сты ң латералды к кабы рғасы ндағы  тесіктер мсн 
өзекш елер (мүры нды к ортанғы  ж ән е төм ені і 

кеуілж ірлердің  бөлікгері алы нган)

1 Lam ina cribrosa 10 C analis incisivus
Торлықтабакша Күректістік өзек
Решетчатая пластинка Резцовый канал

2 Concha nasalis superior 11 Concha nasalis inferior
Мұрындық жоғарғы кеуілжір Мүрындык төменгі кеуілжір
Верхняя носовая раковина Нижняя носовая раковина

3 Aperturae cellulae posteriores 12 H iatus sem ilunaris
(os ethm oidale) Жартыайлык сыға
Ксңсіріктіңартқы Полулунная расщелина
ұяныктарының тесіктері 13 Bulla ethm oidalis
Отверстия задних ячеек Кеңсіріктік үлкен көпіршік
решетчатой кости Большой решетчатый пузырек

4 A pertura sinus sphenoidalis 14 Processus uncinatus
Сынатәрізді қойнаудыцтесігі Ілмектәрізді өсінді
Апертура клиновидной пазухи Крючковидный отросток

5 Sinus sphenoidalis 15 In fundibu lum
Сынатәрізді койнау Қүйғыш
Клиновидная пазуха Воронка

6 Foram en sphenopalatinum 16 A perturae cellulae anteriores
С ына-тандайлык тесік (os ethm oidale)
Клиновидно-небное отверстие Кеңсіріктің алдыңғы

7 M eatus nasi superior үяиықтарының тесіктері
Мұрындык жоғарғы жол Отверстия передних ячеек
Верхний носовой ход решетчатой кости

8 M eatus nasi m edius 17 Spina nasalis
Мүрындық ортанғы жол Мүрындык кылқан
Средний носовой ход Носовая ость

9 M eatus nasi inferior 18 Sinus frontalis
Мұрындық төменгі жол Маңдайлык койнау
Нижний носовой ход Лобная пазуха
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- сурет. Мүрындык куыстыц латералдык кабыріасы. Мүрынлык қуыс
жагынан карағандағы көрінісі.

1 C oncha nasalis m edia
Мұрындық ортаңғы кеуілжір 
Средняя носовая раковина

2 C oncha nasalis superior  
Мүрындық жоғаргы кеуілжір 
Верхняя носовая раковина

3 A pcrtura sinus sphenoidalis 
Сынатәрізді қойнаудыц тесігі 
Апертура клиновидной пазухи

4 Canalis opticus 
Көру өзегі 
Зрительный канал

5 Dorsum  sellae  
Нртокыммыц арқасы 
Спинка седла

6 Sella turcica  
Түрік ертокьімы 
Турецкое седло

7 S inus sphenoidalis  
Сынатәрізді койнау 
Клиновидная пазуха

8 Foram en sphenopalatinum  
Сынатәрізді тацдайлық тесік 
Клиновидно-небное отверстие

9 M eatus nasi superior  
Мұрындық жоғарғы жол 
Верхний носовой ход

10 Processus ethm oidalis 
Кенсіріктік өсінді 
Решетчатый отросток

11 Lam ina lateralis (prosessus 
pterygoidei)
Латералдық табақша 
(қанаттәрізді өсіндінің) 
Латеральная пластинка 
(крыловидного отростка)

12 Lam ina perpendicularis  
Перпендикулярлық табақша 
Перпендикулярная пластинка

13 Lam ina m edialis (prosessus 
pterygoidei)
Медиалдык табақша 
(қанаттәрізді өсіндінің) 
Медиальная пластинка 
(крыловидного отростка)

14 Lam ina horizontalis
Г оризонталдық табакша 
Г оризонтальная пластинка

15 Processus alveolaris 
¥яныктык өсінді 
Альвеолярный отросток

16 Processus palatinus 
Т андайлык өсінді 
Небный отросток

17 C analis incisivus 
Күректістік өзек 
Резцовый канал

18 M eatus nasi inferior  
Мүрындык төменгі жол 
Нижний носовой ход

19 C oncha nasalis inferior  
Мүрындық төменгі кеуілжір 
Нижняя носовая раковина

20 Processus lacrim alis 
Көзжастық өсінді 
Слезный отросток

21 M eatus nasi m edius 
Мүрындық ортаңғы жол 
Средний носовой ход

22 Os lacrim ale  
Көзжастық сүйек 
Слезная кость

23 Processus frontalis 
Маңдайлык өсінді 
Лобный отросток

24 Os nasale  
Мұрындык сүйек 
Носовая кость

25 Sinus frontalis 
Мандайлық койнау 
Лобная пазуха





42 - сурет. Жауырын
А - алдынан карагандагы көрінісі

1 A crom ion
Иықтык өсінді 
Акромион

2 Facies articularis acrom ialis 
Иықгық өсіндінің буындык беті 
Суставная поверхность 
акромиона

3 Processus coracoideus  
Қүстүмсықтәрізді өсінді 
Клювовидный отросток

4 III с is it га scapulae  
Жауырынның тілігі 
Вырезка лопатки

5 M argo superior  
Жоғарғы жиек 
Верхний край

6 A ngulus superior  
Жоғарғы бұрыш 
Верхний угол

7 Fossa subscapularis  
Жауырынастылык шүнкыр 
Подлопаточная ямка

8 M argo m edialis
Медиалдық жиек 
Медиальный край

9 Facies costalis (ventralis) 
Қабырғалыкбет 
Реберная поверхность

10 Angulus inferior  
Төменгі бұрыш 
Нижний угол

11 M argo lateralis 
Латералдык жиек 
Латеральный край

12 Tuberculum  infraglenoidale  
Буынастылық төмпешік 
Подсуставной бугорок

13 Angulus lateralis 
Латералдык бұрыш 
Латеральный угол

14 Cavitas glenoidalis 
Буындык ойыс 
Суставная впадина

15 Collum  scapulae  
Жауырынның мойны 
Шейка лопатки

Ә  - арты наи карагакдагы  коріііісі

1 A ngulus superior
Жоғарғы бұрыш 
Верхний угол

2 Fossa suprasp inata  
Қылқанүстілік шұңқыр 
Надостная ямка

3 Spina scapulae  
Жауырыннын қылканы 
Ость лопатки

4 Incisura scapulae  
Жауырынныц тілігі 
Вырезка лопатки

5 Processus coracoideus
Қүстүмсыктәрізді өсінді 
Клювовидный отросток

6 A crom ion  
Иыктык өсінді 
Акромион

7 Angulus lateralis 
Латералдык бүрыш 
Латеральный угол

8 Fossa infraspinata  
Қылканастылык шүнкыр 
Подостная ямка

90





1 Extrem itas sternalis 3 E xtrem itas acrom ialis
Төстік шет Иықтың өсінділік шет
Грудинный конец Акромиальный конец

2 Facies articularis sternalis
Төстік буындык бет 
Грудинная суставная 
поверхность

Ә  - төменнен карагандагы  корінісі

43 - сурет. Бұғана

А - жогарыдан қарагандаі ы коріпісі

1 E xtrem itas sternalis
Төстік шет 
Г рудинный конец

2 Facies articularis sternalis 
Тостік буындык бет
Грудинная суставная 
поверхность

3 Im pressio ligam entum  
costoclavicularis 
Қабырға-бүғаналық байламның 
батыцкысы
Вдавление реберно- 
ключичной связки

4 Foram en nutricium
Қоректіктесік 
Питательное отверстие

5 Tuberculum  conoideum  
Конустәрізді өсінді 
Конусовидный бугорок

6 E xtrem itas acrom ialis 
Иықтыц өсінділік шет 
Акромиальный конец

7 Facies articularis acrom ialis 
Иыктык өсінділік буындык бет 
Акромиальная суставная 
поверхность

8 Linea trapezoidca  
Трапециятәрізді сызық 
Трапециевидная линия





44 - сурет. Токпан жілік (оң жақтық)

А -  алды нан, Ә - арты нан

1 C aput hum eri
Тоқпан жіліктіц басы 
Головка плечевой кости

2 Collum  anatom icum  
Анатомиялык мойын 
Анатомическая шейка

3 Tuberculum  m inus 
Кіші төмпешік 
Малый бугорок

4 Collum  chirurgicum  
Хирургиялык мойын 
Хирургическая шейка

5 Crista tuberculi m inoris 
Кіші төмпешіктің қыры 
Гребень малого бугорка

6 Facies anterior m edialis 
Алдьщғы медиалдық бет 
Медиальная передняя 
поверхность

7 Foram en nutricium  
Қоректік тесік 
Питательное отверстие

8 M argo m edialis 
Медиалдық жиек 
Медиальный край

9 Fossa coronoidea  
Тәждік шүңкыр 
Венечная ямка

10 Epicondylus m edialis 
Медиалдық айдариыкүсті 
Медиальный надмыщелок

11 Trochlea hum eri
Тоқпан жіліктің иыгыриыгы 
Блок плечевой кости

12 Capitulum  hum eri
Tокпан жілік айдариығының басы 
Г оловка мыщелка плечевой кости

13 Epicondylus lateralis 
Латералдык айдариықүсті 
Латеральный надмыщелок

а н д а ім  корінісі

Fossa radialis 
Қар жіліктік шүңқыр 
Лучевая ямка 
M argo lateralis 
Латералдык жиек 
Латеральный край 
Facies anterior laterialis 
Алдыңгы латералдык бет 
Латеральная передняя 
поверхность 
Tuberositas dcltoidea  
Дельтаторі зді бүдырмақ 
Дельтовидная бугристость 
Crista tuberculi m ajoris 
Үлкен төмпешікгің қыры 
Гребень большого бугорка 
Sulcus intertubercularis 
Төмпешікаралык жүлге 
Межбугорковая борозда 
Tuberculum  majus 
Үлкен төмпешік 
Большой бугорок 
Tuberculum majus 
Үлкен төмпешік 
Большой бугорок 
Sulcus nervi radialis 
Қар жіліктік жүйкенің жүлгесі 
Борозда лучевого нерва 
Fossa olecrani 
Шынтақтық өсіндінің 
шүнкыры
Ямка локтевого отростка 
Facies posterior  
Арткы бет 
Задняя поверхность 
Trochlea hum eri 
Тоқпан жіліктің иығырііығы 
Блок плечевой кости 
Sulcus nervi ulnaris 
Шынтақ жүйкеніц жүлгесі 
Борозда локтевого нерва

қарағ
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45 - сурет. Ш мнтақ жілік

А - алды нан қарагандагы  көрінісі

O lecranon
Шынтақтық өсінді 
Локтевой огросток 
Processus coronoideus 
Тождікөсінді 
Венечный отросток 
T uberositas ulnae  
Шынтақ жіліктің бұдырмағы 
Бугристость локтевой кости 
M argo anterior  
Алдыңғы жиек 
Передний край 
Facies anterior  
Алдыңғы бет 
Передняя поверхность

6 Processus styloideus
Бізтәрізді өсінді 
Шиловидный отросток

7 C aput ulnae 
Ш ынтақжіліктің басы 
Головка локтевой кости

8 M argo interosseus 
Сүйекаралык жиек 
Межкостный край

9 Incisura it I па ris 
Шынтактық тілік 
Локтевая вырезка

Ә  -  латералды қ ж агы наіі қарағандагы  корінісі

O lecranon
Шынтақтық өсінді 
Локтевой отросток 
Incisura trochlearis 
Шығыршықтық тілік 
Блоковидная вырезка 
Processus coronoideus 
Тәждікөсінді 
Венечный отросток 
Incisura radialis 
Қар жіліктік гілік 
Лучевая вырезка 
T uberositas ulnae  
Шынтақ жіліктің бұдырмағы 
Бугристость локтевой кости

6 M argo interosseus
Сүйекаралық жиек 
Межкостный край

7 Facies posterior  
Артқы бет 
Задняя поверхность

8 C ircum ferentia articularis 
Буындық айналма 
Суставная окружность '■

9 Processus styloideus 
Бізтәрізді өсінді 
Шиловидный отросток I

10 M argo posterior
Артқы жиек 
Задний край 

11 C rista ш. supinatoris
Сугтинатордын кьіры 
Г ребень супинатора





46 - сурет. Қар жілік

А - алдынан карагандагы көрінісі

C ircum ferentia articu laris
Буындық айналма 
Суставная окружность 
C aput radii 
Қар жіліктің басы 
Головка лучевой кости 
Collum  radii 
Қар жіліктің мойны 
Шейка лучевой кости 
Tuberositas radii 
Қар жіліктің бұдырмағы 
Бугристость лучевой кости 
M argo interosseus 
Сүйекаралық жиек 
Межкостный край

Ә  -  медиалды қ ж агы нан

C ircum ferentia articularis
Буындық айналма 
Суставная окружность 
C aput radii 
Қар жіліктіңбасы 
Головка лучевой кости 
Collum  radii 
Қар жіліктің мойны 
Шейка лучевой кости 
M argo interosseus 
Сүйекаралық жиек 
Межкостный край 
Facies posterior  
Артқы бет 
Задняя поверхность

6 Facies anterior
Алдыңғы бет 
Передняя поверхность

7 Processus styloideus 
Бізтәрізді өсінді 
Шиловидный отросток

8 M argo anterior 
Алдыңғы жиек 
Передний край

9 Foram en nutricium  
Қоректік тесік 
Питательное отверстие

(агы корінісі

6 Incisura ulnaris
Шынтақтық тілік 
Локтевая вырезка

7 Processus styloideus 
Бізтәрізді өсінді 
Шиловидный отросток

8 Facies anterior  
Алдыңғы бет 
Передняя поверхность

9 Tuberositas radii
Қар жіліктің бұдырмағы 
Бугристость лучевой кости





47 - сурет. Қ олбасы ны ц сүйсктері (оң жақгы к) 
А - алакап.ім к бет, Ә  - сырткы бет

1 C orpus phalangis 13 Os lunatum
Бунақтың денесі Жартыайторізді сүйек
Тело фаланги Полулунная кость

2 Basis phalangis 14 Os triquctrum
Бунақтың негізі Үшкырлы сүйек
Основание фаланги Трехгранная кость

3 C aput phalangis 15 Os pisiform e
Бунақтын басы Бүршақтәрізді сүйек
Головка фаланги Г ороховидная кость

4 Ossa sesam oidea 16 O s ham atum
Дәнтәрізді сүйектер Ілмектәрізді сүйек
Сесамовидные кости Крючковидная кость

5 C aput 17 Phalanx proxim alis
Бас Проксималдық бунақ
Головка Проксимальная фаланга

6 Os m etacarpale (1) 18 Phalanx media
Алақандық і сүйек Ортаңғы бунак
1 пястная кость Средняя фаланга

7 C orpus 19 Phalanx distalis
Дене Дисталдық бунак
Тело Дистальная фаланга

8 Basis 20 Tuberostitas phalangis distalis
Негіз Дисталдық бунақтың
Основание бүдырмагы

9 Os trapezoideum Бугристость дистальной
Трапециятәрізді сүйек фаланги
Трапециевидная кость 21 Os m etacarpale (V)

10 Os trapezium Алақандық V сүйек
Трапециялық сүйек V пястная кость
Кость-трапеция 22 Os triquetrum

11 Os scaphoideum Үшқырлы сүйек
Қайықтәрізді сүйек Трехгранная кость
Ладьевидная кость 23 Processus styloideus

12 Os capitatum Бізтәрізді өсінді
Басты сүйек Шиловидный отросток
Головчатая кость





- еурет. Жамбастык сүйек (оң жактык). Сыртынан карагандагы көрінісі

1 Os ilium
Мықындық сүйек 
Подвздошная кость

2 Linea glutea anterior  
Бөкселік алдыңғы сызық 
Передняя ягодичная линия

3 Labium  externum  
Сырткы ернеу 
Наружная губа

4 Linea interm edia  
Аралық сызық 
Промежуточная линия

5 Labium  internum  
Ішкі ернеу 
Внутренняя губа

6 Facies glutea  
Бөкселік бет 
Ягодичная поверхность

7 Spina iliaca anterior superior  
Мықындық сүйектің алдыңғы 
жоғаргы қылканы 
Верхняя передняя 
подвздошная ость

8 Spina iliaca anterior inferior  
Мықындық сүйектің алдыңғы 
төменгі кылқаны
Нижняя передняя 
подвздошная ость

9 Facies lunata  
Жартыайтәрізді беті 
Полулунная поверхность

10 Fossa acetabuli 
Үриықтык ойыстың шұнкыры 
Ямка вертлужной впадины

11 Ram us superior ossis pubis 
Қасағалық сүйектің жоғаргы 
тармагы
Верхняя ветвь лобковой кости

12 Crista obturatoria
Жапқыштық қыр 
Запирательный гребень

13 Tuberculum  pubicum
Қасагалық төмпешік 
Лобковый бугорок

14 O s pubis 
Қасағалық сүйек 
Лобковая кость

15 Ram us inferior ossis pubis 
Мыкындык сүйектің төменгі 
тармагы
Нижняя ветвь лобковой кости

16 Sulcus obturatorius  
Жапқыштык жүлге 
Запирательная борозда

17 Incisura acetabuli 
Ұриықтық ойыстың тілігі 
Вырезка вертлужной впадины

18 Foram en obturatorium  
Жапкыштык тесік 
Запирательное отверстие

19 Ram us ossis ischii 
Шонданайлык сүйектің 
тармагы
Ветвь седалищной кости

20 Os ischii 
Шонданайлык сүйек 
Седалищная кость

21 Tuber ischiadicum  
Шонданайлык темпе 
Седалищный бугор

22 C orpus ossis ischii 
Шонданайлык сүйектің денесі 
Тело седалищной кости

23 Incisura ischiadica m inor  
Шонданайлык кіші тілік 
Малая седалищная вырезка

24 Spina ischiadica  
Шонданайлык қылқан 
Седалищная ость

25 Linea glutea inferior  
Бөкселік төменгі сызык 
Нижняя ягодичная линия



26
^ріпа iliaca posterior inferior
Мықындық сүйектің арткы 
іөменгі қылқаны
Нижняя задняя подвздошная 
ость

27 Spina iliaca posterior superior
Мыкындық сүйектің артқы
жоғарғы кылқаны
Верхняя задняя подвздошная ость

28 Linea glutea posterior  
Бөкселік арткы сызык 
Задняя ягодичная линия



I

2

3

4

5

6

7

8

9
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49 - сурет. Жамбастық сүйек (он жақтық).
Медиалдык жагынан караі андагм корінісі

Fossa iliaca
Мықындық шүнкыр 
Подвздошная ямка 
T uberositas iliaca 
Мықындық бүдырмак 
Подвздошная бугристость 
Spina iliaca posterior superior  
Мыкындық сүйектің арткы 
жоғарғы қылқаны 
Верхняя задняя подвздошная 
ость
Facies auricularis
Құлақтәрізді бет 
Ушковидная поверхность 
Spina iliaca posterior inferior
Мықындық сүйектің арткы 
төменгі қылканы 
Нижняя задняя подвздошная 
ость
Incisura ischiadica m ajor
Шонданайлық үлкен тілік 
Большая седалищная вырезка 
Corpus ossis ischii 
Шонданайлык сүйектін денесі 
Тело седалищной кости 
Spina ischiadica  
Шонданайлык кылқан 
Седалищная ость 
Incisura ischiadica m inor  
Шонданайлык кіші тілік 
Малая седалищная вырезка 
Ram us ossis ischii 
Шонданайлык сүйектің 
тармағы
Ветвь седалищной кости 
Spina ischiadica  
Шонданайлык кылкан 
Седалищная ость 
Foram en obturatorium  
Жанқыштық тесік 
Запирательное отверстие

Ram us ossis ischii
Шонданайлык сүйекгің 
тармағы
Ветвь седалищной кости 
Ram us inferior ossis pubis
Мықындық сүйектің төменгі 
тармағы
Нижняя ветвь лобковой кости 
Facies sym physialis 
Симфиздік бет 
Симфизиальная поверхность 
O s pubis 
Қасағалық сүйек 
Лобковая кость 
Ram us superior ossis pubis 
Қасағалық сүйектің жоғарғы 
тармағы
Верхняя ветвь лобковой кости 
Pecten ossis pubis 
Қасағалык сүйектің қыры 
Гребень лобковой кости 
Em inentia iliopubica  
Мыкын-қасағалык томпак 
Подвздошно-лобковое 
возвышение
Spina iliaca anterior inferior
Мыкындык сүйектін алдыңғы 
төменгі кылканы 
Нижняя передняя подвздошная 
ость
Linea arcuata
Доғаторізді сызық 
Дугообразная линия 
Spina iliaca anterior superior
Мыкындык сүйектің алдынғы 
жоғарғы кылқаны 
Верхняя передняя подвздошная 
осп.
Crista iliaca
Мыкындык кыр 
Подвздошный гребень

13

14
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23
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24 Fossa iliaca 
Мықындык шүңқыр 
Подвздошная ямка

25 Os ilium
Мықындык сүйек 
Подвздошная кость



50 - сурег. Сүйектік жамбастык аетау

Л - алды нан карагандагы  корінісі

Os sacrum
Сегізкөз 
Крестец 
Os ilium
Мыкындық сүйек 
Подвздошная кость 
A rticulatio  sacroiliaca
Сегізкөз-мықындық буын
Крестцово-подвздошный
сустав
Pelvis m inor
Кіші жамбастык астау
Малый таз
A cetabulum
Ұрпыктык ойыс
Вертлужная впадина

10

11

Foram en obturatorium
Жапкыштықтесік _ _  
Запирател ыюе отверстие , 1  
A ngulus subpubicus 
Қасаағастылық бүрыш 
Подлобковый угол 
Os pubis 
Қасағалык сүйек 
Лобковая кость 
Os ischii
Шонданайлык сүйек 
Седалищная кость 
Linea term inalis 
Шскаралык сызық 
Пограничная линия 
Pelvis m ajor 
Үлкен жамбастык астау 
Большой таз

Ә  - арты нан карагандагы  көрінісі

Facies dorsalis
Аркалық бет 
Дорсальная поверхность 
C ris ta  iliaca 
Мыкындық қыр 
Подвздошный гребень 
Os ilium
Мықындық сүйек 
Подвздошная кость 
Os ischii
Шонданайлык сүйек 
Седалищная кость 
Os pubis 
Қасағалық сүйек 
Лобковая кость

6 A ngulus subpub icus
Қасагаастылык бүрыш 
Подлобковый угол

7 Os coccygis 
Қүйымшақ 
Копчик

8 Foram en o b tu ra t orium  
Жапкыштық тесік 
Запирательное отверстие

9 Spina ischiadica 
Шонданайлык кылкан 
Седалищная ость
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51- сурет. Ортан жілік

А - a,i n.шли, Ә - артынан карагандагы корінісі

Trochanter m ajor
Үлксн үриык 
Большой вертел 
C aput ossis fem oris 
Ортан жіліктің басы 
Головка бедренной кости 
Fovea capitis ossis fem oris 
Ортан жілік басының шүнкыры 
Ямка головки бедренной кости 
Collum  ossis fem oris 
Ортан жіліктің мойны 
Шейка бедренной кости 
Linea intertrochanterica  
Ұриықаралык сызық 
Межвертельная линия 
T rochanter m inor 
Кіші үрнык 
Малый вертел 
Facies anterior  
Алдыңғы бет 
Передняя поверхность 
Epicondylus m edialis 
Медиалдык айдариыкүсті 
Медиальный надмыщелок 
C ondylus m edialis 
Медиалдык айдаршык 
Медиальный мыщелок 
Facies patellaris 
Тізелік тобықтық бет 
Надколениковая поверхность 
C ondylus lateralis 
Латералдык айдариык 
Латеральный мыщелок 
Epicondylus lateralis 
Латералдык айдарпыкүсті 
Латеральный надмыщелок

13 Trochanter m ajor
Үлкен үршык 
Большой вертел

14 Tuberositas glutea  
Бөкселік бүдырмак 
Ягодичная бугристость

15 Labium  laterale  
Латералдык ернеу 
Латеральная губа

16 C orpus ossis fem oris 
Ортан жіліктің денесі 
Тело бедренной кости І

17 Kacies poplitea  
Тақымдық бет 
Подколенная поверхность

18 Fossa intercondylaris  
Айдариыкаралық шүңқыр 
Межмыщелковая ямка

19 Tuberculum  adductorium  
Әкелетін томпешік 
Приводящий бугорок

20 Labium  m ediale 
Медиалдык ернеу 
Медиальная губа

21 Linea pectinea  
Қырлық сызык 
Гребенчатая линия

22 Crista intertrochanterica  
Ұрііықаралык кыр 
Межвертельный гребень





52 - сурет. Сирақтыц сүйектері (оң жақтық).
Алдынам карагандагы көрінісі

1 E m inentia intercondvlaris 9 M alleolus m edialis
Айдарпықаралық томпақ Медиалдык толарсак
Мсжмыщелковое возвышение Медиальная лодыжка

2 C ondylus m edialis 10 M alleolus lateralis
Медиалдык айдариык Латералдык толарсак
Медиальный мыщелок Латеральная лодыжка

3 Tuberositas tibiae 11 M argo interosseus
Асықты жіліктін бұдырмағы Сүйекаралық жиек
Буг ристость большеберцовой Межкостный край
кости 12 M argo anterior

4 Tibia Алдыңғы жиек
Асықты жілік Передний край
Большеберцовая кость 13 M agro lateralis

5 M argo interosseus Латералдык жиек
Сүйекаралық жиек Латеральный край
Межкостная поверхность 14 Fibula

6 Facies lateralis Кіші жілік
Латералдық бет Малоберцовая кость
Латеральная поверхность 15 Caput fibulae
Латералдық бет Кіші жіліктің басы

7 M argo anterior Головка малоберцовой кости
Алдыңғы жиек 16 Apex capitis fibulae
Передний край Кіші жілік басыныц ұііы

8 Facies m edialis Верхушка головки
Медиалдык бет малоберцовой кости
Медиальная поверхность 17 C ondylus lateralis

Латералдык айдарцық
Латеральный мыщелок





54 - сурет. А яқ басм ны ц сүйектері (он жақтық). 
Ж оі ары даи карагап.іаі ы көрінісі

