
Wykłady z anatomii dla studentów  

 ratownictwa medycznego 



Anatomia prawidłowa 

„organizm człowieka jako całość” 

Anatomia człowieka jest nauką podstawową, należącą do 

dyscyplin morfologicznych, stanowiącą kompendium wiedzy  

o budowie i kształcie żywego ustroju 

Jej nazwa wywodzi się z greckiego słowa anatemnein, 

które oznacza rozcinać, rozkawałkowywać, co odnosi się do 

podstawowej metody badawczej w tej dziedzinie, jaką jest 

rozcinanie i preparowanie zwłok. 



Histologia 

 Nauka o budowie, rozwoju i funkcjach 

tkanek, w przeciwieństwie do anatomii, 

zajmuje się badaniem mikroskopowej 

budowy ciała. 



z kart historii… 
Wielkie zainteresowanie anatomią przejawiali nie tylko  

 lekarze, lecz i artyści.  

Obok Leonarda da Vinci, który wspólnie z anatomem, 

profesorem z Padwy, Marcantonio della Torre 

przygotowywał podręcznik anatomii (do dziś zachowany 

jedynie we fragmentach), prawdziwej rewolucji w 

dziedzinie ilustracji anatomicznych dokonali Andreas 

Verocchio, Andreas Montegna, Albrecht Durer, którzy z 

zamiłowaniem studiowali medycynę. Jednocześnie 

Michał Anioł i Veronese byli uczniami lekarza Realda 

Colombo.  

Jest to okres największego rozkwitu anatomii, kiedy 

odkryto lub opisano wiele narządów.  



Badania zarodka 

Rysunek namalowany przez Leonarda da Vinci w 

latach 1509-1514.  

Przypis na rysunku 'book on water to Mr. Marcho Ant' 

odnosi się do Marcantonio della Torre, z którym 

Leonardo da Vinci przeprowadzał sekcje  ludzkich ciał.  

Praca ta była raczej oparta na posiadanej wiedzy 

Leonarda da Vinci niż bezpośredniej obserwacji.  

Na rysunek miały wpływ badania płodu krowy i 

obserwacje łożyska jakie przeprowadzał Leonardo da 

Vinci. 

 (Royal Library, Windsor, Wymiary: 305 x 

220 mm)  



Ontogeneza, rozwój osobniczy 

 Przemiany anatomiczne i 

fizjologiczne osobnika od powstania w 

wyniku rozmnażania do śmierci 



Sekcję naukową przeprowadza lekarz patomorfolog lub lekarz 

medycyny sądowej.  

Odbywa się ona w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach 

dydaktycznych (takich jak Wydziały Lekarskie Uniwersytetów lub 

Akademii Medycznych) w celu ustalenia przyczyny zgonu, 

weryfikacji rozpoznania klinicznego oraz w celach dydaktycznych. 

Sekcję zwłok wykonuje się 12 godzin po zgonie 

  

 



Historia metod obrazowania 

Na przełomie XIX i XX wieku zaczął  

się ziszczać odwieczny sen ludzkości  

dotyczący możliwości zajrzenia w  

głąb człowieka bez konieczności  

interwencji chirurgicznej. 

Prowadzone przez Wilhelma  

Conrada Roentgena prace badawcze  

zaowocowały 8 listopada 1895  

odkryciem promieni ,,X” 

RTG miednicy 



Mammografia 

Celem mammografii jest uzyskanie na zdjęciach obrazu miękkich tkanek 

sutka 

Badanie każdego sutka w dwóch projekcjach (skośnej i osiowej) oraz 

zdjęcia celowane 

Można wykryć zmiany już od 0,5mm 

Czułość 80%, swoistość 90% 

Najdokładniejszym badaniem jest mammografia cyfrowa (obraz 

charakteryzuje się dużą rozdzielczością, możliwość analizowania go 

przez komputer oraz porównywanie kolejnych badań) 



Angiografia 

 Zobrazowanie naczyń 

krwionośnych 

 Podaje się kontrast 

radiologiczny i wykonuje 

prześwietlenie 

 Obecnie wypierana przez USG 

dopplerowskie oraz łączona z 

CT (kontrast radiologiczny) lub 

MRI (kontrast magnetyczny) 



Anatomia  płaszczyzny ciała  

Płaszczyzna strzałkowa (planum saggitale) wyznaczona jest przez 

osie strzałkową i pionową. Przez środek ciała przechodzi 

płaszczyzna środkowa (planum medianum). Dzieli ona ciało na 

dwie podobne do siebie części, świadczące o dwubocznej symetrii 

zewnętrznej (wewnętrzna symetria jest tylko częściowa) 

Płaszczyzna czołowa (planum frontale) jest wyznaczona osiami 

pionową i poprzeczną (równolegle do płaszczyzny czoła) 

Płaszczyzna pozioma (planum horizontale) wyznaczona przez oś 

poprzeczną i strzałkową dzieli ciało na część górną i dolną 



Ogólna budowa kości długich 
 Posiadają one trzon i 

dwie nasady, czyli 
końce. 

 Trzon jest zbudowany 
ze zbitej tkanki 
kostnej otaczającej 
jamę szpikową, w 
której znajduje się 
tłuszczowy żółty szpik 
kostny. 

 Nasada składa się  z 
zewnętrznej pokrywy 
istoty zbitej oraz z 
wnętrza 
zbudowanego z istoty 
gąbczastej. 



Szpik kostny 

 U dziecka szpik kostny czerwony wypełnia 
wszystkie kości. Z biegiem czasu czerwony 
szpik przekształca się w żółty tak, że u osób 
dorosłych czerwony szpik kostny występuje 
jedynie w kościach płaskich: mostku, 
trzonach kręgów, żebrach, kościach czaszki, 
kościach miednicy i łopatkach oraz w 
nasadach kości długich.  

 Masa całego szpiku u osoby dorosłej wynosi 
około 2,5 kg. 



Istota zbita (warstwa korowa) 

 Kość zbita stanowi około 80% całej 
masy kostnej organizmu. 

 Jest ona utworzona przez wielką liczbę 
równoległych rurkowatych jednostek, 
zwanych osteonami (jest to układ 
kanałów Haversa), z których każda 
składa się z centralnego kanału 
otoczonego szeregiem rozszerzających 
się kręgów, co można przyrównać do 
słojów rosnącego drzewa. 



Istota zbita (warstwa korowa) 

 Kanały centralne 

zawierają nerwy i 

naczynia, każdy zaś z 

nich jest połączony z 

sąsiednimi kanałami 

tunelami biegnącymi 

między nimi pod kątem 

prostym (kanały 

przebijające). 



