
Wykłady z anatomii dla studentów  

pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego 



Ośrodkowy układ nerwowy 

 Mózg 

 Rdzeń kręgowy 



Opony 
 Mózg i rdzeń kręgowy są 

całkowicie osłonięte trzema 

warstwami tkanki, oponami, 

które znajdują się 

pomiędzy czaszką a 

mózgiem oraz między 

otworami okrągłymi a 

rdzeniem kręgowym. 

 Poczynając od obwodu  

    ku wnętrzu są to: 

    - opona twarda 

    - opona pajęczna lub 

palęczynówka 

    - opona miękka 

(naczyniówka) 



Opona twarda 

 Opona twarda składa się z 
dwóch warstw zbitej tkanki 
włóknistej. 

 Pomiędzy tymi warstwami 
istnieje potencjalna 
przestrzeń, ale z wyjątkiem 
miejsca, gdzie blaszka 
wewnętrzna wnika w głąb 
pomiędzy półkule mózgowe, 
tworząc sierp mózgu, 
pomiędzy półkule móżdżku, 
tworząc sierp móżdżku, 
oraz pomiędzy mózg i 
móżdżek, tworząc namiot 
móżdżku. 



Opona twarda 
 Krew żylna z mózgu spływa 

do zatok żylnych pomiędzy 
obydwiema warstwami opony 
twardej. 

 Górna zatoka strzałkowa jest 
utworzona przez sierp 
mózgu, natomiast namiot 
móżdżku tworzy zatoki 
prostą i poprzeczną. 

 Opona twarda rdzenia 
kręgowego stanowi luźną 
pochewkę wokół rdzenia 
kręgowego, rozciągającą się 
od otworu wielkiego do 
drugiego kręgu krzyżowego. 
Dalej otacza ona nić 
końcową i zlewa się z 
okostną kości guzicznej. 



Opona pajęczna 

 Ta warstwa tkanki włóknistej, leżąca pomiędzy opona 

twardą  a oponą miękką, od opony twardej jest 

oddzielona przestrzenią podtwardówkową, a od 

opony miękkiej przestrzenią podpajęczynówkową, w 

której znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy. 

 



Opona miękka 
 Jest to delikatna warstwa tkanki łącznej z 

licznymi drobnymi naczyniami krwionośnymi. 
Przylega ona do mózgu, całkowicie 
zakrywając jego zwoje i zagłębiając się w 
każdą jego szczelinę. Dalej biegnie ku dołowi, 
otaczając rdzeń kręgowy. 



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.) 

 Jest wydzielany do każdej 
komory mózgu przez 
sploty naczyniówkowe. Są 
to unaczynione okolice, w 
których rozrastają się 
naczynia krwionośne 
otoczone komórkami 
wyściółki ścian komór. 
P.m.-r. powraca do krwi 
przez drobniutkie uchyłki 
opony pajęcznej, zwane 
ziarnistościami 
(kosmkami) 
pajęczyniówki, które 
wystają do zatok żylnych. 



Płyn mózgowo-rdzeniowy (p.m.-r.) 

 Ze stropu czwartej komory 
p.m.-r. przepływa przez otwory 
do przestrzeni 
podpajęczynówkowej i 
całkowicie otacza mózg i rdzeń 
kręgowy.  

 Nie istnieje żaden wewnętrzny 
układ krążenia p.m.-r., jego 
ruch zaś jest wspomagany 
przez tętnienie naczyń 
krwionośnych, ruchy 
oddechowe i zmiany pozycji 
ciała. 



Funkcje p.m.-r. 

 Podpiera i chroni mózg oraz 
rdzeń kręgowy dzięki 
utrzymywaniu jednakowego 
ciśnienia wokół tych ważnych 
dla życia struktur, działa przy 
tym jako poduszka czy 
amortyzator pomiędzy 
mózgiem a czaszką. 

 Utrzymuje on konieczna 
wilgotność mózgu i rdzenia 
kręgowego; między p.m.-r. a 
komórkami nerwowymi może 
dochodzić do wymiany 
substancji odżywczych i 
produktów metabolizmu. 



Mózg 

 Kresomózgowie 
(półkule mózgu) 

 Międzymózgowie 
(wzgórza, 
podwzgórza) 

 Pień mózgu 
(śródmózgowie, 
most, rdzeń 
przedłużony, 
móżdżek) 



 



Kresomózgowie 
 Jest to największa część 

mózgu, zajmująca przedni i 
środkowy dół czaszkowy. 

 Głęboka szczelina, tzw. 
szczelina podłużna mózgu, 
dzieli go na prawą i lewą 
półkule mózgową.  

