Рецензії, відгуки, презентації
Шановні читачі! У цьому випуску журналу редакція представляє до вашої уваги анатомічний
атлас, підготовлені відомими зарубіжними морфологами, а також підручник відомого вітчизняного
вченого В.Г.Шлопова.

Faller A. The HumanBody. An Introduction to Structure and Function /
Adolf Faller, Michael Shunke, Gabriele Shunke / Transl. by Oliver French.
– Stuttgart-NewYork : Thieme. – 708 p.
ISBN 3-13-129271-7(GTV)
ISBN 1-58890-122-X(TNY)

Зміст
Біологія клітини
Генетика та еволюція
Тканини
Опорно-рухова система
Серце та кровоносні судини
Кров, імунна система та лімфоїдні органи
Ендокринна система
Дихальна система
Травна система
Видільна система
Статева система
Розмноження, розвиток та народження
Центральна та периферична нервова система
Автономна нервова система
Органи чуття
Шкіра та її похідні
Величини та одиниці вимірювання
Словник

Передмова до Першого Англійського Видання
Перше німецьке видання цієї книги, що пізніще була відома як ‘’Faller”, було опубліковано в 1966
році. В той час ніхто не міг собі уявити, що книга ‘’The Human Body”, написана швейцарським анатомом
Адольфом Фалером, будезалишатися винятково популярною протягом 40 років. Про це свідчать 13 німецьких видань та декілька іншомовних видань. Через п’ятнадцять років після смерті автора, в Германії
було видане доповнене та виправлене 13 видання цієї книги. Дане англомовне видання базується на ньому.
Нова версія містить на 200 сторінок більше, ніж оригінал, також було додано більше 50 нових ілюстрацій. Деякі розділи були переписні задля висвітлення останніх досягнень біології та медицини. Всі
описані зміни були впроваджені в життя з думкою про читача. До того ж, деякі зміни були запропоновані
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самими читачами: коротке резюме в кінці кожного розділу, зміст на початку розділу. Ми вдячні Вам та
сподівємось, що така співпраця буде продовжуватись і надалі.
Ми висловлюємо вдячність Oliver French MD, що не тільки здійснив переклад, але й адаптував його
до американської медичної практики. Завдяки цьому перед Вами не просто переклад німецького підручника, тепер це насправді міжнародне видання.Також ми вдячні Ethan Thaub, ньюйоркському нейрохірургу, що прийняв участь у роботі над виданням.
Ми сподіваємось, що читач розділить наш ентузіазм, вивчаючи чаруючий світ людської анатомії.
Mr Marcus Voll професійно та кваліфіковано підготував всі нові ілюстрації.
Зверніть Вашу увагу на розділ Еволюція, ми розуміємо, що багато американських навчальних закладів не вивчає теорію еволюцію, а багато американців вірить в креаціонізм. Але ця терія широко прийнята в Європі, включення такого розділу до підручника формує основу багатьом спостереженням, на
яких базується медицина як наука.
Кіль, весна 2004
Gabriele та Michael Shunke
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