Tchawica

Trachea

Trachea

Rozdwojenie tchawicy (tchawicze)

Tracheal bifurcation

Bifurcatio tracheae (trachealis)

Ostroga tchawicy

Carina of trachea

Carina tracheae

Chrząstka tchawicy

Tracheal cartilage

Cartilago trachealis

Więzadło obrączkowe tchawicy

Annular ligament of trachea

Ligamentum annulare tracheae

Mięsień tchawiczy

Trachealis muscle

Musculus trachealis

Ściana błoniasta tchawicy

Membranous wall of trachea

Paries membranaceus tracheae

Oskrzele główne (prawe/lewe)

Main bronchus (right/left)

Bronchus principalis (dexter/sinister)

Oskrzele płatowe górne
prawe

Right superior lobar
bronchus

Bronchus lobaris superior dexter

Oskrzele płatowe środkowe
prawe

Right middle lobar bronchus

Bronchus lobaris medius dexter

Oskrzele płatowe dolne
prawe

Right inferior lobar
bronchus

Bronchus lobaris nferior dexter

Oskrzele płatowe górne lewe

Left superior lobar bronchus

Bronchus lobaris superior sinister

Oskrzele płatowe dolne lewe

Left inferior lobar bronchus

Bronchus lobaris inferior sinister

Płuco prawe/lewe

Right/Left lung

Pulmo dexter/sinister

Podstawa płuca

Base of lung

Szczyt płuca

Apex of lung

Basis pulmonis (pulmonalis)
Apex pulmonis (pulmonalis)

Powierzchnia żebrowa płuca

Costal surface of lung

Facies costalis pulmonis

Powierzchnia przyśrodkowa
płuca

Medial surface of lung

Facies mediaiis pulmonis

Powierzchnia przeponowa
płuca
Powierzchnia międzypłatowa
płuca

Diaphragmatic surface of
lung

Facies diaphragmatica pulmonis

Interlobar surface of lung

Facies interlobaris pulmonis

Brzeg przedni płuca

Anterior border of lung

Wcięcie sercowe brzegu
przedniego płuca

Margo anterior pulmonis

Cardiac notch of anterior
border of lung

Incisura cardiaca marginis anterioris
pulmonis

Brzeg dolny płuca

Inferior border of lung

Margo inferior pulmonis

Wnęka płuca
Korzeń płuca (Konar płuca)

Hilum of lung

Hilum pulmonis

Root of lung

Radix (Pediculus) pulmonis

Oskrzele nadtętnicze

Earterial bronchus

Bronchus eparterialis

Oskrzele podtętnicze

Hyparterial bronchus

Bronchus hyparterialis

Tętnica płacna prawa/lewa

Right/left pulmonal artery

Arteria pulmonalis sinistra/dextra

Żyła płucna prawa/lewa
górna/dolna

Right/left superior/inferior
pulmonal vein

Vena pulmonalis dextra/sinistra
superior/inferior

Płat górny płuca (prawe/lewe)

Superior lobe of lung
(right/left)

Lobus superior pulmonis
(dextri/sinistri)

Płat dolny płuca

Inferior lobe of lung
(right/left)

Lobus inferior pulmonis
(dextri/sinistri)

Płat środkowy płuca prawego

Middle lobe of right lung

Lobus medius pulmonis dextri

Szczelina skośna płuca
prawego/lewego

Oblique fissure of lung
(right/left)

Fissura obliqua pulmonis
sinistri/dextri

Szczelina
poprzeprzeczna płuca
prawego

Trnsverse fissure of right
lung

Fissura transversa pulmonis dextri

Wycisk sercowy
powierzchni
przyśrodkowej płuca

Cardiac impression of
medial surface of lung

Impressio cardiaca faciei medialis
pulmonis

Pleural cavity

Cavitas pleuralis

Jama opłucnej

Zachyłek żebrowo-przeponowy
(prawy/lewy)

(Righ/left) costodiaphragmatic
recess

Recessus costodiaphragmaticus
(dexter/sinister)

Costomediastinal recess

Recessus costomediastinalis

Phrenicomediastinal recess

Recessus phrenicomediastinalis

Więzadło płucne

Pulmonary ligament

Ligamentum pulmonale

Bruzda żyły
nieparzystej

Groove for azygos vein

Sulcus venae azygos

Bruzda aorty

Groove for aorta

Sulcus aorticus

Bruzda tętnicy
podobojczykowej
prawel/lewej

Groove for right/left
subclavian artery

Sulcus arteriae sublcaviae
dextrae/sinistrae

Bruzda żyły
ramiennogłowowej
prawej/lewej

Groove for right/left
brachiocephalic vein

Sulcus venae brachioicephalicae
dextrae/sinistrae

Zachyłek żebrowośródpiersiowy
Zachyłek przeponowośródpiersiowy

