Osierdzie
Zatoka poprzeczna osierdzia
Zatoka skośna osierdzia
Powierzchnia mostkowożebrowa serca (Powierzchnia
przednia)
Powierzchnia przeponowa serca
(Powierzchnia dolna)
Powierzchnia płucna serca
Brzeg prawy serca
Koniuszek serca
Bruzda międzykomorowa
przednia
Bruzda międzykomorowa tylna

Pericardium
Transverse sinus of pericardium
Oblique sinus of pericardium
Sternocostal surface of heart

Pericardium
Sinus transversus pericardii
Sinus obliquus pericardii
Facies sternocostalis (anterior)

Diaphragmatic surface of heart

Facies diaphragmatica (inferior)

Pulmonary surface of heart
Right border of heart
Apex of heart
Anterior interventricular sulcus

Bruzda wieńcowa

Coronary (Atrioventricular)
sulcus
Interventricular septum
Muscular part of interventricular
septum
Membranous part of
interventricular septum
Papillary muscles
Chordae tendineae
Left fibrous trigone
Right fibrous trigone
Left fibrous ring
Right fibrous ring
Endocardium
Right atrium
Right ventricle
Left atrium
Left ventricle
Sulcus terminalis
Crista terminalis
Fossa ovalis
Limbus fossaeovalis
Foramen ovale
Right auricle
Opening of superior vena cava
Opening of inferior vena cava
Opening of the coronary sinus
Right atrioventricular
(Tricuspid) valve

Facies pulmonalis
Margo dexter
Apex cordis
Sulcus interventricularis
anterior
Sulcus interventricularis
posterior
Sulcus coronarius

Przegroda międzykomorowa
Część mięśniowa przegrody
międzykomorowej
Część błoniasta przegrody
międzykomorowej
Mięśnie brodawkowate
Struny Ścięgniste
Trójkąt włóknisty lewy
Trójkąt włóknisty prawy
Pierścień włóknisty lewy
Pierścień włóknisty prawy
Wsierdzie
Przedsionek prawy
Komora prawa
Przedsionek lewy
Komora lewa
Bruzda graniczna
Grzebień graniczny
Dół owalny
Rabek dołu owalnego
Otwór owalny
Uszko prawe
Ujście żyły głównej górnej
Ujście żyły głównej dolnej
Ujście zatoki wieńcowej
Zastawka przedsionkowokomorowa prawa (Zastawka
trójdzielna)
Płatek przedni zastawki
trójdzielnej
Płatek tylny zastawki
trójdzielnej
Płatek przegrodowy zastawki
trójdzielnej
Zastawka pnia płucnego

Posterior interventricular sulcus

Anterior cusp of tricuspid valve
Posterior cusp of tricuspid valve
Septal cusp of tricuspid valve
Pulmonary valve

Septum interventriculare
Pars muscularis septi
interventricularis
Pars membranacea septi
interventricularis
Musculi papillares
Chordae tendineae
Trigonum fibrosum sinistrum
Trigonum fibrosum dextrum
Anulus fibrosus sinister
Anulus fibrosus dexter
Endocardium
Atrium dextrum
Ventriculus dexter
Atrium sinistrum
Ventriculus sinister
Sulcus terminalis
Crista terminalis
Fossa ovails
Limbus fossae ovalis
Foramen ovale
Auricula dextra
Ostium venae cavae superioris
Ostium venae cavae inferioris
Ostium sinus coronarii
Valva atrioventricularis dextra
(Valva tricuspidalis)
Cuspis anterior valvae
tricuspidalis
Cuspis posterior valvae
tricuspidalis
Cuspis septalis valvae
tricuspidalis
Valva trunci pulmonalis

Płatek półksiężycowaty przedni
zastawki pnia płucnego
Płatek półksiężycowaty prawy
zastawki pnia płucnego
Płatek półksiężycowaty lewy
zastawki pnia płucnego
Mięsień brodawkowaty przedni
komory prawej
Mięsień brodawkowaty tylny
komory prawej
Mięsnie brodawkowate
przegrodowe komory prawej
Uszko lewe
Zastawka przedsionkowokomorowa lewa
(Zastawka mitralna; Zastawka
dwudzielna)
Płatek przedni zastawki
mitralnej
Płatek tylny zastawki mitralnej
Zastawka aorty
Płatek półksiężycowaty tylny
zastawki aorty
Płatek półksiężycowaty prawy
zastawki aorty
Płatek półksiężycowaty lewy
zastawki aorty
Mięsień brodawkowaty przedni
komory lewej
Mięsień brodawkowaty tylny
komory lewej
Przewód tętniczy
Więzadło tętnicze
Pień płucny
Rozdwojenie pnia płucnego
Tętnica płucna prawa
Tętnica płucna lewa
Część wstępująca aorty
Opuszka aorty
Tętnica wieńcowa prawa
Gałąź węzła zatokowoprzedsionkowego tętnicy
wiecowej prawej
Gałąź brzeżna prawa
Tętnica wieńcowa lewa
Gałąź międzykomorowa
przednia tętnicy wieńcowej
lewej

Anterior semilunar cusp of
pulmonary valve
Right semilunar cusp of
pulmonary valve
Left semilunar cusp of
pulmonary valve
Anterior papillary muscle of
right ventricle
Posterior papillary muscle of
right ventricle
Septal papillary muscles of right
ventricle
Left auricle
Left atrioventricular (Mitral)
valve