 W głębi mózgu półkule są ze 
sobą połączone masą istoty 
białej (włóknami nerwowymi), 
zwaną ciałem modzelowatym. 

 Powierzchowna (obwodowa) 
część kresomózgowia składa 
się z ciał komórek, czyli z 
istoty szarej, tworzącej korę 
mózgową, natomiast warstwy 
głębsze są złożone z włókien 
nerwowych, czyli istoty białej. 



Kresomózgowie 

 W celach opisowych każdą półkulę 
kresomózgowia dzieli się na płaty, 
których nazwy pochodzą od nazw kości 
czaszki, pod którymi się znajdują. 

 Są to płaty: 

    - czołowy 

    - skroniowy 

    - ciemieniowy 

    - potyliczny 



Drogi mózgowe i zwoje podstawy mózgu 

 Powierzchnia kory mózgowej 

składa się z istoty szarej (ciał 

komórek nerwowych). 

 Wewnątrz kresomózgowia 

płaty są połączone masą 

włókien nerwowych, czyli 

drogami, które składają się 

na istotę białą mózgu. 



Kresomózgowie 
 Włókna aferentne i eferentne, 

łączące różne części mózgu i 
rdzenia kręgowego, tworzą: 

- Drogi kojarzeniowe (łukowate), 
łączące różne części półkuli 
mózgowej i zdążające od jednego 
zakrętu do drugiego, czasem 
położonego w sąsiedztwie,  

     czasem zaś odległego 

- Drogi spoidłowe, łączące 
odpowiadające sobie okolice obu 
półkul mózgowych (np. ciało 
modzelowate) 

- Drogi projekcyjne, łączące korę 
mózgową z istotą szarą dolnych 
części mózgu i z rdzeniem 
kręgowym (np. torebka wewnętrzna) 



 



 Torebka wewnętrzna stanowi 
ważną drogę projekcyjną, leżącą 
w głębi mózgu pomiędzy zwojami 
podstawy mózgu a wzgórzem. 

 Wchodzące w skład torebki 
wewnętrznej włókna ruchowe 
tworzą drogi piramidowe (drogi 
korowo-rdzeniowe), krzyżujące 
się w rdzeniu przedłużonym, które 
stanowią główna drogę wiodącą 
do mięśni szkieletowych. 

 Włókna ruchowe, które nie 
przechodzą przez torebkę 
wewnętrzną, tworzą drogi 
pozapiramidowe, mające 
połączenia z wieloma częściami 
mózgu. 



Zwoje podstawy mózgu 

 Głęboko w półkulach mózgowych występują 
grupy ciał komórkowych, zwane jądrami, z 
wyjątkiem tych, które tworzą zwoje 
podstawy i stanowią część dróg 
pozapiramidowych. 

 Funkcjonują one jako stacje przekaźnikowe 
z połączeniami do wielu części mózgu, 
włącznie z polami ruchowymi kory 
mózgowej i wzgórza. 

 Ich funkcja polega na inicjowaniu i 
drobiazgowym sterowaniu 
skomplikowanymi ruchami oraz 
wyuczonymi skoordynowanymi 
czynnościami, takimi jak zachowanie 
pionowej postawy ciała i chodzenie. 

 Gdy sterowanie to zawodzi lub znika,  

     ruchy stają się szarpiące, niezdarne i 
nieskoordynowane. 



Funkcje kory mózgowej 

 Aktywność umysłowa, np. 
pamięć, inteligencja, 
myślenie, rozumowanie, 
poczucie moralne 

 Percepcja czuciowa, tj. 
odczuwanie bólu, ciepłoty, 
dotyku, bodźców 
wzrokowych i słuchowych, 
smaku i woni 

 Inicjowanie i sterowanie 
skurczami mięsni 
szkieletowych, a zatem 
świadomymi ruchami 



Pola funkcjonalne kory mózgowej 

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

- obszar związany z odbieraniem i 
początkowym przetwarzaniem 
informacji zmysłowych  

     (m.in. kora czuciowa, kora 
wzrokowa, kora słuchowa) 

-    obszar związany z kontrolą 
czynności ruchowych  (kora 
ruchowa) 

-    obszary asocjacyjne (m.in. drugo- i 
trzeciorzędowa kora wzrokowa, 
drugorzędowa kora czuciowa, 
obszary związane z funkcjami 
językowymi, inteligencją, pamięcią 
ocena zjawisk etc. 

 



Pola ruchowe kory mózgowej 

 Pierwotne pole ruchowe znajduje się w płacie 
czołowym, tuż przed bruzdą środkową. Leżące tu 
ciała komórek kontrolują aktywność mięśni 
szkieletowych. 