Mikroskopowa budowa kości 

 Za tworzenie kości odpowiadają komórki 

zwane osteoblastami (które potem 

dojrzewają, stając się osteocytami). 

 Chondrocyty – komórki wytwarzające 

chrząstkę. 

 Osteoklasty – komórki, powodujące 

niszczenie się kości. Ich funkcja polega 

na resorpcji kości w celu zachowania jej 

optymalnego kształtu. 



 



Mózgoczaszka – utworzona przez wiele 

płaskich i nieregularnie ukształtowanych 

kości stanowiących ochronę mózgu: 

 1 kość czołowa 

 2 kości 
ciemieniowych 

 2 kości 
skroniowych 

 1 kość potyliczna 

 1 kość klinowa 

 1 kość sitowa 

 1 kość gnykowa 



Kość czołowa 
 Kość stanowiąca czoło – wypukła łuska czołowa 

 Tworzy część oczodołów oraz wydatne grzebienie nad 
oczami – brzegi nadoczodołowe 

 Tuż powyżej brzegów nadoczodołowych znajdują się w 
głębi kości dwie wypełnione powietrzem jamy (zatoki 
czołowe), wyścielone błoną śluzową , które uchodzą do 
jamy nosowej. 

 Szew wieńcowy łączy kość czołową z kośćmi 
ciemieniowymi, a poprzez inne z kośćmi klinową, 
jarzmową, łzowymi, nosowymi i sitową. 

 



Kość sitowa 

 Zajmuje przednią część 

podstawy czaszki, współtworzy 

oczodół, przegrody nosa i 

boczne ściany jamy nosowej. 

 Po każdej stronie tworzy ona 

dwa wyrostki skierowane do 

jamy nosowej – małżowina 

nosowa górna i środkowa. 

 Pozioma spłaszczona część, 

blaszka sitowa, tworzy sklepienie 

jamy nosowej, posiada liczne 

małe otwory, przez które zdążają 

ku górze włókna nerwowe nerwu 

węchowego z jamy nosowej do 

mózgu (czucie węchu). 

 



Siodło tureckie 

 Środkowy odcinek 
górnej powierzchni 
trzonu kości klinowej.  

 W lekkim wgłębieniu na 
siodle – dole przysadki - 
spoczywa przysadka 
(gruczoł dokrewny o 
masie 0,7 g, którego 
funkcją jest wytwarzanie 
i 
wydzielanie hormonów). 



Twarzoczaszka – utworzona przez 

13 kości (poza kością czołową): 
 2 kości jarzmowe (policzkowe) – część dna i bocznych 

ścian jam oczodołowych 

 2 szczęki – przednia część sklepienia jamy ustnej, 

boczne ściany jamy nosowej oraz część dna oczodołów. 

Po każdej stronie znajduje się duża zatoka powietrzna, 

zatoka szczękowa 

 2 kości nosowe – tworzą większą część bocznej i górnej 

powierzchni grzbietu nosa. 

 2 kości łzowe – tworzą przyśrodkową ścianę oczodołów. 

Przez każdą z nich przechodzi przewód  nosowo-łzowy, 

prowadzący łzy z worka spojówkowego do jamy nosowej. 

 1 lemiesz – cienka płaska kość, tworząca większy 

fragment dolnej części przegrody nosa 

 2 kości podniebienne – małe kości tworzące tylną część 

podniebienia twardego 

 2 dolne małżowiny – tworzą część bocznej ściany jamy 

nosowej 

 1 żuchwa – jedyna ruchoma część czaszki (staw 

skroniowo-żuchwowy). Miejsce osadzenia dolnych 

zębów. 



Żuchwa 
 Nieparzysta (pojedyncza), jedyna 

ruchoma kość szkieletu czaszki człowieka i 
zwierząt – często potocznie 
nazywana szczęką (dolną).  

 W żuchwie wyróżnia się masywny trzon; 
osadzone są na nim zęby, od którego do tyłu 
odchodzą symetrycznie gałęzie żuchwy. Miejsce 
to określane jest jako kąt żuchwy; trzon z gałęzią 
tworzą kąt 90-140°. Ich końce współtworzą z 
kośćmi skroniowymi staw skroniowo-żuchwowy. 

 Gałąź żuchwy rozdziela się na dwa wyrostki: 
dziobiasty  z przodu i wyrostek kłykciowy z tyłu. 
Między nimi jest wcięcie żuchwy. 

 Na części zębodołowej żuchwy wyczuwalne są 
łęki zębodołowe odpowiadjące zębodołom. 

 Na bocznej części gałęzi żuchwy, blisko jej kąta, 
można zauważyć guzowatość żwaczową, 
zwiększa ona powierzchnię przyczepu mięśnia 
żwacza. 

 



Czepiec ścięgnisty 

 
 Czepiec ścięgnisty (łac. galea 

aponeurotica) – pokrywa sklepienie 
czaszki między obu brzuścami, 
sięgając ku bokom do kresy 
skroniowej. Zrośnięty jest ściśle ze 
skórą głowy. Między nim 
a okostną sklepienia czaszki łatwo 
szerzą się procesy ropne lub 
wylewy krwawe. Jest to 
wspólne ścięgno dla mięśnia 
potyliczno-czołowego i mięśnia 
skroniowo-ciemieniowego. 



Kość gnykowa 

 Nieparzysta kość nie mająca 

połączenia z innymi kośćmi. 

 Leży topograficznie w obrębie 

szyi, pomimo tego jest jednak 

zaliczana do kości czaszki. 

 Ma kształt podkowy, 

zawieszona jest poniżej 

żuchwy. 

 Bierze udział w ruchach krtani. 



Cechy charakterystyczne 

typowego kręgu 
 Trzon – szeroka, spłaszczona i 

największa część kręgu. Pomiędzy 
każdą parą trzonów kręgów znajduje się 
twarda włóknisto-chrzęstna 
poduszeczka, zwana krążkiem 
m/kręgowym. Trzony kręgów znajdują 
się z przodu kręgosłupa. Wielkość 
trzonów stopniowo rośnie ku jego 
podstawie, co związane z większym 
obciążeniem. 

 Łuk kręgowy – otacza otwór kręgowy, 
znajduje się z tyłu kręgu. Wyróżniamy 
wyrostki poprzeczne i kolczyste. Na 
łuku kręgowym znajduję się 4 
powierzchnie stawowe tworzące 
połączenia z sąsiadującymi kręgami. 
Otwory kręgowe tworzą kanał kręgowy, 
w którym przebiega rdzeń kręgowy. 



