
Kulcscsont - Clavicula

szegycsonti vég - extremitas sternalis
vállcsúcsi vég - extremitas acromialis
szegycsonti ízületi felszín - facies articularis sternalis
vállcsúcsi ízületi felszín - facies articularis acromialis
kulcscsont teste - corpus claviculae

Lapocka - Scapula

belső szél - margo medialis
külső szél - margo lateralis
felső szél - margo superior
felső szöglet - angulus superior
oldalsó szöglet - angulus lateralis
alsó szöglet - angulus inferior
hollócsőrnyúlvány - processus coracoideus
vállízületi árok - cavitas glenoidalis
vállízületi árok alatti gumó - tuberculum infraglenoidale
vállízületi árok feletti gumó - tuberculum supraglenoidale
bordai felszín - facies costalis
lapocka alatti árok - fossa subscapularis
háti felszín - facies dorsalis
lapockatövis - spina scapulae
vállcsúcs - acromion
vállcsúcs ízületi felszíne - facies articularis acromii
tövis alatti árok - fossa infraspinata
tövis feletti árok - fossa supraspinata



Karcsont - Humerus

karcsont feje - caput humeri
anatómiai nyak - collum anatomicum
sebészeti nyak - collum chirurgicum
kis gumó - tuberculum minus
nagy gumó - tuberculum majus
gumók közötti barázda - sulcus intertubercularis
deltaizom érdessége - tuberositas deltoidea
karcsont teste - corpus humeri
külső könyökdudor - epicondylus lateralis
belső könyökdudor - epicondylus medialis
karcsont fejecskéje - capitulum humeri
könyökpörgő - trochlea humeri
koronaárok - fossa coronoidea
könyökkampó árka - fossa olecrani

Singcsont - Ulna

koronanyúlvány - processus coronoideus
könyökkampó - olecranon
pörgői bevágás - incisura trochlearis
orsócsonti bevágás - incisura radialis
singcsonti érdesség - tuberositas ulnae
csontok közötti él - margo interosseus
singcsont feje - caput ulnae
íróvesszőnyúlvány - processus styloideus

Orsócsont - Radius

orsócsont feje - caput radii
a fej bemélyedése - fovea capituli radii
orsócsont nyaka - collum radii
orsócsonti érdesség - tuberositas radii
orsócsont teste - corpus radii
csontok közötti él - margo interosseus
singcsonti bevágás - incisura ulnaris
íróvesszőnyúlvány - processus styloideus
kéztői ízületi felszín - facies articularis carpea



Kéztőcsontok- ossa carpalia

sajkacsont -os scaphoideum
holdascsont - os lunatum
háromszögletű csont - os tiquetrum
borsócsont - os pisiforme
nagy sokszögletű csont - os multangulum majus
kis sokszögletű csont - os multangulum minus
fejescsont - os capitatum
horgascsont - os hamatum

Kézközépcsontok – ossa metacarpalia

alap - basis
test - corpus
fej - caput

Ujjperccsontok - phalanges

alapperc - phalanx proximalis
középső ujjperc - phalanx media
körömperc - phalanx distalis



Medencecsont - Os coxae

Csípőcsont - Os ilium
csípőlapát - ala ossis ilii
test - corpus ossis ilii
csípőtaraj - crista iliaca
külső ajak - labium externum
belső ajak - labium internum
középső vonal - linea intermedia
elülső felső csípőtövis - spina iliaca anterior superior
elülső alsó csípőtövis - spina iliaca anterior inferior
hátulsó felső csípőtövis - spina iliaca posterior superior
hátulsó alsó csípőtövis - spina iliaca posterior inferior
nagy ülőcsonti bevágás - incisura ischiadica major
fari felszín - facies glutea
medencei felszín - facies pelvina
elülső farizom vonal - linea glutea anterior
hátulsó farizom vonal - linea glutea posterior
alsó farizom vonal - linea glutea inferior
csípőárok - fossa iliaca
csípőcsonti érdesség - tuberositas iliaca
fül alakú ízületi felszín - facies auricularis

Ülőcsont - Os ischii
ülőcsont teste - corpus ossis ischii
felső ág - ramus superior ossis ischii
alsó ág - ramus inferior ossis ischii
ülőtövis - spina ischiadica
kis ülőcsonti bevágás - incisura ischiadica minor
ülőgumó - tuber ischiadicum
elfedett nyílás - foramen obturatum

Szeméremcsont - Os pubis
szeméremcsont teste - corpus ossis pubis
felső ág - ramus superior ossis pubis
alsó ág - ramus inferior ossis pubis
csípő-szeméremcsonti kiemelkedés - eminentia iliopubica
szeméremfésű - pecten ossis pubis
szemérem gumócska - tuberculum pubicum
szeméremcsontok kapcsolódási felszíne - facies symphysialis

csípőízületi árok - acetabulum
félhold alakú rész - facies lunata
porcmentes gödör - fossa acetabuli