 W drodze do mięśnia szkieletowego uczestniczą 
dwa neurony. 

 Pierwszy, zwany górnym neuronem ruchowym, 
biegnie z kory ruchowej przez torebkę wewnętrzna 
do rdzenia przedłużonego, gdzie następuje 
skrzyżowanie.  

 Po przejściu na przeciwległą stronę biegnie dalej w 
rdzeniu kręgowym. Na właściwym poziomie rdzenia 
tworzy on synapsę z drugim neuronem (dolnym 
neuronem ruchowym) i dociera wreszcie do mięśnia 
docelowego.  



 



 Oznacza to, że pole 
ruchowe prawej 
półkuli 
kresomózgowia 
steruje dowolnymi 
ruchami mięsni po 
lewej stronie ciała, i 
odwrotnie! 

 Uszkodzenie któregoś 
z tych neuronów 
doprowadza do 
porażeń. 



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. 





Międzymózgowie 

 Jest to część mózgu 
łącząca kresomózgowie 
ze śródmózgowiem, 
składająca się z kilku 
znajdujących się wokół 
komory trzeciej struktur, z 
których najważniejsze są 
omówione dalej wzgórze 
i podwzgórze. 

 Tu też znajdują się 
szyszynka i 
skrzyżowanie nerwów 
wzrokowych. 



Wzgórze (thalamus) 

 Składa się z dwóch mas – istoty 
szarej i białej, umieszczonych 
między półkulami mózgowymi, 
tuż poniżej ciała 
modzelowatego, po obu 
stronach komory trzeciej. 

 Do wzgórza receptory czuciowe 
ze skóry i narządów trzewnych 
przesyłają informacje o dotyku, 
bólu i ciepłocie, trafiają tu też 
sygnały wejściowe z narządów 
zmysłów. 

 Sądzi się też, że wzgórze bierze 
udział w przetwarzaniu pewnych 
emocji i złożonych odruchów. 



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 



Pień mózgu 

 Śródmózgowie 

 Most 

 Rdzeń 

przedłużony 



Śródmózgowie 

 Śródmózgowie jest okolicą mózgu 
umieszczoną wokół wodociągu mózgu, 
pomiędzy kresomózgowiem od góry a 
mostem od dołu. 

 W jego skład wchodzą jądra i włókna 
nerwowe (drogi), łączące kresomózgowie z 
dolnymi częściami mózgu i rdzeniem 
kręgowym. 

 Jadra służą jako stacje przekaźnikowe dla 
wstępujących i zstępujących włókien 
nerwowych. 



Most 

 Most znajduje się ku przodowi od móżdżku, 
poniżej zaś rdzenia przedłużonego. Składa się 
on głównie z włókien nerwowych (istoty białej), 
które tworzą mostek pomiędzy obydwiema 
półkulami móżdżku, oraz z włókien 
przebiegających między wyższymi poziomami 
mózgu a rdzeniem kręgowym. 

 W moście znajdują się jądra; część z nich ma 
związek z nerwami czaszkowymi. Inne tworzą 
ośrodki działające w powiązaniu z ośrodkiem 
oddechowym w rdzeniu przedłużonym. 

 



Rdzeń przedłużony 

 Rdzeń przedłużony rozciąga się od 

leżącego ponad nim mostu i przechodzi 

w dół w rdzeń kręgowy. Ma on długość 

około 2,5 cm i znajduje się w czaszce 

tuż powyżej jej otworu wielkiego. 

 Ważne dla życia ośrodki: sercowo-

naczyniowy, oddechowy, odruchowe 

ośrodki wymiotów, kaszlu, kichania i 

przełykania. 



Rdzeń przedłużony wyróżnia się 

kilkoma szczególnymi cechami 
 Skrzyżowanie piramid – drogi te stanowią 

główne szlaki wiodące do mięśni 
szkieletowych (zależnych od woli). W 
rdzeniu przedłużonym nerwy ruchowe 
krzyżują się, zmieniając swe strony. Innymi 
słowy, lewa półkula mózgu kontroluje 
prawą połowę ciała. 

 Skrzyżowanie czuciowe. 

 Ośrodek sercowo-naczyniowy 

 Ośrodek oddechowy 

 Ośrodki odruchowe 



Móżdżek 

 Móżdżek jest 
umiejscowiony z tyłu 
mostu i tuż pod tylna 
częścią kresomózgowia 
zajmującego tylną jamę 
czaszki.  

 Ma on kształt owalny i 
składa się z dwóch półkul, 
rozdzielonych wąskim 
środkowym pasmem, 
zwanym robakiem. 