 



Krążek międzykręgowy 

 Krążek międzykręgowy, inaczej tarcza 
międzykręgowa, potocznie dysk – 
struktura kręgosłupa występująca między trzonami 
kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste 
galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem 
włóknistym.  



Kręg obrotowy 

 



 



Kifoza 

 Odcinek piersiowy 

 Odcinek krzyżowy 



Kręgi piersiowe 

 Kręgi piersiowe  – 12 kręgów należących do odcinka 

piersiowego kręgosłupa człowieka.  

 Kręgi odcinka piersiowego mają powierzchnie stawowe, 

którymi łączą się z żebrami. Na wyrostkach poprzecznych 

mają tzw. dołki żebrowe służące do połączenia z żebrami 

(dokładniej z guzkiem żebra znajdującym się na jego tylnym 

końcu), dołki stawowe znajdują się również na krawędziach 

trzonów. Dołki żebrowe sąsiadujących ze sobą trzonów 

tworzą połączenie stawowe z główką żebra.  

 Kolejną charakterystyczną cechą kręgu piersiowego jest 

długi, nierozdwojony na końcu wyrostek kolczysty, który 

skierowany jest ku dołowi, dzięki czemu wyrostki 

kolejnych kręgów nachodzą na siebie dachówkowato. 



 



 



Żebra 
 Dwanaście par żeber tworzy boczne 

ściany klatki piersiowej. 

 Są to wydłużone i wygięte kości, które z 
tyłu łączą się stawami z kręgosłupem. 

 Z przodu pierwszych siedem par, 
tworzących bezpośrednio stawy z 
mostkiem, nosi nazwę żeber 
prawdziwych.  

 Następne trzy pary tworzą z mostkiem 
stawy pośrednio. W obu przypadkach 
żebra są przymocowane do mostka za 
pomocą chrząstek żebrowych. 

 Najniższe dwie pary żeber, zwane 
żebrami wolnymi, w ogóle nie mają 
połączenia z mostkiem, a ich przednie 
końce leżą wolno. 

 Każde żebro tworzy do 3 stawów z 
kręgosłupem. 

 W wewnętrznej powierzchni żebra 
znajduje się głęboka bruzda służąca 
jako kanał, wzdłuż którego biegną 
międzyżebrowe nerwy i naczynia 
krwionośne. 



 







 Mięśnie mimiczne albo wyrazowe – grupa mięśni 
głowy.  

 Związane są one z ruchomością skóry i odpowiadają 
za mruganie, otwieranie lub przesuwanie szpary ust, 
ruchy policzków, współuczestniczą w wytwarzaniu 
dźwięków, gwizdaniu czy śpiewie.  

 Zwykle przyczepiają się one do skóry lub błony 
śluzowej i kurcząc się, poruszają skórę. Unerwione 
są przez nerw twarzowy.  

 Najbardziej znane mięśnie mimiczne to: mięsień 
okrężny oka, mięsień marszczący brwi, mięsień 
śmiechowy, mięsień policzkowy, mięsień okrężny 
ust i mięsień bródkowy. 



Mięśnie twarzy – zmiany wyrazu twarzy i 

ruchy żuchwy 

 M. potyliczno-czołowy – uniesienie 
brwi 

 M. dźwigacz powieki górnej – unosi 
powiekę 

 M. okrężny oka – zamyka oko, przy 
silnym skurczu powoduje 
„zmrużenie” oczu 

 M. policzkowy – przyciąga policzki 
ku zębom oraz powoduje silne 
wydmuchiwanie powietrza z ust 
(„mięsień trębaczy”) 

 M. okrężny ust – zamyka wargi 

 M. żwacz – przyciąga żuchwę do 
górnej szczęki 

 M. skroniowy – zamyka usta i 
uczestniczy w procesie żucia 

 M. skrzydłowy – ruchy żucia 



Mięsień mostkowo-obojczykowo-

sutkowy (m. sternocleidomastoideus)  
 Jeden z powierzchownych mięśni szyi.  

 Jest to silny mięsień, dobrze widoczny u 
żywego człowieka – zarysowuje się on 
bardzo wyraźnie na szyi przy obrocie 
głowy w prawo lub w lewo.  

 Jego nazwa wywodzi się od przyczepów – 
początek mięśnia tworzą dwie głowy 
przyczepiające się do mostka, obojczyka. 
Z kolei koniec mięśnia leży na powierzchni 
wyrostka sutkowatego kości skroniowej. 

 Mięsień działając samodzielnie obraca 
głowę w stronę przeciwległą i unosi twarz 
ku górze, oba mięśnie działając wspólnie 
unoszą ku górze twarz (jak przy spojrzeniu 
na obiekt nad głową). Może też pełnić rolę 
pomocniczego mięśnia wdechowego 
(unosząc mostek). 



Powierzchowna grupa mięśni szyi 



Mięśnie powierzchowne klatki 

piersiowej 

 M. piersiowy większy 

 M. piersiowy mniejszy 

 M. zębaty przedni 

 M. podobojczykowy 



Mięśnie głębokie klatki piersiowej 

 Mm. 
międzyżebrowe 
zewnętrzne 

 Mm. 
międzyżebrowe 
wewnętrzne 

 M. poprzeczny 
klatki piersiowej 

 Mm. dźwigacze 
żeber 

 



 



Mięśnie biorące udział w 

procesie oddychania (wdech) 

Mięśnie podstawowe, właściwe 
Mięśnie pomocnicze , 

rezerwowe 

•przepona 

•międzyżebrowe 

zewnętrzne 

•pochyłe 

•mostkowo – obojczykowo – 

sutkowe 

•podobojczykowe 

•dźwigacz łopatki 

•równoległoboczne 

•czworoboczny (część górna) 

•piersiowe mniejsze 

•najszerszy grzbietu 

•prostownik grzbietu 

•zębaty przedni 

•zębaty tylny górny 



Mięsień prosty brzucha 
 Mięsień współdziałający z 

mięśniami płaskimi 
brzucha, przeponą i mięśniami 
krocza w wytwarzaniu tłoczni 
brzusznej. 

  Jego przyczepami początkowymi 
są chrząstki żeber V-VII, wyrostek 
mieczykowaty mostka oraz 
więzadło żebrowo-mieczykowe, 
zaś końcowymi - spojenie 
łonowe i grzebień łonowy kości 
miednicznej.  