Combcsont - Femur

combcsont feje - caput femoris
porcmentes bemélyedés - fovea capitis femoris
nyak - collum femoris
nagytompor - trochanter major
kistompor - trochanter minor
tomporvonal - linea intertrochanterica
tomportaraj - crista intertrochanterica
combcsont teste - corpus femoris
rögös vonal - linea aspera
fésű vonal - linea pectinea
nagy farizom érdessége - tuberositas glutea
belső ajak - labium mediale
külső ajak - labium laterale
térdhajlati felszín - facies poplitea
belső ízületi bütyök - condylus medialis femoris
külső ízületi bütyök - condylus lateralis femoris
térdkalácsi felszín - facies patellaris
bütykök közötti árok - fossa intercondylaris
külső térddudor - epicondylus lateralis
belső térddudor - epicondylus medialis

Sípcsont - Tibia

külső ízületi bütyök - condylus lateralis
belső ízületi bütyök - condylus medialis
felső ízületi felszín - facies articularis superior
bütykök közötti kiemelkedés - eminentia intercondylaris
elülső porcmentes terület - area intercondylaris anterior
hátulsó porcmentes terület - area intercondylaris posterior
szárkapcsi ízületi felszín - facies articularis fibularis
sípcsont teste - corpus tibiae
sípcsonti érdesség - tuberositas tibiae
csontok közötti él - margo interosseus
gázlóizom eredési vonala - linea musculi solei
belső bokanyúlvány - malleolus medialis
szárkapcsi bevágás - incisura fibularis
alsó ízületi felszín - facies articularis inferior

Szárkapocs - Fibula

szárkapocs feje - caput fibulae
a fej ízületi felszíne - facies articularis capitis fibulae
test - corpus fibulae
csontok közötti él - margo interosseus
külső bokanyúlvány - malleolus lateralis



Lábtőcsontok – ossa tarsalia

Ugrócsont - Talus
ugrócsont feje - caput tali
ugrócsont teste - corpus tali
ugrócsont pörgője - trochlea tali
sajkacsonti ízületi felszín - facies articularis navicularis
sarokcsonti ízületi felszínek (3 db.) - facies articularis calcanea ….

Sarokcsont – Calcaneus
sarokcsont teste – corpus calcanei
sarokgumó - tuber calcanei
ugrócsonti ízületi felszínek (3db.) - facies articularis talaris …..

Sajkacsont - Os naviculare
Belső ékcsont - Os cuneiforme mediale
Középső ékcsont - Os cuneiforme intermedium
Külső ékcsont - Os cuneiforme laterale
Köbcsont - Os cuboideum

Lábközépcsontok - ossa metatarsalia

alap - basis
test - corpus
fej - caput

Ujjperccsontok - phalanges

alapperc - phalanx proximalis
középső ujjperc - phalanx media
körömperc - phalanx distalis



Borda - Costa

bordafej - caput costae
bordanyak - collum costae
bordagumó - tuberculum costae
bordatest - corpus costae
bordaszöglet - angulus costae

Szegycsont - Sternum

markolat - manubrium sterni
torkolati bevágás - incisura jugularis
kulcscsonti bevágás - incisura clavicularis
bordai bevágás - incisura costalis
kardnyúlvány - processus xiphoideus

Csigolya - Vertebra

csigolya test - corpus vertebrae
csigolya ív - arcus vertebrae
csigolyalyuk - foramen vertebrale
alsó csigolyai bevágás - incisura vertebralis inferior
felső csigolyai bevágás - incisura vertebralis superior
csigolyaközti lyuk - foramen intervertebrale
felső ízületi nyúlvány - processus articularis superior
alsó ízületi nyúlvány - processus articularis inferior
harántnyúlvány - processus transversus
tövisnyúlvány - processus spinosus

I.nyakcsigolya- Atlas

felső ízületi bemélyedés - fovea articularis superior
fognyúlvány árka - fovea dentis
elülső ív – arcus anterior
hátulsó ív – arcus posterior
harántnyúlvány nyílása – foramen transversarium

II.nyakcsigolya - Axis
fognyúlvány – dens axis



Keresztcsont – Sacrum

keresztcsont alapi része - basis ossis sacri
keresztcsont csúcsi része - apex ossis sacri
medencei felszín - facies pelvina
haránt lécek - lineae transversae
elülső keresztcsonti lyukak - foramina sacralia pelvina
hátulsó felszín - facies dorsalis
ízületi nyúlvány - processus articularis superior
keresztcsonti csonttarajok - crista sacralis ….
hátulsó keresztcsonti lyukak - foramina sacralia dorsalia
fül alakú ízületi felszín - facies auricularis
keresztcsonti érdesség - tuberositas sacralis
keresztcsonti csatorna - canalis sacralis

Koponya – Cranium

arckoponya – cranium viscerale
agykoponya – cranium cerebrale
orrcsont – os nasale
járomcsont – os zygomaticum
felső állcsont – maxilla
állkapocscsont – mandibula
szemgödör – orbita
homlokcsont – os frontale
halántékcsont – os temporale
falcsont – os parietale
nyakszirtcsont – os occipitale
ékcsont – os sphenoidale