Móżdżek 

 Móżdżek uczestniczy w 
koordynacji świadomych 
ruchów mięśniowych, 
zachowaniu postawy pionowej i 
równowagi. Jego aktywność nie 
podlega świadomej kontroli.  

 Móżdżek kontroluje i 
koordynuje ruchy różnych grup 
mięśniowych, zapewniając ich 
płynne, równomierne i 
precyzyjne działanie.  

 Móżdżek może też pełnić 
funkcje w procesie uczenia się i 
w przetwarzaniu języka 
mówionego. 



 



Rdzeń kręgowy 

 Rdzeń kręgowy jest wydłużoną, kształtu prawie 

walcowatego częścią OUN, podwieszoną w kanale 

kręgowym, a otoczoną oponami i płynem mózgowo-

rdzeniowym. 



Rdzeń kręgowy 

 Rdzeń kręgowy, stanowiący 
ciągłość z leżącym wyżej 
rdzeniem przedłużonym, 
rozciąga się od górnej 
krawędzi kręgu szczytowego 
do dolnej krawędzi 
pierwszego kręgu 
lędźwiowego (L1). 

 Z wyjątkiem nerwów 
czaszkowych, rdzeń 
kręgowy stanowi jedyne 
połączenie tkanek 
nerwowych pomiędzy 
mózgiem a resztą ciała. 



Rdzeń kręgowy 

 Na przekroju 
rdzenia 
kręgowego 
można 
stwierdzić, że 
jest on 
zbudowany z 
istoty szarej w 
swym centrum, 
otoczonym istotą 
białą podpartą 
przez neuroglej. 



Istota szara 

 Układ istoty szarej w rdzeniu 
kręgowym, przypominający 
kształtem literę H, jest 
utworzony przez dwa tylne, 
dwa przednie i dwa boczne 
słupy. 

 Obszar istoty szarej ułożony 
poprzecznie, czyli tzw. 
spoidło poprzeczne, 
przepuszcza kanał środkowy, 
stanowiący przedłużenie 
komory czwartej, wypełniony 
zaś jest płynem mózgowo-
rdzeniowym. 



Istota szara – komórki: 
 Neurony czuciowe, 

otrzymują impulsy z 

obwodu ciała 

 Dolne neurony ruchowe, 

przekazujące impulsy do 

mięśni szkieletowych 

 Neurony łącznikowe, 

zwane też neuronami 

wstawkowymi, które łączą 

składające się na 

rdzeniowe łuki odruchowe 

neurony czuciowe i 

ruchowe na tym samym 

poziomie lub na różnych 

poziomach rdzenia 



Istota szara 

 Słupy tylne składają się z komórek, które 
są stymulowane przez impulsy czuciowe z 
obwodu ciała. Włókna nerwowe tych 
komórek, tworzące istotę białą rdzenia, 
przesyłają impulsy do mózgu. 

 Słupy przednie utworzone przez ciała 
komórek dolnych neuronów ruchowych, 
stymulowanych przez górne neurony 
ruchowe lub neurony wstawkowe, łączące 
słupy przednie i tylne z wytworzeniem 
łuków odruchowych. 



Istota biała 

 Istota biała rdzenia 
kręgowego układa się w 
trzy sznury lub drogi – 
przednią, tylną i boczną. 

 Drogi te są utworzone 
przez zdążające do mózgu 
wstępujące włókna nerwów 
czuciowych, biegnące z 
mózgu zstępujące włókna 
nerwów ruchowych  oraz 
włókna neuronów 
wstawkowych. 

 



Istota biała – czuciowe drogi 

nerwowe w rdzeniu kręgowym 
    Istnieją dwa ważne źródła wrażeń czuciowych, 

przesyłanych do mózgu za pośrednictwem 

rdzenia kręgowego (neurony aferentne lub 

wstępujące): 

- Skóra. Receptory czuciowe w skórze, zwane 

receptorami skórnymi, podlegają stymulacji 

przez ból, gorąco, zimno i dotyk. Generowane 

przez to impulsy nerwowe są przewodzone 

przez trzy neurony do pola czuciowego w 

przeciwległej półkuli kresomózgowia, gdzie 

następuje uświadomienie sobie wrażeń 

czuciowych i ich umiejscowienia. 

Przechodzenie na drugą stronę, czyli 

krzyżowanie, następuje albo na poziomie 

miejsca dotarcia impulsu do rdzenia, albo w 

rdzeniu przedłużonym. 

