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ПРЕДИСЛОВИЕ

В съвременните висши медицински учебни заведения анатомия на човека се изучава с по-
мощта на два основни типа учебна литература: атлас и учебник. Атласът съдържа фактиче-
ския материал във вид на графични изображения, представени в сравнително усреднен ва-
риант и отразява както класическото разбиране и възприемане на анатомичната структура, 
така и взаимоотношенията ѝ с обкръжаващите я ориентири. Специфичната структура може 
да бъде отнесена към костните компоненти и тогава ориентацията е скелетотопична или към 
органите и другите мекотъканни структури – органотопична ориентация. В текста на учеб-
ника, за разлика от атласа, освен отразените факти, е представена концептуализация, т.е. съ-
държа и използва фактически материал, достатъчен за обосновката на логическата концеп-
ция на строежа на дадена анатомична структура.

Обединяването на методологията на атласа и учебника, подчинено на учебно-методиче-
ските цели на преподаването на анатомия на човека във висшите медицински учебни заве-
дения е предложено и осъществено в началото на 30-те години на ХХ в. от В. П. Воробьов и 
Р. Д. Синелников. Първият том (от първоначално предвидените три тома) на „Атлас по ана-
томия на човека“ е издаден през 1932 г. След смъртта на В. П. Воробьов (1937) работата по 
създаването на „Атлас по анатомия на човека“ е осъществена от Р. Д. Синелников. Той и уче-
ниците му създават първия пълен „Атлас по анатомия на човека“ в 5 тома, който и досега е 
смятан за класически литературен източник. Атласът излиза на бял свят през 1944 г., отпеча-
тан в Държавната печатница „Госзнак“ в обсадения от фашистите Ленинград.

През 1952 г. е издаден нов двутомен „Атлас по анатомия на човека“, който става основно 
учебно помагало за студентите от медицинските институти в СССР. Двутомникът е тежал 
около 8 кг и по тази причина използването му като постоянна настолна книга е било доста 
затруднено. През 1954 г. Р. Д. Синелников, с участието на Я. Р. Синелников, преработват те-
кста и терминологията на „Атлас по анатомия на човека“ и предлагат изцяло нов вариант от 
3 тома, което съответства на учебно-методическия план на преподаването на анатомия в ме-
дицинските институти.

През периода 1954-1981 г. тритомният вариант на атласа, допълван и актуализиран, пре-
търпява 5 издания. Преведен е на английски, испански и арабски език. Използват го студенти 
от Азия, Африка и Латинска Америка. На практика той става едно от най-популярните в све-
та учебни помагала по анатомия на човека.

През 1981 г. „Атлас по анатомия на човека“ излиза като четиритомно издание. От съща-
та година, след смъртта на Р. Д. Синелников, работата по атласа се осъществява от Я. Р. Си-
нелников с участието на А. Я. Синелников, а от 1999 г. цялата дейност по актуализиране-
то на „Атлас по анатомия на човека“ се извършва от А. Я. Синелников. От 2002 г. А. Я. Си-
нелников работи успешно с издателство „Новая Волна“, което му оказва неоценима помощ 
при подготовката на този атлас. Авторът изразява благодарност на професорите по анатомии 
W. Krueger, F. Liuzzi, M. Coty, O. Rosenthal за оказаната консултативна помощ.

Александр Синелников, MD, PhD, FAACA
Доктор по медицина, Доктор по философия

Професор по анатомия и патология
Lake Erie University at Bradenton

School of Medicinne, Florida, USA
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Костите, ossa, служат за твърда опо-
ра на меките тъкани на тялото и се при-
веждат в действие от силата на съкраща-
ващите се мускули.

В тялото костите образуват костната 
системата (фиг. 1, 2), systema skeletale, 
която включва осев скелет, skeleton axi-
ale, и добавъчен скелет, skeleton ap-
pendiculare. Към осевия скелет се отнасят 
черепът, cranium; гръбначният стълб, 
columna vertebralis, и скелетът на гръд-
ния кош, skeleton thoracis. Добавъчният 

скелет обединява костите на горните 
крайници, ossa membri superioris, и кос-
тите на долните крайници, ossa membri 
inferioris.

Системата на скелета включва повече 
от 200 кости, от които 85 чифтни.

Всяка кост е орган, състоящ се от раз-
лични видове съединителна тъкан. Кост-
та съдържа костен мозък, снабден с кръ-
воносни съдове и нерви.