1 C alcaneus 11 Basis phalangis
Өкшелік сүйек Бақайшақтың нсгізі
Пяточная кость Основание фаланги

2 Talus 12 Phalanx proxim alis
Асық сүйек Проксималдык бақайшақ
Таранная кость Проксимальная фаланга

3 Os naviculare 13 Phalanx distalis
Қайыктәрізді сүйек Дисталдық бақайшак
Ладьевидная кость Дистальная фаланга

4 Os cuneiform e laterale 14 Tuberositas phalangis distalis
Сынатәрізді латералдык сүйек Дисталдыкбақайшақтың
Латеральная клиновидная төмпешігі
кость Бугристость дистальной

5 Os cuneiform e interm edium фаланги
Сынатәрізді аралык сүйек 15 Phalanx distalis
Промежуточная клиновидная Дисталдык бакайшақ
кость Дистальная фаланга

6 Os cuneiform e m ediale 16 Phalanx media
Сынатөрізді медиалдык сүйек Ортаңғы бақайшак
Медиальная клиновидная Средняя фаланга
кость 17 Phalanx proxim alis

7 Basis Проксималдык бақайшак
Негіз Проксимальная фаланга
Основание 18 Tuberositas ossis m etatarsalis

8 Os m etatarsalis 1 (quinti (V)]
T абандық I сүйек Табандық V сүйектін
I плюсневая кость бүдырмағы

9 Os m etatarsale II Бугристость
Табандық II сүйек V плюсневой кости
II плюсневая кость 19 Os cuboideum

10 C aput Текшелік сүйек
Бас Кубовидная кость
Головка 20 Trochlea tali

Асык сүйектің иыгырпығы
Блок таранной кости





55 - сурет. Аяқ басының сүйектері (оң жақтық).
Астынан карагандаі ы көрінісі

1 Tuber calcanei 12 Tuberositas ossis m etatarsalis
Өкшелік темпе Iprimi (I)|
Бугор пяточной кости Табандық I сүйектің

2 C alcaneus бүдырмагы
Өкшелік сүйек Бугристость I плюсневой кости
Пяточная кость 13 Os cuneiform e mediate

3 Os cuboideum Сынатәрізді медиалдық сүйек
Текшелік сүйек Медиальная клиновидная
Кубовидная кость кость

4 Tuberositas ossis m etatarsalis 14 Os cuneiform e interm edium
[quinti (V )| Сынатәрізді аралық сүйек
Табандык V сүйектің Промежуточная клиновидная
бүдырмағы кость
Бугристость V плюсневой 15 Os cuneiform e laterale
кости Сынатәрізді латералдық сүйек

5 Os m etatarsale V Латеральная клиновидная
Табандык V сүйек кость
V плюсневая кость 16 Os scaphoideum

6 C aput Қайықтәрізді сүйек
Бас Ладьевидная кость
Головка 17 Talus

7 Phalanx proxiraalis Асық сүйек
Проксималдық бакайшак Таранная кость
Проксимальная фаланга 18 Sustentaculum  tali

8 Phalanx m edia Асықтың тірегі
Ортаңғы бакайшак Опора таранной кости
Средняя фаланга 19 Sulcus tendinis m. flexoris

9 Phalanx distalis hallucis longi
Дисталдық бакайшак Үлкен бакайды бүгетін үзын
Дистальная фаланга бүлшыкет сіңірінін жүлгесі

10 O ssa sesam oidea Борозда сухожилия длинного
Дәнтәрізді сүйектер сгибателя большого пальца
Сесамовидные кости стопы

11 Spatia interossea m etatarsi 20 Processus posterior tali
Табандық сүйекаралык Асык сүйектіц артқы өсіндісі
аралықтар Задний отросток таранной
Межкостные промежутки кости
плюсны





56 - сурет. О м ы р тқаларды н  қосы лы стары . Бүйірінен караган дагы  көрінісі, 
Белдік бөлігі, о м ы ртқал ы к  өзектін бір бөлігі аиіылі ан

1 L igam enta flava
Сары байламдар 
Желтые связки

2 L igam entum  longitudinale 
posterius
Бойлық арткы байлам 
Задняя продольная связка

3 Disci in tervertebrales 
Омырткааралық диск 
Межпозвоночные диски

4 Foram en in tervertebrale  
Омырткааралык тесік 
Межпозвоночное отверстие

5 L igam entum  longitudinale 
an terius
Бойлық алдыңғы байлам 
Передняя продольная связка

6 A rticulationes 
zygapophysiales 
Доға-осінділік буындар 
Дугоотростчатые суставы

7 L igam enta interspinalia 
Қылқанаралық байламдар 
Межостистые связки

8 L igam enta supraspinalia 
Қылқанүстілік байламдар 
Надостистые связки

57 - сурет. О м ы р тк аар ал ы к  диск пен доға-өсінділік буындар. 
Ж оғары дан  караған дагы  көрінісі. III және IV белдік ом ы ртқаларды ц  

арасы мен жүргізілген кесінді

1 A rticulationes 
zygapophysiales
Доға-өсінділік буындар 
Дугоотростчатые суставы

2 L igam entum  longitudinale 
posterius
Бойлык арткы байлам 
Задняя продольная связка

3 Nucleus pulposus 
Сілікпетәрізді ядро 
Студенистое ядро

4 L igam entum  longitudinale 
an terius
Бойлык алдынғы байлам 
Передняя продольная связка

5 A nnulus fibrosus
Талііықтық сақина 
Фиброзное кольцо

6 L igam enta flava 
Сары байламдар 
Желтые связки

7 Processus articu laris  inferior 
Буындықтөменгі өсінді 
Нижний суставной отросток

8 Processus articu laris  superior 
Буындык жоғарғы өсінді 
Верхний суставной отросток

9 L igam enta suprasp inalia  
Қылқанүстілік байламдар 
Надостистые связки





58 - сурет. О м м ртқалы к бағананы ң мойы нды к білігіндегі кы лқанүстілік  
байлам (ж елкелік байлам). Бүйірінен к ар а іан дагм  көрінісі.

1 M em brana atlanto- occipitalis 7 Vertebra prom inens (CVII)
anterior Шығыңқы омыртқа (CVII)
Ауыз омыртка-шүйделік Выступающий позвонок
алдыңғы жарғақ (CVII)
Передняя атлантозатылочная 8 Disci intervertebrales
мембрана Омыртқаралық диск

2 Atlas (C l) Межпозвоночные диски
Ауыз омыртқа (Атлант) (Cl) 9 Fovea costalis processus trans
Атлант (Cl) versus

3 Capsula articulationis atlanto Көлденец өсіндінің
axialis lateralis қабырғалык шұңкыры
Ауыз омыртқа-біліктік Реберная ямка поперечного ;
латералдык буынның капиығы отростка
Капсула латерального атланто 10 L igam enta supraspinalia
осевого сустава Қылқанүстілік байламдар

4 A rticulationes Надостистые связки
zygapophysiales 11 Ligam enta interspinalia
Доға-өсінділік буындар Қылканаралық байламдар
Дугоотростчатые суставы Межостистые связки

5 L igam entum  longitudinale 12 Ligam entum  nuchae
anterius Желкелік байлам
Бойлық алдыңғы байлам Выйная связка
Передняя продольная связка 13 M em brana atlantooccipitalis

6 C apsula art. zygapophysialis posterior
Доға-өсінділік буынның Ауыз омыртка-шүйделік артюл
қапшығы жарғак
Капсула дугоотростчатого Задняя атлантозатылочная
сустава мембрана





59 - сурет. М ойы нды қ ом ы рткалард ы н  және ш үйделік сүйектің 
буы ндары  мен байлам дары . А рты нан (ом ы ртқал м қ  өзек ж ағы нан) 

қ ар аган д а іы  көрінісі

1 L igam enta alaria 4
Қанаттөрізді байламдар 
Крыловидные связки

2 Fasc. longitudinales 5
Бойлык будалар
Продольные пучки

3 Os occipitale 
Шүйделік сүйек
Затылочная кость 6

A rticulatio  atlantooccipitalis
Ауыз омыртка-шүйделік буын 
Атлантозатылочный сустав 
L igam entum  cruciform e 
a tlan tis
Ауыз омыртканың 
кресттәрізді байламы 
Крестообразная связка атланта 
L igam entum  transversum  
atlan tis 
Ауыз омыртканың көлденең 
байламы
Поперечная связка атланта





60 - сурет. М ойы нды қ ом ы ртқаларды н ж әне ш үйделік сүйектің  
байламдары . Алды нан карагандаі ы көріиісі

M em brana atlanto- occipitalis  
anterior
Ауыз омыртқа-шүйделік 
алдыңғы жарғақ 
Передняя атлантозатылочная 
мембрана 
Atlas (C l)
Ауыз омыртқа (Атлант) (Cl) 
Атлант (Cl)
Ligam entum  longitudinale  
anterius
Бойлық алдынғы байлам 
Передняя продольная связка

Disci intervertebrales
Омыртқааралық диск 
Межпозвоночные диски 
A rticulatio atlantoaxilaris 
lateralis
Ауыз омыртқа біліктік 
латералдык буын 
Латеральный атлантоосевой 
сустав
A rticulatio  atlantooccipitalis
Ауыз омыртка-шүйделік буын 
Атлантозатылочный сустав 
Pars basilaris
Базилярлык болік 
Базилярная часть

61 - сурет. А уы з ом ы ртканы ц біліктік  ом ы ртқаны ң тісім ен қосы лы сы . 
Ж оғары дан қараі андагы  корінісі

Facies articularis posterior
Буындық артқы бет
Задняя суставная поверхность
Processus transverses
Көлденең өсінді
Поперечный отросток
D ens
Tic
Зуб

Fovea dentis
Тістік шүңқыр 
Ямка зуба
Facies articularis anterior
Буындык алдыңғы бет 
Передняя суставная 
поверхность
Ligam entum  transversum  
atlantis
Ауыз омыртқаның көлденен 
байламы
Поперечная связка атланта





62 - сурет. А уы з ом ы ртканы н ж ән е біліктік ом ы ртқаны н байлам дары  Med 
буы ндары . Іш інен ж әне арты нан карагандағы  көрінісі

1 A rticulatio atlantooccipitalis
Ауыз омыртқа-шүйделік буын 
Атлантозатылочный сустав

2 Arcus posterior atlantis 
Артқы доға
Задняя дуга атланта

3 A rticulatio atlantoaxiiaris 
lateralis
Ауыз омыртқа-біліктік 
латералдық буын 
Латеральный атлантоосевой 
сустав

4 Facies articularis posterior
Буындық арткы бет 
Задняя суставная поверхность

5 Axis (CII)
Біліктік омыргқа (СП)
Осевой позвонок (СІІ)

6 C apsula articularis art. atlan
to axialis
Ауыз омыртқа-біліктік 
латералдык буынның қапиығьі 
Суставная капсула латераль-1 
ного атланто-осевого сустава

7 C apsula articularis art. atlan 
tooccipitalis
Ауыз омыртка-шүйделік 
буынның капіхығы 
Суставная капсула атланто- 1 
затылочного сустава

8 Ligam entum  alare 
Қанаттәрізді байлам 
Крыловидная связка

9 Ligam entum  apicis dentis 
Tic ұшының байламы 
Связка верхушки зуба

63 - сурет. Төм енгі ж агм нда ар гкм колденеи байламга ауы скан  
ж амы лгы лы к ж аргак

1 Clivus
Ылди
Скат

2 C analis hypoglossalis
Тіластылыкөзек 
Подъязычный канал

3 C apsula articularis 
Буындық капішк 
Суставная капсула

4 A rticulatio zygapophyzyalis 
Доға-өсінділік буын 
Дугоотростчатый сустав

5 Ligam entum  longitudinale  
posterius
Бойлык арткы байлам 
Задняя продольная связка

6 A rticulatio atlantoaxiiaris 
lateralis
Ауыз омыртқа-біліктік 
латералдык буын
Латеральный атлантоосевой 
сустав

7 Dens 
Tic 
Зуб





64 - сурет. Қабырғалардыц омыртқалык багама және төспен қосылуы
1 Processus transversus

Көлденең өсінді 
Поперечный отросток

2 A rticulatio costotransversaria  
Қабырға-көлденеңдік буын 
Реберно-поперечный сустав

3 A ngulus costae  
Қабырғаның бүрыііы 
Угол ребра

4 C orpus costae  
Қабырғаның денесі 
Тело ребра

5 C apsula a r ticu la r is '
Буындық капиык 
Суставная капсула

10

Ligam entum  sternocostalia  
radiata
Төс-қабырғалық тарамдалған 
байламдар
Лучистые грудино-реберные 
связки
C orpus sterni
Төстің денесі 
Тело грудины 
M em brana sterni 
Төстік жарғақ 
Мембрана грудины 
C arilago costalis 
Қабырганың шеміршегі 
Хрящ ребра
Ligam entum  capitis costae 
radiatum
Қабырга басының 
тарамдалган байламы 
Лучистая связка головки 
ребра

65 - сурет. Қ абм рға-ом м ртқалы қ буы ндар. Қ абы рға басы ны н жопе 
қабы рга-көлденеңдік  буы ндар

1 Ligam entum  capitis costae  
radiatum
Қабырға басының 
тарамдалған байламы 
Лучистая связка головки 
ребра

2 Corpus vertebrae (vertebrale)
Омыртқаның денесі 
Тело позвонка

3 A rticulatio capitis costae  
Қабырға басының буыны 
Сустав головки ребра

4 Collum  costae  
Қабырганың мойны 
Шейка ребра

5 Ligam entum  
costotransversarium  
Қабырга-көлденеңдік байлам 
Реберно-поперечная связка

6 A rticulatio costotransversaria  
Қабырга-көлденеңдік буын 
Реберно-поперечный сустав

7 Processus transversus 
Көлденең өсінді 
Поперечный отросток

8 Foram en vertebrale  
Омыртқалык тесік 
Позвоночное отверстие

9 Processus spinosus  
Қылқандық өсінді 
Остистый отросток

10 Arcus vertebrae  
Омыртқаның доғасы 
Дуга позвонка

11 Processus articularis su p e n °r 
Буындык жогаргы өсінді 
Верхний суставной отросток

12 L igam entum  
costotransversarium  laterale 
Қабырга-көлденеңдік 
латералдык байлам 
Латеральная реберно- 
поперечная связка





66 - сурет. Қ абы рға-көлденендік  буы ндар. Қ абы рғалар бастары ны ң  
тарам далған байлам дары . Бүйірінен к араіандагы  көрінісі

1 Fovea costalis superior
Қабырғалык жоғаргы шұнкыр 
Верхняя реберная ямка

2 Processus articularis superior  
Буындык жоғарғы өсінді 
Верхний суставной отросток

3 Fovea costalis processus trans 
versus
Көлденең өсіндінің 
қабырғалык шұңқыры 
Реберная ямка поперечного 
отростка

4 L igam enta intertransversaria  
Көлдененаралык байламдар 
Межпоперечные связки

5 Ligam entum  capitis costae  
radiatum
Қабырға басының 
тарамдалған байламы 
Лучистая связка головки ребра

10

Foram en costotransversarium
Қабырға-көлденеңдік т е с іі^ ^  
Реберно-поперечное 
отверстие 
L igam entum  
ostotransversarium  superius 
Қабырға-көлденеңдік 
жоғарғы байлам 
Верхняя реберно-поперечна 
связка
Ligam entum  supraspinale
Қылканүстілік байлам 
Надостная связка 
Ligam entum  longitudinale 
anterius Щ!щ
Бойлык алдыңғы байлам ; 
Передняя продольная связка 
Disci intervertebrales
Омыртқааралык диск 
Межпозвоночные диски

67 - сурет. Қ абы рга-квлденендік  буы нны н вайлам дары . Арты нан  
қарағандағы  корінісі

L igam entum
ostotransversarium
Қабырға-көлденеңдік байлам 
Реберно-поперечная связка 
L igam entum  supraspinale  
Қылканүстілік байлам 
Надостная связка 
L igam enta flava 
Сары байламдар 
Желтые связки 
L igam entum
ostotransversarium  superius
Қабырға-көлденеңдік
жоғарғы байлам
Верхняя реберно-поперечная

Ligam enta intertransversaria
Көлденсңаралык байламдар J 
Межпоперечные связки 
M em brana intercostalis 
interna
Қабырғааралык ішкі жарғак Я 
Внутренняя межреберная 
мембрана 
Ligam entum
ostotransversarium  laterale
Қабырға-көлденендік 
латералдык байлам 
Латеральная реберно- 
поперечная связка

12S





68 - cyper. Қ абы ргаларды ц төспен косы лы стары .

1 L igam entum  6 
sternoclaviculare an terius
Төс-бұғаналық алдыңғы 
байлам 7
Передняя грудино-ключичная 
связка

2 L igam entum  interclaviculare
Бұғанааралық байлам g
Межключичная связка

3 Synchondrosis 
m anubriosternalis
Төс тұткасының шеміршектік 
қосылысы
Синхондроз рукоятки
грудины ^

4 L igam entum  sternocostale 
in traa rticu la
Төс-қабырғалық буынішілік 10
байлам
Внутрисуставная грудино- 
реберная связка

5 A rticulationes sternocostales 11
Төс-кабырғалық буындар 
Грудино-реберные суставы

A rticulationes interchondraf
Шеміршекаралық буындарГ 
Межхрящевые суставы : 
L igam enta costoxiphoidea 
Қабырға-ссмсертәрізді 
байламдар 
Реберно-мечевидные с в я з к е  
L igam entum  ste rnoeosta lia fl 
rad ia ta
Төс-қабырі алық тарамдапғмі
байламдар
Лучистые грудино-реберные 
связки
M em brana sterni
Төстік жарғак 
Мембрана грудины 
M em brana intercostalis externa
Қабыргаралык сырткы жарғак 
Наружная межреберная 
мембрана
Ligam entum  costoclaviculare
Қабырі а-оүі аналық байлам j  
Рсбсрио-ключичная связка Щ





69 - сурет. Қ абм рі алардм н ж әне ом м рткаларды ц  
буы ндары  мен байлам дары .

Арты нан карагандагы  корінісі

1 Ligam entum  
ostotransversarium  laterale
Қабырға-көлденеңдік 
латералдық байлам 
Латеральная реберно- 
поперечная связка

2 M em biana intereostalis 
interna
Қабырғааралық ішкі жарғақ 
Внутренняя межреберная 
мембрана

3 M useuli intercostales externi
Қабырғааралық сыртқы 
бұлшықеттер 
Наружные межреберные 
мышцы

L igam enta intertransversaria ■
Көлденецаралық байламдарj 
Межпоперечные связки 
Ligam entum  
ostotransversarium  laterale
Қабырка-колденеңцік 
латералдык байлам 
Латеральная реберно- 
поперечная связка 
Lig. flavum  
Сары байлам 
Желтая связка 
Ligam entum  supraspinale  
Қылканүстілік байлам 
Надостная связка

132





70 - сурет. Төс-бүғаналы к буы н. А лды нан карагандағы  көрінісі. 
О ң ж акты к буып ф ронталды к жазыктыкта аіііылган

Discus articularis
Буындық диск 
Суставной диск 
Ligam entum  interclaviculare  
Бүғанааралық байлам 
Межключичная связка 
L igam entum
sternoclaviculare anterius
Төс-бұғаналық алдыңғы 
байлам
Передняя грудино-ключичная 
связка

4 C lavicula  
Бүғана 
Ключица

5 Ligam entum  costoclavicular
Қабырға-бұғаналық байлам 
Реберно-ключичная связка

6 C osta 1
1 кабырға 
1 ребро

7 M anubrium  sterni 
Төстің тұтқасы 
Рукоятка грудины

71 - сурет. Ж ауы ры нны н менш ікті байлам дары  (он жактык). 
А лды наи қ арағандаіы  көрінісі

Ligam entum  coracoacrom iale
Құстұмсык-иықтык өсінділік 
байлам
Клювовидно-акромиальная
связка
A rticu latio
acrom ioclavicu laris
Иықтық өсінді-бұғаналық 
буын
Акромиально-ключичный
сустав
L igam entum  trapezoideum
Трапециятәрізді байлам 
Трапециевидная связка 
L igam entum  conoideum  
Конустәрізді байлам 
Коническая связка 
E xtrem itas acrom ialis 
Иықтың өсінділік шет 
Акромиальный конец

6 Processus coracoideus
Қүстүмсықтөрізді өсінді 
Клювовидный отросток

7 Ligam entum  transversum  
scapule superius 
Жауырынның көлденен 
жоғарғы байламы 
Верхняя поперечная связка 
лопатки

8 Scapula  
Жауырын 
Лопатка

9 Labruni articularis 
Буындык ернеу 
Суставная губа

10 C avitas glenoidalis 
Буындык ойыс 
Суставная впадина

11 Acrom ion  
Иықтық өсінді





72 - сурет. О ц ж ақты қ иы қіы к буы н. Буын ф ронталды қ к е с ін д ім е н  
аиіы.и ам. А лды наи караі ан д а іы  көрінісі

1 C'apsula articularis
Буындық капиық 
Суставная капсула

2 A crom ion  
Иықтық өсінді 
Акромион

3 Ligam entum  transversum  
scapule supcrius 
Жауырынның көлденең 
жоғарғы байламы 
Верхняя поперечная связка 
лопатки

4 Scapula  
Жауырын 
Лопатка

5 C avitas articulare
Буындык қуыс 
Суставная полость

6 C'apsula articularis 
Буындык капцық 
Суставная капсула

7 Tendo m. bicipitis brachii 
(caput longum )
Иықтық екібасты бүлиықет-! 
тің ұзын басының сіцірі 
Сухожилие длинной головк% 
двуглавой мышцы плеча

8 C aput liuineri 
Токпан жіліктін басы 
Головка плечевой кости

3 - сурег. Он ж акты к иыктык буы н. Буы мнм ц камни,и м мен байламдары  
алы нған. А лды нан қарагандагы  көрімісі

Ligam entum  coracohum erale
Қүстүмсык-токпан жіліктік 
байлам
Клювовидно-плечевая связка 
Ligam entum  coracoacrom iale
Қүстүмсык-иықтық өсінділік 
байлам
Клювовидно-акромиальная
связка
Processus coracoideus
Қүстүмсықтәрізді өсінді
Клювовидный отросток
Scapula
Жауырын
Лопатка
C apsula articularis
Буындык капньк 
Суставная капсула

H um erus
Тоқпан жілік JJi - -Я 
Плечевая кость \^ :
Tendo m. bicipitis brachii 
(caput longum )
Иыктық екібаеты бүлиыкет- 
гің үзын басының сіңірі 
Сухожилие длинной головки 
двуглавой мышцы плеча 
Tendo m. subscapularis 
Жауырынастылык 
бүлиықетгіц сіңірі
Сухожилие подлопаточной
мышцы
Acrom ion
Иықтық өсінді 
Акромион

J





74 - сурет. Он ж акты к інынтактык буы н (алды нан аінылган) жэне 
білектік  ж аргак

H um erus 8
Тоқпан жілік 
Плечевая кость
Capsula articularis 9
Буындык қапііық 
Суставная капсула
L igam entum  collaterale 10
ulnare
ШынтаКтың коллатералдык 
байламы
Локтевая коллатеральная
связка 11
Trochlea hum eri
Токпан жіліктің иығырнығы
Блок плечевой кости
Cavitas articulare
Буындык куыс 12
Суставная полость
Ulna
Шынтақ жілік 13
Локтевая кость 
M em brana interossea  
antebrachii
Білектің сүйекаралық жарғағы 
Межкостная перепонка 
предплечья

Radius
Қар жілік 
Лучевая кость 
Chorda ohliqua
Қиғаш хорда Д |
Косая хорда 
Tendo
11ыкгын екібасты бүлпыкетінцИ 
сіңірі (кесілген)
Сухожилие двуглавой мышцьИ 
плеча (отрезано)
L igam entum  annulare (anu 1 
lare) radii
Қар жіліктің сакиналық 
байламы
Кольцевая связка лучевой кости■
C aput radii
Қар жіліктіц басы
Головка лучевой кости
C apitulum  hum eri
Тоқиан жілік айдапшыгыныяД
басы
Головка мыщелка плечевой ,





5 - сурет. Он ж ақты қ токпан-ш ы нтак ж іл іктік  буы н. С а г и т т а л д ы қ  
кесіндімен аш ылган. М едиалды к ж ағы нан караі аіідаі м  к ө р ін іс і

6 RadiusH um erus
Тоқпан жілік 
Плечевая кость 
Cavitas articulare  
Буындық куыс 
Суставная полость 
C apsula articularis 
Буындық қапііык 
Суставная капсула 
O lecranon  
ІІІынтактык өсіндісі 
Локтевой отросток 
Ulna
Шынтақ жілік 
Локтевая кость

Қар жілік 
Лучевая кость 
Processus coronoideus 
Тәждік өсінді 
Венечный отросток 
C artilago articularis 
Буындык шеміршек 
Суставный хрящ 
Trochlea hum eri 
Тоқпан жіліктің ііығырцығы 
Блок плечевой кости

сурет. Он ж акты к шынтактык буы ннм ц капшыгы мен байламдары

C apsula articularis
Буындық қапнык 
Суставная капсула 
L igam entum  collaterale  
ulnare
Шынтақтың коллатералдық 
байламы
Локтевая коллатеральная 
связка
Chorda obliqua
Қиғаш хорда 
Косая хорда 
Ulna
Шынтақ жілік 
Локтевая кость 
Radius 
Қар жілік 
Лучевая кость

Tendo bicitis brachii
Иықтың екібасты бүлиыкетініц| 
сіңірі (кесілген)
Сухожилие двуглавой мышцы 
плеча (отрезано)
Ligam entum  annulare radii 
Қар жіліктің сақиналық 
байламы
Кольцевая связка лучевой 
кости
Ligam entum  collaterale  
radiale
Қар ж іл ік т ің  коллатералды к
байламы
Лучевая коллатеральная 
связка 
H um erus
Тоқпан жілік 
Плечевая кость





77 - сурет. Қ олбасм ны ң ф ронта ідык кесіндісіндегі қар ж ілік-ш ы нтакі 
дисталды қ, кар ж іл ік-білезіктік  ж әне білезікаралы қ буындар

1 O ssa m etacarpi 
(m etacarpalia) (1I-V) 
Алакандық II-V сүйектері 
II-V пястные кости

2 L igam enta m etacarpea  
interossea
Алакандык сүйекаралық 
байламдар
Межкостные пястные связки

3 A rticu lationes carpom etacar  
peae
Білезік-алақандық буындар 
Запястно-пястные суставы

4 A rticulatio carpom etacarpea  
policis
Басбармақтын білезік- 
алакандық буыны 
Запястно-пястный сустав 
большого пальца кисти

