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Środa 14.09.2022 AULA BUDYNKU REKTORATU PUM ul. Rybacka 1 
 

 

17:00 - Profesor Ryszard Aleksandrowicz – in memoriam.  

            Ciszek, B. 

17:25 – Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT) na przestrzeni lat. 

            Ossowski A. 

17:50 – Wyzwania i możliwości w badaniach endogennych kannabinoidów. 

            Roszkowska A. 
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Profesor Ryszard Aleksandrowicz - in memoriam  

Bogdan Ciszek   

 

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM  

 

Profesor Ryszard Aleksandrowicz – in memoriam Minęły już dwa lata od śmierci jednego z 

najwybitniejszych polskich anatomów prof. dr hab. med. Ryszarda Aleksandrowicza. Postać Profesora 

pozostaje nadal żywa we wspomnieniach uczniów i współpracowników, a także tych wszystkich, którzy 

mieli szczęście spotkać Go na swojej drodze życiowej. Bo też zasięg oddziaływania Profesora wykraczał 

daleko poza to co jest udziałem większości pracowników nauki. Kierował dwoma zakładami anatomii. Ten 

w Katowicach-Ligocie stworzył od podstaw i kierował nim przez ponad 15 lat. Ten w Warszawie objął na 4 

lata przez emeryturą i zdołał przestawić go na całkowicie nowe tory. Współtworzył jako prodziekan II 

Wydział Lekarski AM w Warszawie. W Katowicach był Dziekanem Wydziału Lekarskiego, a potem 

Prorektorem. Przez dwie kadencje pełnił obowiązki Prezesa Polskiego Towarzystwa Anatomicznego nie 

licząc wcześniej pełnionych funkcji. Towarzystwo obdarzyło go godnością Członka Honorowego. 

Równolegle z pracą anatoma rozwijał się jako chirurg ogólny. W Szpitalu Praskim doszedł do stanowiska 

wice-ordynatora i dalej kontynuował pracę jako adiunkt prof. Jana Nielubowicza do momentu objęcia 

zakładu w Katowicach. Jako anatom był uczniem prof. Wojciecha Salwanowicza. Powstały wtedy prace 

uwieńczone habilitacją, a poświęcone budowie segmentalnej wątroby, nerki i śledziony, których wyniki 

mają znaczenie kliniczne i dziś. Był też jednym z pionierów badań korozyjnych. Wymienić należy także 

zainteresowania Profesora związane z anatomią aorty – prace przez wiele lat cytowane w Gray’s Anatomy, 

a także biomechaniką. Niezmiernie ważna była rola Profesora jako wychowawcy młodej kadry. Trudno 

zliczyć doktoraty, które wypromował, habilitacje których był opiekunem, zainicjowane w roli Dziekana 

przewody profesorskie. Z tego grona wywodzą się nie tylko anatomowie, ale także liczni klinicyści, 

ordynatorzy i kierownicy klinik. Profesor był też wnikliwym recenzentem w wielu przewodach doktorskich, 

habilitacyjnych i profesorskich. Ta wielowymiarowa intensywna aktywność naukowa i dydaktyczna, której 

nie przerwał przechodząc na emeryturę i dalej służył środowisku anatomicznemu i medycznemu swoją 

wiedzą i doświadczeniem, obejmowała bez mała 70 lat historii Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. 

Swoim oddziaływaniem prof. Ryszard Aleksandrowicz ukształtował kilka pokoleń polskich anatomów i 

lekarzy. Także i ja mam zaszczyt zaliczać się do szerokiego grona osób, które mogą powiedzieć – my 

wszyscy z Niego. 
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Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów - 10 lat badań 

Andrzej Ossowski   

 

Zakład Genetyki Sądowej PUM w Szczecinie 

 

  

Analiza przedstawia wyniki 10 lat badań prowadzonych w ramach projektu Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar 

Totalitaryzmów. Projekt powstał w 2012 roku w celu zabezpieczenia materiału porównawczego od 

