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anatomicznych.
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Kości

Kość udowa to najdłuższa kość ciała ludzkiego. Pokrywa ją gruba warstwa mięśni 
i w związku z tym jedynie jej niewielki fragment jest dostępny badaniu palpacyjnemu.

Kość udowa (femur; femur)6.2

Kąt nachylenia kości udowej formu-
je się między trzonem a szyjką. Wy-
nosi on około 125°.

Skręcenie kości udowej jest mie-
rzone za pomocą linii przebiegającej 
między dwoma kłykciami i linii bie-
gnącej przez szyjkę kości udowej. 
Jego wartość wynosi około 10°.

Krętarz większy i mniejszy są wy-
rostkami i posiadają własne punkty 
kostnienia.

Trzeci krętarz (third trochanter; tro-
chanter tertius) jest alternatywnym 
określeniem guzowatości poślad-
kowej.

Guzek Gerdy’ego jest terminem kli-
nicznym guzowatości pasma biodro-
wo-piszczelowego.

U dzieci bliższa chrząstka nasado-
wa kości piszczelowej i strzałki jest 
odpowiedzialna za 55% wzrostu. 
Dalsze chrząstki nasadowe są odpo-
wiedzialne za 45% wzrostu.

Pylon to termin kliniczny opisujący 
część dalszą kości piszczelowej.
Plateau kości piszczelowej jest ter-
minem określającym jej część bliż-
szą.

Guzki nadkłykciowe wewnętrzny 
i zewnętrzny występują zmiennie na 
kłykciach. Służą jako miejsca przy-
czepu początkowego dwóch głów 
mięśnia brzuchatego łydki.

Krętarz większy jest zawsze wyczu-
walny palpacyjnie. U osób otyłych 
jest on oznaczony płytkim zagłębie-
niem skórnym.

Uwagi kliniczne
Bolesność krętarza większego może 
występować w radikulopatii korze-
nia LV. Jest on czasami wrażliwy na 
dotyk podczas chorób stawu biodro-
wego.

Ograniczona ruchomość rzepki jest 
skutkiem hipertonicznego mięśnia 
czworogłowego uda.

Ból występujący przy uciskaniu 
rzepki może występować w choro-
bach stawu kolanowego.

Dostęp śródkostny do kości piszcze-
lowej ma zastosowanie w medycy-
nie ratunkowej do przeprowadzania 
infuzji doszpikowych. Szpik kostny 
jest nakłuwany około 1 cm poniżej 
guzowatości piszczelowej.

Przeciążenie przyczepu mięśnia 
czworogłowego uda na guzowato-
ści piszczelowej może prowadzić do 
jego rozerwania. 

Kość udowa prawa i lewa, 
widok od przodu

1

2

3

3.1

3.3

3.4

4

4.2

4.5

4.1

4.1.1

4.2.1

Kość udowa prawa, 
widok od tyłu

3.1

3.2

3.3
3.5

3.6 3.7

3.9

4.3
4.4

3.10

3.11

3.8.2

3.8.1

4.2.1
4.1.1

1.1

• 1 Głowa kości udowej (head; caput femoris) – tworzy główkę stawu udowego
   • 1.1  Dołek głowy kości udowej  

(fovea of head of femur; fovea capitis femoris)  
– miejsce przyczepu więzadła głowy kości udowej

• 2  Szyjka kości udowej (neck; collum femoris) – torebka stawowa  
 stawu biodrowego przyczepia się do tylnych 2/3 szyjki

• 3 Trzon kości udowej (shaft of femur; corpus femoris)
   • 3.1   Krętarz większy (greater trochanter; trochanter major)  

–  miejsce przyczepu końcowego m. pośladkowego średniego,  
m. pośladkowego małego, m. zasłaniacza wewnętrznego,  
m. gruszkowatego, m. bliźniaczego górnego  
i m. bliźniaczego dolnego

   • 3.2   Dół krętarzowy (trochanteric fossa; fossa trochanterica)  
–  miejsce przyczepu końcowego mięśnia zasłaniacza zewnętrznego

   • 3.3   Krętarz mniejszy (lesser trochanter; trochanter minor)  
– wyniosłość tylno-przyśrodkowa

        –  miejsce przyczepu końcowego mięśnia biodrowo-lędźwiowego
   • 3.4   Kresa międzykrętarzowa  

(intertrochanteric line; linea intertrochanterica)  
– linia znajdująca się z tyłu kości udowej, łącząca dwa krętarze

        – miejsce przyczepu torebki stawowej stawu biodrowego
        – przyczep więzadła biodrowo-udowego
        –  miejsce przyczepu początkowego mięśnia obszernego  

przyśrodkowego i mięśnia obszernego bocznego
   • 3.5   Grzebień międzykrętarzowy (intertrochanteric crest; crista intertrochanterica)  

– grzebień znajdujący się z tyłu kości udowej, łączący dwa krętarze
          3.5.1  Guzek czworoboczny (quadrate tubercle; tuberculum quadratum)  

– miejsce przyczepu końcowego mięśnia czworobocznego uda
   • 3.6   Kresa grzebieniowa (pectineal line; linea pectinea)  

– miejsce przyczepu końcowego mięśnia grzebieniowego
        – znajduje się poniżej krętarza mniejszego
   • 3.7   Guzowatość pośladkowa (gluteal tuberosity; tuberositas glutea)  

– miejsce przyczepu końcowego mięśnia pośladkowego wielkiego 
        – znajduje się poniżej krętarza większego
     3.8   Kresa chropawa (linea aspera)  

– miejsce przyczepu wielu mięśni uda oraz przegród międzymięśniowych
        • 3.8.1  Warga przyśrodkowa (medial lip; labium mediale)  

– przyczep przegrody międzymięśniowej przyśrodkowej uda
             –  miejsce przyczepu początkowego m. obszernego przyśrodkowego  

i miejsce przyczepu końcowego m. przywodziciela długiego,  
m. przywodziciela krótkiego i m. przywodziciela wielkiego

        • 3.8.2  Warga boczna (lateral lip; labium laterale)  
– przyczep przegrody międzymięśniowej bocznej uda

             –  miejsce przyczepu początkowego głowy krótkiej mięśnia  
dwugłowego uda i mięśnia obszernego bocznego

   • 3.9   Kresa nadkłykciowa boczna  
(lateral supracondylar line; linea supracondylaris lateralis)  
– miejsce przyczepu początkowego mięśnia podeszwowego

   • 3.10  Kresa nadkłykciowa przyśrodkowa  
(medial supracondylar line; linea supracondylaris medialis)

   • 3.11  Powierzchnia podkolanowa (popliteal surface; facies poplitea)  
– dno dołu podkolanowego

• 4  Kłykcie kości udowej (condyles of femur; condyli femoris)  
– koniec dalszy kości udowej

   – powierzchnie stawowe do połączenia z kością piszczelową
   • 4.1 Kłykieć przyśrodkowy (medial condyle; condylus medialis femoris)
       • 4.1.1  Nadkłykieć przyśrodkowy (medial epicondyle; epicondylus  

medialis) – przyczep więzadła pobocznego piszczelowego
            –  miejsce przyczepu początkowego głowy bocznej  

mięśnia brzuchatego łydki 
         4.1.2  Guzek przywodziciela (adductor tubercle; tuberculum adductorium) – miejsce przyczepu  

 końcowego części włókien prostujących mięśnia przywodziciela wielkiego
   • 4.2 Kłykieć boczny (lateral condyle; condylus lateralis femoris) 
       • 4.2.1  Nadkłykieć boczny (lateral epicondyle; epicondylus lateralis)  

– przyczep więzadła pobocznego strzałkowego
            – przyczep początkowy głowy przyśrodkowej mięśnia brzuchatego łydki
         4.2.2  Bruzda podkolanowa (groove for popliteus; sulcus popliteus)  

– miejsce przyczepu początkowego mięśnia podkolanowego
   • 4.3  Kresa międzykłykciowa (intercondylar line; linea intercondylaris)  

– przyczep więzadła podkolanowego skośnego
   • 4.4  Dół międzykłykciowy (intercondylar fossa; fossa intercondylaris)  

– przyczep więzadeł krzyżowych stawu kolanowego
   • 4.5  Powierzchnia rzepkowa (patellar surface; facies patellaris)  

– powierzchnia przednia do połączenia z rzepką
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2

Kość piszczelowa jest kością o funkcji strukturalnej, tworzącą podudzie. Należy do kości długich. Koniec dalszy kości 
piszczelowej tworzy kostkę przyśrodkową. Ponieważ brzeg przedni i powierzchnia przyśrodkowa nie są pokryte przez 
mięśnie, są wyczuwalne w badaniu palpacyjnym na całym przebiegu.

Rzepka jest trzeszczką znajdującą się w ścięgnie mięśnia czworogłowego uda. Jest elementem składowym stawu kolanowego.

Rzepka (patella; patella)

Kość piszczelowa (tibia; tibia)6.4

6.3

Kość piszczelowa lewa i prawa, widok od przodu

Rzepka prawa, widok od przodu i od tyłu

Kość piszczelowa lewa i prawa, widok od tyłu

1

1.1
1.2

2.2

2.3

2.6

1.6

2.7
2.8

1.2

1.3

1.4

3.1.2

3.3

2

3

1

1.5

2

2.5

2.1

2.7

2.8

2.6

2.4

3

3.1

3.1

3.23.1.1

1
1

2 2

3
4

• 1 Kłykcie kości piszczelowej (condyles of tibia; condyli tibiae) – tworzą poszerzony koniec bliższy
   – kość piszczelowa posiada dwa kłykcie: kłykieć przyśrodkowy i kłykieć boczny
   –  mięsień krawiecki, mięsień smukły, mięsień półścięgnisty przyczepiają się do  

kłykcia przyśrodkowego wspólnym ścięgnem, jako gęsia stopka (pes anserinus)
   • 1.1 Powierzchnia stawowa górna (superior articular surface; facies articularis superior)
       – powierzchnia stawowa do połączenia z kłykciami udowymi
   • 1.2 Wyniosłość międzykłykciowa (intercondylar eminence; eminentia intercondylaris) 
       – wyniosłość znajdująca się pośrodku powierzchni stawowej górnej
       – obejmuje guzek przyśrodkowy i guzek boczny
   • 1.3 Pole międzykłykciowe przednie (anterior intercondylar area; area intercondylaris anterior)
       – przyczep więzadła krzyżowego przedniego i łąkotek
   • 1.4 Pole międzykłykciowe tylne (posterior intercondylar area; area intercondylaris posterior)
       – przyczep więzadła krzyżowego tylnego i łąkotek
   • 1.5 Powierzchnia stawowa strzałkowa (fibular articular facet; facies articularis fibularis)
       – łączy się z głową strzałki
     1.6  Guzowatość pasma biodrowo-piszczelowego  

