ANATOMIA

Anatomia Sobotta Flashcards – Twój przenośny sposób na anatomię
Anatomia Sobotta Flashcards to kolorowe ilustracje struktur anatomicznych połączone z szczegółowym opisem i zwięzłym omówieniem
tych struktur oraz ich odniesień klinicznych i funkcjonalnych.

Flashcards

To doskonała pomoc naukowa i uzupełnienie
Atlasu anatomii człowieka Sobotty

Neuroanatomia

Dzięki ﬂashcards:

zapamiętasz więcej, ucząc się mniej

ANATOMIA

•
• możesz się uczyć w dowolnym miejscu
• stwierdzisz, że anatomia jest możliwa do opanowania
• możesz sprawdzić sam siebie, bez proszenia innych o pomoc
JAK TO DZIAŁA?

Lars Bräuer
Michael Scholz
Wydanie 1

Na jednej stronie karty znajduje się opisana mianami struktura
anatomiczna, z drugiej strony brak opisów umożliwia
sprawdzenie nabytej wiedzy.
Przykładowe pytanie na każdej karcie ułatwi przygotowanie
się do egzaminu. Odpowiedź znajduje się na odwrocie karty.

Tytuł oryginału: Sobotta Lernkarten.
Neuroanatomie. Publikację wydano
na podstawie umowy z Elsevier.

ISBN 978-83-66067-01-1

www.edraurban.pl

Flashcards

Miana anatomiczne są zgodne z aktualnym
Terminologia Anatomica.

Neuroanatomia

Ramki i tabele zawierają zwięzłe informacje na temat
odniesień klinicznych, anatomicznych i funkcjonalnych.

ŁACIŃSKIE

mianownictwo anatomiczne

Redakcja wydania polskiego Mirosław Topol

ŁACIŃSKIE MIANOWNICTWO ANATOMICZNE

ANATOMIA

Flashcards
Neuroanatomia
Łacińskie mianownictwo anatomiczne

Wydanie 1

Redakcja naukowa wydania polskiego

Mirosław Topol
Układ kart i tekst zostały przygotowane przez

Larsa Bräuera i Michaela Scholza

129 kart

Kontakt:
Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag, Lektorat Medizinstudium,
Hackerbrüecke 6, 80335 München, E-mail: medizinstudium@elsevier.de
Kontakt do autorów:
prof. dr Lars Bräuer
prof. dr Michael Scholz, MME
Institut für Anatomie II
Universität Erlangen – Nürnberg
Universitätsstraße 19
91054 Erlangen
O ile nie wskazano inaczej, ryciny pochodzą z: Sobotta – Atlas der Anatomie
des Menschen (Sobotta – Atlas anatomii człowieka); redaktorzy 23. wydania
oryginalnego: F. Paulsen i J. Waschke, Elsevier Urban & Fischer 2010
Wydanie pierwsze, 2016
© Elsevier GmbH, München.
Der Urban & Fischer Verlag ist ein Imprint der Elsevier GmbH.
This 1st edition of Sobotta Lernkarten Neuroanatomie by Lars Bräuer and Michael
Scholz is published by arrangement with Elsevier GmbH, Urban & Fischer Munich.
Pierwsze wydanie Sobotta Lernkarten Neuroanatomie (autorzy: Lars Bräuer, Michael
Scholz) zostało opublikowane przez Elsevier GmbH, Urban & Fischer Munich.
ISBN 978-3-437-42911-8
Wszelkie prawa zastrzeżone, zwłaszcza prawo do przedruku i tłumaczenia na inne języki.
Żadna część tej publikacji nie może być w jakiejkolwiek formie publikowana bez uprzedniej
pisemnej zgody Wydawnictwa. Dotyczy to również sporządzania fotokopii i mikrofilmów
oraz przenoszenia danych do systemów komputerowych.
© Copyright for the Polish edition by Edra Urban & Partner, Wrocław 2018
I wydanie polskie
Redakcja naukowa wydania polskiego:
prof. dr hab. med. Mirosław Topol
Tłumaczenie z języka niemieckiego:
dr hab. n. med. Grzegorz Żurek, prof. nadzw.
Prezes Zarządu: Giorgio Albonetti
Dyrektor wydawniczy: lek. med. Edyta Błażejewska
Redaktor prowadzący: Dorota Lis-Olszewska
ISBN 978-83-66067-01-1
Edra Urban & Partner
ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław
tel. +48 71 726 38 35
biuro@edraurban.pl
www.edraurban.pl
Łamanie i przygotowanie do druku: Barbara Włodarczyk

Jak najlepiej uczyć się anatomii i powtarzać wiadomości
do egzaminów oraz testów
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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
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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.
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Jak należy rozumieć pojęcie „komórka nerwowa dwubiegunowa”?
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Rys. 1.3 Typy komórek nerwowych [T419]
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Tab. 1.1 Klasyfikacja komórek nerwowych według liczby wypustek (z [R170-4])
Typ komórki nerwowej

Opis

Przykłady

Komórka wielobiegunowa

Kilka dendrytów i jeden akson, najczęstszy typ komórek nerwowych w ludzkim
układzie nerwowym

Komórki rogów przednich
rdzenia kręgowego, wegetatywne komórki zwojowe

Komórka dwubiegunowa

Dwie wypustki, które
odchodzą po przeciwległych stronach perykarionu
o kształcie wrzecionowatym