5 Os trapezium  
Трапециялық сүйек 
Кость-трапеция

6 Os trapezoideum  
Трапециятәрізді сүйек 
Трапециевидная кость

7 A rticulatio m ediocarpea  
Білезіктің орталық буыны 
Среднезапястный сустав

8 Os capitatum  
Басты сүйек 
Головчатая кость

9 Os naviculare  
Қайыктәрізді сүйек 
Ладьевидная кость

11 A rticulatio  radiocarpea  
Қар жілік-білезіктік буын 
Лучезапястный сустав

12 Os lunatum
Жаргыайтәрізді сүйек 
Полулунная кость

13 Radius 
Қар жілік 
Лучевая кость

14 Recessus sacciform is 
Қаптәрізді үңғыл 
Мешкообразное углублеі^

15 Ulna 
Шынтақ жілік 
Локтевая кость

16 A rticulatio radioulnaris f 
distalis
Қар жілік-шынтақтык } 
дисталдық буын 
Дистальный лучелоктевой 
сустав

17 Discus articularis 
Буындык диск 
Суставной диск

18 L iggam enta intercarpea  
interossea
Білезіктің сүйекаралық |  
байламдары
Межкостные межзапястные
связки

19 Os triquetrum
Үшқырлы сүйек 
Трехгранная кость 

10 A rticulationes intercarpe*e
Білезікаралық буындар 
Межзапястные суставы

20 Os ham atum
Глмекгәрізді сүйек 
Крючковидная кость





78 - сурет. Қол басыиың кар жіліктік-білезіктік және басқа да
байламдарм. Алақандмқ бет

1 Radius
Қар жілік 
Лучевая кость

2 M em brana interossea 
antebrachii
Білектің сүйекаралык жарғағы 
Межкостная перепонка предплечья

3 Ulna 
Шынтақ жілік 
Локтевая кость

4 Articulatio radioulnaris 
distalis
Қар жілік-иынтактык 
дисталдық буын
Дистальный лучелоктевой сустав

5 Ligamentum collaterale carpi 
ulnare
Білезіктің иынтақтың жанама 
байламы
Локтевая коллатеральная 
связка запястья

6 Ligamentum pisohamatum  
Бүршақ-ілмектік байлам 
Гороховидно-крючковая связка

7 Ligamentum  
pisometacarpeum  
Бүршак-алакандық сүйектік байлам 
Гороховидно-пястная связка

8 Hamulus ossis hamati 
Ілмектәрізді сүйектін ілмегі 
Крючок крючковидной кости

9 Ligamenta carpometacarpea 
palmaria
Білезік-алакандық байламдар 
Ладонные запястно-пястные связки

10 Ligamenta metacarpea 
palmaria
Алакандық сүйектердің 
алақандык байламдары 
Ладонные пястные связки

11 Ligamenta metacarpeum  
transversum profundum  
Алақандық сүйектерінің терең 
көлденең байламдары 
Глубокая поперечная пястная связка

12 Articulationes metacarpopha 
langcae
Алақандык сүйектік- 
бақайшактык буындар 
Пястно-фаланговые суставы

13 Vagina fibrosae digitorum man*' 
Саусактардың талиьктық кынаптІ^И 
Фиброзные влагалища
пальцев кисти

14 Articulationes 
interphalangeae manus
Қо л бас ьш ы ң бақай ш акаралық ■  
буындар
Мсжфаланговые суставы кисти ■

15 Tendo m. Ilexoris digitorum 
profundi
Саусақтарды бүгетін терең 
бұлиықеттің сіңірі 
Сухожилие мышцы глубокого 1 
сгибателя пальцев

16 Tendo m. Ilexoris digitorum 
superficialis
Саусактарды бүгетін беткей 
бұлиыкеттің сіңірі 
Сухожилие мышцы поверх 
ностного сгибателя пальцев

17 Ligamenta collateralia 
Жанама байламдар 
Коллатеральные связки

18 Articulatio carpometacarpea police 
Басбармақтың білезік- 
алакандық буыны 
Запястно-пястный сустав 
большого пальца кисти

19 Os capitatum 
Басты сүйек 
Головчатая кость

20 Ligamentum carpi radiatum  
Білезіктік тарамдалған 
байлам
Лучистая связка запястья _

21 Ligamentum collaterale carpi rauia
Білезіктің қар жіліктік ж анама 
байламы
Лучевая коллатеральная 
связка запястья



Ligamentum radiocarpeum  
Palmare
Қар жіліктік-білезіктік 
алақандық байлам 
Ладонная лучезапястная 
связка

23 Os lunatum
Жартыайтәрізді сүйек 
Полулунная кость

■



79 - сурет. Қол басының кар жіліктік-білезіктік және баска да
байламдары. Сырткы бет

1 Ligam entum  collaterale carpi 9 C apsula articularis
radiale Буындық капиық
Білезіктің кар жіліктік жанама Суставная капсула
байламы 10 A rticulationes metacarpopha
Лучевая коллатеральная langeae
связка запястья Алакандык сүйектік-

2 O s scaphoideum бақайшақтык буындар
Қайықтәрізді сүйек Пястно-фаланговые суставы
Ладьевидная кость 11 Ligam enta m etacarpea

3 O s trapezium dorsalia
Трапециялық сүйек Алақандық сырткы байламдар
Кость-трапеция Тыльные пястные связки 1

4 A rticulatio  carpom etacarpea 12 L igam enta carpom etacarpea
policis dorsalia
Басбармақтың білезіктік- Білезіктік-алакандық сүйектік
алақандык буыны сырткы байламдар
Запястно-пястный сустав Тыльные запястно-пястные |
большого пальца кисти связки

5 Os trapezoideum 13 Os ham atum
Трапециятәрізді сүйек Ілмектәрізді сүйек
Трапециевидная кость Крючковидная кость

6 O s capitatum 14 Os triquetrum
Басты сүйек Үшқырлы сүйек
Головчатая кость Трехгранная кость

7 L igam enta collatcralia 15 Ligam entum  collaterale carpi
Жанама байламдар ulnare
Коллатеральные связки Білсзіктің иынтак жанама |

8 A rticu lationes байламы
interphalangeae m anus Локтевая коллатеральная
Қолбасының бақайіпақаралық связка запястья
буындар 16 Ligam entum  radiocarpeum
Межфаланговые суставы кисти dorsale

Қар жіліктік-білезіктік арткУІ
байламы
Тыльная лучезапястная связк*





80 - сурет. Жамбастык сүйек іср іін  космлүы
А -  алдыман карагандағы көрінісі

Ligamcntum anterior 
longissimus
Алдыңғы аса ұзын байлам 
Передняя длиннейшая связка 
Ligamcntum iliolumbalc 
Мықын-белдік байлам 
Подвздошно-поясничная связка 
Ligamenta sacroiliaca 
ventralia
Сегізкөз-мыкындык алдынғы 
байламдар
Вентральные крестцово- 
подвздошные связки 
Spina iliaca anterior inferior 
Мыкьіндык сүйектің алдыцғы 
томенгі қылқаны 
Нижняя передняя 
подвздошная ость 
Ligamcntum sacrococcygcum 
ventrale
Алдыңгы сегізкөз-қүйымшақ 
байламы
Вентральная крестцово- 
копчиковая связка 
Ligamcntum iliofemorale 
Мықын-ортан жіліктік байлам 
Подвздошно-бедренная связка 
Ligamentum pubofemorale 
Қасаға-ортан жіліктік байлам 
Лобково-бедренная связка

Ә -  артынан қараі

Ligamcntum iliolumbale
Мыкын-белдік байлам 
Подвздошно-поясничная связка 
Ligamenta sacroiliaca dorsalia 
Сегізкөз-мькындьк арікы байламаар 
Дорсальные крестцово- 
подвздошные связки 
Ligamcntum sacrospinale 
Сегізкөз-кылқандық байлам 
Крестцово-остистая связка

Symphysis pubica
Қасағалық симфиз 
Лобковый симфиз 
Membrana ohturatoria 
Жапкыштық жарғак 
Запирательная мембрана 
Caput ossis femoris 
Ортан жіліктің басы 
Головка бедренной кости 
Ligamcntum sacrotuberale 
Сегізкөз-томпелік байлам 
Крестцово-буі орная связка ]  
Ligamcntum sacro^pfnaTe^ Я  
Сегізкоз-кылқандық байлам ■  
Крестцово-остистая связка 1 
Foramen ischiadicum majus 1 
Шонданайлык үлкен тесік 
Большое седалищное отверстие 
Spina iliaca anterior superior 
Мыкындык сүйектіц алдыңғы 
жоғарғы кылканы 
Верхняя передняя 
подвздошная ость 
Crista iliaca 
Мыкындык кыр 
Подвздошный гребень 
Processus transverses verte 
brae lumbalc V 
Белдік V омыртқаныц 
колденең осіндісі 
Поперечный отросток V 
поясничного позвонка

корінісі

Foramen ischiadicum minus
Шонданайлык кіші тесік 
Малое седалищное о т в е р с т й в |  

Tuber ischiadicum
Шонданайлык томпе 
Седалищный бугор

8

9

10

11

12

13

14

15

16

андагы

4

5



Ligamcntum sacrococcygeum 
dorsale
<егііко'!-құйымшактык 
аркалык байлам 
Дорсальная крестцово- 
копчиковая связка 
Ligamentum sacrotuberale 

егізкөз-төмпелік байлам 
Кресгцово-бугорная связка 
ligam cntum  ischiofcmoralc 
I Ионданай-ортан жіліктік байлам 
f сдалиіцно-бедренная связка

10

11

Foramen ischiadicum majus
Шонданайлык үлкен тесік 
Большое седалищное отверстие 
Spina iliaca posterior superio r 
Мықындык сүйектін артқы 
жоғарғы кьілқаны 
Верхняя задняя подвздошная ость 
L igam enta suprasp inalia  
Қылканүстілік байламдар 
Надостистые связки

1-



ЗКӨ Ч- ^81 - сурет. Ж ам басіы к астауды ң сегізкөз-төм пелік ж әне сегізкөч- 
кь!лқандык байлам дары . Ж ам басты қ астауды ң сол ж ак ж арты сы  алы нғі 

Кіш і ж ам басты қ астауды н көлем дерінін сычықтары белгіленген

10

Foram en in terverteb ra le  11
Омыртқааралык тесік
Межпозвоночное отверстие
Lig. flavum  12
Сары байлам 
Желтая связка
L igam enta in terspinalia 13
Қылқанаралык байламдар
Межостистые связки
Ligam entum  suprasp inale  14
Қылканүстілік байлам 
Надостная связка
C analis sacralis 15
Сегізкөздік өзек 
Крестцовый канал 
Foram en ischiadicum  m ajus 
Шонданайлык үлкен тесік 16
Большое седалищное отверстие 
L igam entum  sacrospinale 
Сегізкөз-кылкандык байлам 17
Крестцово-остистая связка 
Foram en ischiadicum  m inus 
Шонданайлык кіші тесік 18
Малое седалищное отверстие 
L igam entum  sacrotuberale 
Сегізкөз-төмпелік байлам 
Крестцово-бугорная связка 
Diameter recta (выход из таза) 19
Тік диаметр (жамбастык 
астаудан иығаберіс)
Прямой диаметр (выход из таза) 2 0

Processus falciformis
Орактәрізді өсінді 
Серповидный отросток 
M em brana ob tu ratoria  
Жапқыштык жарғақ 
Запирательная мембрана 
Discus interpubicus 
Қасағааралық диск 
Межлобковый диск 
C analis ob tu ra to rius 
Жанкыштық өзек 
Запирательный канал 
Diam eter recta (полости таза 
Тік диаметр (жамбастьк астау 
куысыньщ)
Прямой диаметр (полости таза' 
C onjugate  diagonalis 
Диагоналдык конъюгата 
Конъюгата диагональная 
C onjugata  vera 
Шынайы конъюгата 
Конъюгата истинная 
Ligamentum sacmiliacum anterior 
Сегізкөз-мыкындық алдыңғЫ 
байлам
Передняя крестцово- 
подвздошная связка 
C onjugata anatom ica 
Анатомиялык конъюгата 
Анатомическая конъюгата |  
Prom ontorium  
Мүйіс 
Мыс

о





82 - сурет. Үрпіык буыны (оң жақтык).
Латералдық жағынан карагандағы көрінісі

Spina iliaca anterior superior 7
Мыкындық сүйектің алдыңғы 
жоғарғы қылқаны 
Верхняя передняя 
подвздошная ость 
M usculus gluteus m inim us 
Бөкселік кіші бүлиькет 8
Малая ягодичная мышца 
Spina iliaca anterior inferior  
Мықындық сүйектің алдыңғы 
төменгі қылқаны 9
Нижняя передняя 
подвздошная ость
M usculus rectus fem oris 10
Санның тік бүлшықеті 
Прямая мышца бедра 
Ligam entum  iliofem orale 11
Мыкын-ортан жіліктік байлам 
Подвздошно-бедренная связка 
Labrum  acetabulare 12
Үрпыктық ернеу 
Вертлужная губа

Ligam entum  transversum  
acetabuli
Ұрныктык ойыстың көлдснен 
байламы
Поперечная связка 
вертлужной впадины 
Kam us superior ossis pubis
Қасағалык сүйектіц жоғарғы 
тармағы
Верхняя вегвь лобковой кости 
C rista obturatoria  
Жапкыштық кз>ір 
Запирательный гребень 
M em brana obturatoria  
Жапкыштық жарғақ 
Запирательная мембрана 
Ligam entum  capitis femoris 
Ортан жілік басының байламы 
Связка головки бедренной кости 
Facies lunata 
Жартыайтәрізді бет 
Полулунная поверхность





83 - сурет. Үріш.ік буыны (оц жактық)
А -  аллынан караі анлаі ы көрінісі

Labrum  acetabulare
Үриықтық ернеу 
Вертлужная губа 
C aput ossis fem oris 
Ортан жіліктін басы 
Головка бедренной кости 
M usculus pectineus 
Қырлык бұлшықет 
Гребенчатая мышца 
L igam entum  pectineale  
Қырлык байлам 
Гребенчатая связка 
Tuberculum  pubicuni 
Қасағалык төмпешік 
Лобковый бугорок 
N ervus obturatorius (ram us 
anterior)
Жапкыштық жүйке (алдыңғы 
тармак)
Запирательный нерв 
(передняя ветвь)
N ervus obturatorius (ram us 
posterior)
Жапкыштык жүйке (артқы тармак) 
Запирательный нерв (задняя 
ветвь)
M usculus obturatorius externus
Сыртқы жапқыш бүлшыкеті 
Наружная запирательная 
мышца

9 Trochanter m inor
Кіші ұршык 
Малый вертел

10 Linea intertrochanterica  
Үршыкаралық сызық I 
Межвсртсльная линия

11 Trochanter m ajor 
Үлкен үршық 
Большой вертел

12 L igam entum  iIiо t'cmorale 1 
Мыкын-ортан жіліктік байлам 
Подвздошно-бедренная связяВ

13 M usculus rectus fcmoris 
Санның тік бұлшықеті 
Прямая мышца бедра

14 Spina iliaca anterior inferior 
Мыкындык сүйектіц алдыңғы 
томенгі кылканы
Нижняя передняя 
подвздошная ость

15 Spina iliaca anterior superior 
Мыкындык сүйектің алдынгы 
жоғарғы қылканы 
Верхняя передняя 
подвздошная ость

Ә  -  артм нан караі андагм  корінісі

M usculus rectus fem oris 
(caput reflexum )
Санның тік бұлшыкетінің 
қайырылған басы 
Загнутая головка прямой 
мышцы бедра 
Ligam entum  iliofem orale  
Мықын-ортан жіліктік байлам 
Подвздошно-бедренная связка

Ligam entum  ischiofem orale
Шонданай-ортан жіліктік 
байлам
Седалищно-бедренная связка
Trochanter m ajor
Үлкен үршық
Большой вертел
Zona orbicularis
Дөцгелек аймак
Круговая зона

154



C'olluin ossis fem oris
О ртан  жіліктің мойны 
Шенка бедренной кости 
Trochanter m inor 
К іш і үриық 
М алы й вертел 
M usculus psoas m ajo r 
Б елд ік  үлкен бүлиыкет 
Б ольш ая поясничная мыщца 
Bursa m. o b tu ra to rii in tern i 
Жапкьшпък ішкі бүлпькетпн кабы 
С у м ка  внутренней 
запирательной мышцы

10

11

M usculus ob tu ra to rius 
in ternus
Жапкыштык ішкі бүлшыкет 
Внутренняя запирательная 
мышца
Ligam entum  sacrospinale
Ссгізкөз-кылкандык байлам 
Крестцово-остистая связка



84 - сурет. Тізелік буын. Алдынан қарағандағы көрінісі.

Patella
Тізелік тобық 
Надколенник
R etinaculum  patellae Mediale
Тізелік тобыкты 
сүйемелдеуші медиалдық 
байлам
Медиальная поддерживающая 
связка надколенника 
L igam entum  c o lla te ra l tibiale 
Асықты жіліктік жанама байлам 
Большеберцовая 
коллатеральная связка 
L igam entum  patellae 
Тізелік тобықтық байлам 
Связка надколенника 
Tuberositas tibiae 
Асықты жіліктің бүдырмағы 
Бугристость большеберцовой 
кости
M em brana interossea cruris
Сирақтың сүйекаральк жарғағы 
Межкостная перепонка голени 
C apu t fibulae
Кіші жіліктіц басы 
Головка малоберцовой кости

8 L igam entum  capitis 
fibulae an terius
Кіші жілік басының алдыңғы
байламы
Передняя связка головки ■  
малоберцовой кости

9 L igam entum  c o lla te ra l ] 
fibulare
Кіші жіліктік жанама байлам 
Малоберцовая 
коллатеральная связка

10 R etinaculum  patellae laterale
'Гізслік тобыкты сүйемелдеу 
ші латералдык байлам 
Латеральная поддерживаю
щая связка надколенника 1

11 M usculus vastus lateralis 
Санның жалпақ латералдық 
бүлиықеті
Латеральная широкая мышпэ бедре

12 M usculus vastus medialis j
Санның жалпақ медиалдык Я  
бүлиықеті
Медиальная широкая мышца
бедра

13 Tendo m. quadricipitis femoris
Санның төртбаеты 
бұлшыкетініц сіцірі 
Сухожилие четырехглавои 
мыщцы бедра

14 M usculus articu laris g e n u s  
Тізенің буындык бүлиыкеті | 
Суставная мышца колена





• сурет. Тізелік буыпныц менисктері. Жогарыдап карагаидағы көр{Щ

1 L igam entum  patellae
Тізелік тобықтык байлам 
Связка надколенника

2 Bursa infrapatellaris profunda 
Тізелік тобыкастылық терең қап 
Глубокая поднадколеннико- 
вая сумка

3 Ligamentum transversum genus 
Тізенің көлденең байламы 
Поперечная связка колена

4 C apsula articu laris 
Буындык қагніык 
Суставная капсула

5 M eniscus lateralis 
Латералдық мениск 
Латеральный мениск

Ligam entum  c o lla te ra l 
fibulare
Кіші жіліктік жанама ба 
Малоберцовая коллатері 
льная связка

айлам

7 L igam entum  cruciatum  ■  
posterius
Кресттәрізді артқы б а й л Л  | 
Задняя крестообразная связка

8 M eniscus medialis 
Медиалдық мснинск 
Медиальный мениск

9 L igam entum  c o lla te ra l tibiale 
Асыкты жіліктік жанама ■  
байлам
Большеберцовая коллатераИ  
льная связка

10 L igam entum  cruciatum  
an terius
Кресттәрізді алдыңғы байлам 
Передняя крестообразная



1Е



86 - сурет. Т ізелік буы ш ім н  арткм  ж агы ндагы  баііламдар

1 Os fem oris 9 M usculus popliteus
Ортан жілік Тақымдық бүлиықет
Бедренная кость 1 Іодколепная мышца

2 M usculus p lan taris 10 П учки сухожилии rn. semi
Табандық бүлпыкет m em branosi
Подошвенная мышца Жарі ылай жаргактық

3 C ap u t laterale бүлііыкеітіц сіцірінің будаііры
Латералдық бас Пучки сухожилия п олуп е^В
Латеральная головка пончатоіі мышцы

4 Ligamentum popliteum arcuatum 11 Ligam entum  popliteum
Тақымдык доғатәрізді байлам obliquum
Дугообразная подколенная Тақымдық киғаш байлам 1
связка Косая подколенная связка X

5 Ligam entum  c o lla te ra l 12 M usculus semimembranosus
fibulare Жартылай жаргактық бүлиьқет
Кіші жіліктік жанама байлам Полупсрспончатая мышца І
Малоберцовая коллатераль - 13 Ligam entum  collatcrale tibiale
ная связка Лсықты жіліктік жанама

6 M usculus biceps fem oris байламы
Санның екібасты бүлиықеті Большеберцовая
Двуглавая мышца бедра коллатеральная связка

7 L igam entum  capitis fibulae 14 Bursa m. gastrocnem ii (caput
posterius m ediale)
Кіші жілік басыныц артқы 1 >aлтыpjiық 6yjhiықеттің
байламы медиалдық басыныц кабы 1
Задняя связка головки Сумка медиальной головки Я
малоберцовой кости икроножной мышцы

8 C apu t fibulae 15 C ap u t mediale
Кіші жіліктің басы Медиалдык бас
Головка малоберцовой кости Медиальная головка

16 M usculus adducto r magnus
Окелетін үлкен бұлшыкет '
Большая приводящая мыШЦ“ Я





87 - сурет. Т ізелік буы нны ц кресттәрізді байлам дары . А лдынан 
караған дағы  көрінісі. Т ізелік тобы қ пен оны н байлам ы  кесіліп, 

артқа  қарай  тарты л ган

Facies patellaris 8
Тізелік тобықтық бет 
Надколениковая поверхность 
L igam entum  cruciatum  9
posterius
Кресттәрізді артқы байлам
Задняя крестообразная связка 10
Ligam entum  cruciatum
an terius
Кресттәрізді алдыңғы байлам 
Передняя крестообразная 
связка 11
L igam entum  m eniscofemorale 
an terius
Менинск-ортан жіліктік 12
алдыңғы байлам 
Передняя мениско-бедренная 
связка
Ligamentum transversum genus
Тізенің көлденең байламы
Поперечная связка колена 13
M eniscus medialis
Медиалдық менинск
Медиальный мениск
Ligam entum  c o lla te ra l tibiale
Асықты жіліктік жанама 14
байламы
Большеберцовая
коллатеральная связка 15

Ligam entum  patellae
Тізелік тобықтық байлам 
Связка надколенника 
Facies articu laris 
Буындык бет 
Суставная поверхность 
M em brana interossea cru 
Сирақтың сүйекаралық 
жарғағы
Межкостная перепонка 
голени
C apu t fibulae
Кіші жіліктің басы 
Головка малоберцовой кости 
L igam entum  capitis fibulae 
an terius
Кіші жілік басының алдыңғы 
байламы
Передняя связка головки 
малоберцовой кости 
Tendo m. bicipitis femoris
Санның екібасты I <
бұлшыкеттің сіңірі 
Сухожилие двуглавой мышцы 
бедра
Meniscus lateralis
Латералдык мениск 
Латеральный мениск 
Ligam entum  collaterale 
fibulare
Кіші жіліктік жанама байлам  
Малоберцовая коллатераль-a  
ная связка





88 - сурет. Т ізелік  буы нны ң кресттәрізді және ж анам а баиламдары  
А рты нан қараған дағы  көрінісі. Буы нды к каппіык алынған

1 Facies poplitea
Такьімдық бет 
Подколенная поверхность

2 C ondylus lateralis 
Латералдық айдарнық 
Латеральный мыщелок

3 Tendo m. poplitei 
Тақымдык бұлпықеттің сіңірі 
Сухожилие подколенной 
мыійцы

4 L igam entum  cruciatum  
an terius
Кресттәрізді алдыңғы байлам 
Передняя крестообразная связка

5 L igam entum  cruciatum  
posterius
Кресттәрізді арткьі байлам 
Задняя крестообразная связка

6 M eniscus lateralis 
Латералдық мениск 
Латеральный мениск

7 Condylus lateralis 
Латералдық айдарпық 
Латеральный мыщелок

8 L igam entum  c o lla te ra l 
film I a re
Kiuii жіліктік жанама байлам 
Малоберцовая коллатера 
льная связка

9 L igam entum  capitis fibulae 
posterius
Кіші жілік басының арткы 1  
байламы
Задняя связка головки 
малоберцовой кости

10 C apu t fibulae 
Кіші жіліктің басы 
Головка малоберцовой коетш

11 Condylus medialis 
Медиалдық айдаршық 
Медиальный мыщелок

12 M eniscus medialis 
Медиалдық менинск 
Медиальный мениск

13 L igam entum  meniscofemorale 
posterius
Мсниск-ортан жіліктік арткы 
байлам
Задняя мениско-бедренная 
связка

14 L igam entum  collaterale tibiale
Асықты жіліктік жанама 
байлам
Большеберцовая 
коллатеральная связка

15 C ondylus medialis
Медиалдық айдарііык 
Медиальный мыщелок





89 - сурет. Т ізелік  буы нны н синовиалды қ к ап тары  мен байламдары  ' 
С аги тталды к кесінді

1 Tendo in. quadricipitis femoris
Санның төртбасты 
бүлііықетінің сіңірі 
Сухожилие четырехглавой 
мышцы бедра

2 C utis 
Tepi 
Кожа

3 B ursa infrapatellaris
Тізелік тобықаетылық кап 
Поднадколенниковая сумка

4 Facies articu laris  
Буындық бет 
Суставная поверхность

5 Patella 
Тізелік тобык 
Надколенник

6 Bursa subcutanea 
in frapate llaris  
Тізелік тобықастылык 
теріастылық кап 
Подкожная поднадколен
никовая сумка

7 Condylus medialis 
Медиалдық айдариық 
Медиальный мыщелок

S Plica synovialis in frapatellaris 
Тізелік тобықаетылық 
синовиалдык катпар 
Поднадколенниковая 
синовиальная складка

9 Plicae alares 
Қанаттәрізді катпарлар 
Крыловидные складки

10 Bursa infrapatellaris profunda 
Тізелік тобықастылық терең қап 
Глубокая поднадколен 
никовая сумка

11 L igam entum  patellae
Тізелік тобықтық байлам 
Связка надколенника

12 T ibia 
Асыкты жілік 
Большеберцовая кость

13 IVIusculus gastrocnem ius j 
(caput laterale)
Балтырлық бұлшықет 
(латералдық басы) 
Икроножная мышца 
(латеральная головка)