(tuberosity for iliotibial tract; tuberositas tractus iliotibialis)
       – mała wyniosłość, przyczep pasma biodrowo-piszczelowego
• 2 Trzon piszczeli (shaft; corpus tibiae)
   • 2.1 Kresa mięśnia płaszczkowatego (soleal line; linea musculi solei)
       – przyczep początkowy mięśnia płaszczkowatego
   • 2.2 Guzowatość piszczelowa (tibial tuberosity; tuberositas tibiae)
       – miejsce przyczepu końcowego mięśnia czworogłowego uda (jako więzadło rzepki)
   Powierzchnie:
   • 2.3 Powierzchnia przyśrodkowa (medial surface; facies medialis)
       – jest wyczuwalna palpacyjnie, ponieważ nie pokrywają jej mięśnie
   • 2.4 Powierzchnia boczna (lateral surface; facies lateralis)
   • 2.5 Powierzchnia tylna (posterior surface; facies posterior)
   Brzegi:
   • 2.6 Brzeg przedni (anterior border; margo anterior)
       – jest wyczuwalny palpacyjnie, ponieważ nie pokrywają go mięśnie
   • 2.7 Brzeg międzykostny (interosseous border; margo interosseus)
       – przyczep błony międzykostnej goleni
   • 2.8 Brzeg przyśrodkowy (medial border; margo medialis)
• 3 Brzeg dalszy
   • 3.1  Kostka przyśrodkowa (medial malleolus; malleolus medialis)  

– powierzchnia przyśrodkowa kostki
       • 3.1.1 Bruzda kostkowa (malleolar groove; sulcus malleolaris)
            – tworzy razem z troczkiem zginaczy kanał kostki
            –  przechodzą przez nią ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego  

i mięśnia zginacza długiego palców 
       • 3.1.2  Powierzchnia stawowa kostki przyśrodkowej  

(articular facet; facies articularis malleoli medialis)
            – łączy się z kością skokową
   • 3.2  Wcięcie strzałkowe (fibular notch; incisura fibularis)  

– tworzy część więzozrostu piszczelowo-strzałkowego
   • 3.3 Powierzchnia stawowa dolna (inferior articular surface; facies articularis inferior) 
       – łączy się stawowo z bloczkiem kości skokowej

• 1 Podstawa rzepki (base of patella; basis patellae) – szeroka część bliższa
• 2 Wierzchołek rzepki (apex of patella; apex patellae) – ostry koniec dalszy
• 3 Powierzchnia stawowa (articular surface; facies articularis) – powierzchnia tylna
   – wyróżniamy na niej powierzchnię stawową boczną i przyśrodkową
   – powierzchnia stawowa przyśrodkowa jest mniejsza niż powierzchnia stawowa boczna
• 4 Powierzchnia przednia (anterior surface; facies anterior) – pofałdowana powierzchnia przednia
   – zawiera część ścięgna mięśnia czworogłowego uda
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Połączenia kościPołączenia kończyny górnej 
(joints of upper limb; juncturae membri superioris)

5

Staw mostkowo-obojczykowy jest stawem złożonym, w którym możliwe są jedynie 
znacznie ograniczone ruchy. Współpracuje on z innymi stawami obręczy kończyny górnej.

Większość połączeń kończyny górnej stanowią połączenia maziowe. Kość promieniowa 
i kość łokciowa są połączone ze sobą także przez włóknistą błonę międzykostną.

Staw barkowo-obojczykowy jest stawem prostym płaskim, w którym możliwe są tylko 
ruchy w ograniczonym zakresie. Może zawierać krążek stawowy. Razem z innymi sta-
wami obręczy kończyny górnej bierze udział w poruszaniu kończyną górną.

  1 Rodzaj: złożony
  2 Kształt: kulisty wolny
• 3  Główka stawowa: powierzchnia stawowa  

 mostkowa obojczyka
• 4 Panewka stawowa: wcięcie obojczykowe mostka
  5  Torebka stawowa: przyczepia się do obwodów  

 powierzchni stawowych
  6 Więzadła:
  • 6.1  Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne  

(anterior and posterior sternoclavicular ligament;  
ligamentum sternoclaviculare anterius et posterius)

      – łączą się z torebką stawową odpowiednio: do przodu i do tyłu od niej
  • 6.2 Więzadło międzyobojczykowe (interclavicular ligament; ligamentum interclaviculare) 
      – łączy dwa obojczyki od tyłu
  • 6.3 Więzadło żebrowo-obojczykowe (costoclavicular ligament; ligamentum costoclaviculare)
      – łączy obojczyk z chrząstką pierwszego żebra
• 7 Składniki dodatkowe: krążek stawowy
  8 Ruchy: znacznie ograniczone we wszystkich kierunkach

  1 Rodzaj: prosty
  2 Kształt: płaski
  3 Powierzchnie stawowe:
   • 3.1  Powierzchnia stawowa obojczykowa wyrostka barkowego łopatki  

(clavicular facet of acromion;  
facies articularis clavicularis acromii)

   • 3.2  Powierzchnia stawowa barkowa obojczyka  
(acromial facet of clavicle;  
facies articularis acromialis claviculae)

• 4 Torebka stawowa: mocna, przytwierdzona do obwodu stawowego 
  5 Składniki dodatkowe: krążek stawowy, jest obecny u 50% populacji
  6 Więzadła: 
     6.1  Więzadło barkowo-obojczykowe (acromioclavicular  

ligament; ligamentum acromioclaviculare)
       – wzmacnia część górną stawu
   • 6.2  Więzadło kruczo-barkowe (coraco-acromial ligament;  

ligamentum coracoacromiale)
       – ogranicza odwodzenie ramienia powyżej 90° 
     6.3  Więzadło kruczo-obojczykowe (coracoclavicular ligament;  

ligamentum coracoclaviculare)
       – ogranicza ruchy łopatki, składa się z dwóch części 
       • 6.3.1  Więzadło czworoboczne  

(trapezoid ligament; ligamentum trapezoideum)
       • 6.3.2  Więzadło stożkowate  

(conoid ligament; ligamentum conoideum) 
  7 Ruchy: znacznie ograniczone we wszystkich kierunkach

5.2 Staw barkowo-obojczykowy 
(acromioclavicular joint; articulatio acromioclavicularis)

5.1 Staw mostkowo-obojczykowy 
(sternoclavicular joint; articulatio sternoclavicularis)

Uwagi kliniczne
Gwałtowne uderzenia przenoszone 
z kończyny górnej prowadzą częściej 
do złamania obojczyka niż do prze-
mieszczenia stawu mostkowo-oboj-
czykowego z powodu jego mocnej 
torebki stawowej i więzadeł.

Z powodu małej panewki stawo-
wej i dużej główki stawowej staw 
ramienny ulega częstym zwichnię-
ciom. Zwichnięcie przednie stawu 
ramiennego jest najczęstszym ro-
dzajem zwichnięć stawu ramien-
nego, występującym w ponad 90% 
przypadków.

Zespół bolesnego barku jest zapa-
leniem ścięgien mięśni pierścienia 
rotatorów, typowo powodowanym 
przez przeciążenie tych mięśni. Ścię-
gna, które dotknął proces zapalny, 
ulegają obrzękowi, co powoduje 
bolesność podczas ruchów stawu 
ramiennego.

Uszkodzenie typu SLAP (superior 
labral tear from anterior to poste-
rior) jest uszkodzeniem górnej części 
obrąbka stawowego łopatki w pobli-
żu przyczepu końcowego głowy dłu-
giej mięśnia dwugłowego ramienia.

Sklepienie kości ramiennej to łuk 
włóknisty znajdujący się nad sta-
wem ramiennym i ukształtowany 
przez więzadło kruczo-barkowe. Od-
wodzenie ramienia większe niż 90° 
jest ograniczone przez guzek więk-
szy, który jest zatrzymywany przez 
sklepienie kości ramiennej. Ramię 
może być wówczas bardziej odwie-
dzione przy równoczesnej rotacji 
zewnętrznej łopatki.

Bark to termin obejmujący jedno-
cześnie:
1 Staw ramienny
2 Staw barkowo-obojczykowy
3 Staw mostkowo-obojczykowy
4 Czynnościowe połączenie między 
łopatką a klatką piersiową („staw 
łopatkowo-piersiowy”)
Ruchy w tych czterech połączeniach 
ułatwiają ruchy barku.

Otwór Weitbrechta (foramen of 
Weitbrecht; foramen ovale Weit-
brechti) jest jednym z dwóch sła-
bych punktów w obrębie torebki 
stawu ramiennego. Znajduje się 
pomiędzy więzadłem obrąbkowo-
-ramiennym górnym a środkowym.

Unaczynienie stawu ramiennego 
pochodzi głównie od tętnicy okala-
jącej ramię tylnej. 
Unerwienie stawu ramiennego po-
chodzi od nerwu nadłopatkowego.

Pozycja neutralna stawu mostko-
wo-obojczykowego odpowiada po-
zycji anatomicznej.

• 1  Staw mostkowo-obojczykowy  
(sternoclavicular joint; articulatio sternoclavicularis)

• 2  Staw barkowo-obojczykowy  
(acromioclavicular joint; articulatio acromioclavicularis) 

• 3  Staw ramienny (glenohumeral joint / shoulder joint;  
articulatio humeri/glenohumeralis)

• 4 Staw łokciowy (elbow join; articulatio cubiti)
• 5  Więzozrost promieniowo-łokciowy  

(radio-ulnar syndesmosis; syndesmosis radioulnaris)
• 6  Staw promieniowo-łokciowy dalszy  

(distal radio-ulnar joint; articulatio radioulnaris distalis)
• 7 Staw promieniowo-nadgarstkowy (wrist joint; articulatio radiocarpalis)
• 8 Stawy ręki (joints of hand; articulationes manus)

Prawy bark, 
widok od przedu

3.2
3.1
6.2

1
2

3

6
8

4

5

7

Prawy bark, 
widok od strony bocznej

4

6.2

6.3.1

6.3.2

3

4

7

6.1
6.2

6.3
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3Staw ramienny (shoulder/glenohumeral joint; articulatio humeri/glenohumeralis)5.3

Staw ramienny jest stawem kulistym wolnym z największym zakresem ruchów wśród wszystkich stawów ciała ludzkiego. 
Możliwe są w nim ruchy we wszystkich trzech płaszczyznach. Niezgodność między płytkim dołem stawowym a dużą 
główką stawu skutkuje jego dużą niestabilnością. Jest ona kompensowana przez mięśnie pierścienia rotatorów, których 
przyczepy znajdują się na głowie kości ramiennej, mocno ją utrzymując w dole stawowym łopatki.