Valvula semilunaris anterior
valvae trunci pulmonalis
Valvula semilunaris dextra
valvae trunci pulmonalis
Valvula semilunaris sinistra
valvae trunci pulmonalis
Musculus papillaris anterior
ventriculi dextri
Musculus papillaris posterior
ventriculi dextri
Musculi papillares septales
ventriculi dextri
Auricula sinistra
Valva atrioventricularis sinistra
(Valva mitralis;
Valva bicuspidalis)

Anterior cusp of mitral valve

Cuspis anterior valvae mitralis

Posterior cusp of mitral valve
Aortic valve
Posterior semilunar cusp of
aortic valve
Right semilunar cusp of aortic
valve
Left semilunar cusp of aortic
valve
Anterior papillary muscle of left
ventricle
Posterior papillary muscle of
left ventricle
Ductus arteriosus
Ligamentum arteriosum
Pulmonary trunk
Bifurcation of pulmonary trunk
Right pulmonary artery
Left pulmonary artery
Ascending aorta
Aortic bulb
Right coronary artery
Sinu-atrial nodal branch of right
coronary artery

Cuspis posterior valvae mitralis
Valva aortae
Valvula semilunaris posterior
valvae aortae
Valvula semilunaris dextra
valvae aortae
Valvula semilunaris sinistra
valvae aortae
Musculus papillaris anterior
ventriculi sinistri
Musculus papillaris posterior
ventriculi sinistri
Ductus arteriosus
Ligamentum arteriosum
Truncus pulmonalis
Bifurcatio trunci pulmonalis
Arteria pulmonalis dextra
Arteria pulmonalis sinistra
Pars ascendens aortae
Bulbus aortae
Arteria coronaria dextra
Ramus nodi sinuatrialis arteriae
coronariae dextrae

Right marginal branch
Left coronary artery
Anterior interventricular branch
of left coronary artery

Ramus marginalis dexter
Arteria coronaria sinistra
Ramus interventricularis
anterior arteriae coronariae
sinistrae

Łuk aorty
Pień ramienno-głowowy
Tętnica szyjna wspólna lewa

Arch of aorta
Brachiocephalic trunk
Left common carotid artery

Arcus aortae
Truncus brachiocephalicus
Arteria carotin communis
sinistri

Tętnica podobojczykowa
(lewa/prawa)
Tętnica piersiowa wewnętrzna
(lewa/prawa)
Tętnica osierdziowoprzeponowa
T. miedzyżebrowa tylna
T. międzyżebrowa przednia
T. mięśniowoprzeponowa
T. nabrzuszna górna
Cześć zstępująca aorty
Część piersiowa aorty
zstępującej (Aorta piersiowa)
Część brzuszna aorty
zstępującej (Aorta brzuszna)

Subclavian artery (left/right)

Gałąź boczna gałęzi
międzykomorowej przedniej
Gałęzie międzykomorowe
przegrodowe gałęzi
międzykomorowej przedniej
Gałąź okalająca tętnicy
wieńcowej lewej
Gałąź brzeżna lewa
Zatoka wieńcowa
Żyła serca wielka
Żyła międzykomorowa przednia
Żyła serca średnia
Żyła serca mała
Żyły płucne
Żyła płucna prawa górna
Żyła płucna prawa dolna
Żyła płucna lewa górna

Lateral branch of anterior
interventricular branch
Septal interventricular branches
of anterior interventricular
branch
Circumflex branch of left
coronary artery
Left marginal branch
Coronary sinus
Great cardiac vein
Anterior interventricular vein
Middle cardiac vein
Small cardiac vein
Pulmonary veins
Superior right pulmonary vein
Inferior right pulmonary vein
Left superior pulmonary vein

Żyła płucna lewa dolna

Left inferior pulmonary vein

Ramus circumflexus arteriae
coronariae sinistrae
Ramus marginalis sinister
Sinus coronarius
Vena cordis magna
Vena interventricularis anterior
Vena cordis media
Vena cardis parva
Venae pulmonales
Vena pulmonalis dextra superior
Vena pulmonalis dextra inferior
Vena pulmonalis sinistra
superior
Vena pulmonalis sinistra inferior

Żyła główna górna
Żyła główna dolna
Żyła ramienno-głowowa (prawa
i lewa)
Żyła nieparzysta
Żyła nieparzysta krótka
Żyła międzyżebrowa górna
Żyła międzyżebrowa tylna
Żyła piersiowa wewnątrzna
Żyła osierdziowo-przeponowa
Żyła piersiowonabrzuszna

Superior vena cava
Inferior vena cava
(Right and left) brachiocephalic
veins
Azygos vein
Hemiazygos vein
Superior intercostal vein
Posterior intercosta vein
Internal thoracic vein
Pericardiophrenic vein
Thoracoepigastric vein

Vena cava superior
Vena cava inferior
Venae brachiocephalicae (dextra
et sinistra)
Vena azygos
Vena hemiazygos
Vena intercostalis superior
Vena intercostalis posterior
Vena thoracica interna
Vena pericardiophrenica
Vena thoracoepigastrica

Internal thoracic artery
(left/right)
Pericardiophrenic artery
Posterior intercostal a.
Anterior intercostal a.
Musculophrenic a.
Superior epigastric a.
Descending aorta
Thoracic aorta
Abdominal aorta

Arteria subclavia
(sinistra/dextra)
Arteria thoracica interna
(sinistra/dextra)
Arteria pericardiophrenica
A. intercostalis posterior
A. intercostalis anterior
A. musculophrenica
A. epigastrica superior
Pars descendens aortae
Pars thoracica aortae
descendentis (Aorta thoracica)
Pars abdominalis aortae
descendentis (Aorta
abdominalis)
Ramus lateralis rami
interventricularis anterioris
Rami interventriculares septales
rami interventricularis anterioris

