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Jak najlepiej uczyć się anatomii i powtarzać wiadomości
do egzaminów oraz testów
Anatomia Sobotta Flashcards nie powinny zastępować ani książki, ani atlasu anatomicznego. Autorom chodziło raczej o to, by zaakcentować zagadnienia i tematy wchodzące
w zakres egzaminu i tym samym ułatwić czytelnikom powtórkę. Z tego powodu karty nie
obejmują całości materiału.
Są podzielone tematycznie; praca z nimi, według kolejności ich ułożenia, pozwala najlepiej
przygotować się do egzaminów oraz testów.
Karty (z drobnymi wyjątkami) opierają się na tych samych – prostych i przejrzystych – zasadach:
• na jednej stronie zadane jest pytanie, które odnosi się do zawartości karty. Na drugiej
stronie odpowiedź podana jest w ramce oznaczonej literą „o” albo stanowi ją wyraźnie
zaznaczony opis na rysunku (w ramce),
• rysunek na kartach zawiera ponumerowane struktury; w tym przypadku każdą z nich
należy nazwać. Prawidłową odpowiedź można sprawdzić na odwrotnej stronie.
Na wielu kartach występuje także ramka oznaczona literą „i”. Zawiera ona dodatkowe
informacje pomocne w nauce, patologiczne i kliniczne aspekty danego zagadnienia oraz
fakty, które powinny ułatwić zapamiętywanie pewnych treści; niekiedy takich, które po
prostu dobrze jest znać.
Z całą pewnością nie wszystkie pytania są takie, jakie zadane będą na egzaminie. Są one
jednak zbliżone do nich albo też takie, jakie często stawiane są podczas testów lub egzaminów z anatomii.
A zatem powodzenia w nauce!
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Rys. 1.1 Schematyczny podział układu nerwowego
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Rys. 1.2 Obwodowy układ nerwowy (a), ośrodkowy układ nerwowy (b) [b: T419]

Układ nerwowy podzielić można ogólnie na następujące części: a) ośrodkowy układ nerwowy (OUN), składający się
z mózgowia i rdzenia kręgowego – jest on odpowiedzialny za całościowe funkcjonowanie człowieka, w tym pamięć
i procesy myślowe, b) obwodowy (peryferyjny) układ nerwowy (PUN) – składający się przede wszystkim z nerwów
rdzeniowych, które pozostają w łączności z rdzeniem kręgowym (korzenie przednie, korzenie tylne), jak też ich obwodowe rozgałęzienia. Do PUN zaliczane są też nerwy czaszkowe, które połączone są z mózgowiem. Głównym zadaniem PUN jest komunikacja między narządami i ośrodkowym układem nerwowym, jak też sterowanie pracą mięśni
i trzewi, c) enteryczny układ nerwowy (EUN) jest częścią układu autonomicznego, która jest odpowiedzialna za ruchy
perystaltyczne i proces trawienia w układzie pokarmowym.
Układ nerwowy można też podzielić, stosując inne kryteria, np. na somatyczny i autonomiczny układ nerwowy.

Komórki glejowe
Jak należy rozumieć pojęcie „pituicyt”?
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Rys. 1.4 Typy komórek glejowych [T419]

Komórki glejowe
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Tab. 1.2 Komórki glejowe i ich funkcje (z [R170-4])
Typ komórki glejowej

Funkcja

Ośrodkowy układ nerwowy
Astrocyty – Astrocytes

Bariera krew-mózg, funkcja podporowa, utrzymywanie pozakomórkowego środowiska jonowego,
homeostaza chemiczna, odżywanie, izolacja elektryczna, funkcja synaps, tworzenie blizn po uszkodzeniu
w obszarze OUN

Oligodendrocyty
– Oligodendrocytes

Komórki glejowe w OUN, tworzące osłonki mielinowe
(poprawa szybkości przewodzenia impulsów)

Komórki ependymalne
– Ependymal cells

Nabłonek komór, wyspecjalizowaną postacią jest
nabłonek splotu naczyniówkowego

Komórki mikrogleju
– Microglia

Funkcja obronna i neuroprotekcyjna

Obwodowy układ nerwowy – Peripheral Nervous System
Komórki Schwanna
– Schwann cells