  1 Rodzaj: prosty
  2 Kształt: kulisty wolny
• 3 Główka stawowa: głowa kości ramiennej
• 4 Panewka stawowa: wydrążenie stawowe łopatki
• 5 Torebka stawowa: przyczepia się do szyjki łopatki i szyjki anatomicznej kości ramiennej
   • 5.1 Zachyłek pachowy (axillary recess; recessus axillaris)
       – zachyłek dolny torebki stawowej
   • 5.2  Pochewka maziowa międzyguzkowa  

(intertubercular synovial sheath; vagina synovialis intertubercularis)
       – pochewka maziowa ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
  6 Więzadła: 
   • 6.1  Więzadło kruczo-ramienne (coracohumeral ligament; ligamentum coracohumerale)  

– przebiega od wyrostka kruczego łopatki do guzka większego kości ramiennej
   • 6.2  Więzadła obrąbkowo-ramienne (glenohumeral ligaments;  

ligamenta glenohumeralia) – trzy więzadła torebkowe
       – przebiegają przez warstwę włóknistą torebki stawowej
       6.2.1  Więzadło obrąbkowo-ramienne górne (superior glenohumeral ligament;  

ligamentum glenohumerale superius)
       6.2.2  Więzadło obrąbkowo-ramienne środkowe  

(middle glenohumeral ligament;  
ligamentum glenohumerale medium)

       6.2.3  Więzadło obrąbkowo-ramienne dolne  
(inferior glenohumeral ligament;  
ligamentum glenohumerale inferius)

   • 6.3  Więzadło kruczo-barkowe (coraco-acromial ligament;  
ligamentum coracoacromiale) 

       –  znajduje się do góry od połączenia między  
wyrostkiem kruczym a barkowym łopatki

   • 6.4  Więzadło poprzeczne kości ramiennej  
(transverse humeral ligament; ligamentum transversum humeri)

       – przebiega nad guzkiem większym i mniejszym kości ramiennej
       –  wytwarza mostek nad bruzdą międzyguzkową, utrzymując silnie  

w miejscu ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
  7 Niestałe składniki stawu:
   Wewnątrz torebki stawowej:
   • 7.1  Wydrążenie stawowe (glenoid labrum; labrum glenoidale)  

– brzeg chrzęstny, który powiększa jamę stawową
   • 7.2  Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia  

(tendon of long head of biceps brachii; tendo capitis longi musculi bicipitis brachii) 
       –  rozpoczyna się na guzku nadpanewkowym obok obrąbka stawowego  

i przebiega między warstwą włóknistą a maziową torebki stawowej
   Poza torebką stawową:
   • 7.3  Kaletka podnaramienna (subdeltoid bursa; bursa subdeltoidea)  

– znajduje się pod mięśniem naramiennym
   • 7.4  Kaletka podbarkowa (subacromial bursa; bursa subacromialis)  

– znajduje się pod wyrostkiem barkowym łopatki
   • 7.5  Kaletka podścięgnista mięśnia podłopatkowego  

(subtendinous bursa of subscapularis;  
bursa subtendinea musculi subscapularis)

  8 Ruchy: duży zakres ruchu stawu we wszystkich trzech płaszczyznach
   • 8.1  Zgięcie brzuszne: 0–90°, 180° ze współistniejącą rotacją zewnętrzną  

kąta dolnego łopatki aż do 180°
   • 8.2 Zgięcie grzbietowe (prostowanie): 0–50°
   • 8.3  Odwodzenie: 0–90°, ze współistniejącą rotacją zewnętrzną  

kąta dolnego łopatki aż do 180°
   • 8.4 Przywiedzenie (nadmierne przywiedzenie): 0–75°
   • 8.5 Rotacja zewnętrzna: 0–90°
   • 8.6 Rotacja wewnętrzna: 0–90°
  9 Pozycja neutralna: lekkie zgięcie i odwiedzenie 45°

–  pierścień rotatorów to grupa czterech mięśni, które przyczepiają się  
do guzka większego i mniejszego kości ramiennej

– stabilizują staw ramienny i pomagają w jego rotacji
• 1 Mięsień nadgrzebieniowy (supraspinatus; musculus supraspinatus)
   – przyczepia się do powierzchni stawowej górnej guzka większego
• 2 Mięsień podgrzebieniowy (infraspinatus; musculus infraspinatus)
   – przyczepia się do powierzchni stawowej środkowej guzka większego
• 3 Mięsień obły mniejszy (teres minor; musculus teres minor)
   – przyczepia się do powierzchni stawowej dolnej guzka większego
• 4  Mięsień podłopatkowy (subscapularis; musculus subscapularis)  

– przyczepia się do guzka mniejszego

Pierścień rotatorów

Prawy bark,
widok od strony bocznej

Prawy bark, 
widok od przodu

Prawy bark, widok od przodu Prawy bark z częściowo otwartą 
torebką stawową, 

widok skośny od strony lewej

3

5

5

5.2

7.4
7.36.1

6.2

5.1
5.17.2

6.4

6.3

6.3
7.4

4

7.57.1

5.2

5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

4

Prawy bark,
widok od strony

bocznej

3

2

1

4

Mięśnie przyczepiające się 
do łopatki, widok od przodu i od tyłu

4

1

3

2
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Układ pokarmowy

Żołądek jest najszerszą częścią przewodu pokarmowego. Jest położony we-
wnątrzotrzewnowo, powyżej okrężnicy poprzecznej, pod lewą kopułą przepony. 
Na prawo rozciąga się do nadbrzusza środkowego. Jego objętość wynosi ok. 1 l, lecz 
w związku z możliwością jego rozciągania może wzrosnąć do 2–3 l. Kształt żołądka zmie-
nia się na skutek jego wypełnienia treścią pokarmową i aktywności warstwy mięśniowej 
ściany. Jego unaczynienie pochodzi z pnia trzewnego.

Żołądek (stomach; gaster)5

Stomachus jest grecką nazwą żołąd-
ka, a ventriculus – łacińską. 

Funkcjonalnie żołądek można po-
dzielić na:
Część trawienną (digestive part; 
pars digestoria) – dno i trzon żołąd-
ka.
Część odprowadzającą (evacu-
ating part; pars egestoria) – część 
odźwiernikowa żołądka.

Przedskurcze występują po wypeł-
nieniu żołądka pokarmem. 
Fale perystaltyczne umożliwiają 
mieszanie i przemieszczanie treści 
żołądkowej.
Skurcze odźwiernika umożliwiają 
przemieszczanie treści pokarmowej 
do dwunastnicy przy braku skurczu 
zwieracza odźwiernika. 

Pepsynogen, gastryna, czynnik we-
wnętrzny Castle’a (konieczny do 
wchłaniania witaminy B12) i kwas 
solny są wytwarzane w żołądku.

Aktywacja układu przywspółczul-
nego pobudza ruchy perystaltyczne 
i produkcję kwasu solnego. 
Unerwienie współczulne wywołuje 
efekt dokładnie odwrotny. Na sku-
tek jego pobudzenia kurczy się zwie-
racz odźwiernika. 

Pamiętaj:
Tętnice o krótkich nazwach (tętnice 
żołądkowe) przebiegają wzdłuż krzy-
wizny mniejszej żołądka.
Tętnice o długich nazwach (tętni- 
ce żołądkowo-dwunastnicze) prze-
biegają wzdłuż krzywizny większej 
żołądka.

Struktury

Sąsiedztwo

Uwagi kliniczne
Przerostowe zwężenie odźwiernika 
(pylorostenosis) jest wadą wrodzoną 
spowodowaną przerostem zwiera-
cza odźwiernika i objawia się klinicz-
ne chlustającymi wymiotami. 

Achalazja przełyku polega na pato-
logicznym zwężeniu jego dystalnej 
części spowodowanym brakiem 
występowania zwojów Auerbacha. 
Przekłada się to na brak fali perystal-
tycznej i relaksacji dolnego zwiera-
cza przełyku. 

Węzeł Virchowa (Virchowa-Troisie-
ra) – węzeł chłonny nadobojczyko-
wy lewy ulegający powiększeniu 
w wyniku powstawania w nim prze-
rzutów raka żołądka. 

Wrzody żołądka powstają w miej-
scach o słabszym ukrwieniu, np. 
anastomoz tętniczych krzywizn 
mniejszej i większej żołądka.

Powierzchnie i krzywizny żołądka

5

8
8.1

7

Sąsiedztwo tylnej  
ściany żoładka

5
1

2
3

4

6

Części żołądka

1

3

2.2

2
2.1

4.1
4.2

4.34.4

Sąsiedztwo przedniej  
ściany żołądka

2

3

1

Powierzchnie
• 5  Ściana przednia (anterior wall; paries anterior)  

– sąsiaduje z przeponą, wątrobą i przednią ścianą brzucha
  6  Ściana tylna (posterior wall; paries posterior)  

– sąsiaduje m.in. z torbą sieciową
Krzywizny
• 7  Krzywizna większa (greater curvature; curvatura major)  

– lewa, dłuższa, wypukła krzywizna żołądka
• 8  Krzywizna mniejsza (lesser curvature; curvatura minor)  

– prawa, krótsza, wklęsła krzywizna
   • 8.1  Wcięcie kątowe (angular notch; incisura angularis)  

–  zagłębienie krzywizny mniejszej pomiędzy trzonem 
a częścią odźwiernikową

Ściana przednia żołądka:
• 1  Przepona – powierzchnia przeponowa  

(diaphragmatic surface; facies diaphragmatica)
• 2  Wątroba – powierzchnia wątrobowa  

(hepatic surface; facies hepatica)
• 3  Przednia ściana brzucha – powierzchnia wolna  

(free surface; facies libera)
Tylna ściana żołądka sąsiaduje z torbą sieciową oraz z:
• 1 Przeponą
• 2 Lewą nerką – przez torbę sieciową
• 3 Lewym nadnerczem – przez torbę sieciową
• 4 Trzustką – przez torbę sieciową
• 5 Śledzioną
• 6 Okrężnicą poprzeczną

Części żołądka
• 1 Dno (fundus) – część górna, położona pod przeponą
• 2 Wpust / część wpustowa (cardia / cardial part; cardia / pars cardiaca) 
  – część położona między przełykiem a trzonem żołądka
   • 2.1  Ujście wpustowe (cardiac orifice; ostium cardiacum)  

– ujście przełyku do żołądka (na poziomie kręgu ThXI)
   • 2.2  Wcięcie wpustowe (cardial notch, incisura cardialis)  

– wcięcie pomiędzy przełykiem i dnem żołądka
• 3  Trzon żołądka (body of stomach; corpus ventriculare / gastricum)  

– największa część żołądka [do właściwego trzonu nie zalicza się  
wpustu – przyp. tłum.]