żyjących krewnych ofiar. W tym samym roku udało się rozpocząć badania porównawcze DNA i 

zidentyfikować pierwsze ofiary. W ramach projektu badane są szczątki przeszło 2000 ofiar, które 

odnaleziono w kilkudziesięciu miejscach w Polsce i na Świecie. Do tej pory zidentyfikowano przeszło 120 

ofiar i zakończono badania DNA przeszło 1300 ofiar. Pierwsze badania dotyczyły identyfikacji ofiar zbrodni 

systemu komunistycznego, jednak szybko okazało się, że projekt można wykorzystać także do badań ofiar 

niemieckich nazistów oraz innych zdarzeń masowych. W ramach projektu badane są ofiary zbrodni 

komunistycznych odnajdowane w Warszawie na Kwaterze “Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach, 

ofiary zbrodni komunistycznych i niemieckich, które odnajdowane są w Białymstoku czy ofiary Holokaustu 

których szczątki odnaleziono na terenie obozu zagłady w Sobiborze i obozu pracy Treblinka I. W badaniach 

wykorzystujemy standardowe technologie stosowane w medycynie sądowej takie jak zestawy markerów 

STR autosomalnych, markerów STR zlokalizowanych na chromosomach płci X i Y, analizujemy sekwencje 

mtDNA HV1 oraz HV2. Dodatkowo jako pierwszy zespół w Polsce wdrożyliśmy do badań technologie 

sekwencjonowania nowej generacji pełnych genomów mtDNA. Współczesna genetyka sądowa nie tylko 

umożliwia identyfikację osobniczą, ale także zaczyna dostarczać nam nowych dowodów genetycznych 

poprzez analizę markerów haploidalnych oraz ustalanie holotypów Y-DNA i mtDNA a także analizy cech 

fenotypowych. Analiza haplotypów ofiar pochowanych w grobach masowych pomaga w ustaleniu z jakimi 

ofiarami mamy do czynienia i z jakiego okresu mogą pochodzić.  
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Wyzwania i możliwości w badaniach endogennych kannabinoidów 

Anna Roszkowska 

 

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny 

 

System endokannabinoidowy pełni ważną rolę w utrzymaniu właściwego stanu organizmu, uczestnicząc w 

wielu procesach fizjologicznych, takich jak gospodarka energetyczna, kontrola aktywności motorycznej, a 

także w znacznym stopniu wpływa na łaknienie oraz odczuwanie bólu [1]. Układ ten składa się z kilku typów 

receptorów (np. CB1, CB2), ligandów dla tych receptorów (endogennych kannabinoidów) oraz licznych 

enzymów uczestniczących w przemianach biochemicznych tych związków [2]. Endokannabinoidy (EC) to 

pochodne wielonienasyconych kwasów omega-6, są one silnymi mediatorami lipidowymi, agonistami 

receptorów CB1 oraz CB2.  W obrębie układu nerwowego EC są wytwarzane w błonie komórek neuronu 

postsynaptycznego, a po uwolnieniu łączą się z receptorami CB1 w błonie presynaptycznej hamując 

uwalnianie innych neuroprzekaźników, m.in. GABA, noradrenaliny i serotoniny. EC nie są magazynowane, 

ale ulegają metabolizmowi m.in. do kwasu arachidonowego. Dotychczas najlepiej poznanymi EC są N-

arachidonoiloetanoloamina (anadamid, AEA) oraz 2-arachidonyloglicerol (2-AG) [4].  

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się rosnące zainteresowanie przydatnością EC jako biomarkerów 

chorób ośrodkowego układu nerwowego, stąd też opracowuje się coraz bardziej precyzyjne metody 

analityczne umożliwiające pomiar tych związków w materiale biologicznym [5]. Dotychczas EC oznaczano w 

wielu różnych matrycach biologicznych, głównie w osoczu oraz w mózgu. Analiza EC jest procesem niezwykle 

trudnym, gdyż związki te występują w tkankach w śladowych ilościach i do ich oznaczenia niezbędne są 

wysoce czułe metody analityczne, takie jak spektrometria masowa [5]. EC charakteryzują się również małą 