 Funkcje mięśnia prostego: 

- zgina tułów, 

- obniża klatkę piersiową do miednicy 
(mięsień wydechowy), 

- wzmacnia tłocznię brzuszną, 

- obniża żebra, 

- unosi miednicę 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Krętarz większy kości udowej 

 
 Krętarz większy znajduje się na końcu bliższym kości udowej. Jest 

to wyniosłość, która jest skierowana ku górze. Położona jest bocznie i 
ku tyłowi od trzonu. 

 Krętarz ma cztery ściany, a jego wierzchołek znajduje się na 
poziomie środka głowy kości udowej. Na stronie zewnętrznej i 
przedniej znajdują się przyczepy mięśni. Strona przednia służy do 
przyczepu mięśnia pośladkowego małego oraz mięśnia obszernego 
bocznego. Po stronie bocznej przyczepia się mięsień pośladkowy 
średni. Na górnym brzegu krętarza większego można znaleźć 
przyczep mięśnia gruszkowatego. 

 Na powierzchni przyśrodkowej krętarza większego kości udowej 
znajduje się dół krętarzowy. Jest to miejsce, gdzie przyczepia się 
mięsień zasłaniacz zewnętrzny. Powyżej dołu można znaleźć miejsce 
przyczepu mięśnia zasłaniacza wewnętrznego oraz mięśni 
bliźniaczych. 

 Niżej od krętarza większego znajduje się skierowany przyśrodkowo 
krętarz mniejszy do przyczepu mięśnia biodrowo-lędźwiowego. 
Krętarze są przedzielone grzebieniem międzykrętarzowym oraz kresą 
miedzykrętarzową. 

 



Staw biodrowy 

 Ten staw panewkowy jest utworzony 

przez miseczkowatą panewkę kości 

miednicznej i prawie kulistą głowę kości 

udowej. 

 Głowę i większą część szyjki obejmuje 

więzadło torebkowe. Jama panewki jest 

pogłębiona przez przymocowany do 

krawędzi panewki obrąbek panewkowy, 

włóknisto-chrzęstny pierścień, który 

stabilizuje staw, nie ograniczając zakresu 

jego ruchów. 

 Swojej wytrzymałości staw biodrowy 

zawdzięcza otaczającym mięśniom i 

więzadłom. 



 



 



Unerwienie mięśni (n. kulszowy) 
 Nerw kulszowy oddaje następujące gałęzie: 

   - ze składnika piszczelowego: 
 gałęzie mięśniowe 

○ do połowy bliższej mięśnia półścięgnistego, 

○ do mięśnia półbłoniastego i części przywodziciela większego, 

○ do połowy dalszej mięśnia półścięgnistego oraz głowy długiej 
mięśnia dwugłowego uda, 

 gałęzie stawowe – do tylno-przyśrodkowej części stawu 
kolanowego, 

   - ze składnika strzałkowego: 
 gałąź mięśniową – do głowy krótkiej mięśnia dwugłowego uda, 

 gałąź stawową – do części tylno-pobocznej stawu kolanowego. 

 

 Porażenie pnia nerwu kulszowego prowadzi do bardzo ciężkich 
następstw. Chodzenie jest bardzo utrudnione; znacznie 
upośledzone jest zginanie w stawie kolanowym oraz obrót na 
zewnątrz w stawie biodrowym, a całkowicie zniesione są 
wszystkie ruchy stopy. Podczas chodzenia chory wyrzuca do 
przodu wyprostowaną w stawie kolanowym kończynę jak 
szczudło, przy czym opuszczona stopa chwieje się w stawach 
skokowych oraz suwa na podłożu[4]. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nerw_kulszowy


Staw kolanowy 
 Ten największy i najbardziej złożony staw organizmu jest 

stawem zawiasowym, utworzonym przez kłykcie kości 

udowej, kłykcie kości piszczelowej i tylna powierzchnię 

rzepki. 

 Przednią część jego torebki tworzy ścięgno mięśnia 

czworobocznego uda, które również podtrzymuje rzepkę. 

Do struktur wewnątrztorebkowych należą dwa więzadła 

krzyżowe, które wzajemnie się krzyżują, rozciągając się 

od dołu międzykłykciowego kości udowej do wyniosłości 

międzykłykciowej kości piszczelowej. Przyczyniają się 

one do stabilności stawu. 

 Chrząstki półksiężycowate, czyli łąkotki, to niepełne 

krążki z białej substancji włóknisto-chrzęstnej, leżącej na 

górnej powierzchni kłykci stawowych kości piszczelowej. 

Zapobiegają one przemieszczaniu się kości na boki i 

zapewniają sprężynowanie przy ruchach stawu. 

 Do głównych więzadeł zalicza się więzadło właściwe 

rzepki, będące przedłużeniem ścięgna męśnia 

czworogłowego, więzadła podkolanowe oraz więzadła 

poboczne. 



 



Ruchy w stawie kolanowym i 

wykonujące je mięśnie: 

 
 Prostowanie: czworogłowy uda (quadratus femoris) 

 Zginanie: dwugłowy uda (biceps femoris), półbłoniasty 
(semimembranosus), pólścięgnisty (semitendinosus), 
krawiecki (sartorius), podkolanowy (popliteus), 
brzuchaty łydki (soleus) 

 Nawracanie: półbłoniasty (semimembranosus), 
pólścięgnisty (semitendinosus), krawiecki (sartorius), 
smukły (gracilis), podkolanowy (popliteus), brzuchaty 
łydki (soleus) 

 Odwracanie: dwugłowy uda (biceps femoris), 
brzuchaty łydki (soleus) 

 

 

 

 



Mięsień czworogłowy uda 
 Duży, gruby mięsień wypełniający grupę przednią 

mięśni uda. Cztery działające niezależnie głowy 
posiadają oddzielne przyczepy początkowe i wspólny 
przyczep końcowy. 

 Jest to najsilniejszy prostownik stawu kolanowego- 
antagonista mięśnia dwugłowego uda. 

 
 Ma cztery głowy: 

        - rectus femoris (mięsień prosty uda) przyczepia się do kolca biodrowego 
przedniego dolnego, do górnego brzegu panewki i dochodzi do wspólnego 
ścięgna. 

        - vastus medialis (mięsień obszerny przyśrodkowy) – do wargi przyśrodkowej 
kresy chropawej, aż do wysokości linea intertrochanterica i dochodzi do 
wspólnego ścięgna. 