В системата на скелета се разгра-
ничават костна част, pars ossea и хру-

щялна част, pars cartilaginea. Основна 
в системата на скелета е костната част. 
Към хрущялната част от системата на 
скелета се отнасят: ставни хрущяли, 
cartilagines articulares; епифизарни хру-
щяли, cartilagines epiphysiales и ребрени 
хрущяли, cartilagines costales.

Отвън костта е покрита от тънка съ-
единителнотъканна пластинка – надко-
стница или периост, periosteum (фиг. 3).

В надкостницата се различават влак-
нест и остеогенен слой. Разположени-

Фиг. 1. Система на скелета, systema skeletale; изглед отпред



13Учение за костите – Остеология – Osteologia

ят повърхностно влакнест слой се съе-
динява с костта чрез проникващи в нея 
влакна (перфориращи влакна) и съдържа 
кръвоносни и лимфни съдове и нерви. 
От този слой към костта кръвоносните 
съдове и нервите минават през изхран-
ващи отвори, fоramina nutricia, и след 
това през вид изхранващ канал, canalis 
nutricius, достигат в костния мозък (фиг. 
4). Вътрешният, остеогенен слой включ-
ва костобразуващи клетки (остеобласти), 
участващи в процеса на развитие и пре-

структуриране на костната тъкан, в това 
число и след травми и счупвания. На 
границата със ставния хрущял, покри-
ващ краищата на костта, надкостницата 
преминава в надхрущялник, или перихон-
дриум, perichondrium. В резултат на това 
костта се обвива от непрекъсната съеди-
нителнотъканна обвивка. Тази обвивка 
покрива повърхността на костта и всич-
ки намиращи се върху нея образувания: 
израстъци, processus; шипове, spinae; 
гребени, cristae; върги, tuberi; пъпки, tu-

berculi; грапави линии, lineae asperae; 
ямки, foveae; ями, fossae и т.н.

По-тънък слой – ендост, endosteum, 
покрива костта от вътрешна страна.

Според тяхната форма костите биват: 
дълги, ossa longi, къси, ossa brevia, и пло-
ски, ossa plana (фиг. 5). Някои кости съ-
държат напълнени с въздух кухини; та-
кива кости се наричат пневматизирани, 
ossa pneumatica. Освен това, някои кос-
ти се отнасят към кости с неправилна 
форма (смесени), ossa irregularea. Таки-

Фиг. 2. Система на скелета, systema skeletale; изглед отзад
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ва кости се състоят от части с различна 
форма и строеж.

Дългите кости (раменна, ключица, 
предкиткови, кости на пръстите – фа-
ланги и др.) се състоят от средна част 
– диафиза, diaphysis и две крайни час-
ти – епифиза, epiphyses. Епифизата, ко-
ято е разположена по-близо до осевия 
скелет, се нарича проксимална, epiphysis 
proximalis, а епифизата на същата кост, 
заемаща по-отдалечено от осевия ске-
лет положение – дистална, epiphysis 

distalis. Участъците от дългите кости, 
които се намират на границата на диа-
физата и епифизите, се наричат мета-
физи, metaphyses (вж. фиг. 4). Самата 
граница се забелязва само в костите на 
децата и подрастващите, докато между 
диафизата и епифизите се запазва хру-
щялна пластинка, наречена епифизарен 
хрущял, cartilago epiphysialis. За сметка 
на този хрущял костта расте интензив-
но по дължина. След което епифизарни-
ят хрущял се замества от костна тъкан, 

формираща епифизарната линия, linea 
epiphysialis, която с възрастта става поч-
ти неразличима.

При разрез на дългите кости (фиг. 6) 
може да се видят компактно вещество, 
substantia compacta, образуващо външни-
те слоеве на коста, и спонгиозно (трабе-
куларно) вещество, substantia spongiosa, 
разположено навътре от компактното ве-
щество, предимно в епифизите и мета-
физите. В диафизата на дългите кости 
компактното вещество загражда кост-

Фиг. 3. Голям пищял, tibia; десен; изглед отпред 
(В средните части на коста надкостницата е 

разрязана и отворена)

Фиг. 4. Голям пищял, tibia; десен; изглед отпред 
(Надкостницата е отстранена. Отворена е част от костно-
мозъчната кухина. Епифизите не са сраснали с диафизата)