stabilnością w próbkach, silnie wiążą się z białkami, a także mogą nieodwracalnie absorbować się na 

plastikowych materiałach używanych podczas ich analizy, negatywnie wpływając na cały proces oznaczania 

ich poziomu. Wykazano także, że stężenia AEA i 2-AG mierzone we krwi zależą m.in. od czasu pomiędzy 

pobraniem krwi a oddzieleniem komórek surowicy lub osocza, ponieważ elementy morfotyczne krwi mogą 

zarówno aktywować, jak i dezaktywować te związki. Stąd kluczowym etapem badań EC jest właściwe 

przygotowanie próbki do analizy, a także usunięcie niepożądanych składników matrycy. Wiedza na temat 

wyzwań analitycznych związanych z analizą EC w materiale biologicznym umożliwia ich właściwe oznaczanie 

i monitorowanie poziomu w materiale biologicznym, a zatem starannie zaprojektowane badanie EC ma 

ogromne znaczenie dla wysokiej jakości i wiarygodności otrzymanych danych.  

 

 

 

Literatura: 
[1] M. M.Almeida, C.P. Dias-Rocha, C. Calviño, I.H. Trevenzoli K., Lipid endocannabinoids in energy metabolism, stress and 

developmental programming, Mol Cell Endocrinol 2022, 542:111522. 

[2] M. Biernacki and E. Skrzydlewska, Metabolizm endokannabinoidów, Postepy Hig.Med.Dosw., 2016,830–843. 

[3] R. Meccariello et al., “The epigenetics of the endocannabinoid system,” Int. J. Mol. Sci., 2020, 21, 1–25. 

[4] N. Ueda, K. Tsuboi, and T. Uyama, “Metabolism of endocannabinoids and related N-acylethanolamines: Canonical and 

alternative pathways,” FEBS J., 2013, 280, 1874–1894. 

[5] C. Marchioni, I. D. de Souza, V. R. Acquaro, J. A. de Souza Crippa, V. Tumas, and M. E. C. Queiroz, Recent advances in LC-MS/MS 

methods to determine endocannabinoids in biological samples: Application in neurodegenerative diseases, Anal. Chim. Acta, 2018, 

1044, 12–28.
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9:00 - Technologie XXI wieku a diagnostyka i terapie zaburzeń psychicznych 

 Samochowiec J. 

 

9:25 – Integrative Nuclear FGFR1 Signaling in Development of mDA Neurons 

 Klejbor I., Stachowiak MK., Stachowiak E. 

 

9:50 – Tętnicze sieci dziwne w układzie tętnic podstawy mózgowia ssaków 

 Frąckowiak H., Zdun M. 
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Technologie XXI wieku a diagnostyka i terapie zaburzeń psychicznych 

 

Jerzy Samochowiec 

 

Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie 

 

 

 

Pojawienie się nowych technologii miało znaczący wpływ na rozwój współczesnej psychiatrii. 

Na sposób wyjaśniania natury zaburzeń psychicznych wpływają możliwości skanowania 

mózgu, badania biochemiczne, poszukiwanie markerów genetycznych. W wyniku rozwoju 

statystycznych i epidemiologicznych metod badawczych, popularyzacji oraz intensyfikacji 

psychofarmakologii, a także zwiększenia możliwości wyjaśniania biologicznych podstaw 

zaburzeń, główny nurt dzisiejszej psychiatrii został zdominowany przez redukcyjne myślenie 

neurobiologiczne. Psychiatria stara się więc wpisać w szerszy nurt współczesnej medycyny, 

wykazać swoją precyzję diagnostyczną i efektywność terapeutyczną. Technologia 

biomedyczna poszukuje nowych farmaceutyków, procedur terapeutycznych, terapii 

genowej, czemu ma sprzyjać zwiększenie diagnostycznej dokładności oraz gromadzenie 

obiektywnych danych dotyczących choroby i funkcjonowania organizmu. 

