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pomocnych w przyswajaniu materiału. Ostatni rozdział poświęcony jest opisowi preparatu, czego celem
jest uefektywnienie nauki na prosektorium i podsumowanie zdobytej wiedzy.
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Anatomia zwierząt do kolorowania. Narządy wewnętrzne i gruczoły dokrewne, to kolejna część podręcznika
przeznaczona dla studentów medycyny weterynaryjnej
do nauki anatomii opisowej zwierząt domowych. Zawiera jedenaście rozdziałów obejmujących wiedzę
z zakresu budowy narządów poszczególnych układów
organizmu, w tym jam ciała, błon surowiczych i krocza, a także opis układu naczyniowego, układu chłonnego i gruczołów dokrewnych.
Forma prezentacji podręcznika ma przede wszystkim za zadanie ułatwić naukę. Liczne rysunki, które
student może dobrowolnie pokolorować – odpowiadają zamieszczonemu obok tekstowi. Znajduje się
w nim również wiele przejrzystych schematów i tabel
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Anatomia zwierząt do kolorowania. Narządy wewnętrzne
i gruczoły dokrewne to kolejna część podręcznika przeznaczona dla studentów medycyny weterynaryjnej do nauki anatomii opisowej zwierząt domowych. Zawiera jedenaście rozdziałów obejmujących wiedzę z zakresu budowy narządów
poszczególnych układów organizmu, w tym jam ciała, błon
surowiczych i krocza, a także opis układu naczyniowego,
układu chłonnego i gruczołów dokrewnych.
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obok tekstowi. Znajduje się w nim również wiele przejrzystych
schematów i tabel pomocnych w przyswajaniu materiału.
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JAMY CIAŁA I ICH BŁONY SUROWICZE

Jamy ciała w obrębie tułowia są miejscem lokalizacji większości narządów wewnętrznych, czyli trzewi, viscera. Wyróżnia
się leżącą doczaszkowo – jamę klatki piersiowej, cavum thoracis, leżącą kolejno jamę brzuszną, cavum abdominis, oraz
znajdującą się najbardziej doogonowo – jamę miednicy, cavum pelvis. Każdą z nich wyściela błona surowicza, tunica
serosa, zbudowana z zewnętrznej blaszki ściennej oraz wewnętrznej blaszki trzewnej. Pierwsza z nich pokrywa od wewnątrz ścianę jamy klatki piersiowej, jamy brzusznej, a także
częściowo ścianę jamy miednicy. Natomiast druga przylega
do narządów wewnętrznych. Między obiema blaszkami znajduje się przestrzeń zwana jamą surowiczą, wypełniona niewielką ilością płynu surowiczego, który nawilża powierzchnie
narządów, zapobiegając ich tarciu. W zależności od swojej
lokalizacji, błona surowicza przyjmuje odmienne nazwy. W jamie klatki piersiowej nosi ona nazwę opłucnej, pleura, a w jamie brzusznej i jamie miednicy nazwana jest otrzewną, peritoneum. Ponadto w śródpiersiu znajduje się błona surowicza
swoista dla serca, zwana osierdziem, pericardium.

JAMA KLATKI PIERSIOWEJ,
CAVUM THORACIS
Jama klatki piersiowej usytuowana jest w przedniej okolicy
tułowia. Dogrzbietowo ograniczają ją kręgi piersiowe wraz
z pokrywającymi ich trzony mięśniami. Boczną ścianę tworzą żebra i wypełniające przestrzenie międzyżebrowe – mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne i wewnętrzne, natomiast
dobrzuszną – chrząstki żebrowe, mostek, mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne oraz mięsień poprzeczny klatki piersiowej. Doczaszkowo jamę tę, podobnie jak samą klatkę
piersiową, thorax, ogranicza wpust doczaszkowy klatki piersiowej, apertura thoracis cranialis. Tworzą go pierwszy kręg
piersiowy, pierwsza para żeber oraz rękojeść mostka. Przez
wpust ten przechodzą niektóre narządy, naczynia krwiono-

