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TOM I. ANATOMIA OGÓLNA, ANATOMIA UKŁADU RUCHU

1. Ciało ludzkie

Czym jest anatomia?
Jak się uczyć anatomii?
Ważne pojęcia anatomiczne

Diagnostyka obrazowa
Diagnostyczne techniki obrazowania
Medycyna nuklearna

Podstawy interpretacji obrazów
Konwencjonalna diagnostyka rentgenowska
Tomografia komputerowa
Rezonans magnetyczny
Obrazowanie metodami medycyny nuklearnej

Zasady bezpieczeństwa badań

Układy narządów
Układ kostny

Chrząstka
Kość
Połączenia kości

Skóra i powięzie
Skóra
Powięź

Układ mięśniowy
Układ sercowo-naczyniowy
Układ chłonny

Naczynia chłonne (limfatyczne)
Węzły chłonne
Pnie i przewody chłonne

Układ nerwowy
Ośrodkowy układ nerwowy
Podział czynnościowy OUN

Inne układy

Przypadki kliniczne



2. Kończyna dolna

Przegląd pojęć
Dane ogólne
Znaczenie czynnościowe

Podtrzymywanie masy ciała
Lokomocja

Struktury składowe
Kości i stawy
Mięśnie

Stosunki przestrzenne
Brzuch
Miednica
Krocze

Informacje wstępne
Unerwienie z nerwów rdzeniowych, lędźwiowych i krzyżowych
Przebieg nerwów w stosunku do kości
Żyły powierzchowne

Anatomia topograficzna
Miednica kostna
Koniec bliższy kości udowej
Staw biodrowy
Drogi dotarcia naczyń i nerwów
Nerwy
Tętnice
Żyły
Naczynia i węzły chłonne
Powięzie głębokie i rozwór odpiszczelowy
Trójkąt udowy

Okolica pośladkowa
Mięśnie
Nerwy
Tętnice
Żyły
Naczynia chłonne

Udo
Kości
Mięśnie
Tętnice
Żyły
Nerwy
Staw kolanowy
Staw piszczelowo-strzałkowy
Dół podkolanowy



Goleń
Kości
Połączenia kości
Przedział tylny goleni
Przedział boczny goleni
Przedział przedni goleni

Stopa
Kości
Stawy
Kanał kostki przyśrodkowej, troczki oraz położenie ważnych struktur w okolicy stawu
skokowo-goleniowego
Łuki stopy
Rozcięgno podeszwowe
Pochewki ścięgniste palców stopy
Rozcięgna grzbietowe palców stopy
Mięśnie krótkie stopy
Tętnice
Żyły
Nerwy

Anatomia powierzchniowa
Anatomia powierzchniowa kończyny dolnej
Profilaktyka uszkodzenia nerwu kulszowego przy wkłuciach domięśniowych
Badanie tętnicy udowej w trójkącie udowym
Identyfikacja struktur w okolicy kolana
Uwidocznienie zawartości dołu podkolanowego
Uwidocznienie kanału kostki przyśrodkowej – miejsca przejścia na stopę
Uwidocznienie ścięgien wokół kostki i na stopie
Badanie tętnicy grzbietowej stopy
Położenie łuku tętniczego podeszwowego
Główne żyły powierzchowne
Miejsca badania tętna

Przypadki kliniczne

3. Kończyna górna

Przegląd pojęć
Dane ogólne
Znaczenie czynnościowe

Położenie ręki
Ręka jako narzędzie mechaniczne
Ręka jako narząd czucia



Struktury składowe
Kości i stawy
Mięśnie

Stosunki przestrzenne
Szyja
Grzbiet i ściana klatki piersiowej

Informacje wstępne
Unerwienie przez nerwy szyjne i piersiowe górne
Przebieg nerwów w stosunku do kości
Żyły powierzchowne
Położenie kciuka

Anatomia topograficzna
Okolica naramienna (barkowa)

Kości
Stawy
Mięśnie

Okolica łopatkowa tylna
Mięśnie
Dojścia do okolicy łopatkowej tylnej
Nerwy
Tętnice i żyły

Dół pachowy
Wejście do dołu pachowego
Ściana przednia
Ściana przyśrodkowa
Ściana boczna
Ściana tylna
Otwory w ścianie tylnej
Ściana dolna
Zawartość dołu pachowego

