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Kręg
Kanał kręgowy
Trzon kręgu
Łuk kręgu
Nasada łuku kręgu
Blaszka łuku kręgu
Otwór międzykręgowy
Wcięcie kręgowe górne
Wcięcie kręgowe dolne
Otwór kręgowy
Wyrostek kolczysty
Wyrostek poprzeczny
Wyrostek żebrowy (kręgu
lędźwiowego)
Wyrostek stawowy górny

14

Wyrostek stawowy dolny

15

Kręgi szyjne
Hak trzonu kręgu szyjnego

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Otwór wyrostka
poprzecznego kręgu
szyjnego
Guzek przedni kręgu
szyjnego
Guzek tylny kręgu szyjnego
Guzek tętnicy szyjnej kręgu
szyjnego
Bruzda nerwu rdzeniowego
kręgu szyjnego
Kręg wystający (CVIII)
Kręg szczytowy
Część boczna kręgu
szczytowego
Powierzchnia stawowa
górna kręgu szczytowego
Powierzchnia stawowa
dolna kręgu szczytowego
Łuk przedni kręgu
szczytowego
Dołek zębowy kręgu
szczytowego
Guzek przedni kręgu
szczytowego
Łuk tylny kręgu
szczytowego
Bruzda tętnicy kręgowej
kręgu szczytowego
Guzek tylny kręgu

Vertebral canal
Body of vertebra
Vertebral arch
Pedicle of vertebral arch
Lamina of vertebral arch
Intervertebral foramen
Superior vertebral notch
Inferior vertebral notch
Vertebral foramen
Spinous process
Transvere process
Costal process (of lumbal
vertebra)
Superior articular process
(zygapophysis)
Inferior articular process
(zygapophysis)

Canalis vertebralis
Corpus vertebrae
Arcus vertebae
Pediculus arcus vertebae
Lamina arcus vertebae
Foramen intervertebrale
Incisura vertebralis superior
Incisura vertebralis inferior
Foramen vertebrale
Processus spinosus
Processus transversus
Processus costalis
(vertebrae lumbalis)
Processus articularis
(zygapophysis) superior
Processus articularis
(zygapophysis) inferior

Uncinate process of
cervical vertebra (Uncus of
body of cervical vertebra)
Foramen transversarium
of cervical vertebra

Uncus corporis vertebrae
cervicale

Anterior tubercle of
cervical vertebra
Posterior tubercle of
cervical vertebra
Carotid tubercle of cervical
vertebra
Groove for spinal nerve of
cervical vertebra
Vertebra prominens (C7)

Tuberculum anterius
vertebrae cervicale
Tuberculum posterius
vertebrae cervicale
Tuberculum caroticum
vertebrae cervicale
Sulcus nervi spinalis
vertebrae cervicale
Vertebra prominens

Lateral mass of atlas

Massa lateralis atlantis

Superior articular facet of
atlas
Inferior articular facet of
atlas
Anterior arch of atlas

Facies articularis superior
atlantis
Facies articularis inferior
atlantis
Arcus anterior atlantis

Dental fovea of atlas

Fovea dentis atlantis

Anterior tubercle of atlas
Posterior arch of atlas

Tuberculum anterius
atlantis
Arcus posterior atlantis

Groove for vertebral artery
of atlas
Posterior tubercle of atlas

Sulcus arteriae vertebralis
atlantis
Tuberculum posterius

Foramen transversarium
vertebrae cervicale
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szczytowego
Kręg obrotowy
Ząb kręgu obrotowego
Wierzchołek zęba kręgu
obrotowego
Powierzchnia stawowa
przednia zęba kręgu
obrotowego
Powierzchnia stawowa tylna
zęba kręgu obrotowego
Kręgi piersiowe
Dołek żebrowy górny kręgu
piersiowego
Dołek żebrowy dolny kręgu
piersiowego
Dołek żebrowy wyrostka
poprzecznego kręgu
piersiowego
Kręgi lędźwiowe
Wyrostek dodatkowy kręgu
lędźwiowego
Wyrostek sutkowy kręgu
lędźwiowego
Żebra
Chrząstka żebrowa
Kość żebrowa (Żebro)
Głowa żebra
Powierzchnia stawowa
głowy żebra
Grzebień głowy żebra
Szyjka żebra
Grzebień szyjki żebra
Trzon żebra
Guzek żebra
Powierzchnia stawowa
guzka żebra
Kąt żebra
Bruzda żebra
Żebro pierwsze
Guzek mięśnia pochyłego
przedniego żebra
pierwszego
Bruzda tętnicy
podobojczykowej żebra
pierwszego
Bruzda żyły
podobojczykowej żebra
pierwszego
Żebro drugie
Guzowatość mięśnia

atlantis
Dens (Odontoid process)
of axis
Apex of dens of axis

Dens axis

Anterior articular surface
of dens of axis

Facies articularis anterior
axis

Posterior articular surface
of dens of axis

Facies articularis posterior
axis

Superior costal facet of
thoracic vertebra
Inferior costal facet of
thoracic vertebra
Costal facet of transverse
process of thoracic
vertebra

Fovea costalis superior
vertebrae thoracicae
Fovea costalis inferior
vertebrae thoracicae
Fovea costalis processus
transversi vertebrae
thoracicae

Accessory process of
lumbar vertebra
Mamillary process of
lumbar vertebra

Processus accessorius
vertebrae lumbalis
Processus mamillaris
vertebrae lumbalis

Costal cartilage
Bony rib
Head of rib
Articular surface of head
of rib
Interarticular crest of head
of rib
Neck of rib
Crest of neck of rib
Shaft (Body) of rib
Costal tubercle
Articular facet of costal
tubercle
Angle of rib
Costal groove

Cartilago costalis
Os costale (Costa)
Caput costae
Facies articularis capitis
costae
Crista capitis costae

Tubercle for anterior
scalene muscle of first rib

Tuberculum musculi scaleni
anterioris costae primae

Groove for subclavian
artery of first rib

Sulcus arteriae subclaviae
costae primae

Groove for subclavian vein
of first rib

Sulcus venae subclaviae
costae primae

Tuberosity for serratus

Tuberositas musculi serrati

Apex dentis axis

Collum costae
Crista colli costae
Corpus costae
Tuberculum costae
Facies articularis tuberculi
costae
Angulus costae
Sulcus costae
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zębatego przedniego żebra
drugiego
Mostek
Rękojeść mostka
Wcięcie obojczykowe
mostka
Wcięcie szyjne mostka
Kąt mostka (mostkowy)
Trzon mostka
Wyrostek mieczykowaty
mostka
Wcięcia żebrowe mostka

anterior of second rib

anterioris coste secundae

Sternum
Manubrium of sternum
Clavicular notch of
sternum
Jugular notch of sternum
Sternal angle of sternum
Body of sternum
Xiphoid process of
sternum
Costal notches of sternum

Sternum
Manubrium sterni
Incisura clavicularis sterni
Incisura jugular's sterni
Angulus sterni (sternalis)
Corpus sterni
Processus xiphoideus
sterni
Incisurae costales sterni