śne i limfatyczne oraz nerwy zaopatrujące kończyny piersiowe, szyję i głowę. Przebiegają w nim mięsień długi szyi,
m. longus colli, tchawica, przełyk oraz prawe i lewe: tętnica
szyjna wspólna, a. carotis communis, żyła szyjna zewnętrzna, v. jugularis externa, żyła szyjna wewnętrzna, v. jugularis
interna, tętnica i żyła pachowa, a. et v. axillaris, tętnica i żyła
kręgowa, a. et v. vertebralis, tętnica i żyła szyjna powierzchowna, a. et v. cervicalis superficialis, pień współczulny,
truncus sympaticus, nerw błędny, n. vagus (n. X), nerw
krtaniowy wsteczny, n. laryngeus recurrens, nerw przeponowy, n. phrenicus, oraz limfatyczny pień tchawiczy, ductus
trachealis. U młodych zwierząt we wpuście tym znajduje się
również grasica, thymus.
Przeciwległym, tylnym ograniczeniem tej jamy jest wpust
doogonowy klatki piersiowej, apertura thoracis caudalis.
Leży on na wysokości ostatniego kręgu piersiowego, ostatniej pary żeber oraz wyrostka mieczykowatego mostka.
Wpust ten zamyka przepona, która oddziela jamę klatki piersiowej od znajdującej się doogonowo jamy brzusznej, cavum
abdominis.
Od wewnątrz jamę klatki piersiowej pokrywa powięź wewnątrzpiersiowa, fascia endothoracica. Jest ona zespolona
z wewnętrzną powierzchnią żeber mięśniami międzyżebrowymi wewnętrznymi, mostkiem oraz mięśniem poprzecznym
klatki piersiowej. Bierze ona również udział w budowie więzadła mostkowo-osierdziowego, lig. sternopericardiacum
(eq), lub więzadeł mostkowo-osierdziowych, ligg. sternopericardiaca (Ru), bądź też więzadła przeponowo-osierdziowego, lig. phrenicopericardiacum (su, Car).
W jamie klatki piersiowej mieszczą się dwa worki opłucnowe pokrywające płuca oraz worek osierdziowy otaczający serce. Na worek opłucnowy składają się opłucna płucna,
opłucna ścienna oraz jama opłucnej, natomiast worek osierdziowy utworzony jest z osierdzia włóknistego (będącego
przedłużeniem powięzi wewnątrzpiersiowej), osierdzia surowiczego i jamy osierdzia.

Zakreśl na kolorowo elementy anatomiczne wskazane na rysunku.
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Jama klatki piersiowej

1

PRZEKRÓJ POPRZECZNY JAMY KLATKI PIERSIOWEJ PSA NA WYSOKOŚCI ŚRÓDPIERSIA DOCZASZKOWEGO

Fascia endothoracica
Pleura parietalis
(pleura costalis)
Cavum pleurae
Esophagus

Pleura pulmonalis

Trachea
Ductus thoracicus
N. vagus sinister
Truncus brachiocephalicus

N. vagus dexter
N. phrenicus dexter

V. cava cranialis
N. phrenicus sinister

Pulmo sinister

Pleura parietalis
(pleura mediastinalis)

Pulmo dexter
Mediastinum craniale

Thymus
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Jama brzuszna i jama miednicy

1

UKŁAD JAM CIAŁA W ORGANIZMIE – SCHEMAT (widok od stronu dogrzbietowej)

Cavum pleurae

Mediastinum

Cavum pericardii
Pleura

Diaphragma

Cavum peritonei

Peritoneum

Cavum pelvis
Cavum pelvis
(spatium retroperitoneale)

UKŁAD OTRZEWNEJ W JAMIE BRZUSZNEJ – SCHEMAT (przekrój poprzeczny)

Peritoneum parietale
Mesenterium
Peritoneum viscerale

Cavum peritonei
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OTRZEWNA, PERITONEUM
Otrzewna to błona surowicza, tunica serosa, wyścielająca
od wewnątrz jamę brzuszną oraz początkowy odcinek jamy
miednicy. Aby dobrze zrozumieć jej układ, można sobie wyobrazić elastyczny balonik, którego obwód jest większy niż
objętość naczynia, w którym się on znajduje. Część balonika
przylega ściśle do ścian naczynia na całej powierzchni, natomiast jego nadmiar jest uwypuklany do wnętrza. W rzeczywistości ta część otrzewnej, która przylega do ścian brzucha, to
otrzewna ścienna, peritoneum parietale, natomiast ta, która
otacza trzewia, to otrzewna trzewna, peritoneum viscerale. Wolna przestrzeń między nimi to jama otrzewnej, cavum
peritonei, zawierająca niewielką ilość płynu otrzewnowego,
liquor peritonei. Jama otrzewnej u samców jest zamknięta,
w przeciwieństwie do samic. U tych ostatnich teoretycznie
– przez ujście brzuszne jajowodu, ostium abdominale tubae uterinae, następnie światłem jajowodu, macicy, pochwy
i jej przedsionka i wreszcie szparę sromu – ma ona kontakt
ze światem zewnętrznym. W warunkach fizjologicznych nie