   3.1  Kanał żołądka (gastric canal; canalis gastricus)  
– kanał położony wzdłuż krzywizny mniejszej żołądka

  4 Część odźwiernikowa (pyloric part; pars pylorica)
   –  pozioma lub nieco uniesiona część żołądka między  

wcięciem kątowym a końcem odźwiernika
   • 4.1  Jama odźwiernikowa (pyloric antrum;  

antrum pyloricum)
       –  początek części odźwiernikowej  

na wysokości wcięcia kątowego
   • 4.2  Kanał odźwiernikowy  

(pyloric canal; canalis pyloricus)
       – 2–3 cm końcowy odcinek części odźwiernikowej
   • 4.3  Odźwiernik (pylorus)  

– część żołądka na pograniczu z dwunastnicą
   • 4.4  Ujście odźwiernikowe (pyloric orifice; ostium pyloricum)  

– przestrzeń wewnątrz odźwiernika na granicy z dwunastnicą
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5Żołądek (stomach; gaster)5

Histologia

Unaczynienie

Unerwienie

Umocowanie
Zdwojenia otrzewnej, nazywane więzadłami, rozciągają się z przydanki żołądka w kierunku sąsiednich narządów. W ich luźnej tkance łącznej 
znajdują się naczynia krwionośne i chłonne, węzły chłonne oraz nerwy.
1  Więzadło wątrobowo-żołądkowe (hepatogastric ligament; ligamentum hepatogastricum)  

– rozciąga się między krzywizną mniejszą żołądka a wątrobą  
– część sieci mniejszej

2  Więzadło żołądkowo-śledzionowe (gastrosplenic ligament; ligamentum gastrosplenicum)  
– przebiega między krzywizną większą żołądka a śledzioną

3 Więzadło żołądkowo-przeponowe (gastrophrenic ligament; ligamentum gastrophrenicum) – łączy krzywiznę większą żołądka z przeponą
4  Więzadło żołądkowo-okrężnicze (gastrocolic ligament; ligamentum gastrocolicum)  

– rozciąga się między krzywizną większą żołądka a okrężnicą poprzeczną  
– część sieci większej 

Układ przywspółczulny: nerwy błędne (pnie błędne przedni i tylny)
Układ współczulny: włókna splotu trzewnego oplatające tętnice wnikające do ścian żołądka
Unerwienie czuciowe: włókna przywspółczulne (ucisk, ciepło, zimno), współczulne (ból)

Unaczynienie tętnicze: pień trzewny
Anastomoza wzdłuż krzywizny mniejszej żołądka:
• 1 Tętnica żołądkową lewa (gałąź pnia trzewnego) 
• 2 Tętnica żołądkowa prawa (najczęściej gałąź tętnicy wątrobowej właściwej)
Anastomoza wzdłuż krzywizny większej żołądka:
• 3 Tętnica żołądkowo-sieciowa lewa (od tętnicy śledzionowej)
• 4 Tętnica żołądkowo-sieciowa prawa (gałąź tętnicy żołądkowo-dwunastniczej)
Pozostałe:
• 5 Tętnice żołądkowe krótkie (od tętnicy śledzionowej)
Odpływ krwi żylnej: żyła wrotna – żyły: żołądkowe lewa i prawa, żołądkowo-sieciowe lewa i prawa, żołądkowe krótkie
 – ważne połączenie wrotno-układowe jest utworzone przez anastomozy żył wpustu i przełyku
 – krew z przedniej powierzchni odźwiernika spływa do żyły przedodźwiernikowej, żołądkowej prawej lub bezpośrednio do żyły wrotnej
Odpływ chłonki: węzły chłonne trzewne (z nich przewodem piersiowym) oraz do węzłów chłonnych nadobojczykowych lewych
 – trzon żołądka – węzły chłonne żołądkowe lewe i prawe oraz żołądkowo-sieciowe lewe i prawe
 – dno: węzły chłonne trzustkowo-śledzionowe, odźwiernik: węzły chłonne odźwiernikowe

Budowa ściany żołądka

1.11.2

3.1

3.2

3.2.1

3.3

Unaczynienie żołądka

3

4

2

1

5

1 Błona śluzowa – nabłonek jednowarstwowy walcowaty 
 • 1.1 Fałdy żołądkowe (gastric folds; plicae gastricae) – fałdy przeważnie podłużne
     – przebiegają głównie wzdłuż krzywizn
 • 1.2 Bruzda ślinowa Waldeyera (salivary sulcus; sulcus salivarius) 
     – podłużne fałdy występujące wzdłuż krzywizny mniejszej żołądka
     – płynna treść pokarmowa może nią spływać z wpustu do odźwiernika
   1.3  Dołeczki żołądkowe (gastric pits; foveolae gastricae)  

–  ujścia gruczołów żołądkowych, położonych  
w blaszce właściwej błony śluzowej

   1.4  Pólka żołądkowe (gastric areas; areae gastricae)  
– błona śluzowa między dołeczkami żołądkowymi

2 Błona podśluzowa (submucosa; tela submucosa)
3 Błona mięśniowa (muscular layer; tunica muscularis)
 –  poza warstwami podłużną i okrężną zbudowana jest z dodatkowej,  

najgłębszej warstwy skośnej
 • 3.1  Włókna skośne (oblique fibres; fibrae obliquae)  

– najgłębsza warstwa
     – biegną z okolicy wpustu w kierunku krzywizny większej żołądka
     – ich skurcze uczestniczą w zamykaniu wpustu
 • 3.2 Warstwa okrężna (circular layer; stratum circulare) – najszersza, środkowa warstwa
     • 3.2.1 Zwieracz odźwiernika (pyloric sphincter; m. sphincter pylori) 
          – mięsień gładki o okrężnym przebiegu zamykający odźwiernik
 • 3.3  Warstwa podłużna (longitudinal layer; stratum longitudinale)  

– warstwa zewnętrzna 
     – uczestniczy w zamykaniu wpustu 
     – jest przedłużeniem warstwy podłużnej błony mięśniowej przełyku
4 Błona surowicza (serosa; tunica serosa) – otrzewna trzewna
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Układ oddechowyKrtań (larynx; larynx)6

Ograniczenia wejścia do krtani
• 1 Nagłośnia (epiglottis) – przednie
• 2  Fałd nalewkowo-nagłośniowy (aryepiglottic fold;  

plica aryepiglottica) – boczne
• 3  Guzek klinowaty (cuneiform tubercle;  

tuberculum cuneiforme) – boczne
• 4  Guzek rożkowaty (corniculate tubercle;  

tuberculum corniculatum) – boczne
• 5  Wcięcie międzynalewkowe (interarytenoid notch;  

incisura interarytenoidea) – ku tyłowi
Inne struktury
• 6 Fałdy przedsionkowe (vestibular folds; plicae vestibulares)
• 7 Fałdy głosowe (vocal folds; plicae vocales)
• 8 Szpara głośni (rima glottis)

Krtań jest położona pomiędzy częścią krtaniową gardła a tchawicą. Jej szkielet utwo-
rzony jest przez chrząstki połączone więzadłami i stawami. Krtań pokryta jest od we-
wnątrz błoną śluzową, a od zewnątrz przydanką. Uczestniczy w oddychaniu i formo-
waniu dźwięku.

Jama krtani (laryngeal cavity; cavitas laryngis)

Widok struktur krtani podczas laryngoskopii

• 1 Wejście do krtani (laryngeal inlet; aditus laryngis) – granica krtani i części krtaniowej gardła
• 2  Przedsionek krtani (laryngeal vestibule; vestibulum laryngis) – przestrzeń pomiędzy wejściem  

 do krtani a fałdami przedsionkowymi
• 3 Fałdy przedsionkowe (vestibular folds; plicae vestibulares)
   – parzyste
   • 3.1  Więzadła przedsionkowe (vestibular ligaments;  

ligamenta vestibularia)  
– więzadła tworzące fałdy przedsionkowe

   • 3.2  Szpara przedsionka (rima vestibuli)  
– przestrzeń pomiędzy fałdami przedsionkowymi

• 4  Jama pośrednia krtani (intermediate laryngeal cavity;  
cavum laryngis intermedium)  
– między fałdami przedsionkowymi a głosowymi

   •  4.1 Kieszonka krtaniowa (laryngeal ventricle;  
ventriculus laryngis)  
– boczny zachyłek jamy pośredniej krtani

• 5  Fałdy głosowe (vocal folds; plicae vocales) – parzyste fałdy  
między chrząstkami tarczowatą i nalewkowatą

   • 5.1  Więzadła głosowe (vocal ligaments; ligamenta vocalia)  
– najbardziej przyśrodkowa część fałdów głosowych

   • 5.2  Szpara głośni (rima glottis)  
– przestrzeń między więzadłami głosowymi

• 6  Jama podgłośniowa (infraglottic cavity; cavitas infraglottica)  
– poniżej fałdów głosowych

1 Nabłonek oddechowy – nabłonek wielorzędowy migawkowy
 – w warunkach prawidłowych błona śluzowa jest gładka i różowa
2 Nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący – bielsza błona śluzowa fałdów
3 Nabłonek walcowaty – pomiędzy górnym i dolnym końcem powierzchni górnej nagłośni

• 1 Przednio-bocznie: tarczyca
  2  Bocznie: tętnice szyjne wspólne, żyły szyjne wewnętrzne,  

 nerwy błędne
• 3 Ku górze: kość gnykowa
• 4 Ku dołowi: tchawica
  5 Ku przodowi: blaszka przedtchawicza powięzi szyi
  6 Ku tyłowi: gardło i przełyk

Sąsiedztwo

Histologia

Chrząstka pierścieniowata (crico-
id cartilage; cartilago cricoidea) 
zawdzięcza swą nazwę greckiemu 
krikoeides – w kształcie pierścienia.

Chrząstka ziarnowata jest chrząstką 
trzeszczkowatą położoną w więzadle 
tarczowo-gnykowym bocznym. 

Receptory smaku znajdują się rów-
nież w krtani – w błonie śluzowej, 
na górnej powierzchni nagłośni i fał-
dów nalewkowo-nagłośniowych. 

Pętla Galena jest połączeniem gałę-
zi wewnętrznej nerwu krtaniowego 
górnego z nerwem krtaniowym dol-
nym. Znajduje się w zachyłku grusz-
kowatym. 

Szpara głośni jest najwęższą częścią 
jamy krtani u dorosłych. U dzieci jest 
szersza i porównywalna z szeroko-
ścią jamy podgłośniowej. 

W szparze głośni można wyróżnić 
następujące części: 
międzybłoniastą  
– między fałdami głosowymi 
międzychrząstkową  
–  między wyrostkami głosowymi 

chrząstek nalewkowatych

Głos zmienia się (mutacja) u męż-
czyzn w wyniku podwyższonego 
stężenia testosteronu, który powo-
duje gwałtowny wzrost fałdów gło-
sowych.

Uwagi kliniczne
Wejście do krtani i szpara głośni 
są wąskimi strukturami, w których 
może utknąć ciało obce (zadławie-
nie).

Odruchowy skurcz krtani może 
zostać wywołany podrażnieniem 
mięśni zwężających szparę głośni, 
w wyniku urazu, aspiracji ciała obce-
go, zapalenia, reakcji uczuleniowej.

Laryngoskopia jest badaniem endo-
skopowym jamy krtani.

Konikotomia polega na nakłuciu lub 
nacięciu więzadła pierścienno-tar-
czowego i stożka sprężystego. 

Konikotomia może zostać wykona-
na przy użyciu igły lub wenflonu. 

Konikotomia jest zabiegiem ratują-
cym życie.