        - vastus intermedius (mięsień obszerny pośredni) – do przedniej powierzchni 
trzonu k. udowej obejmując 2/3 górnej przedniej powierzchni trzonu i do kresy 
międzykrętarzowej oraz do wspólnego ścięgna. 

        - vastus lateralis (mięsień obszerny boczny) – do wargi bocznej kresy 
chropawej, do bocznej powierzchni trochanter major, do części bocznej linea 
intertrochanterica i do przegrody międzymięśniowej bocznej. 

 Pozostałe funkcję to 

-     stabilizowanie kolana w płaszczyźnie strzałkowej 

- zgięcie w stawie biodrowym. 

 

- Unerwienie: gałęzie nerwu udowego 
 

 



Mięsień krawiecki (m. sartorius) 

 Mięsień kończyny dolnej, najdłuższy 
mięsień ciała ludzkiego który zgina, 
odwodzi, obraca na zewnątrz udo, 
zgina staw kolanowy.  

 Przyczep początkowy znajduje się 
na kolcu biodrowym przednim górnym. 
Przyczep końcowy znajduje się 
nieznacznie poniżej i przyśrodkowo od 
guzowatości piszczeli. Ma kształt 
długiej, wąskiej taśmy przebiegającej 
wzdłuż (po przekątnej) przedniej 
części uda. 



 



 



Mięsień gładki 

 Tkanka mięśniowa gładka– tkanka 
mięśniowa składająca się z wrzecionowatych komórek, 
zawierających jedno centralnie położone jądro 
komórkowe.  

 Działa ona niezależnie od woli, powolnie i długotrwale, 
jest odporna na zmęczenie. 

 Ten typ tkanki znajduje się w ścianach naczyń 
krwionośnych, ścianach i śluzówkach narządów jamistych 
i przewodów, między innymi układu pokarmowego, dróg 
oddechowych, pęcherza moczowego, dróg rodnych. 
Tkanka mięśniowa gładka pełni funkcje żywotne, na 
przykład nadaje kształt soczewkom, poszerza źrenice, 
reguluje przepływ krwi przez naczynka krwionośne, 
przesuwa pokarm w układzie pokarmowym.  



 



 



 



 



 



 



Rodzaje stawów człowieka 

 

 Liczba kości łączących w stawie: 

 staw prosty – w budowie biorą udział 

tylko dwie kości. 

 złożony – w budowie bierze udział 

więcej niż dwie kości, np. staw łokciowy 

 



 Tkanka chrzęstna włóknista – 

rodzaj tkanki łącznej, który zawiera liczne 

włókna kolagenowe (kolagen typu I) 

ułożone w równoległe pęczki. Jest mało 

podatna na zerwanie. Tworzy 

połączenia ścięgien i więzadeł z 

kośćmi, spojenie 

łonowe, dyski w kręgosłupie. Jej istota 

podstawowa ma podobną budowę do istoty 

podstawowej tkanki chrzęstnej szklistej. 



Połączenia włókniste 

 Kości formujące te połączenia 
są powiązane wytrzymałą 
substancją włóknistą. Układ 
taki często uniemożliwia ruchy. 

 Np. połączenia pomiędzy 
kośćmi czaszki, czyli szwy, są 
całkowicie nieruchome, 
zdrowe zęby zaś trwale 
umocowane w żuchwie przez 
wklinowanie. Kość 
piszczelowa i kość strzałkowa 
są połączone na całej długości 
ich trzonów szerokim pasmem 
tkanki włóknistej, zwanym 
błoną międzykostną. 

 



Liczba kości łączących w stawie: 

 

 staw prosty – w budowie biorą udział 

tylko dwie kości. 

 złożony – w budowie bierze udział 

więcej niż dwie kości, np. staw łokciowy 

 



Więzozrost  

 Ścisłe, częściowo 
ruchome 
połączenie kości 
mocnymi 
pasami tkanki łącznej 
właściwej, np. błony 
międzykostne przedra
mienia i goleni, 
więzadła żółte 
między kręgami. 



 



Budowa neuronu 

 Komórki nerwowe mają 
bardzo różne wielkość i 
kształt, jednak są zbyt 
małe, by można było je 
widzieć okiem 
nieuzbrojonym. 

 Typowy neuron jest 
zbudowany z ciała komórki 
(tworzą istotę szarą) oraz 
odchodzących od niego 
wypustek: aksonu i 
dendrytów (tworzą istotę 
białą tkanki nerwowej). 



Aksony – neurony zmielinizowane 

 Duże aksony, a także te budujące nerwy obwodowe są otoczone 
osłonką (otoczką) mielinową. Tworzy ją seria komórek Schwanna, 
ułożonych wzdłuż długości aksonu. Każda z nich owija się wokół 
aksonu, tak że jest on spowity warstwami błon plazmatycznych 
kolejnych komórek Schwanna. Pomiędzy tymi warstwami znajduje się 
niewielka ilość substancji tłuszczowej, czyli mielina.  

 Pomiędzy sąsiadującymi komórkami Schwanna występują niewielkie 
obszary odsłoniętej aksolemy, tzw. węzły Ranviera, które przyczyniają 
się do szybkiego przenoszenia impulsów nerwowych wzdłuż 
zmielinizowanych neuronów. 



Synapsy i neuroprzekaźniki 

 W procesie przesyłania 
impulsu nerwowego, zarówno 
czuciowego, jak i ruchowego, z 
miejsca jego powstania do 
miejsca przeznaczenia zawsze 
uczestniczy więcej niż jeden 
neuron. 

 Nie ma fizycznego kontaktu 
pomiędzy tymi neuronami 

 Punkt, w którym impuls 
nerwowy przechodzi z jednego 
na drugi, nosi nazwę synapsy. 



Synapsy i neuroprzekaźniki 
 Na swym wolnym końcu akson neuronu 

presynaptycznego rozdziela się na drobniutkie gałązki, 
które kończą się niewielkimi zgrubieniami, zwanymi 
kolbkami synaptycznymi. 

 Pozostają one w bliskim sąsiedztwie dendrytów i ciała 
komórki neuronu postsynaptycznego. 

 Przestrzeń między nimi jest określana mianem szczeliny 
synaptycznej. 



Synapsy i neuroprzekaźniki 

 W kolbkach synaptycznych występują kuliste pęcherzyki 
synaptyczne, zawierające neuroprzekaźnik, który zostaje 
uwolniony do szczeliny synaptycznej w odpowiedzi na potencjał 
czynnościowy. 

 Neuroprzekaźniki oddziałują na wyspecjalizowane miejsca 
receptorowe na błonie postsynaptycznej. 