dochodzi jednak do jednoczesnego udrożnienia wszystkich
tych odcinków.
Układ otrzewnej względem narządów wewnętrznych,
różnicuje je na narządy wewnątrzotrzewnowe, organa intraperitonealia, oraz narządy zewnątrzotrzewnowe, organa
extraperitonealia. Do grupy pierwszej zalicza się narządy,
których powierzchnia pokryta jest całkowicie przez otrzewną trzewną i każdy z nich ma swoją krezkę, na której jest
zawieszony. Przykładem takiego trzewia są m. in. wątroba,
śledziona, jelita. Natomiast narządy zewnątrzotrzewnowe,
do których należą m. in. nerki, moczowody, pęcherz moczowy czy też jądra, otrzewna trzewna pokrywa niecałkowicie
lub też wcale. One również mogą mieć krezkę, lecz jest ona
znacznie krótsza, co uniemożliwia ich przesuwanie. Wyjątek
stanowią jajniki, ponieważ są one narządami przebijającymi
niewielki fragment otrzewnej i leżącymi częściowo w jej jamie.
Wytworami otrzewnej trzewnej są takie struktury, jak: sieci, omenta, krezki, mesenteria, więzadła, ligamenta, oraz
fałdy, plicae. W okolicy wpustu doogonowego miednicy tworem jej są również zagłębienia, excavationes.

Pokoloruj elementy anatomiczne zaznaczone na rysunku. Zwróć uwagę na schemat budowy i zasięg torby sieciowej.

10

JAMY CIAŁA I ICH BŁONY SUROWICZE

Krezki otrzewnej
KREZKI NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Krezka jądra na wysokości
kanału pochwowego

Peritoneum parietale
Mesofuniculus
Mesoductus
deferens
Ductus
deferens

Krezka jądra na wysokości
jamy pochwowej
Peritoneum parietale
Mesorchium proximale

Mesoductus
deferens
Ductus
deferens

Mesorchium
distale

Mesepididymis
Epididymis

Mesorchium
distale

Funiculus
spermaticus

1

Bursa testicularis

Testis

Krezka macicy

Krezka jajowodu i jajnika
Peritoneum parietale

Peritoneum parietale
Lig. teres uteri

Mesovarium proximale

Mesometrium

Mesovarium distale
Ostium bursae ovaricae
Mesosalpinx

Tuba uterina
Ovarium

Bursa ovarica

L – LATERALIS

Cornu uteri
M

L

Vasa lymphatica
Nn. cum plexus testicularis
N. genitofemoralis – r. genitalis
A. v. testicularis

Zawartość wyrostka
pochwowego otrzewnej
na wysokości
kanału pachwinowego

M – MEDIALIS

A. v. ductus defetentis
Ductus deferens

PIES

Lig. teres uteri
Textus adiposus

SUKA
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WIĘZADŁA I FAŁDY OTRZEWNEJ
Więzadła i fałdy otrzewnej pełnią istotną rolę w utrzymywaniu
niektórych narządów w stabilnym położeniu. Wątrobę podtrzymują:
–– więzadło sierpowate wątroby, lig. falciforme hepatis – biegnie w okolicy doczaszkowej brzucha pomiędzy
przeponą, powierzchnią przeponową wątroby oraz dolną
ścianą jamy brzusznej. U psów może sięgać aż do okolicy
pępkowej. Więzadło to, podobnie jak sieć mniejsza i jej więzadła, jest pochodną krezki dobrzusznej żołądka. W życiu
płodowym przebiega w nim żyła pępkowa lewa, v. umbilicalis sinistra, której pozostałością w życiu pozapłodowym
jest więzadło obłe wątroby, lig. teres hepatis, układające
się między lewym i pośrodkowym płatem wątroby;
–– więzadło wieńcowe wątroby, lig. coronarium hepatis
– przebiega między wątrobą a przeponą. Układając się
na powierzchni przeponowej wątroby, łączy się z więzadłem sierpowatym wątroby a jego wolne brzegi uczestniczą w powstaniu więzadeł trójkątnych – prawego i lewego;
–– więzadło trójkątne prawe, lig. triangulare dextrum – układa się pomiędzy przeponą a płatem prawym wątroby jako
wolna część jej więzadła wieńcowego;
–– więzadło trójkątne lewe, lig. triangulare sinistrum – znajduje się między przeponą a płatem lewym wątroby jako
wolna część jej więzadła wieńcowego;
–– więzadło wątrobowo-nerkowe, lig. hepatorenale – przebiega między wyrostkiem ogoniastym wątroby a leżącą
w pobliżu nerką prawą.
Niektóre odcinki przewodu pokarmowego łączą się za pomocą fałdów. Wyróżnia się:
–– fałd dwunastniczo-okrężniczy, plica duodenocolica
– łączy część wstępującą dwunastnicy z okrężnicą zstępującą bądź krezką okrężnicy zstępującej u psów lub okrężnicą cienką u koni;
–– fałd biodrowo-ślepy, plica ileocecalis – układa się między