Wygląd krtani podczas laryngoskopii

1

2

3
4

5

6

7

8

Przekrój krtani w płaszczyźnie  
czołowej, widok tylny

1

2

3

4
4.1

5

6

3.1

3.2

5.1

5.2

Sąsiedztwo krtani

1

2

4

3
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6Krtań (larynx; larynx)6

Unaczynienie

Unerwienie

Tętnicze: 
• 1  Tętnica krtaniowa górna (superior laryngeal artery; arteria laryngea superior)  

– tętnica tarczowa górna (tętnica szyjna zewnętrzna) 
• 2  Tętnica krtaniowa dolna (inferior laryngeal artery; arteria laryngea inferior)  

– tętnica tarczowa dolna
Odpływ krwi żylnej:
• 3 Żyły tarczowe górne i dolne – żyła szyjna wewnętrzna
• 4 Żyła tarczowa najniższa (nieparzysta) – żyła ramienno-głowowa lewa
Odpływ chłonki:
– węzły chłonne szyjne głębokie i okołotchawicze

Unerwienie czuciowe: nerw błędny
• 5  Nerw krtaniowy górny – jego gałąź wewnętrzna unerwia błonę śluzową  

 przedsionka krtani i kieszonki krtaniowej
• 6 Nerw krtaniowy dolny – unerwia jamę podgłośniową
Unerwienie ruchowe: nerw błędny
• 5 Nerw krtaniowy górny – jego gałąź zewnętrzna unerwia mięsień pierścienno-tarczowy
• 6 Nerw krtaniowy wsteczny – unerwia wszystkie pozostałe mięśnie krtani
Unerwienie przywspółczulne: nerw błędny
Unerwienie współczulne: włókna zwoju szyjnego górnego

Chrząstki

• 1  Chrząstka tarczowata (thyroid cartilage; cartilago thyroidea)  
– nieparzysta

   • 1.1  Płytka prawa i lewa (right and left lamina;  
lamina dextra et sinistra)

   • 1.2 Kresa skośna (oblique line; linea obliqua)
   • 1.3  Wyniosłość krtaniowa (laryngeal prominence;  

prominentia laryngea) 
   • 1.4  Wcięcie tarczowe górne i dolne (superior and inferior  

thyroid notch; incisura thyroidea superior et inferior)
   • 1.5  Rogi górne i dolne (superior and inferior horns;  

cornua superiora et inferiora)
       1.5.1  Powierzchnia stawowa pierścieniowa (cricoid articular  

surface; facies articularis cricoidea) – na rogach dolnych
• 2  Chrząstka pierścieniowata (cricoid cartilage; cartilago cricoidea)  

– nieparzysta, jedyna spośród chrząstek krtani w pełni zamknięta
   • 2.1  Płytka chrząstki pierścieniowatej (lamina of cricoid  

 cartilage; lamina cartilaginis cricoideae) – część tylna 
       • 2.1.1  Powierzchnia stawowa tarczowa  

(thyroid articular surface; facies articularis thyroidea)  
– boczny brzeg płytki

       • 2.1.2  Powierzchnia stawowa nalewkowa (arytenoid  
articular surface; facies articularis arytenoidea)  
– brzeg górny płytki 

   • 2.2  Łuk chrząstki pierścieniowatej (arch of cricoid cartilage;  
arcus cartilaginis cricoideae) – część przednia

• 3 Chrząstka nalewkowata (arytenoid cartilage; cartilago arytenoidea) – parzysta
   • 3.1  Wierzchołek chrząstki nalewkowatej (apex of arytenoid cartilage;  

apex cartilaginis arytenoideae) – najwyższy punkt chrząstki
     3.2  Podstawa chrząstki nalewkowatej (base of arytenoid cartilage,  

basis cartilaginis arytenoideae) – dolna, szeroka część
       • 3.2.1  Wyrostek głosowy (vocal proces; processus vocalis)  

– skierowany ku przodowi
       • 3.2.2  Wyrostek mięśniowy (muscular proces; processus muscularis)  

– skierowany tylno-bocznie
       • 3.2.3  Powierzchnia stawowa pierścieniowa  

(cricoid articular surface; facies articularis cricoidea)
• 4  Chrząstka nagłośniowa (epiglottic cartilage; cartilage epiglottica) – nieparzysta
   • 4.1  Blaszka nagłośni (lamina of epiglottis; lamina epiglottidis)  

[miano spoza TA 2011 – przyp. red.]
   • 4.2  Szypułka nagłośni (stalk of epiglottis; petiolus epiglottidis)  

–  przyczep do powierzchni wewnętrznej  
chrząstki tarczowatej

• 5  Chrząstka rożkowata (corniculate cartilage; cartilago corniculata)  
– parzysta, przyczepiona do wierzchołka chrząstki nalewkowatej

   –  tworzy guzek rożkowaty (corniculate tubercle;  
tuberculum corniculatum)

• 6  Chrząstka klinowata (cuneiform cartilage; cartilago cuneiformis)  
– parzysta

   – położona jest bocznie i ku górze do chrząstki rożkowatej
   – występuje w fałdzie nalewkowo-nagłośniowym
   – tworzy guzek klinowaty

Budowa chrząstki 
nagłośniowej

4.1

4.2

Chrząstki nalewkowate, 
widok przedni

Chrząstki nalewkowate, 
widok skośny-tylny

3.2.3 3.2.1

3.2.1

3.2.2

3.1

3.15 5

Budowa chrząstki 
tarczowatej

Budowa chrząstki 
pierścieniowatej

1.1 1.1

2.1

2.2

2.1.1

2.1.2

1.41.3

1.4

1.5

1.5.1

1.2

Widok przedni 
krtani

Widok boczny  
prawy krtani Widok tylno-boczny 

krtani

2 22

4
4

44

3

5

3

5
6

1

1

1

Unaczynienie i unerwienie krtani
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6

4
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Układ płciowy

Przegroda moszny (septum of scrotum; septum scroti) – przegroda łącznotkankowa,  
 dzieląca mosznę na dwie komory zawierające jądra.
Szew moszny (raphe of scrotum; raphe scroti) – ślad zrostu embrionalnych  
 wałów płciowych widoczny na skórze moszny
Więzadło mosznowe (scrotal ligament; ligamentum scroti) – pozostałość jądrowodu  
 łączącego mosznę z jądrem i najądrzem

Moszna (scrotum; scrotum)2.8

W mosznie znajdują się jądra, najądrza i częściowo nasieniowody. Temperatura w niej 
jest niższa o 2–4°C niż temperatura ciała, co zapewnia optymalne warunki do sperma-
togenezy. Skurcz mięśnia dźwigacza jądra i błony kurczliwej moszny unosi jądra.

Unaczynienie

Unerwienie

Struktury zewnętrzne

Warstwy moszny

Tętnicze:
 – część przednia moszny – gałęzie mosznowe przednie tętnic sromowych zewnętrznych
 – część tylna – gałęzie mosznowe tylne tętnic sromowych wewnętrznych
 – warstwy moszny – tętnica dźwigacza jądra od tętnicy nabrzusznej dolnej 
Odpływ krwi żylnej:
 – żyły mosznowe przednie – do żyły odpiszczelowej
 – żyły mosznowe tylne – do żyły sromowej wewnętrznej
Odpływ chłonki: węzły chłonne pachwinowe powierzchowne

Ruchowe: gałąź płciowa nerwu płciowo-udowego
Czuciowe:
 – przednia 1/3 moszny: nerw biodrowo-pachwinowy, nerw płciowo-udowy
 – tylne 2/3 moszny: nerw sromowy, nerw skórny-tylny uda

Odruch dźwigacza jądra polega 
na pobudzaniu wewnętrznej po-
wierzchni ud, co prowadzi do skur-
czu tego mięśnia. Ramię dośrodko-
we odruchu stanowi gałąź udowa 
nerwu płciowo-udowego, natomiast 
ramię odśrodkowe – gałąź płciowa 
nerwu płciowo-udowego. 

Tętnice ślimakowate (helicine arte-
ries; arteriae helicinae) doprowa-
dzają krew do prącia, uczestnicząc 
w jego wzwodzie. 

Błona biaława ciał jamistych jest 
grubsza od błony ciała gąbczastego. 

Mięsień opuszkowo-gąbczasty kur-
czy się, opróżniając cewkę moczową 
podczas ejakulacji.

Balanos jest grecką nazwą opusz-
ki prącia, natomiast posthe – na-
pletka.

Uwagi kliniczne

Warstwy moszny Warstwy ściany brzucha

1 Skóra Skóra

2 Błona kurczliwa (tunica dartos) Tkanka podskórna

3 Powięź nasienna zewnętrzna Powięź podskórna brzucha

4  Mięsień dźwigacz jądra i jego powięź  
(musculus cremaster, fascia cremasterica)

Powięź powierzchowna brzucha; mm. skośny zewnętrzny, 
skośny wewnętrzny, poprzeczny brzucha

5  Powięź nasienna wewnętrzna  
(fascia spermatica interna)

Powięź poprzeczna brzucha

6 Blaszka ścienna osłonki pochwowej Otrzewna ścienna

7 Blaszka trzewna osłonki pochwowej Otrzewna trzewna

•
•
•
•

•

•
•

Wodniak jądra jest schorzeniem, 
w którym między blaszką ścienną 
i trzewną osłonki pochwowej gro-
madzi się płyn, co objawia się po-
większeniem jądra. Wodniak jądra 
wrodzony jest wynikiem istnienia 
połączenia pomiędzy jamą otrzew-
nej a osłonką pochwową przez 
drożny wyrostek pochwowy. Nabyty 
wodniak jądra może być wynikiem 
procesu zapalnego w mosznie, jed-
nak w większości przypadków przy-
czyna jest nieznana. 

Przepuklina mosznowa jest wyni-
kiem istnienia drożnego połączenia 
między jamą otrzewnej i moszną. 
Mogą w niej uwięznąć pętle jelita 
cienkiego (ryzyko martwicy). 

Węzeł chłonny Cabanasa to eponim 
węzła chłonnego pachwinowego 
powierzchownego górno-przyśrod-
kowego. Powiększa się w stanach 
patologicznych i schorzeniach obej-
mujących skórę penisa. 

W przypadku podejrzenia guza ją-
dra nie wykonuje się jego biopsji, 
ponieważ istnieje ryzyko rozsiania 
komórek nowotworowych na war-
stwy moszny.

Zapalenie żołędzi prącia i napletka 
nazywa się balanophosthitis.

Warstwy moszny, widok przedni

1
2
3
4

5
6
7

• 8 Jama surowicza moszny

Schematyczny przekrój przez warstwy 
moszny i ściany brzucha

1 2
3 4

5

6
7
8
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8

Czuciowe: nerw biodrowo-pachwinowy (skóra nasady prącia), nerw grzbietowy prącia – gałąź nerwu sromowego
Współczulne: gałęzie splotu podbrzusznego dolnego
Przywspółczulne: nerwy trzewne miedniczne

Prącie (penis; penis)2.9

Prącie jest narządem płciowym zewnętrznym spełniającym funkcje kopulacyjną i wydalniczą. Składa się z dwóch ciał 
jamistych i jednego gąbczastego, w którym znajduje się cewka moczowa.