Zwój spiralny (ślimak); siatkówka, komórki zmysłowe
węchowe

Komórka pozornie jednobiegunowa

Komórka pierwotnie dwubiegunowa, której odcinek
początkowy obu wypustek
jest połączony

Sensoryczne komórki
zwojowe

Komórka jednobiegunowa

Jedna wypustka z funkcją
dendrytu i aksonu, rzadka
u ssaków

Komórka anaksoniczna

Brak aksonu; bardzo rzadka

Komórki amakrynowe
siatkówki

Poza przedstawioną powyżej morfologiczną klasyfikacją komórek nerwowych można
je także podzielić na pobudzające (np. komórki piramidalne mózgu) oraz hamujące
(np. komórki Purkinjego móżdżku).

Synapsy
Jakie rodzaje synaps chemicznych można wyróżnić?

4

Osłonka
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Neurotubuli
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z neurotransmiterem
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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. 1.18 Opona twarda mózgu i zatoki żylne, widok skośnie od góry, namiot móżdżku częściowo usunięty
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System zatokowy
Co to są zatoki opony twardej?
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System zatokowy
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Zatoki opony twardej zbierają krew żylną z naczyń powierzchownych i głębokich
oraz wyprowadzają ją przez ż. szyjną wewnętrzną poza obręb czaszki. Przepływ krwi
w zatokach jest możliwy w każdym kierunku, ponieważ nie występują w nich zastawki
żylne. Zatoka nie jest żyłą w znaczeniu klasycznym, jej ściany są utworzone przez dwie
warstwy opony twardej bez błony mięśniowej, ale z pokryciem śródbłonkowym.
Wewnątrz sierpa mózgu, który w kształcie półksiężycowatym rozciąga się w płaszczyźnie strzałkowej od grzebienia koguciego do namiotu móżdżku, wytwarzają się zatoka
strzałkowa górna – wzdłuż krawędzi górnej, zaś wzdłuż krawędzi dolnej – zatoka
strzałkowa dolna. Obie uchodzą ostatecznie, razem z zatoką poprzeczną do spływu zatok. Szczególnie ważna, także ze względów klinicznych, jest zatoka jamista,
zlokalizowana wokół siodła tureckiego kości klinowej. Pozostaje ona w łączności poprzez żyłę oczną z żyłą kątową, jak też z żyłami twarzy.
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Rys. 1.19 Przekrój czołowy przez zatokę jamistą na wysokości przysadki mózgowej, widok od tyłu
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Zatoka jamista
Które żyły mózgu uchodzą w bocznej ścianie zatoki jamistej?
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W ścianie bocznej zatoki jamistej przebiegają cztery nerwy czaszkowe (III, IV, V1, V2). Bezpośrednio przez
zatokę przechodzi n. odwodzący [VI], leżąc obok t. szyjnej wewnętrznej. Z tego powodu struktury te są szczególnie zagrożone przy występowaniu infekcji (syndrom zatoki jamistej).

Rys. 1.20 Przekrój czołowy przez zatokę jamistą na wysokości przysadki mózgowej, widok od strony tylnej
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Rozwój ośrodkowego układu nerwowego 1 (pęcherzyki mózgowe)
Co powstaje z pierwotnego pęcherzyka mózgowego?

Czwarty tydzień rozwoju

Prosencephalon

Mesencephalon

Rhombencephalon

a

pierwotne pęcherzyki mózgowe
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Telencephalon
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Ventriculus tertius
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Mesencephalon
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Ventriculus quartus

b

Myelencephalon

wtórne pęcherzyki mózgowe

Rys. 2.1 Rozwój mózgowia: pierwotne pęcherzyki mózgowe (a), wtórne pęcherzyki
mózgowe (b), schemat przekroju czołowego [E838]
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Rozwój ośrodkowego układu nerwowego 1 (pęcherzyki mózgowe)
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Cewa nerwowa wytwarza od 4. tygodnia życia płodowego w swoim bardzo dynamicznie postępującym rozwoju najpierw obszerne pęcherzyki i kompleksy zwojów.
Na czaszkowym końcu cewy nerwowej dają się wcześnie wyróżnić trzy odcinki (pierwotne pęcherzyki mózgowe), które umożliwiają nie tylko przestrzenny, ale i funkcjonalny podział:
• przodomózgowie,
• śródmózgowie – z wyraźnie zagiętą w tym miejscu cewą nerwową (zgięcie śród
mózgowiowe),
• tyłomózgowie.
Od 5. tygodnia życia płodowego poszerza się część przodomózgowia po stronach
prawej i lewej, wytwarzając kresomózgowie, z którego ostatecznie powstaną obie
półkule kresomózgowia. Ponadto z przodomózgowia powstaje też zaczątek międzymózgowia. Śródmózgowie pozostaje jako takie i różnicuje się dalej. Poniżej niego
z tyłomózgowia wytwarza się tyłomózgowie wtórne, składające się z późniejszego
mostu i móżdżku.
W kierunku doogonowym przyłącza się rdzeniomózgowie, które zawiera rdzeń
przedłużony i komorę czwartą, a następnie ku dołowi przedłuża się w rdzeń kręgowy.
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