Ramię
Kości
Mięśnie
Tętnice i żyły
Nerwy

Staw łokciowy
Dół łokciowy
Przedramię

Kości
Stawy

Przedział przedni przedramienia
Mięśnie
Tętnice i żyły
Nerwy

Przedział tylny przedramienia
Mięśnie



Tętnice i żyły
Nerwy

Ręka
Kości
Stawy
Kanał nadgarstka i struktury w okolicy nadgarstka
Rozcięgno dłoniowe
Mięsień dłoniowy krótki
Tabakierka anatomiczna
Pochewki włókniste palców
Rozcięgna grzbietowe palców
Mięśnie
Tętnice i żyły
Nerwy

Anatomia powierzchniowa
Anatomia powierzchniowa kończyny górnej
Punkty kostne i mięśnie okolicy łopatkowej tylnej
Uwidocznienie dołu pachowego oraz topografia jego zawartości i struktur sąsiednich
Przebieg tętnicy ramiennej w obrębie ramienia
Ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia i położenie nerwu promieniowego
Dół łokciowy (widok od przodu)
Uwidocznienie ścięgien i topografia dużych naczyń i nerwów w dalszej części
przedramienia
Prawidłowy wygląd ręki
Położenie troczka zginaczy i gałęzi wstecznej nerwu pośrodkowego
Czynność ruchowa nerwów pośrodkowego i łokciowego w obrębie ręki
Uwidocznienie położenia łuków dłoniowych powierzchownego i głębokiego
Miejsca badania tętna

Przypadki kliniczne

Skorowidz

TOM II. ANATOMIA NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH

4. Grzbiet

Przegląd pojęć
Dane ogólne
Znaczenie czynnościowe

Utrzymanie pozycji ciała
Ruch



Ochrona układu nerwowego
Struktury składowe

Kości
Charakterystyka kręgu
Mięśnie
Kanał kręgowy
Nerwy rdzeniowe

Stosunki przestrzenne
Głowa
Klatka piersiowa, brzuch i miednica
Kończyny

Cechy charakterystyczne
Długi kręgosłup i krótki rdzeń kręgowy
Otwory międzykręgowe i nerwy rdzeniowe
Unerwienie grzbietu

Anatomia topograficzna
Struktury kostne

Kręgi
Otwory międzykręgowe
Przestrzeń pomiędzy łukami kręgów

Stawy
Połączenia kręgosłupa

Więzadła
Więzadło podłużne przednie i tylne
Więzadła żółte
Więzadło nadkolcowe i więzadło karkowe
Więzadła międzykolcowe

Mięśnie grzbietu
Grupa powierzchowna mięśni grzbietu
Grupa pośrednia mięśni grzbietu
Grupa głęboka mięśni grzbietu
Mięśnie podpotyliczne

Rdzeń kręgowy
Unaczynienie
Opony rdzenia kręgowego
Rozmieszczenie struktur anatomicznych w kanale kręgowym
Nerwy rdzeniowe

Anatomia powierzchniowa
Anatomia powierzchowna grzbietu
Prawidłowy przebieg kręgosłupa
Fizjologiczne pierwotne i wtórne krzywizny kręgosłupa występujące w płaszczyźnie
strzałkowej
Rozpoznawalne struktury kostne
Charakterystyczne wyrostki kolczyste niektórych kręgów



Topografia dolnego końca rdzenia kręgowego oraz przestrzeni podpajęczynówkowej
Wyróżniające się mięśnie

Przypadki kliniczne

5. Klatka piersiowa

Przegląd pojęć
Dane ogólne
Znaczenie czynnościowe

Oddychanie
Zadania ochronne
Miejsce pasażu ważnych narządów

Struktury składowe
Ściana klatki piersiowej
Otwór górny klatki piersiowej
Otwór dolny klatki piersiowej
Przepona
Śródpiersie
Jamy opłucnej

Stosunki przestrzenne
Szyja
Kończyna górna
Brzuch
Sutek

Cechy charakterystyczne
Wyznaczanie orientacyjnych punktów i płaszczyzn
Kierunek przepływu krwi żylnej w klatce piersiowej
Segmentowe unerwienie i unaczynienie ściany klatki piersiowej
Część współczulna układu autonomicznego
Ściany i otwory klatki piersiowej
Unerwienie przepony