 Ich działanie jest krótkotrwałe, gdyż natychmiast po zadziałaniu 
na neuron postsynaptyczny lub narząd efektorowy, np. na 
włókno mięśniowe, ulegają one unieczynnieniu przez enzym lub 
zostają wchłonięte z powrotem do kolbki synaptycznej. 



Włókna rdzenne 
 Ze względu na obecność lub brak osłonki 

nerwowej rozróżnia się: włókna nerwowe 
bezosłonkowe oraz włókna nerwowe z 
osłonką, obejmujące włókna bezrdzenne 
(bezmielinowe) i włókna rdzenne 
(mielinowe);  

 Włókna bezrdzenne leżą w wydłużonych 
wgłębieniach lemocytów tworzących wokół 
aksonu osłonkę zw. neurolemą; mają 
średnicę 0,5–3 µm i przewodzą impulsy 
nerwowe powoli;  

 Włókna rdzenne są otoczone osłonką 
mielinową utworzoną przez lemocyty lub 
oligodendrocyty; mają średnicę powyżej 5 
µm i przewodzą impulsy nerwowe szybko; 
osłonka mielinowa ma kształt mankietów lub 
mufek, między którymi znajdują się 
nieosłonięte odcinki włókna, tzw. węzły 
Ranviera;  

 W ośrodkowym układzie nerwowym włókna 
nerwowe układają się w pęczki i szlaki 
nerwowe, poza nim tworzą nerwy 
obwodowe. 



Neurolemma - We włóknach bezrdzennych (szarych) 

osłonka Schwanna (neurolemma, neurylemma) 

powstaje jedynie przez okrycie 

aksonu protoplazmą komórki Schwanna ("zatopienie" 

włókna w cytoplazmie) 



Komory mózgu 

 Komory boczne (prawa i lewa) – jamy te znajdują się we 
wnętrzu półkul mózgowych, każda po jednej stronie 
płaszczyzny środkowej, tuz poniżej ciała modzelowatego. 
Oddzielone od siebie cienką błoną, przegrodą 
przezroczystą, i wyścielone nabłonkiem rzęskowym, 
komunikują się z komorą trzecią przez otwory 
międzykomorowe. 

 Komora trzecia – znajduje się poniżej komór bocznych, 
pomiędzy dwiema częściami wzgórza. Komunikuje się 
ona z komorą czwartą kanałem, zwanym wodociągiem 
mózgu. 

 Komora czwarta, mająca kształt rombu, leży poniżej i z 
tyłu w stosunku do komory trzeciej, pomiędzy móżdżkiem 
a mostem. Ciągnie się ona w dół, łącząc się z kanałem 
środkowym rdzenia kręgowego. 





Płyn mózgowo-rdzeniowy (p.m.-r.) 

 P.m.-r.– przejrzysta, bezbarwna ciecz, która 
wypełnia przestrzeń 
podpajęczynówkową, układ komorowy i 
kanał rdzenia kręgowego.  

 P.m.-r. krąży wewnątrz układu komorowego 
mózgu. Komory stanowią ciąg wolnych 
przestrzeni wewnątrz mózgu, większość p.m-
r.jest produkowana w dwóch komorach 
bocznych. Stamtąd płyn przedostaje się 
przez otwór międzykomorowy do trzeciej 
komory, a następnie poprzez wodociąg 
mózgu do komory czwartej, która stanowi 
wybrzuszenie na tylnej części pnia mózgu. Z 
komory czwartej płyn przechodzi przez trzy 
otwory (nieparzysty otwór środkowy i 
parzyste otwory boczne) do przestrzeni 
podpajęczynówkowej, która otacza mózg i 
rdzeń kręgowy.  



Podwzgórze (hypothalamus) 

 Jest to mała, lecz ważna 
struktura, o wadze około 7g, 
składająca się z licznych jąder. 
Jest ona umieszczona pod 
wzgórzem i ku przodowi od 
niego, tuż ponad przysadką, z 
którą jest powiązane włóknami 
nerwowymi i naczyniami 
krwionośnymi. Za 
pośrednictwem tych połączeń 
podwzgórze steruje 
wydzielaniem hormonów z obu 
płatów przysadki. 



Podwzgórze (hypothalamus) 

 Wśród innych funkcji 
podwzgórza wymienia się 
kontrolę, której podlegają: 

- Autonomiczny (wegetatywny)  

    układ nerwowy 

- Apetyt i uczucie sytości 

- Pragnienie i bilans wody 

- Ciepłota ciała 

- Reakcje emocjonalne  

    (przyjemność, strach, gniew) 

- Zachowania seksualne i 
wychowanie dzieci 

- Cykle snu i czuwania 



Przysadka mózgowa – budowa i 

hormony 

 
 Trudno znaleźć w ludzkim organizmie narząd mniejszy, a 

przy tym bardziej istotny od przysadki mózgowej. Ta mała 
struktura nieco większa od ziarna grochu kontroluje całą 
naszą gospodarkę hormonalną. Ważąc zaledwie 0,5–0,8 g 
pełni kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu innych 
narządów. Złożone zaburzenia spowodowane rozległym 
uszkodzeniem przysadki wymagają podawania aż kilku 
hormonów w celu ich skorygowania. Brak przyjmowania 
przez chorego substancji zastępujących naturalne hormony 
produkowane przez przysadkę niestety kończy się fatalnie 
ponieważ są one niezbędne do życia.  

 Przysadka składa się z części nerwowej (tylny 
płat), części pośredniej i części gruczołowej 
(przedni płat), która stanowi 70 proc. masy 
gruczołu. Przedni płat przysadki wydziela 
hormony, regulujące aktywność innych gruczołów 
organizmu. 
 



 



  

Najważniejszymi hormonami przedniego płata przysadki są: 
 

 Hormon adrenokortykotropowy (ACTH), który stymuluje aktywność kory nadnerczy. Niedobór ACTH wywołuje groźną dla życia 
niedoczynność kory nadnerczy. Zaś nadmiar ACTH prowadzi do nadczynności kory nadnerczy (tzw. choroba Cushinga). 

 

 Hormon tyreotropowy (TSH) – pobudzający tarczycę do wydzielania hormonów (tyroksyny i trójjodotyroniny). Brak wydzielanego przez 
przysadkę TSH prowadzi do wtórnej niedoczynności tarczycy, natomiast nadmiar tego hormonu wywołuje rzadką postać nadczynności gruczołu 
dokrewnego. 

