
Wykłady z anatomii dla studentów  

pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego 



Celem nauczania anatomii jest zrozumienie  

budowy żywego organizmu 

Na użytek nauk medycznych, 
dzielimy anatomię na:  

anatomię prawidłową 
(opisującą normalną 

prawidłową budowę i stosunki 
narządów ciała ludzkiego) oraz  

anatomię patologiczną, 
określającą budowę ustroju w 
przypadkach chorobowych tj. 

patologicznych.  



 Zatem równocześnie z pracą w prosektorium wielce pożyteczne staje 

się badanie   żywego człowieka z zastosowaniem różnorodnych 

metod fizykalnych 

Anatomię możemy podzielić 
także na:  

a. makroskopową, gdzie oceniamy i opisujemy budowę 
ustroju gołym okiem oraz  

a. mikroskopową, gdzie ocena budowy wymaga użycia 
instrumentów optycznych oraz licznych metod 

fizycznych i chemicznych celem określenia bodowy 
tkankowej (histologia) i komórkowej (cytologia) 

poszczególnych narządów. 



Lekcja anatomii 

Anatomia jest nauką opisową 



Andreas Vesalius (jedyny anatom, który został skazany 

przez Świętą Inkwizycję) w trakcie autopsji namalowany 

przez anonimowego włoskiego malarza. 



Ciekawym dziełem przedstawiającym lekcję 

anatomii jest poniższa Lekcja anatomii autorstwa 

Bartolomeo Passarotti datowane na ok 1570 r. 



Przykłady można jednak mnożyć. Nieco makabryczna 

praca  Jana van Necka - Lekcja anatomii dr 

Ruyscha przedstawia sekcję zwłok małego dziecka. 



Mało kto wie, że twórca najsłynniejszej lekcji anatomii był 

autorem drugiego obrazu o podobnej tematyce. Fragment 

spalonego obrazu Lekcja anatomii doktora 

Deymana Rembrandta  przedstawia rzadko spotykany temat 

sekcji głowy.  



„Lekcja anatomii doktora Tulpa” to obraz namalowany przez holenderskiego 

artystę epoki baroku – Rembrandta van Rijna.  W ówczesnej Europie 

organizowano otwarte dla publiczności pokazy w prosektorium, do których 

najczęściej używano ciał zgładzonych przestępców. Praktyki te przyciągały tłumy 

ludzi. „Lekcja anatomii doktora Tulpa” ukazuje scenę sekcji zwłok, która 

przeprowadzana jest na ciele Adriaana Adriaansza skazanego za kradzież 

płaszcza. Na obrazie Rembrandta widzimy jak doktor Nicolaes Tulp (holenderski 

chirurg i burmistrz Amsterdamu) tłumaczy widzom szczegóły anatomiczne górnej 

kończyny człowieka.  



Metody histologiczne 



Histologia            
(gr. histos= 
utkanie; łac. 

textus= utkanie, 
tkanina, 

plecionka)  jest 
nauką o budowie 
i czynnościach 

tkanek 



Komórka 

Tkanka 

Narząd 

Układ 
narządów 



 

Wyróżnia się 

histologię ogólną – naukę o ogólnej budowie i funkcjach podstawowych 

tkanek organizmu;  

histologię szczegółową – naukę o mikroskopowej budowie 

poszczególnych narządów i układów narządów;  

histofizjologię – naukę o czynnościach tkanek, w powiązaniu jednak z 

ich strukturą;  

histochemię - naukę o metodach wybarwiania i wykrywania (reakcje 

barwne) substancji chemicznych zawartych w poszczególnych tkankach 

oraz badającą w pewnym zakresie procesy biochemiczne w tkankach; 

histopatologię – naukę o budowie i funkcjach tkanek organizmu w stanie 

chorobowym (mikroskopowe badanie zmian chorobowych = 

patologicznych w narządach). 