14 IVIusculus popliteus 
Тақымдық бұлшыкет 
Подколенная мышца

15 L igam entum  eruciatum  
posterius
Кресттәрізді артқы байлам 
Задняя крестообразная связка

16 L igam entum  eruciatum  
an terius
Кресттәрізді алдыңғы байлам 
Передняя крестообразная 
связка

17 C apsula articu laris 
Буындық кагшық 
Суставная капсула

18 Vasa poplitea 
Тақымдык тамырлар 
Подколенные сосуды

19 IVIusculus biceps femoris 
Санныц екібасты бұлііыкеті j 
Двуглавая мышца бедра





90 - сурет. Т ізелік  буы нны н синовиалды к кабм гы пы н катпарлары  
Алды нан қарағандагы  көрінісі. Буы н аш ылган. Т ізелік  тобық пен оньщ 

байлам дары  төм енге тарты лган

1 C apsula articu laris 10 Tendo ш. quadricipitis lemoris
Буындық капиык С'анныц төртбасты
Суставная капсула оүлиыкстінің сінірі

2 Condylus medialis Сухожилие че т р е х г л а в о й *
Медиалдық айдариық мышцы бедра
Медиальный мыщелок 11 M usculus vastus lateralis |

3 Ligam entum  cruciatum С'анныц латералдық жалпацИ
posterius бұлиыкеті
Кресттәрізді артқы байлам Латеральная широкая мышцаЦ
Задняя крестообразная связка бедра

4 Ligam entum  cruciatum 12 C apu t flbulae
an terius Кіші жіліктің басы
Кресттәрізді алдыңғы байлам Го.ювка малоберцовой кости
Передняя крестообразная 13 Ligam entum  c o lla te ra l
связка flbulare

5 Plicae alares Кіші жіліктік жанама байлаиш
Қанаттәрізді қатпарлар Малоберцовая коллатераль-И
Крыловидные складки ная связка

6 L igam entum  patellae 14 Tendo m .bicipitis lemoris
Тізелік тобыктык байлам Санныц скібасты
Связка надколенника бұлиықстініц сіцірі

7 Facies articu laris Сухожилие двуглавой
Буындық бет мышцы бедра
Суставная поверхность 15 C ondylus lateralis

8 M usculus vastus medialis Латералдық айдарцык
Санның медиалдык жалпак Латеральный мыщелок
бұлаыкеті 16 I’lica synovialis infrapatellar'* ■
Медиальная широкая мышца Т ііслік тобыкастылык
бедра синовиалдык катпары

9 C apsula articu laris Поднадколенниковая
Буындык қапиык синовиальная складка
Суставная капсула 17 Facies patcllaris

Тізелік тобыктык бет
Надколениковая п о в е р х н о с т ь  я





91 - еурет. Аякбасыныц байламдары мен буындары (оц жақтық)
Ж оіармдаи караіандаі ы көрінісі

Tibia
Асықты жілік 
Большеберцовая кость 
L igam entum  mediale 
Медиалдық байлам 
Медиальная связка 
L igam entum  
calcaneonaviculare 
Өкше-қайықтәрізді байлам 
Пяточно-ладьевидная связка 
L igam entum  
calcaneocuboidcum  
Өкше-текшелік байлам 
Пяточно-кубовидная связка 
L igam enta cuneonavicuiaria 
dorsalia
Сына-кайыктәрізді сырткы 
байламдар
Тыльные клиноладьевидные 
связки
L igam enta m etatarsea 
intcrossca
Табандық суйекаралык 
байламдар
Межкостные плюсневые 
связки
Ligam enta tarsom eta tarsea  
dorsalia
Тілерсек-табандық сырткы 
байламдар
Тыльные предплюсне- 
плюсневые связки 
L igam entum  
cuneocuboideum  dorsale
Сына-текшелік сырткы 
байлам
Тыльная клинокубовидная 
связка

9 L igam entum  
caleaneueuboideum
Өкше-гекшелік байлам 
Пяточно-кубовидная связ

10 L igam entum  talocalcaneur 
la terale
Асык-өкшелік латералдықі 
байламы 
Латеральная таранно- 
пяточная связка

11 L igam entum  calcaneofibulare 
Өкше-асық жіліктік байлам ! 
Пяточно-малоберцовая связка

12 Malleolus lateralis 
Латералдық толарсақ 
Латеральная лодыжка

13 L igam entum  talofibulare 
an terius
Асық-кіші жіліктік алдыңғы 
байлам
Передняя таранно
малоберцовая связка

14 L igam entum  tibiofibulare 
an terius
Алдыңғы жілікаралык байлам 
Передняя межберцовая связка

15 M em brana interossea cruris ,
Сирактыц сүйекаралық 
жарғағы
Межкостная перепонка 
голени

16 M alleolus medialis
Медиалдық толарсак 
Медиальная лодыжка





- сурет. А якбасы ны ц снрак-асыктык ж эне баска да буы ндары  аркм ! 
ж асалган ф ронталды қ кесінді. Ж оғары дан карагандағы  коріиісі

1 T ibia 13 Ligam enta collateralia
Асықты жілік Жанама байламдар
Большеберцовая кость Коллатеральные связки 1

2 A rticulatio  talocruralis 14 Ligam enta m etatarsea
Сирак-асыктык буын interossea
Голеностопный сустав Табандык сүііекаралық

3 M alleolus medialis байламдар
Медиалдык толарсак Межкостные плюсневые 1
Медиальная лодыжка связки

4 Ligam entum  medialc 15 Ligam enta cuneometatarsea
Медиалдық байлам interossea
Медиальная связка Сына-габандык сүйекаралық

5 C aput tali байламдар
Асық сүйектің басы Межкостные
Головка таранной кости клиноплюсневые связки !

6 A rticulatio  talocalcaneo- 16 A rticulatio  cuneocuboidea .
navicularis Сына-текшелік буын
Асык-өкше-кайықтәрізді буын Клино-кубовидный сустав 1
Т аранно-пяточно- 17 Os cuboideum
ладьевидный сустав Текшелік сүйек

7 Os scaphoideum Кубовидная кость
Қайыктәрізді сүйек 18 A rticulatio  calcaneocuboidea
Ладьевидная кость Өкше-текшелік буын

8 A rticulatio  cuneonavicularis Пяточно-кубовидный сустав
Сына-қайықтәрізді буын 19 C alcaneus
Клиноладьевидный сустав Өкшелік сүйек

9 Articulationes intercuneiform e Пяточная кость
Сынаралык буындар 20 Ligam entum  bifurcatum
Межклиновидные суставы Айыр байлам

10 Articulationes tarsometatarseae Раздвоенная связка
Тілерсек-табандык буындар 21 Ligam entum  talocalcaneum
Предплюсне-плюсневые суставы interosseum

11 A rticulationes m etatarsopha Асык-өкшелік сүйекаралыК
langeae байлам
Табан-бакайшақтық буындар Межкостная таранно-
Плюснефаланговые суставы пяточная связка

12 A rticulationes 22 A rticulatio  subtalaris
in terphalangeae pedis Асыкастылык буын
Бақайшакаралык буындар Подтаранный сустав
Межфаланговые суставы
стопы



23 M alleolus lateralis
Латералдык толарсак 
Латеральная лодьоқка

24 Fibula
Кіші жілік 
Малоберцовая кость



93 - сурет. Аякбасыныц табандык байламдары

Vagina fibrosae digitorum  
pedis
Бақайлардың талпыктық 
қынаптары
Фиброзные влагалища 
пальцев стопы 
Ligam enta p lan taria  
Табандық байламдар 
Подошвенные связки 
Articulationes tarsometatarseae 
Тілерсек-табандық буындар 
Предплюсне-плюсневые 
суставы
Tendo m. peronaei longi
Кіші жіліктік ұзын 
бүлшыкеттің сіңірі 
Сухожилие длинной 
малоберцовой мышцы 
Ligam enta cuneonavicularia 
p lan ta ria
Сына-қайықтәрізді табандык 
байлам
Подошвенные клино
ладьевидные связки 
Tendo m. tibialis an terio ris 
Асықты жіліктік алдыцғы 
бүлшыкеттіц сіцірі 
Сухожилие передней 
большеберцовой мышцы 
Ligam entum  cuboideonavicu- 
lare p lan tare
Текше-қайықтәрізді табандык 
байламдар
Подошвенная кубовидно
ладьевидная связка 
Tendo m. tibialis posterioris
Асыкты жіліктік артқы 
бүлііыкеттің сіцірі 
Сухожилие задней больше
берцовой мышцы

9 Ligam entum  
calcaneonaviculare p lantar
Өкше-қайықтөрізді табанд 
байлам
I Іодошвенная пяточно
ладьевидная связка

10 Tendo m. flexoris digitorum 
longi
Бакайларды бүгетін ұзын 
бүлііықеттің сіцірі 
Сухожилие длинного 
сгибателя пальцев

11 Tendo m. flexoris hallucis longi 
Үлкен бакайды бүгетін 
бұлііыкеттің сінірі 
Сухожилие длинного 
сгибателя большого пальца 
стопы

12 L igam entum  p lan tare  longum
Табандык ұзын байлам 
Длинная подошвенная связка

13 Tendo m. peronaei longi 
Кіші жіліктік үзын 
бүлігықеттің сіцірі 
Сухожилие длинной 
малоберцовой мышцы

14 Tendo m. peronaei brevis 
Кіші жіліктік кысқа 
бүлііыкеттіц сіңірі 
Сухожилие короткой 
малоберцовой мышцы

15 L igam enta m etatarsea 
p lan ta ria
Табандык суйектердін 
табандык байламдары 
Подошвенные плюсневые 
связки

16 L igam enta collateralia
Жанама байламдар 
Коллатеральные связки



17

18

A rticulationes m etatarsopha
langeae
Табан-бакайшактык буындар 
Плюснефаланговые суставы 
A rticulationes 
in terphalangeae pedis
Бақайшакаралык буындар 
Межфаланговые суставы стопы

19 C apsu la  articu laris
Буындыққаішык(ІІІ бакайдың) 
Суставная капсула (III пальца)



1

2

3

4

5

6

7

8

9

94 - сурет. Арқаныц беткей бүлиықеттері (бірінші кабат)

M usculus trapezius 11
Трапециятәрізді бұлішқет
Трапециевидная мыщца
Spina scapulae 12
Жауырынның кылканы 
Ость лопатки
M usculus deltoideus 13
Дельтатәрізді бұлпықет
Дельтовидная мышца
M usculus infrasp inatus 14
Қылканастылык бұліиыкет 
Подостная мыщца
M usculus teres m inor 15
Дөнгелек кіші бүлшыкет
Малая круглая мышца
M usculus teres m ajo r 16
Дөңгелек үлкен бүлиықет
Большая круглая мышца
M usculus rhom boideus m ajo r 17
Ромбтәрізді үлкен бұлцықет
Большая ромбовидная мышца
M usculus latissim us dorsi
Арқаның аса жалпақ
бүлиықеті
Широчайшая мышца спины 18
Trigonum  lum bale
Белдік үшбүрыш
Поясничный треугольник
M usculus obliquus externus
abdom inis
Іштін қиғаш сырткы
бүлиыкеті
Наружная косая мыщца 
живота

C rista  iliaca
Мыкындык кыр 
Подвздошный гребень 
M usculus gluteus medius 
Бокселік ортаңғы бүлішқет 
Средняя ягодичная мышца 
M usculus gluteus maximus 
Бөкселік үлкен бүлцықет 
Большая ягодичная мышца 
Fascia thoracolum balis 
Бел-кеуделік шандыр 
Пояснично-грудная фасция 
Processus spinosus 
Қылкандык осінді 
Остистый отросток 
M usculus triceps brachii 
Иыктын үшбасты бүлиықеті 
Трехглавая мышца плеча 
M usculus
sternocleidom astoideus
Тос-бүгана-емізіктік
бүлиықет
Г рудино-ключично- 
сосцевидная мышца 
M usculus splcnius capitis
Бастың кайыстык бүлішкеті 
Ременная мышца головы





95 - сурет Арканын ромбтәрізді және баска да бүлііықеттері.

1 M usculus levator scapulae
Жауырынды көтеретін 
бүлиыкет
Мышца, поднимающая 
лопатку

2 M usculus rhom boideus m inor
Ромбтәрізді кіші бүлиықст 
Малая ромбовидная мышца

3 M usculus rhom boideus major
Ромбторізді үлкен бүлиьқет 
Большая ромбовидная мышца

4 M usculus serra tu s anterior Я
Тістік алдыңғы бүлиыкет Я '  
Передняя зубчатая мышца





96 - сурет. Арқаның беткей бүлиықеттері (екінші кабат)

1 M usculus sem ispinalis capitis
Бастың жартылай кылкандық 
бұлыықеті
Полуостистая мышца головы

2 M usculus trapezius 
Траиециятәрізді бұлиықет 
Трапециевидная мыщца

3 M usculus levator scapulae 
Жауырынды көтеретін 
бұлііықет
Мышца, поднимающая 
лопатку

4 M usculus se rra tu s posterior 
superio r
Тістік арткы жоғарғы 
бүлиықет
Верхняя задняя зубчатая 
мышца

5 M usculus rhom boideus m inor
Ромбтәрізді кіші бүлиькет 
Малая ромбовидная мышца

6 M usculus rhom boideus m ajo r 
Ромбтәрізді үлкен бұлпыкет 
Большая ромбовидная мышца

7 Fascia in frasp inata  
Қылқанастылық шандыр 
Подостная фасция

8 M usculus teres m ajor 
Дөңгелек үлкен бұлпықет 
Большая круглая мышца

9 M usculus trapezius 
Трапециятәрізді бүлііықет 
Трапециевидная мыщца

10 M usculus latissim us dorsi 
Арқаныц аса жалпақ 
бүлііықеті
Широчайшая мышца спины

11 M usculus obliquus externus 
abdom inis
Іштіц қигаш сырткьі бүлііьқеті 
Наружная косая мыщца живота

12 Trigonum  lum bale
Белдік үшбүрыш 
Поясничный треугольник

13 Fascia glutea 
Бөкселік шандыр 
Ягодичная фасция

14 Fascia glutea 
Боксслік шандыр 
Ягодичная фасция

15 Fascia thoracolum balis 
Бел-кеуделік шандыр 
Пояснично-грудная фасция

16 M usculus obliquus internus 
abdom inis
Іштіц қиғаш ішкі бүлиықеті 
Внутренняя косая мышца 
живота

17 M usculus serra tu s posterior 
inferio r
Тістік артқы төменгі бүлиыкет 
Нижняя задняя зубчатая 
мышца

18 M usculus latissim us dorsi
Арқаның аса жалпақ 
бүлпықеті
Широчайшая мышца спины

19 M usculus se rra tu s  an terio r
Тістік алдыцгы бүлиыкет 
Передняя зубчатая мышца

20 M usculus latissim us dorsi
Арканың аса жалпақ 
бүлііықеті
Широчайшая мышца спины

21 Fascia thoracolum balis 
Бел-кеуделік шандыр 
Пояснично-грудная фасция

22 M usculus rhom boideus m a jo r  
Ромбтәрізді үлкен бүлиықет 
Большая ромбовидная мышца



23

24

25

Musculus rhomboideus minor
Ромбтөрізді кіші бұлиықет 
Малая ромбовидная мышца 
Musculus trapezius 
Трапециятәрізді бүлпықет 
Трапециевидная мыщца 
Musculus serratus posterior 
superior
Тістік артқы жоғарғы бұлиықет 
Верхняя задняя зубчатая мышца

26 M usculus splenius capitis
Бастың қайыстық бүлиықеті 
Ременная мышца головы

27 M usculus 
sternocleidom astoideus 
Төс-бүғана-емізіктік бұлиықет 
Г рудино-ключично- 
сосцевидная мышца

28 V enter occipitalis 
Шүйделік карынша 
Затылочное брюшко



сурет. Л рканы ң жәме м ойы нны ц аргкы айм агы ны н тістік  аргкьі 
ж оғарғы  гөменгі ж әне баска да бұлш ыкеттері.

M usculus sem ispinalis capitis 8
Бастың жартылай кылқандық 
бүлііықеті
Полуостистая мышца головы 
M usculus splenius capitis 9
Бастың қайыстық бұлцықеті 
Ременная мышца головы 
Ligam entum  nuchae 
Желкелік байлам 10
Выйная связка 
M usculus se rra tu s posterior 
superio r
Тістік артқы жоғарғы 
бұлііықет
Верхняя задняя зубчатая 11
мышца
M usculus splenius cervicis
Мойыннын кайыстық 12
бүлііықеті
Ременная мышца шеи 
M usculus iliocostalis 
Мыкын-кабырғалық бүлцықет 
Подвздошно-реберная мышца 
M usculus longissimus thoracis 13
Кеуденіц аса ұзын бұлиықеті 
Длиннейшая мышца груди

14

M usculus spinalis thoracis
Кеуденің қылқандық 
бүлиықсті
Остистая мышца груди 
M usculus latissim us dorsi
Арқаныц аса жалпақ 
бүлиыкеті 
Широчайшая мышца спины 
M usculus obliquus externus 
abdom inis 
Іштің қиғаш сыртқы 
бүлиыкеті
Наружная косая мыщца 
живота
Fascia thoracolum balis
Бел-кеуделік шандыр 
Пояснично-грудная фасция 
M usculus obliquus externus 
abdom inis
Іштің қигаш сырткы 
бүлиыкеті
Наружная косая мыщца 
живота
M usculus obliquus internus 
abdom inis
Іштің қигаш ішкі бүлиыкеті 
Внутренняя косая мышца 
живота
M usculus se rra tu s posterior 
in ferio r
Тістік артқы төменгі бүлиы кет 
Нижняя задняя зубчатая 
мышца





98 - сурет. Арканы тіктейтіи жэнс баска да бүліііықеттер

1 M usculus splenius capitis
Бастың қайыстық бүлиықеті 
Ременная мышца головы

2 M usculus levator scapulae
Жауырынды көтеретін 
бүлиықет
Мышца, поднимающая 
лопатку

3 M usculus suprasp inatus 
Қылқанүстілік бұлиықет 
Надостная мышца

4 Ligam entum  supraspinale 
Қылқанүстілік байлам 
Надостная связка

5 M usculus erecto r spinae 
Омырткалық бағананы 
тіктейтін бүлиықет 
Мышца, выпрямляющая 
позвоночник

6 M usculi intercostales externi 
Қабырғааралык сыртқы 
бүлиыкеттер
Наружные межреберные 
мышцы

7,8 Fascia thoracolum balis
Бел-кеуделік шандыр 
Пояснично-грудная фасция

9 Fascia thoracolum balis 
Бел-кеуделік шандыр 
Пояснично-грудная фасция

10 M usculus erector spinae 
Омырткалык багананы 
тіктейтін бүлиықет 
Мышца, выпрямляющая 
позвоночник

11 M usculus se rra tu s posterior 
in ferio r 
Тістік артіфі төменгі бүлііықет 
Нижняя задняя зубчатая 
мышца

12 M usculus se rra tu s anterior
Тістік алдыцгы бүлпыкет 
Передняя зубчатая мышца

13 Mm. rhom boidei
Ромбтәрізді бүлііықеттер 
Ромбовидные мышцы





99 - сурет. Арканын терен бүлшыкегтері (екінші қабат)

1 M usculus sem ispinalis capitis 8 M usculi levatores costarum
Бастың жартылай кылкандык Қабыргаларды көтеретін |
бүлиықеті бүлшықеттер
Полу остистая мышца головы Мышцы, поднимающие ребра

2 M usculus rectus capitis 9 M usculi in tertransversarii
posterio r міпог Mediales lum borum
Бастың тік артқы кіші Белдің колденеңаралық
бүлиықеті медиалдық бұлцықеттері
Малая задняя прямая мышца Медиальные межпоперечные
головы мышцы поясницы

3 M usculus obliquus capitis 10 Fascia thoracolum balis
superior Бел-кеуделік шандыр
Бастың қиғаш жоғарғы I Іояснично-грудная фасция ■
бүлііықеті 11 M usculus iliocostalis
Верхняя косая мышца головы Мыкын-қабыргалық бүлцықет

4 M usculus obliquus capitis Подвздошно-реберная мышца
inferio r 12 M usculus longissimus thoracis
Бастың қигаш төменгі бүлиькеті Кеуденің аса үзын бұлішқеті
Нижняя косая мышца головы Длиннейшая мышца груди

5 M usculus sem ispinalis capitis 13 M usculi intercostales externi
Бастың жартылай кылқандык Қабырі ааралық сыртқы
бүлиықеті бүлшыкеттер
Полуостистая мышца головы 1 Іаружные межреберные

6 M usculus sem ispinalis cervicis мышцы
Мойынның жартылай 14 M usculus longissimus cervicis
қылкандық бұлнықеті Мойынныц аса үзын
Полуостистая мышца шеи бұлиыкеті

7 M usculus sem ispinalis Длиннейшая мышца шеи
thoracis 15 Musculi interspinales
Кеуденіц жартылай Қылқанаралық бүлшыкеттер
қылқандық бүлііықеті Межостистые мышцы
Полуостистая мышца груди





1 M usculus rectus capitis 
posterior Minor
Бастың тік артқы кіші 
бүлііықеті
Малая задняя прямая мышца 
головы

2 M usculus obliquus capitis 
superio r
Бастың қиғаш жоғарғы 
бүлиықеті
Верхняя косая мышца головы

3 M usculi interspinales 
Қылканаралық бұлиықеттер 
Межостистые мышцы

4 M usculi m ultifidi 
Көпбөлінген бұлііықеттер 
Многораздельные мышцы

5 M usculi levatores costarum  
breves
Қабырғаларды көтеретін 
кьісқа бұлііықеттер 
Короткие мышцы, 
поднимающие ребра

6 M usculi levatores costarum  
longi
Қабырғаларды көтеретін ұзын 
бұлііыкеттер 
Длинные мышцы, 
поднимающие ребра

7 M usculi in te rtran sversarii 
Mediales lum borum  
Белдін көлденеңаралық 
медиалдық бұлцыкеттері 
Медиальные межпоперечные 
мышцы поясницы

100 - сурет. Лрқанын және

M usculus quad ra tu s lumbo 
rum
Белдің шариылық бұлиық 
Квадратная мышца поясни 
M usculus transversus 
abdom inis
Іштің көлденен бұлиықеті 
Поперечная мышца животаі 
Musculi multifidi 
Көпбөлінген бұлпыкеттер 
Многораздельные мышцы 
M usculi ro tatores lumborum 
Белдіц айналдыратын 
бұлпықеттері 
Вращатели поясницы 
M usculi multifidi 
Көпбөлінген бүлиыкеттер 
Многораздельные мышцы 
M usculi ro tatores thoracis 
Кеуденің айналдыратын 
бұлііықеттері 
Вращатели груди 
M usculus sem ispinalis 
Жартылай қылқандық 
бүлііықет
Полуостистая мышца 
M usculi intercostales interni
Қабырғааралық ішкі 
бүлпыкеттер
Внутренние межреберные 
мышцы
M usculi intercostales externi
Қабыргааралык сырткы 
бүлиыкеттер 
Наружные межреберные 
мышцы

терец бүлшыкеттеріш үйденіц

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8





101 - сурет. Аркапыц терец бүлшмкегтері

M usculus sem ispinalis capitis 7 M usculus erector spinae ]
Бастың жартылай қылқандық Омыртқалық багананы
бүлиықеті тіктейтін бүлиықет
Полуостистая мышца головы Мышца, выпрямляющая 1
M usculus longissimus capitis позвоночник
Бастың аса ұзын бұлиықеті 8 M usculus spinalis thoracis 1
Длиннейшая мышца головы Ксуденің кі>ілқандық
M usculus longissimus cervicis бүлпықеті
Мойынның аса ұзын Остистая мышца груди
бұлиықеті 9 M usculus spinalis cervicis |
Длиннейшая мышца шеи Мойынныц қылкандык
M usculus longissimus thoracis бүлиықеті
Кеуденің аса ұзын бүлпықеті Остистая мышца шеи
Длиннейшая мышца груди 10 M usculus spinalis capitis
Musculus iliocostalis thoracis Бастың қылқандық бүлпықеті
Кеуденіц мықын-қабырғалық Остистая мышца головы
бұлиықеті 11 M usculus longissimus cervicis
Подвздошно-реберная мышца et capitis
груди Мойынныц жөне бастың аса
Musculus iliocostalis lum borum үзын бүлныкеітері
Белдіц мықын-қабыргалық Длиннейшие мышцы головы и
бүлііықеті шеи
Подвздошно-реберная мышца
поясницы





102 - сурет. Шүйдеастылық бұлшыкеттер.
Артынан қарағандагы көрінісі

1 M usculus rectus capitis 
posterio r міпог
Бастың тік кіші арткы 
бұлиықеті
Малая задняя прямая мышца 
головы

2 M usculus rectus capitis 
posterior Major
Бастың тік үлкен артқы 
бүлшықеті
Большая задняя прямая 
мышца головы

3 M usculus obliquus capitis 
superio r
Бастың қиғаш жоғарғы 
бүлшыкеті
Верхняя косая мышца головы

4 M usculus obliquus capitis 
in ferio r
Бастың қигаш төменгі 
бүлиықеті
Нижняя косая мышца головы

5 M usculus semispinalis cervicis
Мойынның жартылай 
кылкандық бүлиықеті 
Полуостистая мышца шеи J

6 M usculus longissimus capitis
Бастын аса үзын бүлцықеті 
Длиннейшая мышца головы





103 - сурет. Кеуде мен іштін беткей бүлшыкеттері.
Алдынан карагандагы корінісі

M usculus pectoralis m ajor
Кеуделік үлкен бұлиықет 
Большая грудная мышца 
L inea alba 
Ақ сызык 
Белая линия
M usculus obliquus externus 
abdom inis
Іштің қиғаш сыртқы 
бұлиықеті
Наружная косая мыщца 
живота
Intersectiones tendineae
Сіңірлік дөнекерлер
Сухожильные перемычки
Umbilicus
Кіндік
Пупок
L igam entum  suspensorium  
penis/clitoridis
Жыныстьк мүшені ілетін байлам 
Связка, подвешивающая 
половой член/клитор 
H iatus saphenus 
Теріастылық санылау 
Подкожная щель 
M usculus crem aster 
Атабезді көтеретін бұлиықет 
Мышца, поднимающая яичко 
M usculus obliquus externus 
abdom inis 
Іштің қиғаш сырткы 
бұлпықеті
Наружная косая мыщца живота 
A poneurosis m. 
obliquus externus dorsi
Іштің сырткы қиғаш 
бұлчыкетінін апоневрозы 
Апоневроз наружной косой 
мышцы живота