 

 Hormon wzrostu (GH) – pobudzający wzrost dzieci, a ponadto wywierający wpływ na gospodarkę białkową, tłuszczową i węglowodanową 
organizmu. Pobudza przyswajanie aminokwasów i zwiększa syntezę białka. Nadmierne wydzielanie hormonu w okresie wzrostu prowadzi do tzw. 
gigantyzmu (bardzo wysoki wzrost – powyżej 200 cm u mężczyzn i 190 cm u kobiet), a u osób dorosłych do akromegalii (powiększenie rąk, stóp i części 
kostnych twarzy, z charakterystycznym uwydatnieniem żuchwy i „pogrubieniem” rysów twarzy). Niedobór hormonu wzrostu u dzieci analogicznie 
prowadzi do karłowatości. 

 

 Gonadotropiny (FSH i LH) – hormony kontrolujące działanie jąder u mężczyzn i jajników u kobiet. Niedomagająca przysadka w zakresie 
wydzielania gonadotropin prowadzi wtórnie do hipogonadyzmu, czyli niedostatecznej funkcji jajników i jąder. 

 

 Prolaktyna (PRL) – hormon regulujący wytwarzanie mleka przez piersi. Wysoki poziom prolaktyny jest charakterystyczny dla ciąży i okresu 
karmienia. Nadmierne wydzielanie prolaktyny prowadzi do zaburzeń miesiączkowania u kobiet, a u obojga płci może być powodem bezpłodności. 

 

 Hormon melanotropowy (MSH) – wpływający na czynność melanocytów (czyli komórek barwnikowych), co powoduje nasilenia zabarwienia 
skóry. 

   

 Tylny płat przysadki magazynuje i wydziela hormony produkowane przez podwzgórze: 

 

 Wazopresyna (hormon antydiuretyczny, ADH) – zagęszczający mocz i powodujący zatrzymanie wody w organizmie. Brak wazopresyny 
wywołuje moczówkę prostą objawiającą się nadmiernym pragnieniem i nadmiernym wydzielaniem moczu. 

 

 Oksytocyna – hormon pobudzający skurcze mięśni gładkich macicy podczas porodu. 

 

 



Rdzeń przedłużony 

 Część mózgowia (dokładniej tył
omózgowia) o kształcie 
ściętego stożka, łączy rdzeń 
kręgowy z móżdżkiem.  

 Skupione są w nim ośrodki 
nerwowe odpowiedzialne za 
funkcje odruchowe (mimowolne
): ośrodek oddechowy, ośrodek 
ruchowy, ośrodek 
naczynioruchowy, ośrodek 
sercowy, ośrodek ssania, 
ośrodek żucia, 
ośrodek połykania, a także 
ośrodki odpowiedzialne 
za: wymioty, kichanie, kaszel, zi
ewanie, wydzielanie potu. 



 



Splot szyjny 

 Utworzony jest przez gałęzie przednie czterech pierwszych 
nerwów szyjnych. 

 Znajduje się on w głębi szyi, na wprost C1-C4, pod osłoną 
mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. 

 Gałęzie powierzchowne zaopatrują struktury tyłu i boku 
głowy oraz skórę z przodu szyi do poziomu mostka. 

 Gałęzie głębokie unerwiają mięsnie szyi, m.in. MOS i 
czworoboczny. 

 Od C3 do C5 odchodzi nerw przeponowy (n. phrenicus), 
który biegnie w dół przez klatkę piersiową z przodu korzenia 
płuca, zaopatrując przeponę i inicjując wdechy. Choroby lub 
uszkodzenia na tym poziomie prowadzą do śmierci wskutek 
bezdechu, jeśli nie podejmuje się od razu wentylacji 
wspomaganej.  



 



Nerwy czaszkowe 
 Istnieje 12 par nerwów czaszkowych, 

wychodzących z jąder dolnej powierzchni 
mózgu; część z nich ma charakter czuciowy, 
część ruchowy, część zaś jest mieszana. 

 Nerwy te oznacza się cyframi rzymskimi, 
zgodnie z kolejnością, w której łączą się one  

      z mózgiem, poczynając od przodu: 

 - I.   N. węchowy: czuciowy 

 - II.  N. wzrokowy: czuciowy 

 - III. N. okoruchowy: ruchowy 

 - IV. N. bloczkowy: ruchowy 

 - V.  N. trójdzielny: mieszany 

 - VI. N. odwodzący: ruchowy 

 - VII.N. twarzowy: mieszany 

 - VIII.N. przedsionkowo-ślimakowy: czuciowy 

 - IX. N. językowo-gardłowy: mieszany 

 - X.  N. błędny: mieszany 

 - XI. N. dodatkowy: ruchowy 

 - XII.N. podjęzykowy: ruchowy 



I. Nerwy węchowe (n. olfactorius) 

 Są to nerwy przewodzące wrażenia węchowe. 

 Ich receptory czuciowe i włókna wychodzą z górnej części błony 
śluzowej jamy nosowej, biegną w górę, przez blaszkę sitową 
kości sitowej, a następnie trafiają do opuszki węchowej. Dalej 
nerwy podążają ku tyłowi jako pasmo węchowe do pola percepcji 
węchowej w płacie skroniowym kresomózgowia. 



II. Nerwy wzrokowe (n. opticus) 

 Są to nerwy przewodzące wrażenia 
wzrokowe. 

 Ich włókna wychodzą z siatkówek oczu, 
łączą się, tworząc nerwy wzrokowe. Kierują 
się one ku tyłowi i przyśrodkowo przez tylną 
część jamy oczodołowej. Następnie przez 
kanały nerwu wzrokowego kości klinowej 
wnikają do jamy czaszki i łączą się w 
skrzyżowaniu nerwów wzrokowych. Dalej 
nerwy biegną ku tyłowi jako pasma 
wzrokowe do ciał kolankowatych bocznych 
wzgórza. Stąd impulsy podążają do pól 
wzrokowych w płatach potylicznych 
kresomózgowia i do móżdżku.  

 W płacie potylicznym następuje percepcja 
widzenia, w móżdżku zaś impulsy 
pochodzące z oczu uczestniczą w 
utrzymywaniu równowagi, postawy pionowej 
i przestrzennego ustawienia głowy. 



Nerwy okoruchowe (n. oculomotorius) 

 Zaopatrują cztery z 
sześciu zewnętrznych 
mięśni poruszających 
gałkę oczną, tj. mm. 
prosty górny, 
środkowy i dolny oraz 
m. skośny dolny; mm. 
wewnętrzne (mm. 
rzęskowe, mm. 
okrężne tęczówki) 
oraz mm. dźwigacze 
powieki. 