Wykład ma na celu przedstawianie konsekwencji myślenia technicznego w psychiatrii, 

podanie przykładów takiego innowacyjnego zastosowania procedur diagnostycznych i 

terapeutycznych. 
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Integrative Nuclear FGFR1 Signaling in development of mDA neurons 

 

Ilona Klejbor1, Michał K. Stachowiak2 Ewa Stachowiak2  

 
1Department of Anatomy, Colegium Medicum, UJK Kielce, Poland 
2Pathology & Anatomical Sciences; State University of New York, Buffalo, NY, USA  

 

Midbrain dopaminergic neurons (mDA) are involved in different functions such as motor 

control, motivation, reward, and learning. The ability of this cell population to regulate 

different types of behavior may be related to its heterogeneity. In the brainstem, they form 

three characteristic cell regions A8, A9 and A10, which differ not only in morphology, 

chemistry, and function but above all in their sensitivity to pathological factors.  For example, 

in patients with Parkinson’s disease (PD) the specific population of DA cells in the substantia 

nigra (SN; group A9) is destroyed resulting in many motors dysfunction, while dopaminergic 

cells of the ventral tegmental area (VTA; group A10) neurons show less than 40% damage and 

remains relatively intact. Moreover, mDA are considered as a “plasticity system” whose 

development and maturation can be modulated by positive or negative conditions of the 

surrounding environment.  The functional midbrain dopamine neurons (mDA) form through 

complex events such as proliferation of the neural stem cells and progenitors, formation of 

committed neuronal precursor, their migration and differentiation, axonal outgrowth and 

finally formation of their synaptic contacts and complex neuronal circuits. 

Construction of a complex functional system, such as a living organism, requires not only 

genes encoding structural and functional proteins, but also an assembly program, organized 

into flexible feedback and feedforward sub-routines that can function within, and readily 

adapt to a non-stable environment. The first such program is referred to as integrative nuclear 

fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) signaling. INFS is the pan-ontogenic paradigm that 

operates at the interface of the genomic and epigenomic information, computes and 

integrates diverse developmental signals to elicit coordinate responses of thousands of genes 

to allow the cell transitions between different developmental stages. The INFS disruption is 

associated with cancer, and diverse developmental diseases like schizophrenia. At the center 

of the INFS module are proteins that bear the historic name of fibroblast growth factors (FGF) 

and high affinity FGF receptors (FGFR). Mutations within a single Fgfr1 gene disrupt 

gastrulation, as well as the development of the central and peripheral nervous systems.  
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Tętnicze sieci dziwne w układzie tętnic podstawy mózgowia u ssaków  

Hieronim Frąckowiak, Maciej Zdun  

 

Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń  

 

Na podstawie analizy preparatów tętnic głowy i podstawy mózgowia licznych gatunków 

ssaków z rzędu Artiodactyla reprezentujących poszczególne podrzędy oraz gatunkach z rzędu 

Carnivora z rodziny Felidae, koty z rodzajów Felis i Panthera wykazano, że w systemie 

zaopatrzenia w krew mózgowia gatunków z niektórych rzędów ssaków, w procesie 

ontogenezy dokonuje się obliteracja segmentu zewnątrzczaszkowego tętnicy szyjnej 

wewnętrznej. Pozbawienie podaży do mózgowia krwi z tętnicy szyjnej wspólnej u tych 

zwierząt kompensowane jest zwykle przez wytworzenie połączeń z tętnicą szczękową. Krew 

podążająca z tętnicy szczękowej do mózgowia u tych zwierząt nie przepływa bezpośrednio, 

lecz trafia najpierw do tętniczych sieci dziwnych. Wśród gatunków z rzędu Artiodactyla 