11 M usculus pectoralis major
Кеуделік үлкен бүлиықет 
Большая грудная мышца

12 M usculus serra tu s anterior 
Тістік алдьщғы бүлиықет 
Передняя зубчатая мышца

13 M usculus latissim us dorsi 
Арқан ың аса жалпак 
бүлііықеті
Широчайшая мышца спины

14 M usculus deltoideus
Дсльтатәрізді бүлиықет і 
Дельтовидная мышца

15 M usculus pectoralis major 
Кеуделік үлкен бүлиықет 
Большая грудная мышца

16 Regio infraclavicularis 
Бүғаналық аймак 
Подключичная область

17 M usculus trapezius 
Трапециятәрізді бүлііыкет 
Трапециевидная мыщца

18 Trigonum  omoclaviculare 
Жауырын-бүғаналык 
үшбүрыш
Лопаточно-ключичный
треугольник

19 M usculus
sternocleidom astoideus
T өс-бүгана-емізіктік 
бүлпықет
Г рудино-ключично- 
сосцевидная мышца

20 C lavicula
Бұғана
Ключица





104 - сурет. Кеуде мен іштіц бүлшлкеттері.
Алдынан караі андагы көрінісі

1,2,3 M u x c u I u n  pectoralis m ajor
Кеуделік үлкен бұлиықет 
Большая грудная мышца 

4 M usculus dcltoideus 
Дельтатәрізді бүлііыкет 
Дельтовидная мышца 

§ M usculus trapezius
Трапециятәрізді бұлиықет 
Трапециевидная мыщца

6 Musculus stemocleidomastoideus 
Төс-бұғана-емізіктік 
бүлиықет
Г рудино-ключично- 
сосцевидная мышца

7 M usculus sternohyoideus 
Төс-тіластылык бүлиықет 
Грудино-подъязычная мышца

8 M usculus omohyoideus 
Жауырын-тілаетылық 
бүлііықет
Лопаточно-подъязычная
мышца

9 M usculus mylohyoideus
Жақсүйек-тіластылық
бүлиыкет
Челюстно-подъязычная
мышца

10 M usculus digastricus 
Қосқарыншалык бүлиықет 
Двубрюшная мышца

11 Fascia pectoralis 
Кеуделік шандыр 
Грудная фасция

12 M usculus pectoralis m inor 
Кеуделік кіші бүлііықеті 
Малая грудная мышца

13 M usculus deltoideus 
Дельтатәрізді бүлпыкет 
Дельтовидная мышца

14 M usculus serra tu s an terior I
Тістік алдыцғы бүлиықет ] 
Передняя зубчатая мышца 1

15 Musculi intercostales interni
Қабырғааралық ішкі 
бүлпықеттер
Внутренние межреберные 
мышцы

16 M usculus biceps brachii 
Иыктың екібасты бүлиықеті і 
Двуглавая мышца плеча

17 M usculus brachialis 
Иықтык бүлиықет 
Плечевая мышца

18 M usculus brachioradialis 
Иык -  кар жіліктік бүлныкет 
Плечелучевая мыщца

19 Intersectiones tcndineae 
Сіцірлік дәнекерлер 
Сухожильные перемычки

20 M usculus transversus 
abdom inis
Іштіц колденең бүлпықеті 
Поперечная мышца живота

21 M usculus obliquus interims 
abdom inis
Іштің қиғаш ішкі бүлиыкеті 
Внутренняя косая мышца 
живота

22 M usculus pvram idalis 
Пирамидалык бүлшыкет 
Пирамидальная мышца

23 H iatus saphenus 
Теріаетылық еацылау 
Подкожная щель

24 M usculus rectus abdom inis 
Іштін тік бүлшықеті 
Прямая мышца живота



26 Vagina ш. recti abdom inis
Іштің тік бүлшықетінің 
кынабы
Влагалище прямой мышцы 
живота

10 4

25 M usculus obliquus externus 
abdom inis
Іштің қиғаш сырткы 
бүлпықеті
Наружная косая мыщца 
живота



105 - сурет. Кеуделік кііиі бүлшыкет. Бүйірінен караган дагы  корінісі 
О ң ж ақты қ  кеуделік үлкен бүлшықет алы нған

1 M usculus pectoralis m inor
Кеуделік кіші бүлиыкеті 
Малая грудная мышца

2 M usculi intercostales in tern i
Қабырғааралық ішкі 
бүлиыкеттер
Внутренние межреберные 
мышцы

3 M usculi intercostales externi
Қабырғааралық сыртқы 
бүлііықеттер 
Наружные межреберные 
мышцы

4 M usculus pectoralis m ajor
Кеуделік үлкен бүлшықет 
Большая ф удная мышца

5 M usculus obliquus externus 
abdom inis
Іштің қиғаш сыртқы 
бүлиықеті
Наружная косая мыщца 
живота

6 M usculus serra tu s anterior
Тістік алдыңғы бүлііықет j 
Передняя зубчатая мышца

7 M usculus latissim us dorsi
Арканың аса жалпак 
бүлиықеті
Широчайшая мышца спины 

К M usculus subscapularis
Жауырынастылық бүлиықеті 
Подлопаточная мышца

9 M usculus pectoralis m ajor 
Кеуделік үлкен бүлііықет 
Большая грудная мышца

10 M usculus coracobrachialis 
Қүстүмсык-иықтық бүлііыкет 
Клювовидно-плечевая мышца

11 C aput breve m. bicipitis brahcii 
Иыктың екібасты 
бүлиықетініц кыска басы 
Короткая головка двуглавой 
мыщцы плеча

12 M usculus subclavius 
Бүғанаастылык бүлиыкет 
Подключичная мышца

106 - сурет. Т істік  алды нгы  бүлшықет және 
қ аб м ргарал ы қ  іш кі бүлшықеттер

1 M usculus se rra tu s  an terio r
Тістік алдыцғы бұлцықет 
Передняя зубчатая мышца

2 M usculi intercostales in terni
Қабырғааралық ішкі 
бұлиыкеттер
Внутренние межреберные 
мышцы

3 M usculi intercostales externi
Қабырғааралық сырткы 
бұлшықеттер 
Наружные межреберные 
мышцы

4 M usculus rectus abdom inis
Іштіц тік бүлиықеті 
Прямая мышца живота

5 M usculus transversus 
abdom inis
Іштіц көлденец бүлиыкеті 
Поперечная мышца живота





107 - сурет. Кеуделік және иыктын бүлшыкетгердін бекитін жсрлері (оң жаі

1 Incisura  jugu laris 13 M usculus triceps brachii
Мойындырықтык тілік (caput mediale)
Яремная вырезка Иықтың үшбасты бүлиықеті.

2 M anubrium  sterni (медиалдык басы)
Төстің түтқасы Трехглавая мышца плеча
Рукоятка грудины (медиальная головка)

3 A ngulus stern i (sternalis) 14 M usculus teres m ajor
Төстің бүрыиы Дөңгслек үлкен бүлцықет |
Угол грудины Большая круглая мышца

4 C osta II 15 M usculus latissim us dorsi
II қабырға Арканыц аса жалпақ
II ребро бүлиықеті

5 C orpus sterni Широчайшая мышца спины
Төстің денесі 16 M usculus subscapularis
Тело грудины Жауырынастылық бүлііыкет

6 Synchondrosis xiphosternalis Подлопаточная мышца
Семсертәрізді оеіндінің 17 M usculus supraspinatus
синхондрозы Қылқанүстілік бүлиықет
Синхондроз мечевидного Надостная мышца
остростка 18 M usculus biceps brachii

7 Processus xiphoideus (caput breve)
Семсертәрізді өсінді Иыктың екібасты бүлііыкет
Мечевидный отросток (қыска басы)

8 M usculus pectoralis m ajor Двуглавая мышца плеча
Кеуделік үлкен бүлшыкет (короткая головка)
Большая грудная мышца 19 M usculus pectoralis m inor

9 M usculus se rra tu s an terio r Кеуделік кіші бүлшыкет
Тістік алдыңгы бүлшықет Малая грудная мышца
Передняя зубчатая мышца 20 M usculus trapezius

10 M usculus brachialis Трапециятәрізді бұлиыкет
Иықтык бұлиықет Трапециевидная мышца
Плечевая мышца 21 M usculus

11 M usculus coracobrachialis sternoclcidom astoideus
Қүстүмеық-иыктык бүлиыкет Төс-бүғана-емізіктәрізді
Клювовидно-плечевая мышца бүлиықст

12 M usculus deltoideus Г рудино-ключично-
Дельтатөрізді бүлиықет сосцевидная мышца
Дельтовидная мышца





108 - сурет. Кеуделік арткы қабырғадағы кабырғастылық және ішкі
бүлшықеттер. Алдынан карағандағы көрінісі

1 M usculi intercostales in tern i 5
Қабырғааралық ішкі 
бұлшыкеттер
Внутренние межреберные 6
мышцы

2 M em brana intercostalis 
in terna
Қабырғааралық ішкі жарғак 
Внутренняя межреберная 7
мембрана

3 M usculi subcostales 
Қабырғаастылык бұлиыкеттер 
Подреберные мышцы

4 C ru ra  d iaphragm atis 
Көкеттің аяқшалары 
Ножки диафрагмы

Musculus quadratus lumborum
Белдің шаршылық бұлиықет 
Квадратная мышца поясницы 
M usculi intercostales interni
Қапыргааралык ішкі 
бұлшықеттер
Внутренние межреберные 
мышцы
M usculi intercostales externi
Қабыркааралық сыртқы 
бұлшыкеттер 
Наружные межреберные 
мышцы





109-сур ет . Кокег
А - жо!арыдан қарагандагы көрінісі (кеуделік қуыс жағынан)

1 Pars lum balis
Белдік бөлік 
Поясничная часть

2 C orpus vertebrae 
Омыртқаның денесі 
Тело позвонка

3 Trigonum  lum bocostale 
Бел-қабырғалык үшбұрыш 
Пояснично-реберный 
треугольник

4 A orta 
Қолқа 
Аорта

5 C en trum  tendineum
Сіңірлік орталык 
Сухожильный центр

10

Pars costalis
Қабырғалық бөлік
Реберная часть
Esophagus
Өңеш
Пищевод
Pars sternalis
Төстік бөлік
Грудинная часть
Trigonum  sternocostale
Төс-қабырғалык үшбүрыш
Грудино-реберный
треугольник
V. cava inferior
Қуыстык томенгі вена
Нижняя полая вена

Ә - томеннен қараган дагы  коріпіеі (ііптік қуы с ж агы нан)

1 Musculus quadratus lumborum
Белдік шаршылык бүлиықст 
Квадратная мышца поясницы

2 M usculus psoas m inor 
Белдік кіші бүлиықет 
Малая поясничная мыщца

3 M usculus psoas m ajor 
Белдік үлкен бүлныкет 
Большая поясничная мыщца

4 Fascia iliaca 
Мықындык шандыр 
Подвздошная фасция

5 Fascia transversalis 
Көлденец шандыр 
Поперечная фасция

6 M usculus psoas m ajor 
Бслдік үлксн бұлиыкст 
Большая поясничная мыщца

7 Fascia iliaca 
Мықындық шандыр 
Подвздошная фасция

8 M usculi in tertransversarii 
Көлденецаралық бүлиықеттер: 
Межпоперечные мышцы

9 Ligamentum arcuatum  laterale 
Доғатәрізді латералдык 
байлам
Латеральная дугообразная 
связка

10 Ligamentum arcuatum  m edial
Догагөрізді медиалдық 
байлам
Медиальная дугообразная 
связка

11 Pars lum balis
Белдік бөлік 
Поясничная часть



12 Foram en venae cavae in ferior
Қуыстықтөменгі венаның тесігі 
Отверстие нижней полой вены 

'3  H iatus esophageus
Өңештік тесік 
Пищеводное отверстие

14 C entrum  tendineum
Сіңірлік орталык 
Сухожильный центр

I



110 - сурет. Іш тін алды цғы  кабы рғасы ндагы  бүлш ыкеттер. А л д ы н а н  
қарагандағы  көрінісі. Іш кабы рғасы ны ц оц ж ағы ндағы  қиғаш  сырткы  

бүлш ықеттер алы нған

1 M usculus obliquus externus 
abdom inis
Іштің киғаш сырткы 
бүлііықеті
Наружная косая мыщца живота

2 Vagina m. recti abdom inis 
Іштің тік бүлиықетінің қынабы 
Влагалище прямой мышцы 
живота

3 M usculus pyram idalis 
Пирамидалык бүлшықет 
Пирамидальная мышца

4 Funiculus sperm aticus 
Семенной канатик 
Шәуеттік ііылбыр

5 M usculus crem aster 
Атабезді көтеретін бүлііыкет 
Мышца, поднимающая яичко

6 A poneurosis m. obliquus 
externus dorsi
Іштіц қиғаш сыртқы 
бүлііықетінің апоневрозы I 
Апоневроз наружной косой Щ 
мышцы живота

7 М. obliquus internus abdominis 
Іштің ішкі қиғаш бүлшықеті |  
Внутренняя косая мышца 
живота

8 M usculus rectus abdominis
Іштіц тік бүлцықеті 
Прямая мышца живота

9 Intersectiones tendineae 
Сіцірлік дәнекерлер 
Сухожильные перемычки

10 M usculi intercostales interni 
Қабырғааралык ішкі 
бүлшықеттер
Внутренние межреберные 
мышцы





I l l  - cyper. К өлденец кесіндідегі іш тіц а л д м ц ім  жәме бүйір  
кабы рғалары ны н бүлш ыкеттері

M usculus rectus abdom inis
Іштін тік бұлиықеті 
Прямая мышца живота 
Linea alba
Ак сызық 
Белая линия
M usculus obliquus externus 
abdom inis
Іштіц қиғаш сыртқы 
бүлиықеті
Наружная косая мыщца 
живота
M usculus obliquus in ternus 
abdom inis
Іштің қиғаш ішкі бүлиықеті 
Внутренняя косая мышца 
живота

M usculus transversus 
abdom inis
І ШТ І И  колденең бүлиықетіЯ 
Поперечная мышца живот^И 
M usculus psoas m ajor 
Ьелдік үлкен бұлшықет 
Большая поясничная мыщцИ 
Musculus quadratus lumbonim 
Белдік іпарпылык бүлцықет 
Квадратная мышца поясницы? 
M usculus erecto r spinae 
Түлғаны тікгейтін бүлиықет 
Мышца, выпрямляющая 
туловище 
C orpus vertebrae 
Омыртканын денесі 
Тело позвонка
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112 - сурет. Іштің қигаш сыртқы бүлшықеті

1 Linea alba 6
Ак сызық 
Белая линия

2 Vagina m. recti abdom inis
Іштің тік бүлиықетінің 
қынабы 7
Влагалище прямой мышцы 
живота

3 Umbilicus 
Кіндік 
Пупок

4 Ligam entum  inguinale 8
Шаптық байлам 
Паховая связка

5 Funiculus sperm aticus
Шәуеттік пылбыр 
Семенной канатик

Spina iliaca an terio r super:
Мыкындык сүйектің алдыг 
жоғарғы кылқаны 
Верхняя передняя 
подвздошная ость 
M usculus obliquus externus 
abdom inis 
Inn in Kin am сыртқы 
бүлпықеті
Наружная косая мыщца 
живота
M usculus se rra tu s anterior
Тістік алдыңғы бүлііықет 
Передняя зубчатая мышца





113 - сурет. 1 in I ік киғаш ішкі жопе басқа да бүлшықеттері

1 M usculus pcctoralis m inor
Кеуделік кіші бұлиықст 
Малая грудная мышца 

2,3 M usculus pectoralis m ajor 
Кеуделік үлкен бүлиыкет 
Большая грудная мышца

4 M usculus obliquus externus 
abdom inis
Іштің киғаш сырткъі 
бұлцықеті
Наружная косая мыщца 
живота

5 M usculus rectus abdom inis
Іштің тік бұлцықеті 
Прямая мышца живота

6 Umbilicus 
Кіндік 
Пупок

7 M usculus pyram idalis 
Пирамидалық бүлиыкет 
Пирамидальная мышца

8 M usculus obliquus in ternus 
abdom inis
Іштіц киғаш ішкі бүлиықеті 
Внутренняя косая мышца 
живота

9 Linea alba 
Ақ сызық 
Белая линия

10 M usculus obliquus externu 
abdom inis
І ШТ І Ң  киғаш сыртқы 
бүлиықеті
Наружная косая мьпцца 
живота

11 M usculus se rra tu s anterior
Тістік алдыңғы бүлиықет 
Передняя зубчатая мышца

12 M usculus pectoralis m ajor 
Кеуделік үлкен бүлпықет 
Большая грудная мышца

13 M usculus pectoralis minor 
Кеуделік кіші бұлныкет 
Малая грудная мышца

14 M usculus subclavius 
Бүғанаастылық бүлиыкет 
Подключичная мышца

15 Regio sternocleidomastoidea 
Төс-бүгана-емізіктік аймак 
Г рудино-ключично- 
сосцевидная область

16 M usculus pectoralis m ajor 
Кеуделік үлкен бүлиыкет 
Большая грудная мышца





114 - сурет. Іш тіц көлденсц бүлшыкеті. Алды иан карагандагы  көрінісіі 
Іш тің ки іаш  бүлш ыкеі іер і екі ж ақта да алм н ган , іш тің он жагындагьгі 

гік бүли ы кет толмқ, сол ж агы нда оы ң бір болігі алынган.

Vagina m. recti abdominis
Ішгің тік бүлиыкетінің 
қынабы
Влагалище прямой мышцы 
живота
Musculi intercostales interni
Қабырғааралык ішкі 
бүлшықеттер
Внутренние межреберные 1 
мышцы
M uscuius pectoralis minor
Кеуделік кіші бүлшыкет 
Малая грудная мышца 

5 A nnulus inguinalis 
superficialis
Шаптық беткей сақина 
Поверхностное паховое 
кольцо

M uscuius transversus 
abdom inis
Іштіц колденең бүлиықеті 
Поперечная мышца живота 
M uscuius rectus abdom inis 
Іштіц тік бүлиықеті 
Прямая мышца живота 
Ligam entum  inguinale 
Шаптық байлам 
Паховая связка 
Funiculus sperm aticus 
Шоуеттік шылбыр 
Семенной канатик





115 - сурет. Іш тін тік  бүліпыксті. А лды наи караганлағы  к ө р іи іс і. 
Қ иіаш  іш кі жане сырткы бүлш м қеі тср д ің  апоневрозы , іш тің т ік  

бүлмімкеі іерім іи км наптарм  кесіліп , бүйір ж аққа қарай г а р т ы л г а і

1 M usculus rectus abdom inis
Іштің тік бүлиықеті 
Прямая мышца живота

2 Intersectiones tendineae 
Сіңірлік дәнекерлер 
Сухожильные перемычки

3 Vagina m. recti abdom inis 
Іштің тік бүлііыкетінің 
қынабы
Влагалище прямой мышцы 
живота

4 M usculus obliquus in ternus 
abdom inis
Іштің қиғаш ішкі бүлпықеті 
Внутренняя косая мышца 
живота

5 A poneurosis m. obliqui exter 
ni abdom inis
Іштің киғаш сыртқы 
бүлиыкетінің апоневрозы 
Апоневроз наружной косой 
мышцы живота

10

11

12

M usculus pvram idalis
Пирамидалык бүлііықет 
Пирамидальная мышца 
Funiculus sperm aticus 
Ш әуеттік иылбыр 
Семенной канатик 
Ligam entum  inguinale 
Шаптык байлам 
Паховая связка 
Funiculus sperm aticus 
Шәуеттік иылбыр 
Семенной канатик 
M usculus obliquus internus 
abdom inis 
Іштіц қиғаш ішкі бүлііыкеті 
Внутренняя косая мышца 
живота
M usculus transversus 
abdom inis
Іштіц көлденен бүлпыксті 
Поперечная мышца живота 
C osta X
X қабырға 
X ребро





116 - сурет. Іштік қуыстыц арткы қабырғасмпын бүлшықеттер.
Алдынан (іштік куыс жагынак) карағандағы көрінісі.

1 Musculus quadratus lum borum 8
Белдік шариылык бүлиыкет 
Квадратная мышца поясницы

2 M usculus psoas m inor 9
Белдік кіші бүлшықет
Малая поясничная мыщца

3 M usculus psoas m ajor 
Белдік үлкен бүлііықет
Большая поясничная мыщца 10

4 P rom ontorium  
Мүйіс
Мыс

5 L igam entum  inguinale
Шаптык байлам
Паховая связка 11

6 Spina iliaca an te rio r superior
Мықындық сүйектіц алдыңғы 
жоғарғы қылқаны 12
Верхняя передняя 
подвздошная ость

7 M usculus iliacus 
Мықындык бүлиықст 
Подвздошная мышца

C rista  iliaca
Мыкындық қьір 
Подвздошный гребень 
Ligamentum arcuatum  lateral!
Доғатәрізді латералдық 
байлам
Латеральная дугообразная 1
связка
Ligam entum  arcuatum  
m ediale
Догаторһді медиалдық 
байлам
Медиальная дугообразная 
связка 
Pars costalis 
Қабырғалық бөлік 
Реберная часть 
Pars lum balis 
Белдік болік 
Поясничная часть





- сурет. Іш тін алды ңгы  кабы ргасы ны ц төменгі бо.ііі іпдсгі іш кі бегін інВ  
рельефі. Арты нан (іш тік куыс ж агы нан) караі аплаі ы корінісі

1 Fossa inguinalis lateralis
Шаптық латералдық шұңқыр 
Латеральная паховая ямка

2 Plica um bilicalis lateralis 
Кіндіктік латералдық қатпар 
Латеральная пупочная 
складка

3 Fossa inguinalis mcdialis 
Кіндіктік медиалдык шүңқыр 
Медиальная паховая ямка

4 Plica um bilicalis medialis 
Кіндіктік медиалдык катпар 
Медиальная пупочная складка

5 Plica um bilicalis m edianum  
Кіндіктік орталык қатпар 
Срединная пупочная складка

6 Fossa supravesicalis 
Қуыкүстілік шүңкыр 
Надпузырная ямка

7 A. et v. epigastrica interiores '
Қүрсақүстілік төменгі артериі 
және вена
Нижние надчревные артерия и* 
вены

8 Lig. um bilicale lateralis
Кіндікгік лагералдық байлам 
Латеральная пупочная связка

9 Vesica u rinaria  
Несептік куык 
Мочевой пузырь

10 Peritoneum  parietale 
Париеталдьқ ішастар 
Париетальная брюшина

11 D uctus deferens 
Шәует шығаратын түтік 
Семявыносящий проток

12 A nnulus inguinalis 
profundus
Шаптық терең еақина 
Глубокое паховое кольцо





118 - сурет. Іш тің  т ік  бұлшыкеті кы набы ны ң алды цгы  және а р т қ ы  
кабм рі асм и м к  әр түрлі дсш ейдегі күрм .іы см .

А -  к індіктік  сакииадан  ж огары , Ә  -  к індіктік  сакина мен касагалы қ 
симфиздін ортасы нда

1 Lam ina an te rio r vaginae m. 
recti abdom inis
ІШТІҢ тік бұлііықетінің 
кынабының алдыцғы 
табақшасы 
Передняя пластинка 
влагалища прямой мышцы 
живота

2 Linea alba 
Ақ сызық 
Белая линия

3 M usculus obliquus externus 
abdom inis
Іштің қикаш сыртқы 
бұлиықеті
Наружная косая мыщца 
живота

4 M usculus obliquus in ternus 
abdom inis
Інітін киғаш ішкі бүлпықеті 
Внутренняя косая мышца 
живота

M usculus transversus 
abdom inis
ІІІІТІҢ көлденен бүлнықеті 
I Іоперечная мышца живота 
Peritoneum  
Ішастар 
Брюшина 
Lam ina posterior vaginae m. 
recti abdom inis 
Іштіц тік бүлиықеті 
кынабының артқы табақшасы 
Задняя пластинка влагалища 
прямой мышцы живота 
Fascia transversalis 
Көлденең шандыр 
1 Іогіеречпая фасция 
M usculus rectus abdominis 
Іштін тік бүлпықеті 
Прямая мышца живота





119 - сурет. Ш аптық өзек. А лды нан қараған дағм  көрінісі. Оң 
ж ақтағы  іш тің қиғаш  см рткы  және іш кі бүл ш ы кеп ер і кесіліп, бүйір ж а қ қ а  

карай  гарты лғап . Сол ж ақта  ііптіп т ік  бұлшықеті км иабы ны іі алды ңғы  
қабы рғасы  алы н ған

1 C analis inguinalis
Шаптық өзек 
Паховый канал

2 Funiculus sperm aticus 
Шәуеттік иылбыр 
Семенной канатик

3 M usculus rectus abdom inis 
Іштің тік бүлиықеті 
Прямая мышца живота

4 A nnulus inguinalis profundus 
Шаптық терең сақина 
Глубокое паховое кольцо

5 A nnulus inguinalis 
s u p e r f ic ia l  
Шаптық беткей сакина 
Поверхностное паховое 
кольцо

6 A poneurosis m. obliquus ex 
ternus dorsi
Іштіц сыртқы қиғаш 
бүлиықетінің апоневрозы 
Апоневроз наружной косой 
мышцы живота

7 F'ascia transversalis 
Колденец шандыр 
Поперечная фасция

8 M usculus obliquus internus 
abdom inis
Іштіц кигаш ішкі бүлиықеті 
Внутренняя косая мышца 
живота

9 M usculus transversus 
abdom inis
Ішгіц көлденең бүлпі.ікеті 
Поперечная мышца живота





120 - сурет. Әйелдік шаптык өзек. Аллы на и қарағандағы көріиісі

A nnulus inguinalis 
superficialis
Шаптық беткей сақина 
Поверхностное паховое 
кольцо
Lig. teres u teri
Жатырдын дөңгелек байламы 
Круглая связка матки

Ligam entum  inguinale
Шаптык байлам 
Паховая связка 
Linea alba 
Ақ сызық 
Белая линия 
Umbilicus 
Кіндік 
Пупок

121 - сурет. Е ркектік  ш апты к өзек. А лды нан қарағандагы  көрінісі.