Anatomia topograficzna
Okolica piersiowa

Sutek
Mięśnie okolicy piersiowej

Ściana klatki piersiowej
Struktury kostne ścian klatki piersiowej
Przestrzenie międzyżebrowe

Przepona
Unaczynienie tętnicze
Odpływ krwi żylnej
Unerwienie



Ruchy ściany klatki piersiowej i przepony podczas oddychania
Jamy opłucnej

Opłucna
Płuca

Śródpiersie
Śródpiersie przednie
Śródpiersie środkowe
Śródpiersie górne
Śródpiersie tylne

Anatomia powierzchniowa
Anatomia powierzchniowa klatki piersiowej
Odliczanie żeber
Anatomia sutka u kobiety
Struktury anatomiczne zlokalizowane na poziomie ThIV/ThV
Narządy śródpiersia górnego
Granice serca
Osłuchiwanie serca
Rzut granic płuc, płatów i szczelin międzypłatowych, jamy opłucnej i jej zachyłków na
ściany klatki piersiowej
Osłuchiwanie płuc

Przypadki kliniczne

6. Jama brzuszna

Przegląd pojęć
Dane ogólne
Znaczenie czynnościowe

Ochrona dużych narządów
Oddychanie
Zmiany ciśnienia wewnątrzbrzusznego

Struktury składowe
Ściana
Jama brzuszna
Otwór dolny klatki piersiowej
Przepona
Płaszczyzna wchodu miednicy

Stosunki przestrzenne
Klatka piersiowa
Miednica
Kończyna dolna

Cechy charakterystyczne
Topografia narządów jamy brzusznej u osoby dorosłej



Skóra i mięśnie przedniej i bocznej ściany brzucha oraz nerwy międzyżebrowe
Okolica pachwinowa – miejsce zmniejszonego oporu w ścianie przedniej brzucha
Poziom kręgu LI
Główne źródła unaczynienia tętniczego narządów układu trawiennego
Drogi odpływu krwi żylnej z narządów jamy brzusznej
Układ wrotny wątroby
Unerwienie autonomiczne narządów jamy brzusznej

Anatomia topograficzna
Topografia powierzchniowa

Podział na kwadranty
Podział na dziewięć okolic

Ściana brzucha
Powięź powierzchowna brzucha
Przednie i boczne mięśnie brzucha
Tkanka łączna zewnątrzotrzewnowa (powięź zewnątrzotrzewnowa)
Otrzewna
Unerwienie
Tętnice i żyły
Naczynia chłonne

Okolica pachwinowa
Kanał pachwinowy
Przepukliny pachwinowe

Narządy jamy brzusznej
Otrzewna
Jama otrzewnej
Narządy
Unaczynienie tętnicze
Naczynia żylne
Układ chłonny
Unerwienie

Tylna ściana jamy brzusznej
Tylna ściana jamy brzusznej
Narządy
Unaczynienie
Układ chłonny
Układ nerwowy w obrębie tylnej części jamy brzusznej
Pnie współczulne oraz nerwy trzewne

Anatomia powierzchniowa
Anatomia powierzchowna brzucha
Przebieg granic brzucha na powierzchni ciała
Ograniczenia pierścienia pachwinowego powierzchownego
Lokalizacja kręgów lędźwiowych
Struktury anatomiczne zlokalizowane na wysokości kręgu LI
Przebieg głównych naczyń krwionośnych



Rzut narządów jamy brzusznej na powierzchnię ciała
Lokalizacja pól występowania bólu przeniesionego z jelit
Topografia nerek
Topografia śledziony

Przypadki kliniczne

7. Miednica i krocze

Przegląd pojęć
Dane ogólne
Znaczenie czynnościowe

Czynnościowa rola miednicy – utrzymywanie w fizjologicznym położeniu pęcherza
moczowego, narządów płciowych wewnętrznych i końcowej części przewodu
pokarmowego
Miednica – obszar umocowania dla zewnętrznych narządów płciowych

Struktury składowe
Płaszczyzna wchodu miednicy
Ściany miednicy
Płaszczyzna wychodu
Dno miednicy
Jama miednicy
Krocze

Stosunki przestrzenne
Jama brzuszna
Kończyna dolna

Cechy charakterystyczne
Oś miednicy – przebieg
Przebieg moczowodów w jamie miednicy
Topografia gruczołu krokowego
Unerwienie krocza
Nerw sromowy – przebieg
Włókna przywspółczulne pochodzące z segmentów krzyżowych S2–S4 – obszar
zaopatrzenia, znaczenie czynnościowe
Mięśnie i powięzie dna miednicy i krocza
Cewka moczowa żeńska i męska – przebieg