Struktury wewnętrzne

Unaczynienie

Unerwienie

Struktury zewnętrzne

  1 Nasada prącia (root of penis; radix penis) – utworzona z dwóch odnóg
• 2 Odnogi prącia (crura of penis; crura penis) – struktury ciał jamistych
   – stanowią przyczep prącia do gałęzi dolnych kości łonowych 
• 3 Opuszka prącia (bulb of penis; bulbus penis) – rozszerzona tylna część ciała gąbczastego 
• 4 Trzon prącia (body of penis; corpus penis) – część zewnętrzna prącia, składająca się z trzech ciał
   • 4.1  Grzbiet prącia (dorsum of penis; dorsum penis)  

– powierzchnia przednia prącia w pozycji anatomicznej, powierzchnia górna prącia we wzwodzie
   • 4.2  Powierzchnia cewkowa (urethral surface; facies urethralis) – powierzchnia tylna prącia  

 w pozycji anatomicznej, powierzchnia dolna prącia we wzwodzie
   • 4.3  Szew prącia (raphe of penis; raphe penis)  

– podłużne, wyniosłe pasmo skórne na powierzchni cewkowej prącia
   • 4.4  Więzadło procowate prącia (fundiform ligament of penis; ligamentum fundiforme penis)  

– rozpoczyna się bocznie od kresy białej, dzieli się na dwie odnogi obejmujące nasadę prącia
   • 4.5  Więzadło wieszadłowe prącia (suspensory ligament of penis; ligamentum suspensorium penis)  

– przytwierdza grzbiet prącia do spojenia łonowego
• 5  Żołądź prącia (glans penis) – najbardziej odległa część ciała gąbczastego,  

 na której znajduje się ujście zewnętrzne cewki moczowej
   • 5.1  Korona żołędzi (corona glandis penis) – szeroki brzeg żołędzi prącia skierowany do trzonu prącia
   • 5.2 Szyjka żołędzi (collum glandis penis) – bruzda oddzielająca żołądź od trzonu prącia
   • 5.3  Ujście zewnętrzne cewki moczowej męskiej (external orifice of male urethra;  

ostium externum urethrae masculinae)
   • 5.4  Napletek (foreskin / prepuce of penis; preputium penis)  

– odprowadzalny fałd skórny pokrywający żołądź prącia
   • 5.5  Wędzidełko napletka (frenulum of foreskin / prepuce; frenulum  

preputii penis) – przyczep napletka, powierzchnia cewkowa prącia
   • 5.6  Gruczoły napletka prącia / Tysona (preputial glands; glandulae preputiales)  

–  drobne gruczoły łojowe znajdujące się na powierzchni  
wewnętrznej napletka prącia

• 1 Skóra
• 2 Powięź powierzchowna prącia (superficial fascia of penis; fascia penis superficialis) – umożliwia swobodne przesuwanie skóry
• 3 Powięź głęboka prącia Bucka (deep fascia of penis; fascia penis profunda) – pokrywa ciała prącia
• 4 Błona biaława (tunica albuginea) – tkanka łączna otaczająca każde z ciał prącia
• 5 Ciała jamiste prącia (corpora cavernosa penis) – dwa ciała wypełniające się krwią podczas erekcji
   – mięśnie kulszowo-jamiste przyczepiają się do nich
   • 5.1  Beleczki ciał jamistych (trabeculae of corpora cavernosa; trabeculae corpori cavernosi)  

– tkanka łączna i komórki mięśni gładkich w ciałach jamistych
     5.2 Przegroda prącia (septum penis) – blaszka łącznotkankowa rozdzielająca ciała jamiste
• 6  Ciało gąbczaste (corpus spongiosum penis) – nieparzysta struktura położona na powierzchni  

  cewkowej prącia i zawierająca część gąbczastą cewki moczowej męskiej;  
tworzy opuszkę i żołądź prącia oraz współtworzy trzon prącia

Tętnicze: tętnica sromowa wewnętrzna 
•  7 Tętnica grzbietowa prącia – odżywia skórę, napletek i żołądź prącia
•  8 Tętnica głęboka prącia – wewnątrz ciała jamistego, jej gałęziami są tętnice ślimakowate
   9 Tętnica opuszki prącia
• 10  Tętnica cewki moczowej – wewnątrz ciała gąbczastego
Odpływ krwi żylnej
• 11  Żyła grzbietowa powierzchowna prącia – nieparzysta, odprowadza krew do żył sromowych zewnętrznych
• 12   Żyła grzbietowa głęboka prącia – nieparzysta, tworzy splot żylny sromowy Santoriniego,  

 skąd ostatecznie krew spływa do żyły sromowej wewnętrznej i biodrowej wewnętrznej
Odpływ chłonki: węzły chłonne pachwinowe powierzchowne; żołądź prącia: do biodrowych zewnętrznych;  
 ciała jamiste, ciało gąbczaste, cewka moczowa: węzły chłonne biodrowe wewnętrzne

Przekrój prącia w płaszczyźnie
strzałkowej

5.3

5.2

34.2

4.5

4.4

4.1
4

5

Przekrój poprzeczny prącia

12
3

4

6

5

5.1

5.2

11

10

8

7

12

Prącie i miednica, widok dolny

2

3

5.1
5.65.4 4.3

5.5
5
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9Połączenia żyły wrotnej z dopływami żył głównych (porto-kawalne)5.8

W warunkach fizjologicznych krew z żyły wrotnej płynie przez wątrobę i żyły wątrobowe do żyły głównej dolnej, a zespo-
lenia są zamknięte. W nadciśnieniu wrotnym anastomozy powiększają się i udrażniają. Istnieje ryzyko krwawienia z nich.

• 1  Połączenia między żyłami żołądka i przełyku  
– znajdują się w błonie podśluzowej; mogą się powiększać, tworząc żylaki 

   1.1  Żyły przełykowe  
– uchodzą do żyły nieparzystej i nieparzystej krótkiej

• 2  Anastomozy żył odbytniczych – poszerzone tworzą żylaki odbytu
   2.1  Żyła odbytnicza górna  

– uchodzi do żyły krezkowej dolnej (do żyły wrotnej)
   2.2  Żyły odbytnicze środkowe  

– uchodzą do żyły biodrowej wewnętrznej (do żyły głównej dolnej) 
   2.3  Żyły odbytnicze dolne  

– uchodzą do żyły sromowej wewnętrznej (do żyły głównej dolnej)
• 3  Anastomozy pomiędzy żyłami przypępkowymi a podskórnymi  

– ich poszerzenie tworzy tzw. głowę meduzy
   3.1 Żyły piersiowo-nabrzuszne – uchodzą do żyły pachowej
   3.2  Żyły nabrzuszne powierzchowne  

– uchodzą do żyły odpiszczelowej (do żyły udowej)
• 4  Połączenia pomiędzy żyłami przypępkowymi a splotem żylnym pęcherzowym  

–  połączenie zapewniają żyły Burrowa, leżące wzdłuż  
więzadła pępkowego pośrodkowego 

   4.1  Splot żylny pęcherzowy – odprowadza krew do żył biodrowych  
 wewnętrznych (żyła główna dolna)

• 5  Anastomozy przestrzeni zaotrzewnowej i tylnej ściany brzucha (żyły Retziusa)  
– między żyłami krezkowymi a żyłą główną dolną

• 6  Zespolenia żył wątroby z przeponowymi  
– znajdują się w okolicy pola nagiego wątroby

   6.1 Żyły przeponowe dolne – uchodzą do żyły głównej dolnej
   6.2  Żyły osierdziowo-opłucnowe  

– kończą się w żyłach ramienno-głowowych (następnie żyła główna górna)

Połączenia te w warunkach fizjologicznych są wąskie, biorą udział w krążeniu obocznym, gdy jedna z żył głównych zostanie 
zamknięta. 

• 1 Połączenie żył lędźwiowych z żyłą nieparzystą i nieparzystą krótką 
   1.1  Żyła nieparzysta – powstaje po prawej stronie części lędźwiowej kręgosłupa  

 z połączenia żyły podżebrowej prawej z żyłą lędźwiową wstępującą prawą,  
 przechodzi przez odnogę prawą przepony, biegnie ku tyłowi od wnęki płuca prawego,  
 zatacza łuk nad oskrzelem głównym prawym i uchodzi do żyły głównej górnej 

   1.2  Żyła nieparzysta krótka – powstaje z połączenia żyły podżebrowej lewej z żyłą lędźwiową  
 wstępującą lewą, przechodzi przez lewą odnogę przepony, krzyżuje kręgosłup  
 na wysokości ThVII–ThIX i uchodzi do żyły nieparzystej 

   1.3 Żyła lędźwiowa wstępująca – powstaje z żył lędźwiowych
• 2  Zespolenia między żyłami nabrzusznymi górną a dolną  

– leżą w pochewce mięśnia prostego brzucha 
   2.1  Żyła nabrzuszna górna – jej przedłużeniem jest żyła piersiowa wewnętrzna  

 uchodząca do żyły podobojczykowej, ramienno-głowowej lub głównej górnej
   2.2 Żyła nabrzuszna dolna – kończy się w żyle biodrowej zewnętrznej
• 3  Anastomozy między żyłami nabrzuszną powierzchowną a piersiowo-nabrzuszną  

– tkanka podskórna brzucha
   3.1 Żyła nabrzuszna powierzchowna – uchodzi do żyły odpiszczelowej 
   3.2 Żyła piersiowo-nabrzuszna – kończy się w żyle pachowej
• 4 Połączenia splotów kręgowych z innymi żyłami 
   4.1  Splot żylny kręgowy wewnętrzny – leży w przestrzeni nadtwardówkowej  

 kanału kręgowego; łączy się z żyłami potylicznymi  
 i splotem żylnym podpotylicznym

   4.2  Splot żylny kręgowy zewnętrzny – otacza kręgosłup, łączy się  
 z żyłą nieparzystą / nieparzystą krótką (żyła główna górna), lędźwiowymi,  
 biodrowo-lędźwiowymi, krzyżowymi (żyła główna dolna)

Zespolenia żyły głównej górnej z dolną (kawo-kawalne)5.9

1

6

3

4

5

2

1

2

3

4

Anastomozy porto-kawalne, schemat

Anastomozy kawo-kawalne, 
schemat
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Serce i układ krążeniaŻyła biodrowa wspólna (common iliac vein; vena iliaca communis)5.10

Żyła biodrowa wspólna powstaje z połączenia żył biodrowych zewnętrznej i we-
wnętrznej brzusznie do stawu krzyżowo-biodrowego. Połączenie obu żył biodrowych 
wspólnych tworzy żyłę główną dolną (na wysokości LIV). Nie posiada zastawek.