(parzystokopytne), u zwierząt z podrzędu przeżuwaczy krew z tętnicy szczękowej w drodze 

do mózgowia przepływa przez sieć dziwną nadoponową donosową, rete mirabile epidurale 

rostrale. Parzysta sieć dziwna nadoponowa donosowa u tych zwierząt utworzona jest z 

licznych wielokrotnie anatomizujących tętnic. Z obustronnych sieci tętniczych, połączonych 

gałęziami łączącymi, wyłaniają się wewnątrzczaszkowe segmenty tętnic szyjnych 

wewnętrznych, które zespalają się z tętnicami koła tętniczego mózgu. Tętnica szyjna 

wewnętrzna wychodząca z sieci dziwnej nadoponowej donosowej tworzy jej odcinek 

wewnątrzczaszkowy i jest naczyniem grubym w odróżnieniu od części zewnątrzczaszkowej, 

która ulega obliteracji od miejsca odejścia od tętnicy szyjnej wspólnej aż do sieci. Na 

podstawie przebiegu tętnicy szyjnej wewnętrznej w obrębie sieci dziwnej nadoponowej 

donosowej u zwierząt z podrządu przeżuwaczy można wyodrębnić jej trzy segmenty: 

przedsiecioiwy, śródsieciowy i nadsieciowy. U niektórych taksonów przeżuwaczy występuje 

ponadto nieparzysta sieć dziwna nadoponowa doogonowa rete mirabile epidurale caudale. 

U gatunków z podrządu wielbłądokształtnych krew do mózgowia dopływa także z tętnicy 

szczękowej za pośrednictwem sieci dziwnej nadoponowej donosowej oraz nie ulegającej 

procesowi obliteracji tętnicy szyjnej wewnętrznej. U gatunków z kolejnego podrzędu 

parzystokopytnych świniokształtnych, segment zewnątrzczaszkowy tętnicy szyjnej 

zewnętrznej obliteruje, a krew podążająca do mózgowia przepływa przez sieć dziwną 

nadoponową donosową, która jest połączona z tętnicą szyjną wspólną. Wśród gatunków z 

rzędu parzystokopytnych w pełni zachowaną tętnicę szyjną wewnętrzną oraz brak sieci 

dziwnej nadoponowej donosowej u kanczyla. Sieć dziwna tętnicy szczękowej, retre mirabile 

arteria maxillaris pośredniczy w zaopatrzeniu w krew mózgowia u gatunków z niektórych 

taksonów z rzędu Carnivora, drapieżne. Sieć dziwną tętnicy szczękowej wykazano u 

gatunków z rodziny kotów oraz u cywety indyjskiej z rodziny łaszów. Opisane w publikacjach 
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próby wyjaśnienia znaczenia czynnościowego tętniczych sieci dziwnych wiązano z regulacją 

hemodynamiki krwi dopływającej do mózgowia oraz z procesami termoregulacji mózgu. 

Ostatecznie w oparciu o uzyskane wyniki eksperymentów fizjologicznych przeprowadzonych 

u przeżuwaczy potwierdzono udział tętniczych sieci dziwnych w procesach termoregulacji 

mózgu. Przeprowadzone badania wykazały, że wzorzec tętnic podstawy mózgowia wykazuje 

zgodność z usytuowaniem gatunków w taksonomii zwierząt. 
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SESJA 1 - NEUROANATOMIA I 
 

Aula, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 czwartek 15.09.2022 godz. 11:00 – 13:00 

 

11:00 – Wpływ inhibicji proteasomów na poziom cytokin prozapalnych w strukturach 

okołokomorowych kresomózgowia 

Wójcik S., Spodnik E., Spodnik JH. 

11:15 – Immunohistochemiczna detekcja klasycznych i nowych neuropeptydów w 

przedmurzu szczura 

Borowicz A., Pałasz A., Suszka-Świtek A., Piwowarczyk-Nowak A., Bogus K., Bajor G. 

11:30 – Rola jednostki nerwowo-naczyniowej w procesach degeneracyjnych i naprawczych 

indukowanych zaburzeniami mózgowego przepływu krwi – podsumowanie badań in vivo 

Kowiański P., Lietzau G., Wójcik S., Spodnik J., Steliga A., Waśkow M., Moryś J., Karwacki Z. 

11:45 – Przynależność pęczków podłużnych powierzchownych mostu do zstępujących dróg 

nerwowych. 

Grzegorczyk M., Skadorwa T., Tarka, S., Ciszek B., Szopiński K. 

12:00 – Anatomia mikrochirurgiczna i endoskopowa szczeliny naczyniówkowej w trzonie 

komory bocznej 

Ciołkowski M. 