Anatomia topograficzna
Miednica

Kości
Stawy
Położenie
Różnice płciowe
Miednica mniejsza



Trzewia
Powięź jamy miednicy
Otrzewna
Nerwy
Naczynia krwionośne
Naczynia i węzły chłonne

Krocze
Granice anatomiczne
Doły kulszowo-odbytowe i ich zachyłki przednie
Okolica odbytowa
Okolica moczowo-płciowa
Nerwy somatyczne
Nerwy trzewne
Naczynia krwionośne
Tętnice
Żyły
Naczynia i węzły chłonne

Anatomia powierzchniowa
Anatomia powierzchniowa miednicy i krocza
Położenie miednicy i krocza w postawie anatomicznej
Granice krocza
Anatomia powierzchniowa okolicy odbytowej u mężczyzny i u kobiety
Anatomia powierzchniowa okolicy moczowo- -płciowej u kobiety
Anatomia powierzchniowa okolicy moczowo- -płciowej u mężczyzny

Przypadki kliniczne

Skorowidz

TOM III. ANATOMIA GŁOWY I SZYI

8. Głowa i szyja

Przegląd pojęć
Opis ogólny

Głowa
Szyja

Funkcje
Ochrona
Górne części drogi oddechowej i pokarmowej
Połączenie
Położenie głowy



Połączenie części górnej i dolnej drogi oddechowej i pokarmowej
Części składowe

Czaszka
Kręgi szyjne
Kość gnykowa
Podniebienie miękki
Mięśnie

Odniesienie do innych okolic
Klatka piersiowa
Kończyny górne

Cechy charakterystyczne
Poziomy względem kręgosłupa CIII/CIV i CV/CVI
Droga oddechowa w obrębie szyi
Nerwy czaszkowe
Nerwy szyjne
Czynnościowy podział dróg pokarmowej i oddechowej
Trójkąty szyi

Czaszka
Ściana przednia

Anatomia topograficzna
Ściana boczna
Ściana tylna
Ściana górna
Ściana dolna

Jama czaszki
Sklepienie
Ściana dolna (podstawa czaszki)

Opony
Opona twarda
Opona pajęcza
Opona miękka
Układ opon mózgowo-rdzeniowych i przestrzeni zawartych między nimi

Budowa i unaczynienie mózgowia
Mózgowie
Unaczynienie
Odpływ żylny

Nerwy czaszkowe
Nerw węchowy
Nerw wzrokowy
Nerw okoruchowy
Nerw bloczkowy
Nerw trójdzielny
Nerw oczny
Nerw szczękowy   
Nerw żuchwowy 
Nerw odwodzący   



Nerw twarzowy   
Nerw przedsionkowo-ślimakowy   
Nerw językowo-gardłowy   
Nerw błędny   
Nerw dodatkowy   
Nerw podjęzykowy 

Twarz  
Mięśnie   
Ślinianka przyuszna 
Unerwienie   
Naczynia 

Powłoki sklepienia czaszki 
Warstwy   
Unerwienie   
Naczynia 
Odpływ chłonki 

Oczodół  
Oczodół kostny   
Powieki   
Narząd łzowy   
Szczeliny i otwory 
Powięzie   
Mięśnie
Naczynia   
Unerwienie   
Gałka oczna   

Ucho  
Ucho zewnętrzne   
Ucho środkowe   
Ucho wewnętrzne 

Dół skroniowy i podskroniowy  
Ograniczenia kostne   
Stawy skroniowo-żuchwowe 
Mięsień żwacz 
Dół skroniowy   
Dół podskroniowy   

Dół skrzydłowo-podniebienny 
Ograniczenia kostne 
Połączenia   
Zawartość   

Szyja  
Powięź szyi   
Żyły powierzchowne szyi   
Trójkąt przedni szyi   
Trójkąt boczny (tylny) szyi   
Podstawa szyi 

Gardło 
Umocowanie kostne   



Ściana gardła   
Powięź gardłowa 
Szczeliny w ścianie gardła i struktury przez nie przechodzące
Część nosowa gardła 
Część ustna gardła 
Część krtaniowa gardła   
Migdałki   
Naczynia   
Nerwy   