 



Etapy badania histologicznego 
 

Pobieranie tkanki 

Wybranie wycinków  

Utrwalanie tkanki: 

 zazwyczaj chemicznie (formalina) 

 Mrożenie 

Usunięcie utrwalacza 

Odwodnienie tkanki (alkohole) 

Oczyszczenie tkanki (ksylen) 

Zatopienie w parafinie 

Wykonanie preparatów (szkiełek) 

Barwienie rutynowe (Hematoxylina& 

Eozyna) 

Przykrycie szkiełkiem nakrywkowym 

(balsam kanadyjski) 



Sekcje zwłok 

Sekcja zwłok (gre. autopsia – zobaczyć na własne oczy, łac. 

sectio – rozcięcie) – badanie pośmiertne (łac. post mortem), 

którego celem jest najczęściej ustalenie przyczyny zgonu. 

Pierwsza udokumentowana sekcja zwłok została 

przeprowadzona około 1300 roku przez Mundino de Lucci (1275-

1326) na uniwersytecie w Bolonii 

Wyróżnia się sekcję: 

o naukową (anatomopatologiczną) oraz  

o sądowo - lekarską  (określaną niekiedy potocznie mianem obdukcji 

zwłok).  



Rembrandt, Lekcja anatomii 

doktora Tulpa Współczesny stół do sekcji zwłok 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_007.jpg&filetimestamp=20050521030748
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Cadaver_dissection_table_-_long_shot.jpg&filetimestamp=20050529211846


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 

  



Na mocy prawa, sekcji powinny zostać poddane zwłoki: 

niemowlęcia, 

kobiety w ciąży i połogu, 

chorego, który zmarł przed upływem 12 godzin od przyjęcia do 

szpitala lub w drodze do niego, 

wszystkie przypadki śmierci gwałtownej (na przykład krwotoki). 

W tym wypadku wygasa brak zgody chorego na 

przeprowadzenie sekcji zwłok po śmierci.  

W innych niż wymienione przypadki, sekcja może być wykonana 

na życzenie lekarza klinicysty w celu weryfikacji rozpoznania - 

chyba że za życia chory pisemnie odmówił sekcji. 

 

 



Sekcja polega na dokonaniu oględzin zewnętrznych albo 

otwarciu trzech jam ciała: jamy czaszki, klatki piersiowej i 

jamy brzusznej zwłok 

W niektórych przypadkach, oględziny zewnętrzne wystarczają 

i nie następuje otwieranie powłok ciała.  

Zadaniem lekarza jest poszukiwanie morfologicznych 

wykładników procesu chorobowego, na których to opiera się 

anatomopatologiczne rozpoznanie przyczyny zgonu.  

Podczas badania pobiera się materiał do dalszych badań 

histopatologicznych, immunohistochemicznych 

toksykologicznych czy biochemicznych. 

 Sekcję zwłok wykonuje się 12 godzin po zgonie  

 



 



Obrazowanie 

 Obrazowanie medyczne 

(medicalimaging) - przedstawianie 

 w formie obrazów zachodzących w 

ciele ludzkim zmian fizjologicznych i 

patologicznych 

 Pozwala "zajrzeć" do wnętrza 

ludzkiego organizmu bez 

 konieczności przeprowadzania 

operacji chirurgicznej znacznie 

zwiększyła zakres i skuteczność 

diagnostyki medycznej. 



Obrazowanie za pomocą  

promieniowania rentgenowskiego 

 Radiografia cyfrowa 

 Tomografia wspomagana 

komputerem 

 Szybka tomografia komputerowa 

(ang. Electron Beam Tomography, 

EBT) 

 

Obrazowanie za pomocą 

promieniowania jądrowego 

 Tomografia emisyjna pojedynczego 

fotonu (ang. Single Photon Emission  

Computed Tomography, SPECT) 

  Tomografia emisyjna pozytonowa 

(ang. Positon Emission Tomography, 

PET)  

 Obrazowanie za pomocą pola 

magnetycznego 

  Obrazowanie za pomocą pola 

biomagnetycznego 

 

Metody obrazowania 



Metody obrazowania 

 

Obrazowanie 

nieelektromagnetyczne 

  Ultrasonografia 

  Metody echa 

  Metody 

dopplerowskie 

 
Badanie USG u 6.letniego dziecka. Obecny zbiornik 

płynu  odsuwającego nieco nerkę. Widoczna ściana 

zbiornika miejscowo pogrubiona wskutek 

nawracających stanów zapalnych (strzałki).  