Żyła biodrowa wewnętrzna powstaje z połączenia żyły pośladkowej dolnej ze sromo-
wą wewnętrzną. Posiada dopływy ścienne i trzewne.

• 1  Żyła pośladkowa górna  
(superior gluteal vein; vena glutea superior)

• 2  Żyła pośladkowa dolna  
(inferior gluteal vein; vena glutea inferior) 

• 3 Żyła zasłonowa (obturator vein; vena obturatoria) 
• 4  Żyła krzyżowa boczna  

(lateral sacral vein; vena sacralis lateralis)
• 5  Żyła sromowa wewnętrzna  

(internal pudendal vein; vena pudenda interna)

• 1  Splot sromowy (pudendal plexus of Santorini;  
plexus pudendus) – w przestrzeni załonowej

   1.1  Żyła grzbietowa głęboka prącia / łechtaczki  
(deep dorsal vein of penis / clitoris;  
vena dorsalis profunda penis / clitoridis)

  2  Splot żylny sterczowy  
(prostatic venous plexus; plexus venosus prostaticus)  
– łączy się ze splotem żylnym pęcherzowym

• 3  Splot żylny pęcherzowy  
(vesical venous plexus; plexus venosus vesicalis)  
– w okolicy dna pęcherza moczowego

• 4  Splot żylny pochwowy  
(vaginal venous plexus; plexus venosus vaginalis)  
– łączy się ze splotem żylnym pęcherzowym

• 5  Splot żylny maciczny  
(uterine venous plexus; plexus venosus uterinus)  
–  leży w więzadle szerokim macicy, łączy się ze splotem  

żylnym pochwowym, żyłami jajnikowymi i sromowymi  
zewnętrznymi (przez żyły wokół więzadła obłego macicy) 

   5.1 Żyły maciczne (uterine veins; venae uterinae) 
   5.2 Żyły pochwowe (vaginal veins; venae vaginales)
  6  Splot żylny odbytniczy zewnętrzny  

(external rectal venous plexus; plexus venosus rectalis externus)
• 7  Splot żylny odbytniczy wewnętrzny (haemorrhoidal / internal rectal venous plexus;  

plexus venosus haemorrhoidalis / rectalis internus)
   7.1  Żyły odbytnicze dolne (inferior rectal veins; venae rectales inferiores)  

– łączą się również z żyłami sromowymi wewnętrznymi
   7.2 Żyły odbytnicze środkowe (middle rectal veins; venae rectales mediae)
• 8  Splot żylny krzyżowy (sacral venous plexus; plexus venosus sacralis)  

– ma połączenia z żyłą krzyżową pośrodkową i bocznymi

Żyły

Żyła biodrowa wewnętrzna (internal iliac vein; vena iliaca interna)5.10.1

• 1  Żyła biodrowa wewnętrzna (internal iliac vein;  
vena iliaca interna) – zbiera krew z miednicy mniejszej

• 2  Żyła biodrowa zewnętrzna  
(external iliac vein; vena iliaca externa)  
– unaczynia kończynę dolną i częściowo ściany brzucha

• 3  Żyła lędźwiowa wstępująca  
(ascending lumbar vein; vena lumbalis ascendens)  
– krzyżuje od przodu żyły lędźwiowe

• 4  Żyła krzyżowa pośrodkowa (median sacral vein;  
vena sacralis mediana) – nieparzysta, uchodzi zwykle  
 do żyły biodrowej wspólnej lewej

• 5  Żyła biodrowo-lędźwiowa (iliolumbar vein; vena iliolumbalis)  
– obszar unaczynienia jak jednoimiennej tętnicy

Splot żylny odbytniczy wewnętrzny 
znajduje się w błonie podśluzowej 
kanału odbytu. Współuczestniczy 
w mechanizmie trzymania kału. 
W nadciśnieniu wrotnym tworzy ży-
laki odbytu. 
 
Żyły przeszywające łączą układ 
żył powierzchownych z głębokim. 
Tętnice przeszywające przebijają 
mięśnie, kończąc się w tkance pod-
skórnej. 
 
Układ żylny Albanese stanowi do-
datkowe połączenie między drob-
nymi żyłami podskórnymi (bocznymi 
w stosunku do kolana) a żyłami głę-
bokimi (przez żyły przeszywające). 
 
Żylny wieniec śmierci jest zmien-
nym połączeniem między żyłami na-
brzuszną dolną a zasłonową. Znaj-
duje się w pobliżu kresy granicznej 
u około 75% ludzi. 
 
Główne pnie żył odpiszczelowej 
i odstrzałkowej są położone mię-
dzy powięzią  podskórną a powięzią 
goleni. W badaniu ultrasonograficz-
nym przypomina to „egipskie oko”. 

Żyły przeszywające zob. s. 311. 

Sploty żylne prawej połowy 
miednicy żeńskiej

Żyły prawej połowy miednicy żeńskiej

Uwagi kliniczne

1

5
2

4
3

3 4
5

7
8

1

Złamania miednicy są związane 
z poważnymi krwawieniami z na-
czyń żylnych i tętniczych. 
 
Powolny przepływ krwi w splotach 
miednicy wiąże się z powstawaniem 
w nich skrzeplin, które mogą stano-
wić materiał zatorowy, np. w zatoro-
wości płucnej. 
 
Żyły kończyny dolnej łączą się ze 
splotami żylnymi miednicy przez 
żyły sromowe, kanału pachwinowe-
go, zasłonową. Kierunek przepływu 
krwi zależy od gradientu ciśnień. 
Żylaki mogą powstawać również 
w miednicy. 
 
Żyła biodrowa wewnętrzna i jej 
dopływy w razie uszkodzenia są 
źródłem masywnego krwotoku. Żyły 
miednicy muszą być preparowane 
i podwiązywane uważnie, by nie 
uszkodzić żyły biodrowej wewnętrz-
nej. 

Dopływy trzewne

Dopływy ścienne

1
2

3

4
5
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Obwodowy układ nerwowyPlexus lumbalis et plexus sacralis5.5

Plexus lumbalis

Plexus sacralis

• somatomotoryczny   • somatosensoryczny

Nervus iliohypogastricus

Nervus ilioinguinalis

Nervus cutaneus femoris lateralis

Nervus saphenous

Nervus femoralis

Rami musculares

Rami cutanei anteriores

Ramus infrapatellaris

N. cutaneus  
cruris medialis

Ramus anterior

Ramus posterior

Ramus cutaneusNervus obturatorius

Nervus gluteus superior

Nervus gluteus inferior

Nervus cutaneus femoris posterior

Nervi clunium inferiores

Rami perineales

Rami cutanei

Rami musculares

Nervus tibialis
posterior

Nervus fibularis communis
Nervus ischiadicus

Nervus pudendalis

Nervus genitofemoralis

Ramus cutaneus lateralis

Rami musculares

Ramus cutaneus anterior

Rami musculares

Ramus genitalis

Ramus femoralis

Ramus muscularis

Nn. scrotales/labiales anteriores

m. transversus abdominis
m. obliquus internus abdominis

m. transversus abdominis
m. obliquus internus abdominis

część przednia moszny i korzeń prącia,  
labia majora et mons pubis

skóra moszny/warg sromowych większych

m. cremaster

skóra uda poniżej więzadła pachwinowego

strona brzuszno-boczna uda

skóra strony brzuszno-przyśrodkowej okolicy kolana

skóra strony przyśrodkowej podudzia 
i część kostki

skóra powierzchni przyśrodkowej uda

m.pectineus
m. adductor longus et brevis
m. gracilis
m. adductor magnus
m. obturator externus

m. gluteus medius
m. gluteus minimus
m. tensor fasciae latae

m. gluteus maximus

część ogonowa okolicy pośladkowej

skóra tylnej części uda

przednia i boczna grupa mięśni podudzia 
i grzbietowa grupa mięśni stopy; skóra 
brzuszno-przyśrodkowej strony podudzia 
i grzbietu stopy

mm. grupy tylnej i podeszwy
skóra podudzia i podeszwa

mm. krocza, skóra krocza, 
penis et clitoris

m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimebranosus
m. adductor magnus

skóra krocza
skóra tylnych i bocznych części mosz-
ny/wargi sromowych większych

dalsze 3/4 przedniej powierzchni uda

m. quadriceps femoris, m. sartorius, m. iliacus, 
m. pectineus

skóra okolicy stawu biodrowego
i obszaru powyżej grzebienia biodrowego

skóra nad więzadłem pachwinowym
i okolicą łonową

Mm. ściany 
brzucha

Musculus psoas major

Canalis inguinalis

Lacuna vasorum

Canalis adductorius  
et lamina vasoadductoria

Canalis obturatorius

Foramen suprapiriforme

Foramen infrapiriforme

Foramen ischiadicum 
minus

Fossa ischioanalis et 
canalis pudendalis

Fossa poplitea

Lacuna musculorum 
et trigonum femorale

Th12

L1

L2

L3

L4

L4

S1

S2

S3

S4

L5

Rami musculares

Schematy
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11Plexus sacralis – rami5.6

N. tibialis posterior, n. fibularis communis

Nervus pudendus

od splotu krzyżowego

N. tibialis 
posterior

N. fibularis 
communis

Nervus pudendus

Rami musculares

Rami musculares

Nervi perineales

Nervi rectales inferiores

Nerw grzbietowy prącia/łechtaczki 

Nervi scrotales/labiales posteriores

Rami musculares

Rami musculares

Rami musculares

Rami musculares

Ramus muscularis

Ramus superficialis

Nervus suralis

Nervus plantaris medialis

Nervus plantaris lateralis

Nervus cutaneus surae medialis

Nervus cutaneus surae lateralis

Nervus fibularis profundus

N. cutaneus dorsalis 
intermedius

Nervus cutaneus 
dorsalis medialis

Nervus cutaneus dorsalis lateralis

Ramus communicans suralis

Nervus  
fibularis  
superficialis

Ramus profundus

Nervi digitales plantares 
communes

Nervi digitales plantares 
communes

Nervi digitales 
plantares proprii

Nervi digitales 
plantares proprii

Nervi digitales 
dorsales pedis

Nervi digitales 
dorsales pedis

m. triceps surae
m. plantaris
m. popliteus
m. tibialis posterior
m. flexor digitorum longus
m. flexor hallucis longus

m. abductor hallucis
m. flexor hallucis brevis
m. flexor digitorum brevis
mm. lumbricales (I et II)

m. flexor digiti minimi brevis
m. abductor digiti minimi, m. adductor hallucis
mm. lumbricales (III et IV), mm. interossei

m. tibialis anterior
m. extensor digitorum longus
m. extensor digitorum brevis
m. extensor hallucis longus
m. extensor hallucis brevis

skóra powierzchni  
podeszwowej części  
bocznych palców 4. i 5.

skóra powierzchni podeszwowej  
części przyśrodkowych palców 1.–4.

skóra tylnej powierzchni podudzia, 
powierzchnia boczna kostki i brzeg stopy, 
włączając brzeg boczny palca 5.

