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Lưu ý
Bản dịch này do Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A đứng ra thực hiện. Các bác 
sĩ và nhà nghiên cứu luôn phải dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của mình để 
đánh giá và sử dụng bất kì thông tin, phương pháp, hóa chất hay thí nghiệm 
nào được mô tả trong sách. Đặc biệt là do những tiến bộ nhanh chóng trong 
các lĩnh vực khoa học y dược, nên các chẩn đoán và liều lượng thuốc cần được 
thẩm định độc lập. Elsevier, các tác giả, ban biên tập và cộng tác viên không 
chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới dạng trách nhiệm của nhà sản xuất đối với 
sản phẩm, trách nhiệm do sơ suất hay bất kì trách nhiệm nào khác, liên quan 
đến bản dịch này hoặc các tổn thương và/hoặc thiệt hại đến người và tài sản, 
phát sinh từ việc áp dụng bất kì phương pháp, sản phẩm, chỉ dẫn, hay ý tưởng 
nào trong tài liệu này.
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Độc giả thân mến,
Giải phẫu học là một môn cơ sở của Y học. Trong 

việc dạy và học môn này, chưa có phương tiện nào 
được cho là hoàn hảo mà cần phối hợp nhiều phương 
tiện như sách bài giảng, mô hình, xương, xác và hình 
ảnh, trong đó có các hình vẽ (hay atlas). Mặc dù chưa 
mang lại cho học viên ấn tượng như xương thật hay 
xác người thật nhưng các hình vẽ lại thể hiện khá rõ 
nét các chi tiết giải phẫu, đặc biệt là các chi tiết ở lớp 
sâu. Vì vậy, atlas luôn rất cần thiết và giúp cho học 
viên dễ tưởng tượng, dễ hiểu bài và nhớ bài.

Hiện nay, ngoài quyển Atlas of Human Anatomy của 
Frank H. Netter và The Complete Human Anatomy của 
Alice Roberts đã được dịch ra tiếng Việt và phát hành 
rộng rãi, thì Sobotta – Atlas of Human Anatomy cũng 
được nhiều đồng nghiệp, học viên tham khảo. Đây vốn 
là công trình được xây dựng trên nền tảng tác phẩm 
Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen của cố 
Giáo sư Giải phẫu học, Giám đốc Viện Giải phẫu học 
thuộc Đại học Bonn (Đức), Johannes Sobotta (1869–
1945). Từ khi ra đời năm 1904, công trình này đã được 
dịch ra gần 20 ngôn ngữ khác nhau, và trải qua 13 lần 
chỉnh lí, bổ sung với sự tham gia của nhiều chuyên 
gia hàng đầu về Giải phẫu học ở Đức. Được đánh giá 

là một kiệt tác giải phẫu đại thể với độ chi tiết và chất 
lượng chuyên môn cao, các hình vẽ trong quyển atlas 
này còn được sử dụng để minh họa trong quyển sách 
giáo khoa nổi tiếng về Giải phẫu học Gray’s Anatomy.

Được sự đồng ý của NXB Elsevier và lời mời của 
Công ty Đông A, chúng tôi biên dịch bản tiếng Việt – 
Sobotta Atlas giải phẫu người – để các sinh viên và học 
viên Việt Nam có thêm nguồn tài liệu tham khảo. Bản 
dịch này được thực hiện dựa trên bản tiếng Anh phiên 
bản thứ 14 (năm 2008) của Elsevier, do Reinhard Putz 
và Reinhard Pabst hiệu đính. 

Dù Ban biên dịch đã hết sức cố gắng, song bản dịch 
khó tránh khỏi sai sót. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận 
được ý kiến đóng góp của quý độc giả để sách được 
hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

Xin chân thành cảm ơn các tác giả, NXB Elsevier 
và Công ty Đông A đã tạo điều kiện để xuất bản quyển 
atlas này.

 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2017
Thay mặt Ban biên dịch

TS. BS. NGUYỄN HOÀNG VŨ

Lời giới thiệu



Cách đây hơn một trăm năm, Johannes Sobotta xuất 
bản lần đầu Atlas giải phẫu người. Từ đó, công trình 
này đã phát triển từng bước nhờ sự tương tác thường 
xuyên giữa sinh viên, giảng viên và nhà xuất bản. 
Sách không chỉ là nền tảng hiện đại nhất của môn 
giải phẫu đại thể qua nhiều thế hệ bác sĩ, mà còn là 
công trình tham khảo được sử dụng liên tục trong đào 
tạo lâm sàng và giáo dục y khoa cao cấp. Nhìn chung, 
đây là cuốn sách tham khảo trọn đời của bác sĩ y 
khoa. Một lần nữa, trong lần tái bản này, nhiều hình 
ảnh được bổ sung dựa trên các tiêu bản thật sự.