jelitem biodrowym i jelitem ślepym. Jest on dobrze rozwinięty u koni;
–– fałd ślepo-okrężniczy, plica cecocolica – występuje u koni
pomiędzy jelitem ślepym i okrężnicą dobrzuszną prawą.
Otrzewna w okolicy pachwinowej wyściela tzw. trójkąt pachwinowy, trigonum inguinale, oraz dół pachwinowy boczny, fossa inguinalis lateralis. Pierwszy z nich jest ograniczony przez więzadło pachwinowe, boczną krawędź mięśnia
prostego brzucha oraz tętniczy pień sromowo-nabrzuszny
wraz z odchodzącą od niego tętnicą nabrzuszną doogonową. Drugi znajduje się w okolicy pierścienia pachwinowego
głębokiego i tętnicy nabrzusznej doogonowej.

ZAGŁĘBIENIA OTRZEWNEJ
Zagłębienia otrzewnej są wąskimi uwypukleniami tylnej ściany
jamy otrzewnowej leżące w obrębie jamy miednicy; wypełnione najczęściej tkanką tłuszczową. Od strony dogrzbietowej
w kierunku dobrzusznym leżą kolejno:
–– dół przyodbytniczy, fossa pararectalis – ogranicza przestrzeń pomiędzy ścianą dogrzbietową jamy brzusznej
a odbytnicą. Jest on tworem zagłębienia odbytniczo-płciowego, podzielonym na część prawą i lewą przez kreskę
odbytnicy, mesorectum,
–– zagłębienie odbytniczo-płciowe, excavatio rectogenitalis
– znajduje się między odbytnicą a fałdem płciowym u samców lub macicą i podwieszającym ją więzadłem szerokim
u samic,
–– zagłębienie pęcherzowo-płciowe, excavatio vesicogenitalis – zlokalizowane jest między fałdem płciowym u samców lub macicą i więzadłem szerokim u samic a pęcherzem moczowym,
–– zagłębienie łonowo-pęcherzowe, excavatio pubovesicalis – to przestrzeń jamy otrzewnowej pomiędzy pęcherzem
moczowym a dolną ścianą jamy brzusznej.

Nadaj kolor poszczególnym elementom zaznaczonym na rysunku.
Zwróć uwagę na układ zagłębień w zależności od płci.
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LOKALIZACJA FAŁDÓW JAMY NOSOWEJ – SCHEMAT
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Rusztowanie kostne jamy nosowej tworzą kość nosowa, kość
siekaczowa, wyrostki podniebienne szczęki, blaszka pozioma
kości podniebiennej oraz kość sitowa. Jest ona podzielona
na dwie połowy przez ułożoną w płaszczyźnie pośrodkowej
przegrodę nosa, septum nasi. Część kostną przegrody, pars
ossea zwaną również przegrodą kostną nosa, septum nasi
osseum, buduje blaszka pionowa kości sitowej, lamina perpendicularis, wsparta na lemieszu, vomer. Ten ostatni dzieli
nozdrza tylne na dwie symetryczne części. W kierunku donosowym przegroda nosa ma charakter chrzęstny i utworzona
jest z chrząstki przegrody nosa, cartilago septi nasi. Zajmuje

ona znaczny obszar przegrody nosa, której krawędź górna
przymocowana jest do wyrostka przegrodowego, processus
septalis kości nosowej. Krawędź dolna, dołącza do grzebienia nosowego, crista nasalis, wyrostka podniebiennego
szczęki oraz wyrostka podniebiennego kości siekaczowej.
W kierunku doogonowym, chrząstka przegrody nosa tworzy
wyrostek tylny, processus caudalis. Podąża w kierunku kości sitowej na wysokości lemiesza. Najbardziej donosowym
odcinkiem przegrody nosa, na wysokości przedsionka nosa,
jest jej część błoniasta, pars membranacea.