Metody obrazowania ciała 

Trochę historii: 

Pierwsze prześwietlenie RTG  

- 1896 

Pneumoencefalografia - 1919 

USG (pierwsze doświadczenia 

diagnostyczne) - 1945 

 Obrazowanie rezonansu 

magnetycznego - 1971 

Tomografia komputerowa - 

1972 

 



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 



Historia metod obrazowania 

Jeszcze w tym samym roku Roentgen 

uzyskał pierwsze obrazy radiologiczne 

kończyn człowieka, 

a dokładnie lewej reki swojej żony. 

W tamtych czasach, obrazy te były 

wystarczająco nadzwyczajne. 

Odkrywały struktury dotychczas 

niedostępne w życiu. 



Rentgenografia (RTG) 

 Prześwietlanie ciała 

promieniowaniem X na kliszę lub 

detektor 

 Głównie diagnostyka układu 

kostnego 

 Płuca (upowietrzenie) 

 Tkanki miękkie – po podaniu 

kontrastu 

 99% pochłaniania przez 

organizm 

 Mała dokładność, niski kontrast 



Promieniowanie rentgenowskie 

Promieniowanie rentgenowskie jest 

wykorzystywane do uzyskiwania zdjęć 

rentgenowskich, które pozwalają m.in. 

na diagnostykę złamań kości i chorób 

płuc oraz do rentgenowskiej tomografii 

komputerowej.  

Naświetlanie promieniami rentgenowskimi 

zabija komórki nowotworowe, co 

wykorzystuje się w radioterapii.  

Przyjęcie dużej dawki promieniowania 

może powodować oparzenia i chorobę 

popromienną. 





 



 Metoda in vivo (łac. na żywym) – termin 

stosowany zazwyczaj przy opisywaniu 

badań biologicznych odnosi się do 

czegoś, co ma miejsce wewnątrz 

żywego organizmu - w ustroju żywym  

 

 



Metody obrazowania –główne 

zastosowania 

Wizualizacja 

(czy widoczne są symptomy choroby?) 

Analiza ilościowa 

(wszelkiego rodzaju pomiary np. wielkości 

organów czy zmian chorobowych) 

Lokalizacja 

(gdzie znajduje się dana zmiana,  

jaką wybrać drogę dostępu – stąd np. rozwój 

badań 3D) 



Obrazowanie 
Etapy 

 Akwizycja obrazu – uzyskiwanie informacji w wyniku 

działania procesów fizycznych np. promieniowania 

Przechowywanie obrazu – na kliszy lub w pamięci 

komputera 

Transmisja obrazu – np. z oddziału radiologii do klinik 

Przetwarzanie (przekształcanie) obrazu – komputerowe 

operacje mające przygotować obraz do analizy np. usunięcie 

artefaktów kompensacja zniekształceń 

Analiza obrazu – np. automatyczne odnajdywanie komórek 

     nowotworowych na obrazie, określanie rozmiarów i położenia 

danych obiektów 



Obrazowanie 

przetwarzanie i analiza obrazu 

Przetwarzanie całościowe np. wyostrzenie różnic poprzez 

odpowiednie zmiany jasności – celem jest poprawa jakości 

Segmentacja - wydzielanie interesujących obszarów (ROI – 

region of interest) 

Wykrywanie cech - uzyskiwanie informacji o właściwościach 

badanego obszaru zainteresowania 

Klasyfikacja – automatyczne rozpoznawanie, czemu odpowiada 

dany obszar. Określenie rodzaju tkanki i zmian w organizmie 



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) 



 



Mammografia cd. 

 
warunkiem prawidłowej interpretacji otrzymanych zdjęć jest przejrzysta 

struktura sutka 

w młodości przeważa tk. gruczołowa, tłuszczowa, kolagen i włókna 

elastyczne (konsystencja sutka jest gęsta ) 

mammografia jest badaniem z wyboru u kobiet po 35 roku życia, 

których piersi w większej części zbudowane są z tkanki tłuszczowej 

• badanie powinno być wykonane w i fazie cyklu, najlepiej ok. 7 dnia, 

gdyż w ii fazie zagęszczenie miąższu sutka utrudnia interpretację 

badania 

skuteczność diagnostyczna mammografii, połączona z badaniem 

klinicznym palpacyjnym, oceniana jest na 80-97 % 



Mammografia 

konwencjonalna cyfrowa 



Wskazania do mammografii 

badanie profilaktyczne u kobiet po 35 roku życia 

ból sutka 

podejrzenie procesu złośliwego 

podejrzenie procesu łagodnego, w celu dokładniejszej 

diagnostyki 

przed hormonoterapią, np. leczenie zastępcze w okresie 

menopauzy 

wyciek z brodawki sutkowej 

zlokalizowanie zmian przed planowaną operacją 

kontrola skuteczności leczenia operacyjnego, 

chemioterapii, radioterapii 



Wskazania do mammografii 

 Ponadto badanie mammograficzne pozwala na: 