Krtań  
Chrząstki krtani 
Więzadła zewnętrzne krtani   
Więzadła wewnętrzne krtani   
Połączenia stawowe w obrębie krtani 
Jama krtani   
Mięśnie wewnętrzne krtani   
Funkcje krtani 
Naczynia 
Nerwy   

Jama nosowa  
Ściana boczna   
Okolice 
Unerwienie i  unaczynienie 
Szkielet nosa 
Nos zewnętrzny   
Zatoki przynosowe 
Ściany, dno i sklepienie części jamy nosowej   
Nozdrza przednie 
Nozdrza tylne 
Połączenia jamy nosowej   
Naczynia 
Unerwienie   

Jama ustna  
Unerwienie jamy ustnej 
Rusztowanie kostne   
Ściany boczne – policzki   
Dno jamy ustnej 
Język
Ślinianki 
Sklepienie jamy ustnej – podniebienie 
Szpara ust i wargi   
Cieśń gardzieli   
Zęby i dziąsła   

Anatomia powierzchniowa 
Anatomia powierzchniowa głowy i szyi   
Pozycja anatomiczna głowy i ważniejsze punkty orientacyjne 



Struktury na poziomie kręgów CIII/CIV i na poziomie kręgu CVI 
Wyznaczanie granic przedniego i bocznego (tylnego) trójkąta szyi 
Wyznaczanie położenia więzadła pierścienno - tarczowego   
Wyznaczanie położenia gruczołu tarczowego
Ocena położenia tętnicy oponowej środkowej 
Rysy twarzy 
Oko i narząd łzowy 
Ucho zewnętrzne   
Miejsca wyczuwania tętna   

Przypadki kliniczne

9. Neuroanatomia

Wprowadzenie

Część I: Układ nerwowy; przegląd
Rozwój
Anatomiczne miana orientacyjne
Komponenty komórkowe 
Struktura czynnościowa układu nerwowego 

Część II: Mózgowie   
Półkule mózgu 
Układ komorowy   
Opony mózgowia i rdzenia kręgowego  
Unaczynienie mózgowia  
Drogi odpływu krwi żylnej 

Część III: Wzgórze   

Część IV: Pień mózgu (mózgowia) 
Dane wstępne  
Śródmózgowie – budowa zewnętrzna 
Most – budowa zewnętrzna 
Rdzeniomózgowie – budowa zewnętrzna  
Pień mózgu – struktury wewnętrzne  
Most – budowa wewnętrzna  
Unaczynienie pnia mózgu 

Część V: Rdzeń kręgowy  
Dane wstępne  



Opony rdzenia kręgowego  
Morfologia zewnętrzna rdzenia kręgowego  
Budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego   
Drogi wstępujące rdzenia kręgowego 

Wstęga rdzeniowa (drogi przednioboczne)   
Drogi nerwowe sznurów tylnych (grzbietowych) rdzenia kręgowego    

Drogi zstępujące rdzenia kręgowego  
Droga boczna układu ruchu   
Droga przyśrodkowa układu ruchu

Unaczynienie rdzenia kręgowego  

Część VI: Jądra podstawne  
Ciało prążkowane 
Połączenia jąder podstawnych 

Część VII: Móżdżek  
Budowa móżdżku 
Drogi nerwowe doprowadzające móżdżku
Drogi nerwowe odprowadzające móżdżku  
Unaczynienie móżdżku

Część VIII: Droga wzrokowa  
Ośrodkowa droga wzrokowa 

Część IX: Układ przedsionkowo- -ślimakowy  
Droga słuchowa   
Ślimak 
Droga słuchowa  
Droga zmysłu równowagi  

Wstępujące i zstępujące drogi zmysłu równowagi   

Część X: Podwzgórze  
Granice podwzgórza 
Połączenia z przysadką 
Podział czynnościowy podwzgórza  

Strefa boczna   
Podział czynnościowy podwzgórza 

Strefa przyśrodkowa   
Strefa okołokomorowa   

Podsumowanie połączeń  

Część XI: Układ zmysłu węchu i układ limbiczny (brzeżny)  
Układ zmysłu węchu 
Układ limbiczny (brzeżny, rąbkowy)   



Ciało migdałowate   
Jądro półleżące    
Jądra przegrody    
Formacja hipokampa 

Podziękowania  

Skorowidz 