Zaznacz na kolorowo wskazane elementy.
Zwróć uwagę na kształt i zasięg fałdów jamy nosowej.
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W jamie nosowej znajdują się struktury, zwiększające istotnie
powierzchnię rozpostartej na nich błony śluzowej. W okolicy
doogonowej, w bezpośrednim sąsiedztwie blaszki sitowej,
lamina cribrosa, ułożone są równolegle do długiej osi nosa,
niewielkie, lecz liczne małżowiny sitowe, conchae ethmoidales. Są to różnej wielkości, tutkowato zwinięte blaszki
kostne, między którymi przebiegają przewody sitowe, meatus ethmoidales. Wyróżnia się większe – małżowiny sitowe
wewnętrzne, endoturbinalia, oraz mniejsze, zwane małżowinami sitowymi zewnętrznymi, ectoturbinalia. Ich liczba jest
gatunkowo zmienna. Małżowiny sitowe wraz z przewodami
sitowymi tworzą błędnik sitowy, labyrinthus ethmoidalis.
Znacznie większy, donosowy obszar jamy nosowej, zajmują małżowiny nosowe, conchae nasales. Umocowują się
one na bocznych ścianach jamy nosowej. Ich budowa jest
identyczna, jak małżowin sitowych, mimo że są od nich zdecydowanie większe. Największą z nich jest małżowina nosowa
dogrzbietowa, concha nasalis dorsalis. Stanowi ona donosowe przedłużenie małżowiny sitowej wewnętrznej pierwszej
(I), endoturbinalium I, wspartej na grzebieniu sitowym, cri-

sta ethmoidalis, kości nosowej. Sięga ona aż do przedsionka nosa, gdzie jej śluzówka tworzy fałd prosty, plica recta.
U koni małżowina ta posiada dwie części – przednią i tylną,
pars rostralis et caudalis, oddzielone od siebie przegrodą
małżowiny dogrzbietowej, septum conchae dorsalis. Drugą, znacznie mniejszą niż poprzednia, jest małżowina nosowa
środkowa, concha nasalis media. Wciska się ona pomiędzy doogonowe końce małżowiny nosowej dogrzbietowej
i dobrzusznej a małżowiny sitowe. Kolejną i zarazem ostatnią małżowiną nosową jest małżowina nosowa dobrzuszna,
concha nasalis ventralis. Wspiera się ona na grzebieniu
małżowinowym, crista conchalis, szczęki. U koni, jest podzielona przegrodą małżowiny dobrzusznej, septum conchae ventralis, na część przednią i tylną, pars rostralis et
caudalis. U przeżuwaczy i świń ma ona część dogrzbietową
i dobrzuszną, pars dorsalis et ventralis. Natomiast u psów
jest niepodzielona i silnie rozbudowana, a u kotów niewielka.
W okolicy przedsionka nosa, błona śluzowa małżowiny dobrzusznej, bierze udział w budowie fałdu skrzydłowego, plica
alaris.

Wypełnij kolorem elementy anatomiczne wskazane na rysunku.
Zwróć uwagę na umiejscowienie małżowin sitowych i małżowin nosowych.
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pomocnych w przyswajaniu materiału. Ostatni rozdział poświęcony jest opisowi preparatu, czego celem
jest uefektywnienie nauki na prosektorium i podsumowanie zdobytej wiedzy.
Napisany przez nauczyciela akademickiego podręcznik, odpowiada wymaganiom programowym i obowiązującej nomenklaturze anatomicznej polskiej i łacińskiej.
Jeśli jesteś studentem weterynarii i chcesz zdecydowanie ułatwić sobie naukę o trzewiach i gruczołach
dokrewnych zwierząt – sięgnij po ten podręcznik, ponieważ został on napisany z myślą o Tobie.
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Anatomia zwierząt do kolorowania. Narządy wewnętrzne i gruczoły dokrewne, to kolejna część podręcznika
przeznaczona dla studentów medycyny weterynaryjnej
do nauki anatomii opisowej zwierząt domowych. Zawiera jedenaście rozdziałów obejmujących wiedzę
z zakresu budowy narządów poszczególnych układów
organizmu, w tym jam ciała, błon surowiczych i krocza, a także opis układu naczyniowego, układu chłonnego i gruczołów dokrewnych.
Forma prezentacji podręcznika ma przede wszystkim za zadanie ułatwić naukę. Liczne rysunki, które
student może dobrowolnie pokolorować – odpowiadają zamieszczonemu obok tekstowi. Znajduje się
w nim również wiele przejrzystych schematów i tabel
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