pobieranie materiału do badania mikroskopowego 

właściwe ukierunkowanie biopsji 

śródoperacyjną kontrolę wyciętego materiału 

obiektywną kontrolę wyników leczenia 

 chemicznego lub/i radiologicznego raka sutka 



 



Galaktografia  

(mammografia kontrastowa) 

badanie wykonuje się, gdy stwierdza się 

wyciek z sutka, zwłaszcza krwisty, któremu 

nie towarzyszą zmiany zapalne 

 

podanie środka kontrastowego do 

wydzielającego przewodu mlecznego 

pozwala na ustalenie lokalizacji 

niewyczuwalnych i niewidocznych w 

klasycznej mammografii zmian 

patologicznych w obrębie przewodów 

gruczołowych 



Skrining mammograficzny 

badanie przesiewowe mające na 

celu wykrycie zmian chorobowych w 

sutku u kobiet, w populacji o 

zwiększonym ryzyku zachorowania 

pozwala na wychwycenie zmian w 

stadium przedklinicznym ( 

systematyczne badania w grupie 

wysokiego ryzyka zmniejszają 

wystąpienie choroby nowotworowej 

nawet o 50 % ) 

wg American Cancer Society u 

kobiet powyżej 40 lat badanie co rok 



Tomografia 

Tomografia (gr. tomé - przekrój) – zbiorcza nazwa metod 

diagnostycznych polegających na uzyskaniu obrazu 

przekroju przez ciało lub jego część. 

Techniki tomograficzne: 

– Ultrasonografia (USG) 

– Tomografia komputerowa (CT) 

– Tomografia rezonansumagnetycznego (MRT) 

– Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) 

– Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT) 

– Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) 



Ultrasonografia (USG) 

 Ultrasonografia wykorzystuje zjawiska 

falowe dźwięku na granicach różnych 

ośrodków 

 Ultradźwięki (2MHz – 5MHz), przetworniki 

piezoelektryczne 

 Częstotliwości niższe – struktury położone 

głęboko, niska 

  rozdzielczość obrazu, wyższe – płycej, 

ale lepsza jakość. 

 Obraz ruchomy, w czasie rzeczywistym 

(dynamika) 

 Nieinwazyjna, atraumatyczna 

 



USG dopplerowskie 

 
Diagnostyka układu krążenia – ocena przepływu krwi 

 Wykorzystuje zmiany długości fal ultradźwiękowych odbitych od 

poruszających się krwinek (efekt Dopplera) 

 Wykrywanie nieszczelności zastawek, cofania się krwi, zatorów, 

przepływ krwi pępowinowej 



Metody dopplerowskie  
 

Zgodnie z zasadą Dopplera (jako zjawisko) jeśli obiekt 

zbliża się do przetwornika, to częstotliwość fali odbitej 

zwiększa się i odwrotnie, maleje, gdy obiekt się oddala.  

Istotne znaczenie ma ten sposób wizualizacji w 

diagnostyce układu krążenia, obejmującej badanie 

czynności serca oraz przepływy krwi w sercu, dużych 

naczyniach klatki piersiowej i większych tętnicach 

obwodowych. 

Źródłem informacji niezbędnych do utworzenia obrazu 

dopplerowskiego jest zmiana częstotliwości wiązki fal 

akustycznych odbitych od ruchomego obiektu. W 

szczególności dotyczy to obiektów (w tym także krwi), 

które mają składową ruchu w kierunku propagacji wiązki.  



Metody echa  
 

Echo - dżwięk odbity, dochodzący (lub powracający) do 

określonego punktu z takim opóźnieniem i natężeniem, że 

może być rejestrowany jako dźwięk oddzielny w stosunku do 

dźwięku podstawowego, przychodzącego do tego punktu.  