IV. Nerwy bloczkowe (n. trochlearis) 

 Nerwy te 

wychodzą z jąder 

w pobliżu 

wodociągu mózgu. 

 Zaopatrują one 

mięśnie skośne 

górne gałek 

ocznych 



V. Nerwy trójdzielne (n. trigeminus) 

 Nerwy te, prowadzące włókna 
ruchowe i czuciowe, należą do 
największych nerwów 
czaszkowych. 

 Nerwy oczne – zaopatrują 
gruczoły łzowe, spojówki oczu, 
czoło, powieki, przednią część 
owłosionej skóry głowy oraz 
błonę śluzową nosa. 

 Nerwy szczękowe – unerwiają 
policzki, górne dziąsła, górne 
zęby, dolne powieki 

 Nerwy żuchwowe – unerwiają 
mięśnie żucia oraz czuciowo 
zęby i dziąsła szczęki dolnej, 
małżowiny uszne, dolna warga i 
język. 



VI. Nerwy odwodzące (n. abducens) 

 Nerwy te wychodzą z 

jąder leżących pod 

dnem komory 

czwartej. 

 Zaopatrują one 

mięśnie proste 

boczne gałek 

ocznych, powodując 

ich odwodzenie. 



VII. Nerwy twarzowe (n. facialis) 

 Włókna ruchowe 
zaopatrują mięsnie 
wyrazowe twarzy. 

 Włókna czuciowe 
przewodzą impulsy z 
kubków smakowych 
w przednich dwóch 
trzecich języka do 
pola percepcji 
smakowej w korze 
mózgowej. 



VIII. Nerwy przedsionkowo-ślimakowe 

(słuchowe) – n. vestibulocochlearis 
 Nerwy przedsionkowo, 

wychodzące z kanałów 
półkolistych ucha 
wewnętrznego i 
przenoszące impulsy do 
móżdżku, są związane z 
utrzymaniem postawy 
pionowej i zachowaniem 
równowagi. 

 Nerwy ślimakowe 
wychodzą z narządu 
spiralnego (Cortiego) w 
uchu wewnętrznym i 
przenoszą impulsy do pól 
słuchowych kory 
mózgowej, gdzie następuje 
percepcja dźwięku. 



IX. Nerwy językowo-gardłowe 

(n. glossopharyngeus) 
 Włókna ruchowe 

stymulują mięsnie 
języka oraz gardła, a 
także komórki 
wydzielnicze gruczołów 
ślinowych (ślinianek) 

 Włókna czuciowe 
przenoszą impulsy  do 
kory mózgowej oraz 
odgrywają istotną rolę 
w odruchu połykowym i 
w odruchu gardłowym 
(dławienia). 



X. Nerwy błędne (n. vagus) 

 Biegną one przez szyję do klatki 
piersiowej i jamy brzusznej, 
stanowiąc istotną część 
przywspółczulnego układu 
nerwowego. 

 Włókna ruchowe zaopatrują mięśnie 
gładkie oraz gruczoły wydzielnicze 
gardła, krtani i tchawicy, a także 
oskrzela, serce, kłębek szyjny, 
przełyk, żołądek, jelita, trzustkę, 
pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe, 
śledzionę, nerki, moczowody oraz 
naczynia krwionośne klatki 
piersiowej i jamy brzusznej. 

 Włókna czuciowe przenoszą do 
mózgu impulsy z błon 
wyścielających ww. struktury. 



XI. Nerwy dodatkowe (n. accessorius) 

 Włókna zaopatrują 

mięśnie mostkowo-

obojczykowo-sutkowe 

oraz czworoboczne, a 

odgałęzienia łączą się 

z nerwami błędnymi, 

unerwiając mięśnie 

gardła i krtani. 



XII. Nerwy podjęzykowe (n. hypoglossus) 

 Włókna 
zaopatrują 
mięśnie języka i 
mięsnie 
otaczające kość 
gnykową, mają 
też swój udział w 
odruchu 
połykania i w 
mowie. 



Kora mózgu 
 Najbardziej zewnętrzna 

struktura mózgu człowieka.  

 Składa się z ciał komórek nerwowych (stanowi 
więc część istoty szarej układu nerwowego). 
Pokrywa obie półkule kresomózgowia.  

 Obszar kory mózgu można bardzo ogólnie 
podzielić na trzy podstawowe obszary: 

     - obszar związany z odbieraniem i początkowym 
przetwarzaniem informacji zmysłowych (m.in. 
pierwszorzędowa kora czuciowa, 
pierwszorzędowa kora wzrokowa, 
pierwszorzędowa kora słuchowa) 

     - obszar związany z kontrolą czynności 
ruchowych (kora ruchowa) 

     - obszary asocjacyjne (m.in. drugo- i 
trzeciorzędowa kora wzrokowa, 
drugorzędowa kora czuciowa, kora 
przedczołowa, obszary związane z funkcjami 
językowymi) 



Pola ruchowe kory mózgowej 
 W polu ruchowym kresomózgowia 

ciało jest reprezentowane w pozycji 
odwrotnej, tzn. najwyżej są położone 
komórki sterujące stopami, najniższa 
zaś część steruje mięśniami głowy, 
szyi, twarzy i palców rąk. 

 Wielkość pól kory reprezentujących 
różne części ciała jest proporcjonalna 
do skomplikowania ruchów tej części, 
a nie do jej wielkości. 

 Ręka, stopa, język i wargi mają 
reprezentację obszerniejszą, niż tułów, 
co jest wyrazem wyższego stopnia 
kontroli ruchowej tych okolic ciała. 



 A. Pomniejszone odwzorowanie ciała człowieka 
w polu ruchowym mózgu. 

 B. Odwzorowanie ciała w polu czuciowym 
mózgu. 





Uderzenie koniuszkowe  serca 

 Termin, określający występowanie 
pulsowania w okolicy przedsercowej w 
trakcie badania palpacyjnego 
(dotykiem) tej okolicy. Powstaje wskutek 
uderzenia części lewej komory o 
ścianę klatki piersiowej, powstałe w 
trakcie jej skurczu, podczas którego 
dochodzi do obniżenia podstawy serca 
oraz rotacji i przesunięciu koniuszka 
serca. 

 Fizjologicznie jest wyczuwalne w V lub 
VI przestrzeni międzyżebrowej w linii 
środkowo-obojczykowej lewej (linii 
przeprowadzonej w kierunku dolnym 
przez środek obojczyka). 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