1 A nnulus inguinalis 
superficialis
Шаптык беткей сакина 
Поверхностное паховое 
кольцо

2 Tunicae fun. sperm atici
Ш әуеттік пылбырдың 
қабыктары
Оболочки семенного канатика

3 M usculus crem aster 
Атабезді көтеретін бұлиықет 
Мышца, поднимающая яичко

4 Funiculus sperm aticus 
Шәуеттік пылбыр 
Семенной канатик

5 C rus laterale 
Латералдык аяқша 
Латеральная ножка

6 C rus m ediale 
Медиалдык аяқша 
Медиальная ножка

7 F ibrae in tercru rales
Аяқшааралық талиықтар 
Межножковые волокна

8 L igam entum  inguinale 
Шаптык байлам 
Паховая связка

9 Aponeurosis m. obliquus ex 
ternus dorsi
Іш тіц  сы ргкы  киғаш  
бұлш ыкеттің апоневрозы  
Апоневроз наружной косой 
мышцы живота

10  Spina iliaca an te rio r s u p e r io r  
Мыкындык сүйектіц алдынғы 
жоғарғы қылканы 
Верхняя передняя 
подвздошная ость





122 - сурет. Мимикалық бүлшыкеттер (беттіц бұлшыкеттері).
Алдынан карағандағы көрінісі

1 G alea aponeurotica
Сіңірлік дулыға 
Сухожильный шлем

2 V enter frontalis 
Маңдайлык қарынша 
Лобное брюшко

3 M usculus co rrugato r 
supercilii
Қасты түйетін бұлііықет 
Мышца, сморщивающая 
бровь

4 M usculus levator labii 
superioris
Жоғарғы ерінді көтеретін 
бұлиықет
Мышца, поднимающая 
верхнюю губу

5 M usculus levator anguli oris 
Езуді көтеретін бұлиыкет 
Мышца, поднимающая угол рта

6 M usculus buccinator 
Үрттық бүлиыкет 
Щечная мышца

7 M usculus m asseter 
Шайнау бұлішқеті 
Жевательная мышца

8 M usculus m entalis
Иектік бүлиықет 
Подбородочная мышца

9 M usculus depressor labii 
inferioris
Төменгі ерінді түсіретін 
бүлііыкет
Мышца, опускающая 
нижнюю губу

10 M usculus depressor anguli 
oris
Езуді түсіретін бұллықет 
Мышца, опускающая угол рта

11 M usculus orbicularis oris 
Ауыздың дөңгелек бүлиыкеті 
Круговая мышца рта

12 M usculus risorius 
Күлкілік бүлііықет 
Мышца смеха

13 M usculus zygom aticus major 
Бетсүйектік үлксн бүлііыкет 
Большая скуловая мышца

14 M usculus zygomaticus minor 
Бетсүйектік кіші бүліхыкет 
Малая скуловая мышца

15 M usculus o rbicularis oculi 
Көздіц дөцгелек бүлиыкеті 
Круговая мышца глаза

16 M usculus procerus 
Төкаппарлық бұлшыкет 
Мышца гордецов





123 - сурет. М нмика.іы к бүлш ыкеттер (беттін бүліш лкепері). 
Он ж ақтан қарагандагы  көрінісі

1 M usculus occipitofrontalis
Шүйде-маңдайлық бүлиықет 
Затылочно-лобные мышцы

2 G alea aponeurotica 
Сіңірлік дулыга 
Сухожильный шлем

3 V enter frontalis 
Маңдайлық карынша 
Лобное брюшко

4 M usculus o rbicularis oculi 
Көздің дөнгелек бұлиықеті 
Круговая мышца глаза

5 M usculus levator labii 
superioris
Жоғарғы ерінді көтеретін 
бұлиықет
Мышца, поднимающая 
верхнюю губу

6 M usculus zygom aticus m inor 
Бетсүйектік кіші бүлііықеті 
Малая скуловая мышца

7 M usculus orbicu laris oris 
Ауыздың дөңгелек бүлиықеті 
Круговая мышца рта

8 M usculus zygomaticus major
Бетсүйектік үлкен бүлііықе 
Большая скуловая мышца

9 Musculus depressor labii 
inferioris
Төменгі ерінді түсіретін 
бүлиыкет
Мышца, опускающая 
нижнюю губу

10 M usculus depressor anguli oris 
Езуді түсіретін бүлиықет 
Мышца, опускающая угол рта

11 M usculus risorius 
Күлкілік бүлиыкет 
Мышца смеха

12 M usculus auricu laris 
posterio r
Құлақтын арткы бүлиыкеті 
Задняя ушная мышца

13 M usculus au ricu laris superior
Қүлактың жоғаргы бүлііыкеті 
Верхняя ушная мышца





124 - сурет. Ұрттық бүлшықет. Он жақтан карагандағы көрінісі.

A rcus zygomaticus
Бетсүйектік доға 
Скуловая дуга 
M axilla
Жоғаргы жақсүйек 
Верхняя челюсть 
M usculus buccinator
Ұрттық бүлшықет 
Щечная мышца

Ductus parotideus
Қүлақжанылык түтік 
Околоушной проток 
Ram us m andibulae 
Төменгі жақсүйектің тармағы 
Ветвь нижней челюсти 
M usculus ptervgoideus 
lateralis
Қанаттәрізді латералдық 
бүлшықет
Латеральная крыловидная 
мышца

125 - сурет. А уы зды н дөнгелек  бүлиіықеті, үртты к бүлпіыкет. 
Арты нан қарагандагы  корінісі

M usculus o rbicularis oris
Ауыздын дөнгелек бүлиыкеті 
Круговая мышца рта 
M usculus buccinator 
Ұрттық бүлшықет 
Щечная мышца 
M usculus depressor labii 
inferioris
Төменгі ерінді түсіретін 
бүлшыкет
Мышца, опускающая 
нижнюю губу

M usculus m entalis
Иектік бүлиықет 
Подбородочная мышца 
M usculus levator anguli oris
Езуді көтеретін бүлцыкет 
Мышца, поднимающая угол 
рта
M usculus levator labii 
superioris
Жогаргы ерінді көтеретін 
бүлііықет
Мышца, поднимающая 
верхнюю губу





12 6 -сурет. Шайнау бүлшыкеттері.
Оң жактан караіанцагы көрінісі

1 M usculus m asseter
Шайнау бүлшықеті 
Жевательная мышца

2 M usculus m asseter 
Шайнау бүлиықеті 
Жевательная мышца

3 D uctus parotideus 
Қ үлакж ан ы лы қ түтік 
Околоушной проток

4 M usculus orbicu laris oris 
Ауыздыц дөнгелек бүлпыкеті 
Круговая мышца рта

5 M usculus depressor labii 
inferioris
Төменгі ерінді түсіретін 
бүлшықет
Мышца, опускающая 
нижнюю губу

6 M usculus buccinator
Ұрттық бүлшыкет 
Щечная мышца

7 Angulus m andibulae
Төменгі жаксүйектің б ұ р ы Л  
Угол нижней челюсти

8 G landula parotidea 
Шыкшыт без ~  
Околоушная железа

9 A rcus zygomaticus 
Бетсүйектік дога 
Скуловая дуга

10 M usculus tem poralis 
Самайлык бүлчықет 
Височная мышца

11 Fascia tem poralis 
Самайлык шандыр 
Височная фасция

234





127 - сурет. С ам ай лы қ бүлшықет. О н ж ақтан  караған дағы  к ө р ін Д  
Ш айнау бүлшыкет кесіліп, бүйір ж акк а  карай  тарты лған .

1 M usculus tem poralis
Самайлык бүлнықет 
Височная мышца

2 A rcus zygomaticus 
Бетсүйектік доға 
Скуловая дуга

3 Proccssus coronoidcus 
Тәждік өсінді 
Венечный отросток

4 M usculus m asseter 
Шайнау бүлііықеті 
Жевательная мышца

5 M usculus ptervgoideus 
la teralis
Қанаттәрізді лат ералдық 
бүлиықет
Латеральная крыловидная 
мышца



1



128 - сурет. Қ анаттәрізді медиалдық және латералды к бүлшықеттер 
Он ж ақтан  караган дагы  көрінісі: бетсүйектік доға мен 

төменгі ж ақсүйектін  тәж дік осіндісі алы нган .
С ам ай лы к бүлш ыкеттің сіцірі ж огары  тарты л ған .

1 M usculus pterygoideus 
la teralis
Қанаттәрізді латералдык 
бұлиықет
Латеральная крыловидная 
мышца

2 M usculus pterygoideus 
lateralis
Қанаттәрізді латералдык 
бүлиықет
Латеральная крыловидная 
мышца

M usculus pterygoideus 
m edialis
Қанаттәрізді медиалдық ' 
бүлпыкет
Медиальная крыловидная 
мышца
Discus articu laris
Буындық диск 
Суставной диск 
M usculus tem poralis
Самайлык бүлиықет 
Височная мышца 
Tendo m. tem poralis
Самайлык бұлныкеттің сіңірі 
Сухожилие височной мышцы





- сурет. Қ анаттәрізді медиалдык бұлшықет пен төменгі ж а қ с ү й е к Л  
ж арты сы . Іш інен қ араған дағы  көрінісі 111

M usculus pterygoideus 4
lateralis
Қанаттәрізді латералдык 
бұліхыкет
Латеральная крыловидная
мышца 5
R am us m andibulae
Төменгі жақсүйектің тармағы
Ветвь нижней челюсти 6
M usculus pterygoideus
medialis
Қанаттөрізді медиалдык 7
бүлшықет
Медиальная крыловидная
мышца 8

M usculus mylohyoideus
Жаксүйек-тіластылық
бүлиықет
Челюстно-подъязычная
мышца
M andibula
Томенгі жаксүйек
Нижняя челюсть
M axilla
Жоғарғы жаксүйек 
Верхняя челюсть 
Pars basilaris 
Базилярлык бөлік 
Базилярная часть 
Processus condylaris 
Айдариыктык өсінді 
Мыщелковый отросток



8



130 - сурет. Қ анаттәрізді латералды қ бұлшықет. Оң ж ақтан  к а р а ғ а н д а ғ ь Д  
көрінісі: бетсүйектік  дога мсн гөмеш і ж ақсүйектің  тәж дік  осіндісі а л ы н г а Я

1 M usculus pterygoideus 
la teralis
Қанаттөрізді латералдық 
бұлііықет
Латеральная крыловидная 
мышца

2 M usculus pterygoideus 
lateralis
Қанаттәрізді латералдык 
бүлиықет
Латеральная крыловидная 
мышца

3 C apsula articu laris
Буындық қапцық 
Суставная капсула

4 M usculus tem poralis 
Самайлык бүлііықет 
Височная мышца

5 M usculus buccinator 
Ұрттык бүлиықет 
Щечная мышца

6 M usculus pterygoideus 
m edialis
Қанаттәрізді медиалдық 
бүлиықет
Медиальная крыловидная 
мышца





131 - сурет. Мойыннын теріастылық жэне баска да бұлшықеттері.
Алдынан қараганлаі м көрінісі.

Platysm a
Мойынның теріастылық 
бұлиықеті
Подкожная мышца шеи 
M usculus m asseter 
Шайнау бұлнықеті 
Жевательная мышца 
C landu la  subm andibularis 
Төменгі жақсүйекастылық без 
Поднижнечелюстная железа 
M usculus stylohyoidcus 
Бізтіластылық бүлшыкет 
Шилоподъязычная мышца 
M usculus digastricus 
Қосқарыншалы бүлиықет 
Двубрюшная мышца 
Fascia cervicalis 
Мойынныц шандығы 
Шейная фасция

7 M usculus omohyoideus
Жауырын-тіластылық бүлцьқД  
Лопаточно-подязычная мышца

8 M usculus sternohyoideus 
Төс-тіластылык бүлііықет 
Грудино-подъязычная мышца|

9 M usculus 
sternocleidom astoideus 
Төс-бүгана-емізіктік 
бүлііықет
Грудино-ключично
сосцевидная мышца

10 Fascia cervicalis 
Мойындық шандыры 
Шейная фасция

11 Os hyoideum 
Тіластылық сүйек 
Подъязычная кость

12 M usculus mylohyoideus 
Жақсүйек-тіластылық 
бүлііықст
Челюстно-подъязычная 
мышца

13 V enter an te rio r
Алдыңғы карынша 
Переднее брюшко





132 - сурет. М ойы нны н алды ңғы  ж әне бүйірлік ай м ақтары н ы ң  
қосқары н ш алы к жане баска да бүлш ыкеггері. 
А лды нан және бүйірінен қараган дагы  көрінісі

M usculus stylohyoideus
Бізтіластылық бұлшықет 
Шилоподъязычная мышца 
M usculus mylohyoideus
Жақсүйек-тіластылық
бүлііықет
Челюстно-подъязычная
мышца
V enter an terio r
Алдыңғы қарынша 
Переднее брюшко 
4endp)m . digastriei
Қосқарыншалық бүлцықеттің 
сіңірі
Сухожилие двубрюшной 
мышцы 
Os hyoideum 
Т іласты лы қ  сүйек 
Подъязычная кость 
P rom inentia laryngea 
Көмейдің цығыңқысы 
Выступ гортани 
V enter superior 
Жоғарғы қарынша 
Верхнее брюшко 
M usculus sternohyoideus 
Төс-тіластылық бүлііықет 
Грудино-подъязычная мышца 
G landula thyroidea 
Қалқаншатәрізді без 
Щитовидная железа

10 C lavicula
Бүғана 
Ключица

11 M usculus scalenus anterior
Сатылық алдыңғы бүлішқет 
Передняя лестничная мышца

12 M usculus scalenus medius 
Сатылық ортацғы бүлііықет 
Средняя лестничная мышца

13 M usculus scalenus posterior 
Сатылық артқы бүлііықет 
Задняя лестничная мышца

14 M usculus omohyoideus 
Төменгі қарынша 
Нижнее брюшко

15 M usculus sternohyoideus 
Төс-тіластылык бүлшықет 
Грудино-подъязычная мышца

16 M usculus thyrohyoideus 
Қалқанша-тіластылык 
бүлцықет
Шитоподъязычная мышца

17 M usculus posterior
Артқы қарынша 
Заднее брюшко





133 - сурет. Мойыннын алдыцғы аймагындағы терен булиіыкепер.
Алдынан қарагандағы көрінісі

1 M usculi in tertransversarii
Көлденеңаралык бүлііықеттер 
Межпоперечные мышцы

2 M usculus longus colli 
Мойынның ұзын бұлпықеті 
Длинная мышца шеи

3 M usculus scalenus posterior 
Сатылык артқы бүлшықет 
Задняя лестничная мышца

4 M usculus scalenus medius 
Сатылық ортаңғы бұлііықет 
Средняя лестничная мышца

5 M usculus scalenus an terio r 
Сатылык алдыңғы бүлііықет 
Передняя лестничная мышца

6 M usculus levator scapulae 
Жауырынды көтеретін 
бүлііыкет
Мышца, поднимающая 
лопатку

M usculus longus capitis
Бастың үзын бұлиықеті 
Длинная мышца головы 
M usculus rectus capitis 
lateralis
Бастың тік латералдық 
бүлиыкегі 
Латеральная прямая мышца 
головы
M usculus rectus capitis 
an te rio r
Бастың тік алдыңғы бүлиықеті| 
Передняя прямая мышца 
головы





134 - сурет. ІҮІойыннык VII ом ы ргка ж әне калкаш натәрізді без д е ң іе й ін д ' 
ж асалған көлденец кесіндісіндегі булип.ікеі іер  мен ш анды рлар

L am ina profunda
Терең табакша 
Глубокая пластинка 
Lam ina pretrachcalis 
Кеңірдекалдылык табақша 
Предтрахеальная пластинка 
L am ina superficialis 
Беткей табақша 
Поверхностная пластинка 
P latysm a
Мойынның теріастылық 
бұлпықеті
Подкожная мышца шеи 
M usculus sternothyroideus
Төс-калқаншалык бүлпықет 
Грудино-щитовидная мышца 
M usculus sternohyoideus 
Төс-тіластылық бұлпықет 
Грудино-подъязычная мышца 
Spatium  praeviscerale 
Мүшеалдылық кеңістік 
Предвисцеральное пространство 
T rachea 
Кеңірдек 
Трахея 
M usculus
sternocleidom astoideus
Т өс-бұғана-емізіктік 
бұлпықет
Г рудино-ключично- 
сосцевидная мышца

10 M usculus omohyoideus
Жауырын-тіластылық 
бүлішқет 
Лопаточно-подъязычная
мышца

11 A. carotis com m unis
Ұйкылық жалпы артерия 
Общая сонная артерия

12 C orpus vertebrae 
Омыртканың денесі 
Тело позвонка

13 M usculus trapezius 
Трапсцияторізді бүлцықет .] 
Трапециевидная мыщца *Я

14 M usculus sem ispinalis cervicis 
Мойынныц жартылай 
қылқандык бұлоыкеті 
Полуоетисгая мышца шеи

15 M usculus sem ispinalis capitis 
Бастыц жартылай и.шкандьжд 
бүлиықеті
Полуостистая мышца головы

16 M usculus levator scapulae
Жауырынды көтеретін 
бүлпықет
Мышца, поднимающая 
лопатку

17 M m . scalenii
Сатылык бүлпыкеттер 
Лестничные мышцы





135 - сурет. Қолдын бұліііыкеттері. Бүйірінен карағандағы көрінісі

1 M usculus deltoideus
Дельтатөрізді бұлиықет 
Дельтовидная мышца

2 M usculus pectoralis m ajor 
Кеуделік үлкен бүлшыкет 
Большая грудная мышца

3 M usculus serra tu s an te rio r 
Тістік алдыңғы бұлиыкет 
Передняя зубчатая мышца

4 M usculus biceps brachii 
Иықтың екібасты бұлиықеті 
Двуглавая мышца плеча

5 M usculus brachialis 
Иықтық бұлиықет 
Плечевая мышца

6 M usculus brachioradialis 
Иыққаржіліктік бүлііыкет 
ГІлечелучевая мыщца

7 M usculus extensor carpi 
radialis longus
Білезікті жазатын ұзын қар 
жіліктік бұлшықет 
Длинный лучевой разгибатель 
запястья

8 M usculus abducto r pollicis 
longus
Басбармақты сыртқа әкететін 
ұзын бұлиықет 
Длинная мышца, отводящая 
большой палец кисти

9 M usculus extensor pollicis 
brevis
Басбармақты жазатын кысқа 
бұлиықет
Короткий разгибатель 
большого пальца кисти

10 R etinaculum  extensorum
Жазгыштардын үстағьшы 
Удерживатель разгибателе®

11 M usculi interossei dorsales
Сүйекаралық сыртқы 
бүлиықеттер
Тыльные межкостные мышцы

12 M usculus extensor digitorum
Саусактарды жазатын 
бүлшықеттер 
Разгибатель пальцев

13 M usculus anconeus 
Шынтақтык бүлшықет 
Локтевая мышца

14 O lecranon 
Шынтақтық өсіндісі 
Локтевой отросток

15 M usculus tricipitis Braehii 
Иықтық үшбасты бүлшыкет J 
Трехглавая мышца плеча

16 M usculus latissim us dorsi 
Арқаның аса жалпақ 
бұлиықеті
Широчайшая мышца спины

17 M usculus teres m ajor 
Дөңгелек үлкен бүлиықет 
Большая круглая мышца

18 M usculus teres m inor 
Дөцгелек кіші бүлиыкет 
Малая круглая мышца

19 M usculus infraspinatus 
Қылканастылық бүлиықет 
Ііодостная мыщца

20 M usculus trapezius 
Трапециятәрізді бүлиыкет 
Трапециевидная мышца





1
136 - сурет. Иык белдеуінін бүлнп.іке і гсрі (сол жақтық)

А -  артынан караі ан іагм  көріиісі

Angulus superior
Жоғарғы бұрыш 
Верхний угол 
M usculus suprasp inatus 
Қылқанүстілік бұлнықет 
Надостная мышца 
Spina scapulae 
Жауырынның қылқаны 
Ость лопатки 
M usculus infrasp inatus 
Қылқанастылық бұлпықет 
Подостная мыщца

5 Angulus inferior
Төменгі бұрыш 
Нижний угол

6 M usculus teres m ajor
Дөңгелек үлкен бұлішқет 
Большая круглая мышца I

7 M usculus teres m inor
Доңгелек кіші бүлиықет ] 
Малая круглая мышца

Ә  -  алды нан карагандагы  корінісі

A ngulus superio r
Жогарғы бүрыш
Верхний угол
M usculus suprasp inatus
Қылқанүстілік булііықет
Надостная мышца
Processus coracoideus
Қүстүмсықтәрізді өсінді
Клювовидный отросток
Facies articu laris  acrom ialis
Иықтық өсіндініц буындьк; беті
Суставная поверхность
акромиона
Acrom ion
Иықтық өсінді
Акромион
C apsula articulationis hum eri
Иықтық буынныц буындық 
қаішығы
Суставная капсула плечевой 
сустав

10

Ligam entum  transversum  hu 
m eri
Тоқпан жіліктіц колденең |  
байламы
Поперечная плечевая связка 
Tendo capitis longi m. bicipitis 
brach ii
Иыктмң екібастықбүлиықеті-1
нің үчын басыныц сіцірі 
Сухожилие длинной головки 
двуглавой мышцы плеча 
Angulus inferior 
Төменгі бүрыш 
Нижний угол 
M usculus subscapularis 
Жауырынастылық бүлиыкет 
Подлопаточная мышца





137 - сурет. Қолдыц бүлшыкеттері. Артынан карагандаі ы көріні<|

1 M usculus suprasp inatus
Қылканүстілік бүлиыкет 
Надостная мышца

2 M usculus infrasp inatus 
Қылқанастылық бұлшықет 
Подостная мыщца

3 M usculus teres m inor 
Дөцгелек кіші бұлиыкст 
Малая круглая мышца

4 M usculus teres m ajor 
Дөңгелек үлкен бүлпықет 
Большая круглая мышца

5 M usculus deltoideus 
Дельтатәрізді бүлшықет 
Дельтовидная мышца

6 C apu t laterale 
Латералдык бас 
Латеральная головка

7 M usculus brachioradiaiis 
Иыққаржіліктік бүлиықет 
Плечелучевая мыщца

8 O lecranon
Шынтақтық өсіндісі 
Локтевой отросток

9 M usculus anconeus 
Шынтақтық бұлшықет 
Локтевая мышца

10 Foram en quadrila terum  
Төртжақтық тесік 
Четырехстороннее отвері^Н

11 Foram en tria la te rum  
Үшжақтык тесік 
Трехстороннее отверстие

12 Fascia in frasp inata  
Қылканастылык шандыр 
Подостная фасция

13 Spina scapulae 
Жауырынныц қылканы 
Ость лопатки

14 Fascia suprasp inata  
Қылқанүстілік шандыр 
Надостная фасция





138 - cyper. К еуденіц ж әне иыктыц бүлііи.іксм гсрімііі бекитіп жерлерП  
(он ж ак). Арты нан қарагандагы  көрінісі

1 M usculus subscapularis 10
Жауырынастылық бұлиықет 
Подлопаточная мышца

2 M usculus serratus anterior 11
Тістік алдыңғы бұлиықет
Передняя зубчатая мышца

3 M usculus triceps brachii 
(caput longum )
Иықтың үшбасты бүлиықеті 12
(үзын басы)
Трехглавая мышца плеча 
(длинная головка)

4 M usculus coracobrachialis  
Қүстүмсық-иыктык бүлиықет 
Клювовидно-плечевая мышца 13

5 M usculus brachialis 
Иықтық бүлііықет
Плечевая мышца 14

6 M usculus pronator teres
Дөцгелек пронатор
Круглый пронатор 15

7 M usculus flexor carpi ulnaris
Білезікті бүгетін иынтақтық 
бүлиықет 16
Локтевой сгибатель запястья

8 M usculus flexor digitorum  
superficialis 17 
Саусактарды бүгетін беткей 
бүлиықет
Поверхностный сгибатель
пальцев 18

9 M usculus pronator teres 
(caput ulnare)
Дөңгелек пронатор 19
(ііынтақтың басы)
Круглый пронатор (локтевая 
головка)

“

"

M usculus biceps brachii
Иықтыц екібасты бүліщқі 
Двуглавая мышца плеча 
M usculus extensor carpi 
radialis
Білезікті жазатын қар 
жіліктік бүлцықеттер 
Лучевые разгибатели запяі 
M usculus extensor carpi 
radialis longus 
Білезікті жазатын үзын кар Я  
жіліктік бүлиықет 
Длинный лучевой разгибате. 
запястья
M usculus brachioradialis
Иык-қар жіліктік бүлшықет 1 
Плечелучевая мыщца 
M usculus deltoideus 
Дельтатәрізді бүлшықет і  

Дельтовидная мышца 
M usculus pectoralis major 
Кеуделік үлкен бүлиыкеті 
Большая [рудная мышца : 
M usculus teres m ajor 
Дөцгелек үлкен бүлиықет 
Большая круглая мышца 
M usculus latissim us dorsi 
Арқаныц аса жалпак 
бүлпықеті
Широчайшая мышца спины 
M usculus subscapularis
Жауырынастылык бүлиыкет 
Подлопаточная мышца 
M usculus supraspinatus
Қылқанүстілік бүлиыкет 
Надостная мышца



20 M usculus biceps b rach ii 
(caput breve)
Иықтьщ екібасты бүлиыкеті 
(қысқа басы)
Двуглавая мышца плеча 
(короткая головка)
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21 M usculus pectoralis m inor
Кеуделік кіші бұлиықеті 
Малая грудная мышца



139 - сурет. Кеуденін және иықтыц бүліш кеттерінің бекитін
жсрлері (он жақ). Алдынан карагандагы көрінісі