- Ścięgna, mięśnie i stawy. W strukturach tych 

umieszczone są receptory czuciowe, czyli 

wyspecjalizowane zakończenia nerwowe, 

zwane proprioceptorami, które są 

stymulowane przez rozciąganie.  



Istota biała – ruchowe drogi 

nerwowe w rdzeniu kręgowym 

 Neurony przesyłające impulsy 
nerwowe z mózgu na obwód 
noszą nazwę neuronów 
ruchowych (eferentnych). 
Stymulacja neuronu ruchowego 
powoduje: 

- Skurcz mięśnia szkieletowego 
(zależnego od woli) 

- Skurcz mięśnia gładkiego 
(niezależnego od woli), mięśnia 
sercowego i wydzielanie 
gruczołów. 



Ruchy mięśni zależnych od woli 

 Skurcze mięśni poruszających stawy pozostają w 
zasadzie pod kontrolą świadomą; oznacza to, że 
bodziec powodujący wystąpienie skurczu powstaje 
na poziomie świadomości w kresomózgowiu. 
Jednakże aktywność mięśni szkieletowych jest 
regulowana także przez bodźce pochodzące ze 
śródmózgowia, pnia mózgu i móżdżku. 

 Eferentne impulsy nerwowe są przesyłane z 
mózgu do innych części ciała za pośrednictwem 
pęczków włókien nerwowych (dróg) w rdzeniu 
kręgowym. Są to drogi dwóch rodzajów: 

- Drogi piramidowe (korowo-rdzeniowe) 

- Drogi pozapiramidowe 



 



Ruchy mięśni zależnych od woli 

 Górny neuron ruchowy. Ciało jego 
komórki znajduje się w pierwotnym 
polu ruchowym kresomózgowia. 
Aksony przebiegają przez torebkę 
wewnętrzną, most i rdzeń 
przedłużony. W rdzeniu kręgowym 
stanowią one boczne drogi korowo-
rdzeniowe z istoty białej, ich włókna 
zaś tworzą synapsy z ciałami 
komórek dolnych neuronów 
ruchowych  w przednich słupach 
istoty szarej. Aksony górnych 
neuronów ruchowych, stanowiące 
drogi piramidowe, ulegają w rdzeniu 
przedłużonym skrzyżowaniu, tworząc 
piramidy. 



Ruchy mięśni zależnych od woli 

 Dolny neuron ruchowy. Ciała ich komórek znajdują się w 
przednim rogu istoty szarej rdzenia kręgowego. Aksony 
wychodzą z rdzenia przez korzenie przednie, łączą się z 
wnikającymi przez nie włóknami czuciowymi i łącznie stają się 
mieszanymi nerwami rdzeniowymi, przechodzącymi przez 
otwory międzykręgowe. Blisko zakończenia w mięśniu 
szkieletowym akson rozdziela się na wiele drobnych włókien, z 
których każde pozostaje w ścisłym związku z czuciową okolicą 
w ścianie włókna mięśniowego, zwaną ruchową płytką 
końcową.  

 Neuroprzekaźnikiem, który przekazuje impuls nerwowy przez 
synapsę jest acetylocholina. 

 Jednostki ruchowe kurczą się jako całość, siła zaś skurczu 
mięśnia zależy od liczby jednostek ruchowych, jakie zostaną 
jednocześnie uaktywnione. 



 



Ruchy mięśni niepodlegające 

świadomej kontroli 

 Górne neurony ruchowe. Ciała ich 

komórek znajdują się w mózgu poniżej 

kresomózgowia, tj. w śródmózgowiu.  

 Wpływają one na aktywność mięśniową, 

utrzymującą postawę oraz równowagę 

ciała, koordynację ruchów mięśni 

szkieletowych, a także regulującą ich 

napięcie. 



 



Odruchy rdzeniowe 

 Składają się na nie trzy elementy: 
neurony czuciowe, neurony wstawkowe 
i dolne neurony ruchowe. 

 Działanie odruchowe stanowi 
niezależną od woli i natychmiastową 
odpowiedź mięśnia na wystąpienie 
bodźca czuciowego.  

 Działanie odruchowe następuje bardzo 
szybko, odpowiedź ruchowa może 
następować jednocześnie z percepcją 
bólu w kresomózgowiu.  

 Odruchy tego rodzaju mają zawsze 
charakter ochronny, ale czasem może 
dochodzić do ich hamowania. Np. jeśli 
przedmiot wywołujący odruch jest 
drogocenny, człowiek robi wszystko, by 
przezwyciężyć ból  i nie upuścić go. 



 



Odruchy rozciągania (miotatyczne) 

 



Bez przerwy dalej się nie da… 