 



USG 2D 



USG 3D – obraz statyczny 



USG 4D – obraz ruchomy 



USG 



Tomografia komputerowa (CT) 

 Lampa rentgenowska -> pacjent -> detektory 

 Ruch obrotowy lampy wokół badanego (1 przekrój) 

 Przesunięcie wzdłużne (wiele przekrojów, obraz 3D) 

 

Promienie X 

Szybkie badanie, nieinwazyjne 

Obraz dokładny 

Rekonstrukcja obrazu (rzutowanie  

 wsteczne) 



CT 



 



Obrazowanie rezonansu magnetycznego 

(MRI) 

 
Wykorzystuje jądrowy rezonans magnetyczny jąder wodoru 

zawartych w wodzie (tkanki żywe) 

 Oddziaływanie bardzo silnym polem magnetycznym 

 Głównie badanie mózgu 

 

Nieszkodliwe, nieinwazyjne 

Obraz bardzo dokładny 

Uwidacznia struktury/narządy 

 niewidoczne na prześwietleniu 

 RTG lub w CT 

 



Rezonans magnetyczny 

 Obrazowanie za pomocą rezonansu 

magnetycznego nie wymaga użycia 

potencjalnie szkodliwego promieniowania 

rentgenowskiego i jest szczególnie przydatne 

do wykrywania zmian chorobowych w tkankach, 

zwłaszcza zasłoniętych kośćmi.  

 



MRI 



fMRI 

Funkcjonalny rezonans magnetyczny – wyspecjalizowana odmiana 

MRI 

Badanie aktywności narządów, głównie mózgu 



Scyntygrafia 

 Otrzymujemy obraz narządów, a przede 

wszystkim ich czynności, 

przy pomocy niewielkich dawek izotopów 

promieniotwórczych (radioznaczników). 

Podstawą techniki jest zachowanie się 

niektórych farmaceutyków w organizmie.  

Pełnią one rolę środka transportowego dla 

użytego izotopu.  

Znakowany farmaceutyk gromadzi się w 

narządzie, który ma zostać zbadany. 

Radioizotop emituje promieniowanie jonizujące 

(najczęściej gamma), które 

przenika na zewnątrz ciała, gdzie zostaje 

rejestrowane przez gammakamerę. 



Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) 

Pacjent otrzymuje izotopy promieniotwórcze  (np. deoxyglukoza) o 

krótkim czasie połowicznego rozpadu 

 Rejestracja promieniowania podczas anihilacji pozytonów powstałych 

na skutek rozpadu (β+) 

Niskie, krótkotrwałe promieniowanie 

Wskazuje aktywność tkanek (stany zapalne, 

    nowotwory, mózg) 

Konieczna obecność cyklotronu 



Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) 



Tomografia emisyjna 

pojedynczych fotonów (SPECT) 

Pacjent otrzymuje izotop promieniotwórczy z nośnikiem 

gromadzącym się w obszarach podwyższonej aktywności 

mózgu 

Rejestracja promieniowania gamma-kamerą 

Niskie, krótkotrwałe promieniowanie 

Obrazuje niedokrwienie lub  

 podwyższony metabolizm  (przepływ krwi) 



Tomografia emisyjna 

pojedynczych fotonów (SPECT) 



Optyczna tomografia koherencyjna 

(OCT) 

Nowa metoda (1991), przypomina USG – z tym, że 

pacjenta sonduje się wiązką światła (interferometr) 

Światło rozproszone wstecz mówi o położeniu miejsc 

znajdujących się na drodze wiązki światła tam, gdzie 

zmienia się współczynnik załamania 

Badania oka 

Dermatologia, 

Stomatolgia 

Nieinwazyjna 



Optyczna tomografia koherencyjna 

OCT) 



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) 



Angiografia 



Pneumoencefalografia (historycznie) 
 

 

Prześwietlenia RTG komór mózgowia 

Gaz dobrze kontrastuje wnętrze czaszki: 

wprowadzano przez nakłucie do kanału 

rdzenia kręgowego tlen lub powietrze, 

zastępując część płynu mózgowo - 

rdzeniowego 

Stosowana w połowie XX wieku, zarzucona 

w latach 80. 

Wcześniej - wentrykulografia: powietrze 

wprowadzano do komór przez otwory w 

czaszce 



Dziękuję 