M usculus deltoideus 8 M usculus anconeus
Дельтатәрізді бұлпықет ІІІынтақтық бүлпыкет
Дельтовидная мышца Локгсвая мышца
M usculus infraspinatus 9 M usculus triceps brachii |
Қылқанастылық бүлиыкет Иықтың үшбасты бүлиықеті
Подостная мыщца Трехглавая мышца плеча 1
M usculus teres m ajor 10 M usculus teres minor
Дөңгелек үлкен бүлііықет Дөңгелек кіші бүлшықет |
Большая круглая мышца Малая круглая мышца
M usculus triceps brachii И M usculus teres m ajor
(caput longum ) Дөңгелек үлкен бүлиықет Я
Иықтыц үшбасты бүлиыкеті Большая круглая мышца |
(үзын басы) 12 M usculus rhom boideus major
Трехглавая мышца плеча Ромбтәрізді үлкен бүлцыкет
(длинная головка) Большая ромбовидная мышца
M usculus triceps brachii 13 M usculus rhom boideus minor
(caput laterale) Ромбтәрізді кіші бүлиыкет I
Иықтың үшбасты бүлиықеті Малая ромбовидная мышца 1
(латералдык басы) 14 M usculus levator scapulae |
Трехглавая мышца плеча Жауырынды көтеретін
(латеральная головка) бүлиыкет
M usculus brachialis Мышца, поднимающая
Иыктық бұлиықет лопатку
Плечевая мышца 15 M usculus supraspinatus
M usculus triceps brachii Қылқанүстілік бұлиықет
(caput m ediale) Надостная мышца
Иықтың үшбасты бүлыықеті 16 M usculus trapezius
(медиалдық басы) Трапециятәрізді бұлшыкет j
Трехглавая мышца плеча 
(медиальная головка)

Трапециевидная мыщца





140 - сурет. Білектіц алдыңғы жағыныц бүлшықсттері. Беткей қабат
Алдынан қарагандағы көрінісі

1 M usculus p ro n a to r teres
Дөңгелек пронатор 
Круглый пронатор

2 M usculus flexor carp i radialis
Білезікті бүгетін қар жіліктік 
бүлпықет
Лучевой сгибатель запястья

3 M usculus palm aris longus 
Алақандық үзын бүлиықет 
Длинная ладонная мышца

4 M usculus flexor digitorum  
superficialis
Саусақтарды бүгетін беткей 
бүлііықет
Поверхностный сгибатель 
пальцев

5 M usculus flexor carp i u lnaris
Білезікті бүгетін цынтақтық 
бүлпықет
Локтевой сгибатель запястья

6 R etinaculum  flexorum 
Бүккіштер үстағыііы 
Удерживатель сгибателя

7 M usculus palm aris brevis 
Алақандық кысқа бүлиықет 
Короткая ладонная мышца

8 H ypothenar |E m inentia  
Hypothenaris|
Шынашактың томпағы 
Возвышение мизинца [пшотенар]

9 A poneurosis palm aris 
Алакандык апоневроз 
Ладонный апоневроз

10 T henar (E m inenta thenaris) 
Басбармақтьщ томпагы 
Тенар (Возвышение большого 
пальца)

11 Tendo m. abductoris policis 
longi
Басбармақты сыртқа әк етеяк  
бүлііықеттің сіңірі 
Сухожилие длинной мышцьгИ 
отводящей большой палец кисти

12 M usculus flexor pollicis longus 
Басбармақты бүгетін үзын :? 
бүлиықет
Длинный сгибатель большого 
пальца кисти

13 M usculus flexor digitorum  
superficialis
Саусақтарды бүгетін беткей 
бүлпықет
Поверхностный сгибатель Щ 
пальцев

14 M usculus flexor carpi radialis
Білезікті бүгетін кар жіліктік j 
бүлііықет
Лучевой сгибатель запястья Я

15 M usculus hrachioradialis 
Иык -  кар жіліктік бүлиыкет | 
Плечелучевая мыщца

16 Aponeurosis m. bicipitis 
brachii |A poneurosis 
bicip ita lis|
Иыктың екібасты 
бүлиыкстінің апоневрозы 
Апоневроз двуглавой мышцы 
плеча

17 M usculus brachialis
Пықтық бүлиықет 
Плечевая мышца

18 M usculus biceps brachii
Ныктың екібасты бүлиыкеті 
Двуглавая мышца плеча

19 O lecranon
Шынтақгық өсіндісі 
Локтевой отросток





141 - сурет. С аусақтарды  бүгетін терец бүлш ыкег. Алды нан К а р а га н д о й  
көірінісі. Б ілезіктің беткей бүлш ықеттері алы нган '''

1 Epicondylus m edialis 7 M usculus pronator quadratus
Медиалдық айдарііықүсті Шарпылык пронатор
Медиальный надмыщелок Квадратный пронатор

2 M usculus flexor digitorum 8 M usculus flexor pollicis longus
profundus Бас бармақты бүгетін үзын
Саусақтарды бүгетін терец бүлцықет
бұлііыкет Длинный сгибатель большого
Глубокий сгибатель пальцев пальца кисти

3 M usculus flexor carpi ulnaris 9 Caput radiale
Білезікті бүгетін цынтақтық Қар жіліктік басы
бүлиықет Лучевая головка
Локтевой сгибатель запястья 10 M usculus pronator teres

4 Tendo m. flexoris digitorum Дэнгелек пронатор
superflcialis Круглый пронатор
Саусактарды бүгетін беткей 11 M usculus brachioradialis 1
бұлиықет сіңірі Иык -  кар жіліктік бүлііықет
Сухожилие поверхностного Плечслучсвая мыіцца
сгибателя пальцев 12 M usculus supinator

5 Fascia antebrachii Супинатор
Білектік шандыр Супинатор
Фасция предплечья 13 M usculus brachialis

6 Tendo m. palm aris longi Иыктык бұлпықет
Алақанныц ұзын Плечевая мышца
бүлиықетініц сіцірі
Сухожилие длинной ладонной
мышцы





142 - сурет. Білектіц ирікы жағыныц бүліш.іқегтері.
Артынап караганлагм көрінісі

1 Epicondylus lateralis
Латералдык айдариыкүсті 
Латеральный надмыщелок

2 Musculus extensor carpi 
radialis longus 
Білезікті жазатын үзын қар 
жіліктік бүлиықет 
Длинный лучевой разгибатель 
запястья

3 M usculus extensor carpi 
radialis brevis
Білезікті жазатын кысқа қар 
жіліктік бүлныкет 
Короткий лучевой 
разгибатель запястья

4 Musculus extensor digitorum  
Саусактарды жазатын 
бұлиықеттер 
Разгибатель пальцев

5 Musculus abductor pollicis 
longus
Бас бармакты сыртқа өкететін 
ұзын бүлиыкет 
Длинная мышца, отводящая 
большой палец кисти

6 Musculus extensor pollicis 
brevis
Басбармакты жазатын қысқа 
бүлиықет
Короткий разгибатель 
большого пальца кисти

7 Retinaculum extensorum  
Жазғыштардың үстагьшы 
Удерживатель разгибателей

8 Tendo m. extensor policis 
brevis
Бас бармакты жазатын үзын 
бүлиыкеттің сіңірі жазатын 
Сухожилие мышцы-длинного 
разгибателя большого пальца кисти

9 Tendo m. extensoris indicis 
Сұк саусақты жазатын 
бұлиықеттің сіңірі 
Сухожилие разгибателя 
указательного пальца

10 Tendines m. extensoris diri 
torum
Саусактарды жазатын 1
бүлііыкеттің сіңірі
Сухожилия разгибателяЯ 
пальцев

11 Conexsus intertendineus 
Сіціраралық косылыстарЯ 
Межсухожильное соединение

12 Tendo m. extensoris digiti minii 
Шынашақты жазатын 
бүлпыксттін сіңірі 
Сухожилие разгибателя мизинца

13 Musculus extensor carpi j 
ulnaris
Білсзікті жазатын пынтакті^Н 
бүлшыкет
Локтевой разгибатель 
запястья

14 Musculus extensor digiti 
minimi
Шынашақты жазатын 
бүлиықет
Разгибатель мизинца

15 Musculus extensor carpi 
ulnaris
Білезікті жазатын цынтактык 
бүлиыкст
Локтевой разгибатель зап я стм

16 IVlusculus anconeus 
Шынтактық бұлиықет 
Локтевая мышца

17 Olecranon 
Шынтактык өсінді 
Локтевой отросток

18 Musculus triceps brachii 
Иыкгың үшбасты бүлиькет1 Я 
Трехглавая мышца плеча





143 - сурет. Қол басы ны ц бүлш ықеі гері. Алақаиды қ бст. 
Кейбір бүлш ықеттер алы нған

M usculus oppones pollicis 9 Os pisiform e
Бас бармақты карама-карсы ріиақторізді сүйек
коятын бүлшықет 1 ороховидная кость
Мышца, противопоставляю 10 M usculus abductor digiti
щая большой палец кисти m inim i
M usculus abductor pollicis ІІІынашақты әкететін 1
brevis бүлмықст
Бас бармақты әкететін кысқа Мышца, отводяшая мизинец
бұлиықет 11 M usculus oppones digiti
Короткая мыщца, отводящая m inim i
большой палец кисти ПІынашакгы карама-карсы
Retinaculum  flexorum кояіын бүлиықет
Бүккіштер үстағыиы Мыщца, противопоставляю
Удерживатель сгибателя щая мизинец
Tendo m usculi abductoris 12 M usculus flexor digiti minimi
pollicis longi brevis
Бас бармақты сыртқа әкететін Шынашақты бүгетін кысқа
үзын бүлііықеттің сіңірі бүлпықст
Сухожилие длинной мышцы, Короткий сгибатель мизинца
отводящей большой палец кисти 13 M usculi lum bricales
Tendo m. flexor carpi radialis Қүртторізді бүлпыкеттер 1
Білезікті бүгетін кар жіліктік Червеобразные мышцы
бүлиыкеттіц сіцірі 14 M usculus interosseus dorsales 1
Сухожилие лучевого Сүйекаралык 1-сыртку
сгибателя запястья бүлнықет
M usculus pronator quadratus 1 тыльная межкостная
Шарцылык пронатор мышца . . 

Tendo m usculi flexoris pollWКвадратный пронатор 15
Tendonis m. flexoris digitorum longi
profundi Бас бармақты бүгетін үзын 1
Саусақтарды бүгетін терец бүлиыкеттіц сіңірі
бүлііыкеттіц сіцірі Сухожилие длинного
Сухожилия глубокого сгибателя большого пальца 1
сгибателя пальцев кисти
Tendo М. flexor carpi ulnaris 16 M usculus adductor pollicls
Білезікті бүгетін иынтақтық Бас бармақты әкелетін
бүлпыкеттің сіцірі бүлныкет и 

Мышца, приводящая больШСухожилие локтевого
сгибателя запястья палец кисти



17 M usculus abductor pollicis
brevis
Бас бармақты окететін қыска 
бұлиықет
Короткая мыщца, отводящая 
большой палец кисти

18 M usculus flexor pollicis brevis
Бас бармақты бүгетін кыска 
бүлшыкет
Короткий сгибатель большого 
пальца кисти



144 - еурет. С үйекаралы қ алаканды қ ж ән е сырткьі бүлнілқеттер 
Ллаканды к бет. Қол басы ны ц баска бүлпіыкеттері алы нған

M usculi interossei palm ares
Сүйекаралык алақандық 
бүлнықеттер 
Ладонные межкостные 
мышцы
M usculi interossei dorsales
Сүйекаралық сыртіфі 
бүлііықеттер
Тыльные межкостные мышцы 
Vagina fibrosae digitorum  
m anus
Саусақтардың талшықтық 
қынаптары
Фиброзные влагалища 
пальцев кисти 
M usculus adducto r pollicis
Бас бармақты әкелетін 
бүлиықет
Мышца, приводящая большой 
палец кисти
M usculus abducto r pollicis 
brevis
Бас бармақты әкететін қысқа 
бүлііықет
Короткая мыщца, отводящая 
большой палец кисти

6 Musculus flexor pollicis brevi,
Басбармақты бүгетін қысқа 
бүлиықет
Короткий сгибатель большого 
пальца кисти

7 M usculus oppones pollicis 
Бас бармақты қарама-қарсы 
қоятын бүлііықет 
Мышца, противопоставляю
щая большой палец кисти

8 Tendines m. flexoris carpi 
radialis
Білезікті бүгетін қар жіліктік 
бүлиыкет сіцірлері 
Сухожилия лучевого 
сгибателя запястья

9 Tendo musculi abductoris 
pollicis longi
Басбармақты сыртқа әкететін 
ұзын бүлиықетгің сіцірі 
Сухожилие длинной мышцы, 
отводящей большой палец кисін

10 M usculus brachioradialis 
Иық -  кар жіліктік б ү л п ьвя  
Плечслучевая мыщца

11 M usculus p ro n a to r q u a d r a t u *  

Шарпылық пронатор 
Квадратный пронатор





145 - сурет. Қолбасмн және саусақтарды бүгетін бүлііықеттер сіңірлеВ
синовиалдык кынаптары (он жакгмк). Алдынан карагандағы к ө р ін |н  4

1 Vagina synovialis com m unis 
mm. flexorum
Бұккіштердің ортақ (жалпы) 
синовиалдық кынабы 
Общее синовиальное 
влагалище сгибателей

2 Vagina tendinis m. flexoris 
pollicis longi
Бас бармакты бүгетін үзын 
бүлиыкет сіңірініц кынабы 
Влагалище сухожилия длинного 
сгибателя большого пальца кисти

3 Vagina tendinis m. extensoris 
digiti minimi
Шынашақты жазатын бүлиық 
еттер сіңірлерінің кынабы 
Влагалище сухожилия, разги
бателя мизинца

4 Vagina synoviales tendinum  
digitorum  m anus 
Саусактар сіңірлерінің 
синовиалдық кунаптары 
Синовиальные влагалища 
сухожилий пальцев кисти

5 Vagina tendinum mm. exten
soris digitorum et extensoris 
indicis
Саусақтар мен сұқ саусақты 
жазатын бүлііыкеттер 
сіңірлерінің қынабы 
Влагалище сухожилий разги
бателей пальцев и указатель
ного пальца

6 M usculus adducto r pollicis 
Бас бармакты әкелетін 
бүлиықет
Мышца, приводящая большой 
палец кисти

7 M usculus abductor pollic{.
brevis
Бас бармакты әкететін қыска 
бүлиықет
Короткая мыщца, отводящая 
большой палец кисти

8 M usculus opponens pollicis 
Бас бармақты карама-қарсы 
коятын бүлпықет 
Мышца, противопоставляю
щая большой палец кисти

9 Vagina synovialis m. flexoris 
carp i radialis
Білезікті бүгетін кар жіліктік 
бүлиыкет сіңірінің синовиал
дык кынабы
Синовиальное влагалище су
хожилия лучевого сгибателя 
запястья

10 Tendo m. flexor digitorum 
profundus
Саусақтарды бүгетін терен 
бүлпықсттің сіңірі 
Сухожилие глубокого 
сгибателя пальцев

11 Tendo musculi flexoris 
d igitorum  superficiali 
Саусақтарды бүгетін беткеиі 
бүлііықеттің сінірі
Сухожилие поверхностного!
сгибателя пальцев





146 - сурет. Саусактарды жазатын бүлшықеттер сінірлерінің синовиалді*.
кьпіаптары (оң жақтык). Артынан карағандагы көрінісі

1 R etinaculum  extensorum
Жазғыштардың ұстағыиы 
Удерживатель разгибателей

2 Vagina tendinum  mm. exten 
sorum  carp i radialium  
Білезікті жазатын кар жіліктік 
бүлиькеттер сіңірлерінін кьінабы 
Влагалище сухожилий 
лучевых разгибателей 
запястья

3 Tendo m usculi abductoris 
pollicis longi
Бас бармакты сыртқа әкететін 
ұзын бүлиыкеттің сіңірі 
Сухожилие длинной мышцы, 
отводящей большой палец кисти

4 Connexsus intertendineus 
Сініраралык қосылыстар 
Межсухожильное соединение

5 Vagina tendinis m. extensoris 
digiti minimi
Шынашакты жазатын 
бүлмыкеттер сіңірлерінің Я  
кынабы
Влагалище сухожилия 
разгибателя мизинца

6 Vagina tendinum  mm. 
extensoris digitorum  et 
extensoris indicis 
Саусактар мен сұк саусақты 
жазатын бүлиыкеттер 
сіңірлерінің кынабы 
Влагалище сухожилий 
разгибателей пальцев и 
указательного пальца

7 Vagina tendinis m. extensoris 
carp i ulnaris
Білезікті жазатын иынтактьк 
бұлиыкет сіңірінін кынабы 
Влагалище сухожилия 
локтевого разгибателя 
запястья





147 - сурет. Аяқтыц бүлшыкетгері (он жактық).
Алдынан карағандагы көрінісі

M usculus sarto rius 10
Тігіншілік бұлиықет 
Портняжная мышца 
M usculus iliopsoas
Мықын-белдік бұлиықет 
Подвздошно-поясничная 
мышца
M usculus pectineus 11
Қырлық бұлпыкет
Гребенчатая мышца
M usculus adducto r longus
Әкелетін ұзын бұлиықет
Длинная приводящая мышца 12
M usculus gracilis
Жінішке бұлпықет
Тонкая мышца
M usculus gastrocnem ius
Балтырлық бұлцықеттің 13
медиалдык басы
Медиальная головка
икроножной мышцы
M usculus soleus
Камбалатәрізді бұлиықет 14
Камбаловидная мышца 
M usculus extensor hallucis 
longus
Үлкен бақайды жазатын ұзын 
бұлпықет 15
Длинный разгибатель 
большого пальца
R etinaculum  m usculorum  ex 16
tensorum  inferius
Жазагын бұлиықеттер 
сінірлерініңтөменгі үстағьшы 
Нижний удерживатель 
сухожилий-разгибателей

Retinaculum  musculorum  ex 
tensorum  superius
Жазаі ын бүлні.іқеттер 
сіцірлерінің жогаргы 
ұстагьшы
Верхний удерживатель 
сухожилип-разгибателей I 
M usculus extensor digitorum 
longus
Бакаііларды жазагын ұзы нЯ  
бұлпыкет
Длинный разгибатель пальцев 
M usculus peroneus brevis Я
Кіші жіліктік қыска 
бұлпықет
Коро і кая малоберцовая 
мышца
M usculus tibialis an terio r j
Асықты жіліктік алдынгы 1 
бүлиықет
Передняя большеберцовая 1 
мышца
M usculus peroneus longus j
Кіші жіліктік ұзын 
бүлпыкет
Длинная малоберцовая 
мышца
M usculus quadriceps femorisf
Саннын тортбасты б у л н ы к е т ч  

Четырехглавая мышца бедра |  
M usculus tensor fasciae lata®
Жалпак шандырды керетін j 
бүлиыкет
Напрягатсль широкой фасци |





148 - сурет. Аяқтын бүлшыкеттері (оң жактық).
Артынан карағандагы көрінісі

M usculus gluteus maxim us 6
Бөкселік үлкен бүлшықет 
Большая ягодичная мышца 
T ractus iliotibialis
Мықын-асыкты жіліктік жол 
Подвздошно-
большеберцовый тракт 8
M usculus biceps fem oris 
Санның екібасты бүлиыкеті 
Двуглавая мышца бедра 
Fossa poplitea 
Такымдык шүнкыр 
Подколенная ямка 
Tendo calcaneus [Achillis]
Өкшелік (Ахилл) сіцір 
Пяточное [Ахиллово] 
сухожилие

M usculus gastrocnemius
Бал гырлык бүлііықет 
Икроножная мышца 
M usculus semitendinosus 
Жартылаіісіңірлік бүлцьқег 
I Іолусухожильная мышца 
M usculus semimembranosus 
Жар [ ылаііжарғақтык 
бүлнықет
Полу перепончатая мышца





149 - сурет. М ыкыидык-белдік бүлш .ікег. Л лды нан карағаидагы  көпіні 
Белдік үлкен бұлііы кеттін  бір бөлігі алы нган. Ш аріііылы к бүлщ.іқрі 

кесіліп , бүйір ж акка тарты лған

1 M usculus psoas m ajor
Белдік үлкен бүлиыкет 
Большая поясничная мыщца

2 C orpus verteb rae  (vertebrate) 
Омыртқаның денесі
Тело позвонка

3 Prom ontorium  
Мүйіс
Мыс

4 M usculus iliacus
Мықындык бүлііықет 
Подвздошная мышца

5 C ris ta  iliaca
Мықындық қыр 
Подвздошный гребень 1

6 M usculus quadratus 
Шариылық бүлцықет 1 
Квадратная мышца

7 Foram en intervertebrale 
Омыртқааралық тесік 1 
Межпозвоночное отверстие

8 C osta XII 
ХІІ-ші кабырға 
ХІІ-ші ребро





150 - сурет. Ж ам басіык астаудын ішкі жапкышіық және
баска да бұлиіыкеттері (он жактык). Артынан карагандагы K e p in jCj

1 M usculus ob tu ra to rius 
in ternus
Жапкыштык ішкі бұлиыкет 
Внутренняя запирательная 
мышца

2 M usculus gemellus superior
Егіздік жоғарғы бүлныкет 
Верхняя близнецовая мышца

3 M usculus piriform is 
Алмүрттәрізді бүлныкет 
Грушевидная мышца

4 Regio glutealis 
Бөкселік аймақ 
Ягодичная область

5 M usculus gluteus m edius 
Бөкселік ортаңғы бүлиыкет 
Средняя ягодичная мышца

6 M usculus gluteus minimus
Бокселік кіші бүліщқет 
Малая ягодичная мыщод

7 M usculus gemellus inferior
Егіздік төменгі бүлцықеі 
Нижняя близнецовая мышца

8 Musculus obturatorius externus
Сыртқы жапкыштықбүлиьцет 
Наружная запирательная мышца

9 M usculus quadra tus femoris 
Санның шариылык бүлцьцеті 
Квадратная мышца бедра

10 L igam entum  sacrotuberale 
Сегізкөз-төмпелік байлам 
Крестцово-бугорная связка

11 L igam entum  sacrospinale 
Сегізкөз-кылқандык байлам 
Крестцово-остистая связка





151 - сурет. Бөкселік айм ақты н алм урттәрізді және басқа герен 
бұлш ы қеттері

1 M useulus piriform is
Алмұрттәрізді бұлшықет 
Грушевидная мышца

2 M useulus ob tu ra to rius 
in ternus
Жапкыштык ішкі бүлиықет 
Внутренняя запирательная 
мышца

3 T rochanter m ajor 
Үлкен ұриық 
Большой вертел

4 C apsula articu laris  
Буындық қапііык 
Суставная капсула

5 Museulus obturatorius externn
Сыртқы жапқыштық
Наружная запирательная Г
мышца

6 L igam entum  sacrotuberale
Сегізкөз-төмпелік байлам 
Крестцово-бугорная связка

7 L igam entum  sacrospinale 
Сегізкөз-кылқандық байлам 
Крестцово-остистая связка

8 Foram en infrapiriform e 
Алмұртастылық тесік 1 
Подгрушевидное отверстие
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152 - сурет. Санным аралмк және жалпақ бүлшыкеттері. Алдыня
қарағандағы көрінісі. Санның тік бүлшыкеті алынган

1 M usculus vastus interm edius 9 Ligam entum  patellae
Санның жалпақ аралық Тізелік тобыктың байламы
бүлиыкеті Связка надколенника '
Промежуточная широкая 10 M usculus vastus lateralis
мышца бедра Санныц латералдық жалпақ

2 M usculus adducto r longus бүлнықеті
Әкелетін ұзын бұлнықет Латеральная широкая мышца
Длинная приводящая мышца бедра

3 M usculus gracilis 11 T ractus iliotibialis
Жіңішке бүлпықет Мыкын-асықты жілік жолы
Тонкая мышца Подвздошно-

4 C analis adductorius большеберцовый тракт :
Әкелетін өзек 12 M usculus tensor fasciae latae
Приводящий канал Жалпак шандырды керетін

5 M em brana fibrosa бүлиықет
Талиыктық жарғақ Напрягатель широкой фасции
Фиброзная мембрана 13 M usculus rectus femoris 1

6 M usculus vastus medialis Санныц тік бүлиыкеті
Санныц жалпак медиалдык Прямая мышца бедра
бүлпықеті 14 M usculus sarto rius
Медиальная широкая мышца Тігінші бүлпыкеті
бедра Портняжная мышца

7 Tendo ш. quadricip itis femoris 15 Ligam entum  inguinale
Санныц төртбасты Шаптык байлам
бұлпыкетінің сіцірі Паховая связка
Сухожилие четырехглавой 16 M usculus iliopsoas
мышцы бедра Мыкын-белдік бүлиыкет

8 Patella Подвздошно-поясничная
Тізелік тобык мышца
Надколенник





153 - сурет. Санныц арткы топ бүлшыкеттері (оц жақтық).
Артынан қарағандағы көрінісі

M usculus sem itendinosus
Жартылай сіңірлік бұлиыкет 
Полусухожильная мышца 
M usculus biceps fenioris 
(caput longum)
Санның екібасты бұлііыкетгін 
үзын басы
Двуглавая мышца бедра 
(длинная головка)
T ractus iliotibialis 
Мықын-асықты жіліктік жол 
Подвздошно- 
большеберцовый тракт 
Fossa popiitea 
Тақымдык шұңқыр 
Подколенная ямка 
M usculus gastrocnem ius 
(caput laterale)
Балтырлык бұлпыкет 
(латералдық басы) 
Икроножная мышца 
(латеральная головка)

6 M usculus gastrocnemius 
(caput mediale)
Балтырлык бүлішқет 1 
(медиалдық басы) 
Икроножная мышца 
(медиальная головка) 1

7 M usculus semimembranosus 
Жартылай жаргақты 
бүлиыкет
Полуперепончатая мышца

8 M usculus gracilis 
Жіңішке бүлиықет 
Тонкая мышца

9 M usculus adducto r magnus 
Әкелетін үлкен бүлиықет 
Большая приводящая мышца

10 M usculus gluteus maximus 
Бокселік үлкен бүлііыкет |  
Большая ягодичная мышца -





154 - сурет. Сирақтың бүлиықеттері (оң жақтық).
Алдынан карагандагы көрінісі

1 M usculus tibialis an terio r 8 Tendines musculi ex
Асықтық жіліктік алдыңғы tensoris digitorum  longi
бұлііықет Бақайларды жазатын үзьщ
Передняя большеберцовая бүлпі.ікстінің сіңірі
мышца Сухожилие длинного

2 T ibia разгибателя пальцев
Асықты жілік 9 M usculus peroneus tertius
Большеберцовая кость Kiuii жіліктік үшінші

3 M usculus gastrocnem ius бүлпықет
(caput mediate) Третья малоберцовая мышца
Балтырлық бүлнықеті 10 M usculus extensor digitorum
(медиалдык басы) longus
Икроножная мышца Бақайларды жазатын үзын
(медиальная головка) бүлпықет