Phiên bản thứ 14 này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng 
nhu cầu cải tiến chương trình, nhấn mạnh tích hợp y học 
lâm sàng vào chương trình tiền lâm sàng. Do đó, ấn bản 
này đã được mở rộng và bao gồm các nội dung sau:
– Giải phẫu bề mặt, bao gồm hình chiếu các cơ quan 

bên trong (45 ảnh màu);
– Sơ đồ giải phẫu kế bên các minh họa hình ảnh học;
– Tích hợp kĩ thuật hình ảnh học (siêu âm, X-Quang, 

CT, MRI) nhiều hơn (119 hình);
– Các hình màu nội soi, hình chụp khi phẫu thuật và 

các hình ảnh minh họa kĩ thuật chọc dò và thăm 
khám (54 hình);

– Hình ảnh bệnh nhân với các triệu chứng liệt điển hình;
– Sơ đồ các dạng biến đổi động mạch quan trọng nhất 

(93 hình);
– Các thay đổi vị trí thường gặp của các cơ quan bên 

trong (24 hình);
– Tích hợp mô học với mức khuếch đại thấp các cơ 

quan bên trong quan trọng (ruột, gan, thận…).

Cách trình bày kiến thức được cải thiện:
– Các chương được sắp xếp rõ ràng theo các vùng của 

cơ thể;
– Các hình ảnh tương ứng theo chủ đề được trình bày 

ở trang đôi.

Một mục tiêu của lần xuất bản này là giúp bạn đọc 
dễ tìm các cấu trúc cụ thể. Atlas SOBOTTA mô tả cấu 
trúc giải phẫu tỉ mỉ mà vẫn đảm bảo bạn đọc không 

bỏ lỡ bức tranh tổng thể. Cho nên, các công cụ giáo 
khoa chuyên biệt đã được cải thiện và bao gồm nhiều 
nét mới:
– Mỗi chương được quy định một màu riêng;
– Thanh đề mục trên mỗi trang đôi bảo đảm định 

hướng chính xác trong chương đó;
– Số sơ đồ trình bày định hướng không gian tăng 

nhiều (270 hình);
– Các phần tổng quan về từng vùng của cơ thể bảo 

đảm định hướng sơ bộ;
– Sơ đồ mới của một số cơ cụ thể chỉ rõ vị trí và lộ 

trình của chúng (24 hình);
– Giảm thiểu lầm lẫn vì chỉ trình bày các chi bên phải;
– “La bàn” chỉ dẫn đến các hình thể hiện vùng lân 

cận, giúp dễ theo dõi một cấu trúc nhất định trên 
nhiều trang;

– Các thanh chỉ nối từ hình đến lời chú thích giúp dễ 
tìm các cấu trúc;

– Các chấm màu khác nhau ở đầu thanh chỉ trong các 
sơ đồ định khu đánh dấu động mạch, tĩnh mạch, 
thần kinh và các cơ;

– Khổ sách lớn hơn giúp nhìn rõ các cấu trúc.

Ngoài những thảo luận về định hướng chung và thống 
nhất cách chỉnh sửa, hai người hiệu đính làm việc độc 
lập trên các chương riêng rẽ, được phân chia như sau:
-  R. Putz: Giải phẫu đại cương, chi trên, não, mắt, tai, 

lưng, chi dưới;
-  R. Pabst: Đầu, cổ, thành ngực và thành bụng, tạng 

trong ngực, tạng trong ổ bụng và tạng chậu.

Chúng tôi đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các học 
viên và đồng nghiệp trong nhiều năm để cải thiện nội 
dung sách, và rất mong độc giả của ấn bản này sẽ 
tiếp tục phê bình, góp ý cho hình thức trình bày mới 
của cuốn atlas này.

Munich và Hannover, tháng 9 năm 2005
R. PUTZ và R. PABST 

Lời tựa



















007Hệ chuyển hóa
Metabolic systems

Hệ điều khiển
Control systems

Da
Skin

Hệ vận động chủ động
Active locomotor system

Bộ xương
Skeleton

Cột sống (phần ngực)  
Vertebral column (thoracic part)

Các phần của xương có thể  
sờ qua da
Phân bố của tủy xương tạo máu

Hình 11 a, b. Bộ xương.

(Cực gần)
(Proximal extremity)

Hành xương (gần)
Metaphysis (proximal)

Thân xương
Body

Hành xương (xa)
Metaphysis (distal)

(Cực xa)
(Distal extremity)

Sụn khớp
Articular cartilage

Xương xốp; tủy xương đỏ
Spongy bone; red bone marrow

Hố mỏm khuỷu
Olecranon fossa

Màng xương
Periosteum

Đầu xương gần
Proximal epiphysis

Mạch dinh dưỡng
Nutrient vessels

Thân xương 
Diaphysis

Đầu xương xa
Distal epiphysis

*

Ống dinh dưỡng
Nutrient canal

Xương đặc
Compact bone

Đường sẹo sụn tiếp hợp
Epiphysial line

(Sụn khớp) - (Articular cartilage)

Xương xốp; tủy xương đỏ
Spongy bone; red bone marrow

Động mạch dinh dưỡng
Nutrient artery

Khoang tủy;  
tủy xương vàng
Medullary cavity;
yellow bone marrow

a b

Hình 12 a, b. Cấu trúc xương ống, thiết đồ đứng dọc.
a Xương cánh tay người lớn
 Đầu xương cốt hóa (đường đầu xương) không thấy rõ.
b Xương cánh tay trẻ em
 Đầu xương có sụn trong.
*  Đầu xương, tấm đầu xương - Epiphysis, epiphyseal plate

a

b
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