m. czworoboczny podeszwy

m. fibularis longus et brevis

skóra grzbietu stopy, brzeg przyśrodkowy 
palucha i znajdujący się w pobliżu  
brzeg palców 2. i 3.

skóra grzbietu stopy,  
znajdujący się w pobliżu  
brzeg palców 3., 4., 5.

skóra brzegów sąsiadujących  
ze sobą palców 1. i 2.

skóra powierzchni bocznej podudzia

m. levator ani
m. ischiococcygeus

m. transversus perinei superficialis
m. transversus perinei profundus
m. bulbospongiosus
m. ischiocavernosus
m. sphincter urethrae externus
m. compressor urethrae
m. sphincter urethrovaginalis

zwieracz odbytu zewnętrzny, 
skóra w okolicy karbu odbytu, 
przedsionek pochwy i krocze

skóra prącia, łechtaczki i błona 
śluzowa cewki moczowej

skóra moszny/warg sromowych większych

Arcus 
tendineus 
m. solei

Canalis 
malleolaris

Fossa poplitea

Canalis 
fibularis

Foramen  
infrapiriforme

Foramen 
ischiadicum 
minus

Fossa ischioanalis et 
canalis pudendalis

do tyłu od kostki bocznej
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Ośrodkowy układ nerwowyPrzekrój poprzeczny mostu19.3

Przekrój	przez	dolną	część

Przekrój	przez	górną	część

Fasciculus	longitudinalis	medialis

Ventriculus	IV

Nucleus	principalis	nervi	trigemini

Nucleus	mesencephalicus	nervi	trigemini

Nucelus	motorius	nervi	trigemini

Nervus	trigeminus

Fibra	pontocerebellaris

Fibra	pontocerebellaris

Fasciculus	longitudinalis	posterius

Fasciculus	longitudinalis	posterius

Fasciculus	longitudinalis	medialis

Tractus	tectospinalis

Tractus	tectospinalis

Lemniscus	lateralis

Lemniscus	lateralis

Lemniscus	medialis

Lemniscus	medialis

Fibra	corticonuclearis

Nuclei	pontis

Formatio	reticularis

Nuclei	pontis

Nuclei	cochlearis

Nuclei	vestibularis

Nuclei	tractus	solitarius

Nucleus	salivatorius	superior
Nucleus	nervi	abducentis

Colliculus	facialis
Ventriculus	IV

Nucleus	motorius	nervi	facialis

Nucleus	spinalis	nervi	trigemini

Nucleus	olivarius	superior
Tractus	rubrospinalis

Tractus	rubrospinalis

Tractus	corticospinalis

Tractus	corticospinalis

Tractus	solitarius

Tractus	spinalis	nervi	trigemini

Tractus	tegmentalis	centralis

Tractus	
tegmentalis	
centralis

Tractus	spinocerebellaris	anterior

Tractus	spinocerebellaris	
anterior

Formatio	reticularis

Pedunculus	cerebellaris	medius

Lemniscus	spinalis

Lemniscus	spinalis
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12Przekrój poprzeczny śródmózgowia19.4

Przekrój	przez	
dolną	część

Przekrój	przez	
górną	część

Tractus	corticospinalis

Fasciculus	longitudinalis	posterior

Fasciculus	longitudinalis	posterior

Fasciculus	longitudinalis	medialis

Fasciculus	
longitudinalis	
medialis

Decussatio	pedunculi	
cerebellari	superioris

Tractus	tectospinalis

Nucleus	interpeduncularis

Nucleus	ruber

Nuclei	pretectalis

Aqueductus	mesencephaliNucleus	accessorius	
nervi	oculomotorii

Nucleus	interstitialis

Colliculus	superior

Nucleus	nervi	oculomotorii

Substantia	grisea	centralis

Substantia	grisea	centralis
Nervus	trochlearis

Aqueductus	mesencephali

Substantia	nigra	
–	pars	reticularis

Substantia	nigra	–	pars	reticularis

Substantia	nigra	
–	pars	compacta

Substantia	nigra	–	pars	compacta

Nucleus	mesencephalicus	
nervi	trigemini

Tractus	mesencephalicus	
nervi	trigemini Nucleus	colliculi	inferioris

Nucleus	nervi	trochlearis

Lemniscus	lateralis
Brachium	colliculi	inferioris

Brachium	colliculi	inferioris

Lemniscus	medialis

Lemniscus	medialis

Fibra	occipitopontinus,	 
parietopontinus,	 
temporopontinus	et	 
corticoreticularis

Fibra	occipitopontinus,	 
parietopontinus,	 
temporopontinus	et	 
corticoreticularis

Tractus	rubrospinalis

Fibra	corticonuclearis

Fibra	corticonuclearis

Fibra	corticonuclearis

Fibra	corticonuclearis
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Tractus	tegmentalis	centralis

Tractus	tegmentalis	centralis

Formatio	reticularis

Lemniscus	spinalis

Lemniscus	spinalis

12_OUN-Memorix-anatomy_bezthe.indd   485 18.11.2016   15:10:39



598

TopografiaPytania i ryciny sprawdzające – topografia kończyny górnej10.6

1. Opisz przebieg splotu ramiennego i naczyń pachowych. (s. 570)
2. Nazwij więzadło, które biegnie nad wcięciem łopatki. (s. 570)
3. Wymień zawartość wcięcia nadłopatkowego. (s. 570)
4. Opisz struktury, które biegną razem przez wcięcie  

grzebieniowo-stawowe. (s. 570)
5. Wymień granice jamy pachowej. (s. 571)
6. Wymień siedem gałęzi tętnicy pachowej. (s. 571)
7. Wymień trzy pęczki splotu ramiennego. (s. 571)
8. Wymień pęczki, z których odchodzi nerw pośrodkowy. (s. 571)
9. Wymień mięśnie, które ograniczają otwór pachowy trójboczny. (s. 572)
10. Wymień nerw, który przechodzi przez otwór pachowy  

czworoboczny. (s. 572)
11. Opisz topografię tętnicy okalającej ramię tylnej. (s. 572)
12. Opisz stosunki anatomiczne pomiędzy trójkątem  

obojczykowo-piersiowym i dołem podobojczykowym. (s. 572)
13. Wyjaśnij, czym jest komora kostno-powięziowa. (s. 573)
14. Wymień zawartość błony międzymięśniowej  

ramienia przyśrodkowej. (s. 573)
15. Wymień tętnicę i żyłę, które współtworzą pęczek  

nerwowo-naczyniowy z nerwem promieniowym. (s. 573)
16. Opisz granicę dołu łokciowego. (s. 574)
17. Wymień dwa nerwy, które krzyżują dół łokciowy. (s. 574)
18. Opisz gałęzie tętnicy ramiennej odchodzące w dole łokciowym. (s. 574)
19. Wymień składowe pęczka nerwowo-naczyniowego zaopatrującego 

komorę tylną przedramienia. (s. 575)
20. Opisz przebieg nerwu łokciowego w okolicy dołu łokciowego. (s. 575)
21. Opisz granicę kanału nawrotnego. (s. 575).
22. Wymień zawartość kanału odwracacza. (s. 575)
23. Wymień cztery pęczki naczyniowo-nerwowe na przedramieniu. (s. 575) 
24. Wyjaśnij, czym jest nadgarstek i co go buduje. (s. 576)
25. Opisz granice tabakierki anatomicznej. (s. 576)
26. Przez jaką przestrzeń w nadgarstku przechodzi pęczek  

nerwowo-naczyniowy łokciowy? (s. 576)
27. Wyjaśnij, na czym polega zespół cieśni kanału nadgarstka. (s. 577)
28. Wymień trzy przestrzenie powięziowe ręki. (s. 577)
29. Wymień komorę kostno-powięziową, w której leży łuk tętniczy  

dłoniowy głęboki. (s. 577)
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15Pytania i ryciny sprawdzające – topografia kończyny dolnej10.7

1. Wymień dwie przestrzenie, przez które komora przednia uda  
komunikuje się z przestrzenią podotrzewnową. (s. 578)

2. Wymień więzadła, które ograniczają otwór kulszowy większy. (s. 578)
3. Wymień mięsień, który dzieli otwór kulszowy większy  

na dwa mniejsze otwory. (s. 578)
4. Wymień struktury na kości miedniczej, które ograniczają  

otwór nadgruszkowy. (s. 579)
5. Opisz granice otworu podgruszkowego. (s. 579)
6. Wymień cztery nerwy przechodzące przez otwór podgruszkowy. (s. 579)
7. Opisz granice rozstępu naczyń. (s. 579)
8. Wymień cztery struktury biegnące przez rozstęp naczyń  

w kolejności od strony przyśrodkowej do boku. (s. 579)
9. Wymień eponim dla więzadła pachwinowego. (s. 579)
10. Wymień nerwy, które biegną przez rozstęp mięśni. (s. 579)
11. Wymień, którą grupę mięśniową zaopatrują nerw, tętnica  

i żyła zasłonowa. (s. 580)
12. Wymień trzy komory kostno-powięziowe uda. (s. 580)
13. Nazwij przestrzeń, przez którą powierzchownie biegnąca żyła odpiszczelowa  

biegnie w głębsze warstwy uda. (s. 581)
14. Opisz topografię tętnicy udowej. (s. 581)
15. Wymień granice i zawartość trójkąta udowego. (s. 581)
16. Opisz granice dołu podkolanowego. (s. 582)
17. Wymień struktury dołu podkolanowego od leżącej najbardziej  

powierzchownie do leżącej najgłębiej. (s. 582)
18. Podaj możliwe miejsca podziału nerwu kulszowego oraz nazwij gałęzie,  

na które się dzieli. (s. 582)
19. Wymień dwa pęczki naczyniowo-nerwowe goleni. (s. 582)
20. Opisz przebieg nerwu strzałkowego wspólnego i jego gałęzi  

w kanale strzałkowym. (s. 583)
21. Wymień pęczek nerwowo-naczyniowy, który biegnie  

przez łuk ścięgnisty stopy. (s. 583)
22. Opisz granice kanału mięśniowo-strzałkowego (Hyrtla). (s. 583)
23. Wymień nerw i żyłę, które biegną do tyłu od kostki bocznej. (s. 583)
24. Wymień zawartość kanału kostki przyśrodkowej. (5) (s. 584)
25. Wymień nerw i żyłę, które biegną ponad troczkiem prostowników. (s. 584)
26. Wyjaśnij czynność łuku poprzecznego i podłużnego stopy. (s. 585)
27. Opisz różnice pomiędzy przyśrodkowym i bocznym pęczkiem  

nerwowo-naczyniowym stopy. (s. 585)

Opisz zawartość rozstępu naczyń, rozstępu mięśni  
i kanału zasłonowego

Opisz zawartość trójkąta udowego  
i dołu biodrowo-grzebieniowego

Opisz zawartość kanału  
kostki przyśrodkowej

Opisz przekrój poprzeczny stopyOpisz granice i zawartość  
dołu podkolanowego
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