4 M usculus soleus Длинный разгибатель пальцев
Камбалатәрізді бүлиыкет 11 M usculus peroneus brevis
Камбаловидная мышца Кіші жіліктік кысқа

5 R etinaculum  m usculorum  ex бүлиықет
tensorum  superius Короткая малоберцовая
Жазатын бүлнықеттер мышца
сіцірлерінің жоғарғы 12 M usculus peroneus longus ■
үетағьшы КІІІІІ жіліктік үзын
Верхний удерживатель бүлнықет
сухожилий-разгибателей Длинная малоберцовая

6 R etinaculum  m usculorum  ex мышца
tensorum  inferius 13 Ligam entum  patellae
Жазатын бүлиықеттер Tiзелік тобыктын байламы Я
сіңірлерінін төменгі үстағыиы Связка надколенника
Нижний удерживатель 14 C apsula articu laris
сухожилий-разгибателей Буындық кагшык

7 Tendo musculi extensoris Суставная капсула
hallucis longi 15 Patella
Үлкен бақайды жазатын үзын Тізелік тобық
бүлііыкетініц сіңірі Надколенник
Сухожилие длинного
разгибателя большого пальца





- сурет. Сирактың үшбасты бүлиықеті. Артынан карағандагы к ө р |Н

1 M usculus gastrocnem ius 6 lendo musculi plantaris ■
(caput mediale) Табандық бүлішқеттің сіңірі
Балтырлык бүлиыкет ( ухожилие подошвенной
(медиалдық басы) мышцы
Икроножная мышца 7 M usculus p lan taris
(медиальная головка) Табандық бүлнықет

2 M usculus gastrocnem ius Подошвенная мышца
(caput laterale) 8 Fossa poplitea
Балтырлық бүлиықет Тақымдық шүцқыр
(латералдық басы) Подколенная ямка
Икроножная мышца 9 M usculus semimembranosus
(латеральная головка) Жартьи і a ii жаргақтық

3 M usculus soleus бүлшықет
Камбалагәрізді бүлііыкет По.іуперепончатая мышцаД
Камбаловидная мышца 10 Tendo musculi semitendinosi

4 Tendo calcaneus |Achillis] Жартылайсіңірлік
Өкше (Ахилл) сіңірі бүлиықеттің сіңірі
Пяточное [Ахиллово] Сухожилие полуеухожильной
сухожилие мышцы

5 M usculus soleus 11 Musculus adducto r magnus
Камбалатәрізді бүлиықет Әкелетін үлкен бүлиықет 1
Камбаловидная мышца Большая приводящая мышца





156 - сурет. Аяқ басының бүлшыкеттері. Жогарыдаи карағандағы көрінісі

1 M usculus extensor hallucis 5
brevis
Үлкен бакайды жазатын 
кыска бұлиықет 
Короткий разгибатель 
большого пальца стопы

2 Tendo m usculi extensoris 6
hallucis longi
Үлкен бақайды жазатын ұзын 
бүлиыкетінің сіңірі
Сухожилие длинного 7
разгибателя большого пальца

3 M usculi interossei dorsales 
Сүйекаралық сыртқы 
бүлііықеттер
Тыльные межкостные мышцы

4 Tendo musculis extensor 8
d igitorum  brevis
Бақайларды жазатын кысқа 
бүлпықеттің сіңірі 
Сухожилие короткого 
разгибателя пальцев

Tendines musculi ex ten so rif l 
digitorum  longi
Бакайларды жазатын ү зы н *  
бүлиыкетінің сіңірі 
Сухожилие длинного 
разгибателя пальцев 
M usculus peroneus tertius 
Кіші жіліктік үшінші 
бүлііықет
Третья малоберцовая мышца 
M usculus extensor digitorum 
brevis
Бакайларды жазатын қысқа 1 
бүлиыкет
Короткий разгибатель 
пальцев
R etinaculum  m usculorum ex 
tensorum  inferius
Жазатын бүлпыкеттер 
сіцірлерінің томенгі үстағыші 
Нижний удерживатель 
сухожилий-разгибателей





Табанның бүлшықеттері. Төменнен қарагандағы көрінісі157 - сурет.

1 Tuberculum  calcanei
Өкшелік төмпешік 
Пяточный бугорок

2 A poneurosis p lan taris 
Табандык апоневроз 
Подошвенный апоневроз

3 M usculus abducto r hallucis 
Үлкен бақайды әкететін 
бұлиықет
Мышца, отводящая большой 
палец стопы

4 M usculus q u ad ra tu s p lantae
Табандык шарпылык 
бүлпыкет
Квадратная мыщца подошвы

5 M usculus abducto r digiti 
m inim i
Кіші бақайды әкететін 
бұлныкет
Мышца, отводящая мизинец 
стопы

6 M usculi interossei p lan tares
Сүйекаралык табандык 
бүлиыкеттер
Подошвенные межкостные 
мышцы

7 M usculus flexor digiti minimi
brevis
Кіші бакайды бүгетін кысқа 
бұлиықет
Короткий сгибатель мизинца 
стопы

8 M usculi lum bricales
Қүрттәрізді бүлшықеттер 
Червеобразные мышцы

9 M usculus flexor digitorum 
brevis
Бақайларды бүгетін қысқа 
бүлиықеттер (кесіп алынған) 
Короткий сгибатель пальцев 
(отрезан)

10 Tendo musculi flexoris hallucis 
longi
Үлкен бакайды бүгетін үзын 
бүлпықеттің сіцірі 
Сухожилие длинного 
сгибателя большого пальца 
стопы

11 M usculus flexor hallucis 
brevis
Үлкен бакайды бүгетін кысқа 
бүлшықет
Короткий сгибатель большого 
пальца стопы

12 M usculus abducto r hallucis
Үлкен бақайды өкететін 
бүлшықет
Мышца, отводящая большой 
палец стопы

13 Tendo musculi flexoris 
digitorum  longi
Бақайларды бүгетін үзын 
бүлііыкеттің сіцірі 
Сухожилие длинного 
сгибателя пальцев





158 - сурет. Табандык апоневроз.

Tuberculum  calcanei
Өкшелік төмпешік 
Пяточный бугорок 
A poneurosis p lan taris 
Табандык апоневроз 
Подошвенный апоневроз 
Fasciculi transversi 
Көлденең будалар 
Поперечные пучки

4 Fasc. longitudinales
Бойлык будалар 
Продольные пучки

5 M usculus abducto r halluci
Үлкен бақайды вкететін 
бұлпықет
Мышца, отводящая большой
палец стопы



158



159 - сурет. Аяк басын және бакайларды жазатын бұлшыкеттері
сінірлерінін синовиалдық кымаіпарм. Алдынан карагандагы көрінісі

1 Vagina tendinis in. tibialis 6 
an terio ris
Асыкты жіліктік алдыңғы 
бүлиыкет сіңірінің кынабы 
Влагалище сухожилия 
передней большеберцовой 
мышцы 7

2 Vagina tendinum  m. extensoris 
digitorum  pedis longi 
Бакайларды жазатын ұзын 
бұлиыкет сіцірінің кынабы 
Влагалище сухожилий длин
ного разгибателя пальцев стопы 8

3 Vagina tendinis ш. extensoris 
hallucis longi
Үлкен бакайды жазатын ұзын 
бүлшыкет сіңірінің кынабы 
Влагалище сухожилия 
длинного разгибателя 9
большого пальца стопы

4 M usculus extensor hallucis 
brevis
Үлкен бакайды жазатын 
қысқа бұлшықет 
Короткий разгибатель 
большого пальца стопы

5 Tendo musculi extensoris 
hallucis longi
Үлкен бакайды жазатын ұзын 
бұлшықетінін сіңірі 
Сухожилие длинного 
разгибателя большого пальца

Tendines musculi extensoris 
digitorum  longi
Бакайларды жазатын үзы нЯ  
бүлпмқетінің сіңірі 
Сухожилие длинного 
разгибателя пальцев 
M usculus extensor digitorum 
brevis
Бақаііларды жазатын кысқа 
бүлиыкет
Короткий разгибатель 
пальцев
R etinaculum  m usculorum  ex 
tensorum  inl'erius
Жаза n.iii булпықепер 
сіңірлерінің төменгі үстагьшы 
ІІижний удерживатель 
сухожилиіі-разгибателей 
R etinaculum  musculorum  ex 
tensorum  superius 
Ж азаі ын бүлпыкеттер 
сіңірлерініц жогаргы 
үстагыпы
Верхний удерживатель
сухожилий-разгибателей





160 - сурет. Кіші ж іл іктік  ж әие аяк басы мен бақайларды  б ү ге т ін  
бүлшыкеттер сің ірлерінің  синовиалды қ кы наіпары . 

Т өменнен карагандагм  көрінісі

1 Vagina synovialis mm. perone 
o rum  [fibularium ] com m unis
Кіші жіліктік бұлііықеттердің 
ортақ синовиалдык кынабы 
Общее синовиальное 
влагалище малоберцовых 
мышц

2 L igam entum  p lan tare  longum
Табандық ұзын байлам 
Длинная подошвенная связка

3 M usculus peroneus longus 
Кіші жіліктік ұзын бүлцықет 
Длинная малоберцовая мышца

4 Vagina tendinis m. peronei 
longi p lan taris

Кіші жіліктік үзын бұлиықет 
еіңірінің табандық қынабы 
Подошвенное влагалище 
сухожилия длинной 
малоберцовой мышцы

5 Tendo musculi flexoris 
d igitorum  longi 
Бақайларды бүгетін ұзын 
бүлііыкеттің сіңірі 
Сухожилие длинного 
сгибателя пальцев

6 Vaginae synoviales digitorum  
pedis
Бақайлардын синовиалдық 
қынаптары
Синовиальные влагалища 
пальцев стопы

7 Tendo musculi tibialis 
an terio ris
Асыкты жіліктік алдыцғы 
бүлиыкеттің сіңірі 
Сухожилие передней 
большеберцовой мышцы

8 Vagina synovialis tendinis m. 
flexoris hallucis longi 
Үлкен бақайды бүгетін үзын 
бүлиықет сіцірінің синовиал
дык кьінабы
Синовиальное влагалище 
сухожилия длинного сгиба
теля большого пальца стопы

9 Tendo m usculi flexoris 
digitorum  longi 
Бакайларды бүгетін үзын 
бүлиыксттің сіцірі 
Сухожилие длинного 
сгибателя пальцев

10 Vagina synovialis tendinis m. 
tibialis posterioris 
Асықты жіліктік арткы 
бүлиыкет сінірінің кынабы 
Синовиальное влагалище 
сухожилия задней 
большеберцовой мышцы





161 - сурет. Аяқ бүлшықеттерііііц бекитіп жерлері
(он жақ, үріііык аймағы, бүйірінен қарагандағы көрінісі)

1 M usculus rectus fem oris 8
Санның тік бүлпықеті 
Прямая мышца бедра

2 L igam entum  iliofem orale
Мықын-ортан жіліктік байлам 9
Подвздошно-бедренная
связка

3 M usculus pectineus 10
Қырлық бұлиықет 
Гребенчатая мышца

4 M usculus adducto r longus 11
Әкелетін үзын бүлпмкет
Длинная приводящая мышца

5 M usculus gracilis 
Жіңішке бұлііықет 
Тонкая мышца

6 M usculus adducto r brevis 12
Әкелетін қысқа бүлнықет
Короткая приводящая мышца

7 M usculus adducto r magnus 
Әкелетін үлкен бүлнықет 13 
Большая приводящая мышца

14

Musculus obturatorius cxternus
Жапқыштық сыртқы бұлиықет 
Наружная запирательная 
мышца
M usculus q u ad ra tu s  femoris
Санныц шарпылық бұлнықеті 
Квадратная мышца бедра 
M usculus sem itcndinosus 
Жартылай сіцірлік бүлиықет 
Полуеухожильная мышца 
M usculus biceps femoris 
(caput longum)
Санның екібасты бұлнықеті 
(үзын басы)
Двуглавая мышца бедра 
(длинная головка)
M usculus sem im em branosus
Жартылайжарғақтық
бүлпықет
Полуііерепончатая мышца 
Fossa acetabuli 
Ұрпықтьқ ойыстын шүңқыры 
Ямка вертлужной впадины 
Facies lunata 
Жартыайтәрізді бет 
Полулунная поверхность





162 - сурет. Л як  бұлш ықеттерінін бекитін ж ерлері (оц ж ақ) 
сан ай м агы н м ң  проксим алды к бөлігі, алды нан караі андаі м  көрінісі

Fovea capitis ossis fem oris 
Ортан жілік басының 
шүңқыры
Ямка головки бедренной 
кости
Ligam entum  iliofemorale
Мыкьін-ортан жіліктік байлам 
Подвздошно-бедренная 
связка
M usculus iliopsoas
Мьпфін-белдік бұлнықет 
Подвздошно-поясничная 
мышца
M usculus vastus medialis
Санның жалпақ медиалдық 
бұлнықеті
Медиальная широкая мышца 
бедра
M usculus vastus interm edius
Санның жалпак аралык 
бүлііықеті
Промежуточная широкая 
мышца бедра

сан ай м а іы н ы ң  нроксим алды к бөлігі, ар ім ііа н  қараган дагы  корінісі

6 M usculus vastus lateralis
Санның жалпақ латералдық > 
бүлныкеті
Латеральная широкая мышца 
бедра

7 M usculus gluteus minim us
Бөкселік кіші бүлыықет 
Малая ягодичная мышца

8 M usculus ob tu ra to rius 
in ternus
Жапқыштық ішкі бұлшықет 
Внутренняя запирательная 
мышца

9 M usculus gemellus superior
Егіздік жоғарғы бұлшықет 
Верхняя близнецовая мышца

10 M usculus piriform is
Алмұрттәрізді бұлшықет 
Грушевидная мышца

M usculus gluteus medius
Бөкселік ортаңғы бүлнықет 
Средняя ягодичная мышца 
M usculus vastus lateralis
Санның жалпак латералдық 
бүлнықеті
Латеральная широкая мышца 
бедра
M usculus qu ad ra tu s  fem oris
Санның шарнылык бүлнықеті 
Квадратная мышца бедра 
M usculus adducto r magnus 
Әкелетін үлкен бұлшыкет 
Большая приводящая мышца 
M usculus gluteus maximus 
Бөкселік үлкен бұлшықет 
Большая ягодичная мышца

6 M usculus vastus medialis
Санның жалпақ медиалдык 
бүлныкеті
Медиальная широкая мышца
бедра

7 M usculus adducto r brevis
Әкелетін қысқа бүлнықет 
Короткая приводящая мышца

8 M usculus pectineus 
Қырлык бүлпыкет 
Гребенчатая мышца

9 M usculus iliopsoas 
Мықын-белдік бүлиыкет
Подвздошно-поясничная
мышца





163 - сурет. Айк бүлиы қеттеріи ің  беки i in ж ерлері
(он жақ, алды нан Караганда» ы көрінісі)

1 M usculus pectineus
Қырлық бүлнықет 
Гребенчатая мышца

2 M usculus adducto r longus 
Әкелетін ұзын бүлиықет 
Длинная приводящая мышца

3 M usculus gracilis 
Жіңішке бүлнықет 
Тонкая мышца

4 M usculus adducto r brevis 
Әкелетін кысқа бүлиықет 
Короткая приводящая мышца

§ M usculus adducto r magnus 
Әкелетін үлкен бүлцықет 
Большая приводящая мышца

6 Musculus obturatoriusexternus 
Жапқыштық сыртқы бүлпықет 
Наружная запирательная 
мышца

7 Ligam entum  patellae 
Тізелік тобықтың байламы 
Связка надколенника

8 M usculus biceps fem oris 
Санньщ екібастык бүлпықеті 
Двуглавая мышца бедра

9 T ractus iliotibialis 
Мыкьш-асықты жіліктік жол 
Подвздошно-большеберцо
вый тракт

10 M usculus articu laris  genus
Тізенің буындық бүлііықеті 
Суставная мышца колена

1 1  M usculus vastus interm edius
Санның жалпақ аралық 
бүлпықеті
Промежуточная широкая 
мышца бедра

12 M usculus vastus medialis
Санның жалпақ медиалдық 
бүлпықеті
Медиальная широкая мышца 
бедра

13 M usculus iliopsoas
Мықын-белдік бүлнықет 
Подвздошно-поясничная мышца

14 M usculus vastus lateralis
Санньщ жалпақ латералдык 
бүлиықеті
Латеральная широкая мышца 
бедра

15 M usculus gluteus minim us
Бөкселік кіші бүлпықет 
Малая ягодичная мышца

16 M usculus rectus fem oris 
Санньщ тік бүлшыкеті 
Прямая мышца бедра

17 M usculus sarto rius 
Тігіншілік бүлныкет 
Портняжная мышца

18 M usculus iliacus 
Мыкындық бұлиыкет 
Подвздошная мышца





I
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164 - сурст. Аяқ бүлшықеттеріііің беки і in жерлері
(он жак, артынаи караі андаі ы көрінісі)

M usculus gluteus m edius 12
Бөкселік ортаңғы бұлпықет 
Средняя ягодичная мышца 
M usculus gluteus m inim us 
Бокселік кіші бұлнықет 
Малая ягодичная мышца 
M usculus tensor fasciae latae 13
Жалпақ шандырды керетін 
бұлиыкет
Напрягатель широкой фасции 14
M usculus sarto rius
Тігіншілік бүлиыкет
Портняжная мышца
M usculus rectus fem oris
Санньщ тік бүлиықеті
Прямая мышца бедра 15
M usculus quad ra tu s  fem oris
Санның шарііылық бүлшыкеті
Квадратная мышца бедра 16
M usculus gluteus maximus
Бөкселік үлкен бүлшықет
Большая ягодичная мышца 17
M usculus adducto r m agnus
Әкелетін үлкен бүлшықет
Большая приводящая мышца
M usculus adducto r brevis 18
Әкелетін кысқа бүлшықет
Короткая приводящая мышца
M usculus vastus interm edius
Санньщ жалпак аралык
бүлныкеті
Промежуточная широкая 19
мышца бедра
M usculus vastus lateralis
Санньщ жалпак латералдык 
бүлііыкеті
Латеральная широкая мышца 20
бедра

M usculus biceps femoris 
(caput breve)
Санньщ екібасты бүлцықеті 
(қыска басы)
Двуглавая мышца бедра 
(короткая головка)
M usculus p lan taris 
Табандык бүлиықет 
Подошвенная мышца 
M usculus gastrocnem ius 
(caput laterale)
Балтырлык бүлшықет 
(латералдык басы) 
Икроножная мышца 
(латеральная головка) 
M usculus soleus 
Камбалатәрізді бүлиыкет 
Камбаловидная мышца 
M usculus popliteus 
Тақымдык бұлиықет 
Подколенная мышца 
M usculus sem im em branosus 
Жартылай жаргақтык 
бүлнықет
ІІолуперепончатая мышца 
M usculus gastrocnem ius 
(caput mediale)
Балтырлык бүлшыкет 
(медиалдык басы) 
Икроножная мышца 
(медиальная головка) 
M usculus vastus medialis 
Санньщ жалпак медиалдык 
бүлнықеті
Медиальная широкая мышца 
бедра
M usculus adducto r longus
Окелетін үзын бүлшықст 
Длинная приводящая мыши3



M usculus pcctincus
Қырлык бүлиықет 
Гребенчатая мышца 
M usculus iliopsoas
Мықын-белдік бүлиықет 
Подвздошно-поясничная 
мышца
M usculus sem itendinosus
Жартылайсіңірлік бүлиыкет 
Полусухожильная мышца 
M usculus biceps femoris 
(caput longum)
Санныц екібасты бүлиықеті 
(үзын басы)
Двуглавая мышца бедра 
(длинная головка)
M usculi gemelli superio r et 
in ferio r
Егіздік жоғарғы және төменгі 
бүлшықеттер 
Верхняя и нижняя 
близнецовые мышцы
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165 - сурет. Ляқ бүлшықеттерінің бекитін жерлсрі (оц жак)

1 M usculus p lan taris
Табандық бұлііыкет 
Подошвенная мышца

2 M usculus gastrocnem ius 
(caput laterale)
Балтырлық бүлпықет 
(латералдык басы) 
Икроножная мышца 
(латеральная головка)

3 L igam entum  collaterale 
fibulare
Кіші жіліктік жанама 
байлам
Малоберцовая коллатераль
ная связка

4 B ursa m. popliteus 
Тақьімдык бұлнықеттің кабы 
Сумка подколенной мышцы

5 M usculus soleus 
Камбалатәрізді бүлиыкет 
Камбаловидная мышца

6 M usculus sem im em branosus 
et fascia musculi popliteus 
Жартылайжарғақтык және 
тақымдык бұлшыкеттердің 
шандыры
Полуперепончатая мышца и 
фасция подколенной мышцы

7 M usculus popliteus
Такымдык бүлиықет 
Подколенная мышца

8 M usculus sem im em branosus
Жартылай жарғактык 
бүлнықет
Полуперепончатая мышца

9 Ligam entum  collaterale tibiale
Асықты жіліктік жанама 
байлам
Большеберцовая коллатераль
ная связка

10 M usculus gastrocnem ius 
(caput mediale)
Балтырлық бұлшыкет 
(медиалдык басы) 
Икроножная мышца 
(медиальная головка)

11 Bursa m. gastrocnem ius 
Балтырлық бүлпыкеттіц кабы 
Сумка икроножной мышцы

12 M usculus adducto r magnus 
Әкелетін үлкен бүлныкет 
Большая приводящая мышца





166 - сурет. Аяқ бүлшыкегісріііін беки і in жерлері
(он жақ, алды нан карагандагы көрінісі)

1 M usculus quadriceps fem oris 8 M usculus extensor digitorum
Санньщ гөртбасты бұлиықеті longus
Четырехглавая мышца бедра Бақайларды жазатын ұзын

2 M usculus sarto rius бұлнықет
Тігіншілік бұлііықет Длинный разгибатель пальцев
Портняжная мышца 9 M usculus peroneus tertius

3 M usculus gracilis Кіші жілктік үшінші бүлпыкет
Жіңішке бұлшықет Третья малоберцовая мышца
Тонкая мышца 10 M usculus peroneus brevis

4 M usculus sem itendinosus Кіші жіліктік кысқа бүлиықеті
Жартылай сіңірлік бұлиықет Короткая малоберцовая
Полусухожильная мышца мышца

5 M usculus tibialis an te rio r 11 M usculus extensor digitorum
Асықты жіліктік алдыцғы brevis
бұлиықет Бақайларды жазатын қыска
Передняя большеберцовая бүлнықет
мышца Короткий разгибатель

6 M usculus extensor hallucis пальцев
longus 12 M usculus peroneus longus
Үлкен бақайды жазатын ұзын Кіші жіліктік үзын бүлиықет
бүлиыкет Длинная малоберцовая
Длинный разгибатель мышца
большого пальца 13 M usculus biceps fem oris

7 M usculus extensor hallucis Санныц екібасты бүлнықеті
brevis Двуглавая мышца бедра
Үлкен бақайды жазатын 14 T ractus iliotibialis
қысқа бұлнықет Мықын-асықты жіліктік жол
Короткий разгибатель 1 Іодвздошно-большеберцо-
большого пальца стопы вый тракт





Apex capitis fibulae 9 Sulcus tend in is m m . peronei
Кіші жілік басының ұііы longi
Верхушка головки Кіші жіліктік үзын бұлпықеттер
малоберцовой кости сіңірлерінін жүлгесі
M usculus biceps fem oris Борозда сухожилий длинных
Санның екібасты бүлиықеті малоберцовых мыщц
Двуглавая мышца бедра 10 M argo an te rio r
L igam entum  collaterale  Алдьщғы жиек
fibu la re  Передний край
Кіші жіліктік жанама байлам 11 M usculus peroneus brevis
Малоберцовая Кіші жіліктік кысқа бүлііықет
коллатеральная связка Короткая малоберцовая
C a p u t fibulae мышца
Кіші жіліктің басы 12 M argo p o ste rio r
Головка малоберцовой кости Артқы жиек
C ollum  fibulae Задний край
Кіші жіліктің мойны 13 M usculus peroneus longus
Ш ейка малоберцовой кости Кіші жіліктік үзын бүлиыкет
L igam entum  calcaneofibulare  Длинная малоберцовая
Өкше-асық жіліктік байлам мышца
Пяточно-малоберцовая связка 14 N ervus peroneus superficialis
Apex m alleoli la tera lis Кіші жіліктік беткей жүйке
Латералдық толарсақтың ұшы Поверхностный
Верхушка латеральной малоберцовый нерв
лодыжки 15 N ervus peroneus p rofundus
M alleolus la tera lis Кіші жіліктік терен жүйке
Латералдық толарсақ Глубокий малоберцовый нерв
Латеральная лодыжка 16 N ervus peroneus com m unis

Кіші жіліктік жалпы жүйке 
Общий малоберцовый нерв

Ә -  асыкты жілік пен кіші жіліншік

167 - сурет. Аяқ бұлшықеттсрініц бекитін жерлері (оң жақ)
A -  кіші ж і л і н і і і і к , бүйірінен карагандағы көрінісі

Facies a rticu la ris  fibularis
Кіші жіліктік буындык бет 
Малоберцовая суставная 
поверхность 
M argo  an te rio r  
Алдынғы жиек 
Передний край 
M usculus tib ialis an te rio r  
Асықты жіліктік алдыңғы бүлпықст 
Передняя большеберцовая мышца

4 M em brana in terossea cru ris
Сирақтың сүйекаралык ж а р ға гы  

Межкостная перепонка голени
5 M usculus tib ialis poste rio r

Асыкты жіліктік артқы 
бүлиықет
Задняя большеберцовая мышца

6 M em brana in terossea cru ris
Сирақтың сүйекаралык жарғағы 
Межкостная перепонка голени



Talus
Асық сүйек
Таранная кость
C alcaneus
Өкше сүйек
Пяточная кость
Fossa maleoli la teralis
Латералдық толарсак шүңкыры
Ямка латеральной лодыжки

10 Facies a rticu la ris  malleoli
Толарсақтың буындық беті 
Суставная поверхность лодыжки

11 Facies a rticu la ris  tibialis 
Асықты жіліктік буындық бет 
Большеберцовая суставная 
поверхность