Komórki glejowe tworzące osłonki mielinowe (poprawa szybkości przewodzenia impulsów), utrzymywanie
pozakomórkowego środowiska jonowego, odżywianie, regeneracja aksonalna

Komórki satelitarne (amficyty)
– Satellite cells

Odżywanie i izolacja od sensorycznych i wegetatywnych komórek nerwowych

Pituicyty są wyspecjalizowanymi komórkami glejowymi części nerwowej przysadki
mózgowej (płat tylny). Poprzez swoją funkcję wpływają one na magazynowanie, transport i uwalnianie odpowiednich hormonów.

Synapsy
Jakie rodzaje synaps chemicznych można wyróżnić?
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Rys. 1.5 Schemat synapsy chemicznej [T419]

Synapsy

4

Tab. 1.3 Synapsy (z [R170-4])
Postać synapsy

Ultrastruktura

Odstęp między
częścią przedi postsynaptyczną

Przekaz
informacji

Zagęszczenie
przedsynaptyczne
z aktywną strefą,
pęcherzyki (30–60
nm, w części
większe), przestrzeń
synaptyczna,
zagęszczenie postsynaptyczne

20–30 nm

Neurotransmiter
zmienny

Synapsa nerwowo-mięśniowa

30–100 nm

Neurotransmiter
acetylocholina

Synapsa
wisceromotoryczna

Do 2 µm

Neurotransmiter
acetylocholina,
katecholamina, peptydy
(np. VIP),
puryny (np. ATP)

Synapsa
neurosensoryczna

Zmienny

Zmienny neurotransmiter

Synapsa chemiczna
Synapsa
międzyneuronowa

Obok synaps chemicznych występują też synapsy elektryczne, w których możliwe
jest dwukierunkowe przekazywanie sygnału.
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Rys. 3.13 Preparat połączeń mózgu, widok od strony przyśrodkowej [Deller, T., Sebesteny, T.:
Fotoatlas Neuroanatomie, Elsevier / Urban & Fischer, 1. Auﬂ. 2007; R247]
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Preparat połączeń mózgu
Gdzie skupia się większa część włókien spoidłowych mózgu?
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Rys. 3.14 Preparat połączeń mózgu, widok od strony przyśrodkowej [Deller, T., Sebesteny, T.:
Fotoatlas Neuroanatomie, Elsevier / Urban & Fischer, 1. Auﬂ. 2007; R247]
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Rys. 3.15 Drogi projekcyjne, widok od strony lewej na odsłoniętą torebkę wewnętrzną i drogi piramidowe
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Drogi projekcyjne
Co to są drogi projekcyjne?
31

Drogi projekcyjne

31

Drogi projekcyjne (także drogi rzutowe lub układ projekcyjny) są wiązkami włókien
(wychodzącymi np. z komórek piramidalnych), które posiadają wspólne miejsce wyjścia i miejsce docelowe. Należą do nich wstępujące drogi rdzenia kręgowego,
których objętość wzrasta od strony dalszej w kierunku bliższym, ponieważ coraz więcej włókien dołącza do nich z obwodu. Ponadto występują drogi zstępujące, które
łączą obszary kory mózgu z ośrodkami podkorowymi albo niżej położonymi obszarami
(np. z rdzeniem kręgowym). Największą część zstępujących dróg projekcyjnych stanowią drogi piramidowe. Do dróg rzutowych zalicza się również drogę wzrokową,
słuchową i smakową.

W obszarze jąder podstawnych drogi projekcyjne zbiegają się ku sobie, tworząc specyficzne „wąskie gardło”, tzw. torebkę wewnętrzną (między jądrem soczewkowatym
i jądrem ogoniastym oraz wzgórzem).

Torebka wewnętrzna
Proszę opisać topograficzny przebieg dróg w torebce wewnętrznej.
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Rys. 3.16 Torebka wewnętrzna, schemat podziału funkcjonalnego
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