12:15 – Jak aktywność ruchowa zwierząt wpływa na lokalizację i aktywację komórek 

wiążących wapń w móżdżku? 

Melka N., Pszczolińska A., Klejbor I., Ludkiewicz B., Kowiański P., Moryś J. 

12:30 – Ocena immunoreaktywności glikoproteiny CD107a w strukturach okołokomorowych 

przodomózgowia w odpowiedzi na podanie inhibitorów proteasomów 

Miazek W., Spodnik E., Spodnik JH., Wójcik S. 
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Wpływ inhibicji proteasomów na poziom cytokin prozapalnych w strukturach 

okołokomorowych kresomózgowia 

Sławomir Wójcik, Edyta Spodnik, Jan H. Spodnik 

 

Zakład Anatomii i Neurobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska. 

 

Nasze wcześniejsze badania wykazały, że w konsekwencji kontaktu zdrowej tkanki 

nerwowej z różnymi klasami inhibitorów proteasomów (IP) dochodzi w niej do uruchomienia 

procesów neurozwyrodnieniowych oraz naprawczych – gliozy reaktywnej. Celem naszej pracy 

było ustalenie jaki jest obraz immunoreaktywności elementów zawierających cytokiny 

prozapalne TNFα i Interleukina-1β (IL-1β) w tych procesach. W badaniach zastosowaliśmy nasz 

model podań IP (epoksomycyny, laktacystyny i MG-132) do układu komorowego szczura. Na 

podstawie analizy preparatów barwionych metodą immunohistochemiczną oraz analizy 

materiału metodą Western blot ocenialiśmy obecność wspomnianych białek w strukturach 

bezpośrednio sąsiadujących z miejscem aplikacji: prążkowiu, ciele modzelowatym i jądrach 

bocznych przegrody.  

Po okresie dwóch tygodni od jednorazowego podania badanych inhibitorów 

proteasomów do komory bocznej, w badanych strukturach poziom IL-1β był od 50% do ponad 

100% wyższy w grupach, którym podano IP w porównaniu z grupą kontrolną i w znacznym 

stopniu wynikało to z obecności IL-1β w astrocytach.  Z kolei poziom TNFα w jądrach przegrody 

u zwierząt po podaniu IP był zbliżony lub wyższy od obserwowanego w kontroli, natomiast w 

prążkowiu we wszystkich grupach IP był niższy od kontrolnego. Odmienna była też lokalizacja 

komórkowa: (1) w jądrach przegrody po podaniu IP od 30 do 50% komórek zawierających 

TNFα stanowiły neurony, zaś wśród komórek glejowych dominował astroglej (80-90%), a 

mikroglej znakowany przeciwciałem OX-42 stanowił od niemal 0 do 20%; (2) w prążkowiu po 

podaniu IP neurony stanowiły od 50 do 65% komórek zawierających TNFα, zaś wśród komórek 

glejowych dominował astroglej (70-80%), a mikroglej stanowił od 10 do 16%.   

Ustalenie odmienności w ekspresji TNFα i IL-1β w prążkowiu i jądrach przegrody może 

pomóc w wytłumaczeniu opisywanego wcześniej różnego rodzaju wrażliwości tych struktur na 

inhibicję proteasomów.  
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szczura  
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Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 18, 40-752, Katowice;  

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski 

Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 18, 40-752, Katowice  

 

Sygnalizacja neuropeptydowa ogrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu wszystkich 

mechanizmów regulacyjnych mózgu, odpowiadając za realizację zarówno wyższych 

czynności nerwowych jak i kontrolę autonomiczną organizmu. W ostatnich latach dzięki 

rozwojowi zaawansowanych metod molekularnych i bioinformatycznych zidentyfikowano i 

opisano szereg nowych neuropeptydów OUN jak nesfatyna-1, feniksyna (PNX) czy speksyna 

(SPX), charakteryzujących się zazwyczaj szerokim spektrum aktywności fizjologicznej w 

poszczególnych okolicach i szlakach neuronalnych mózgu. Pomimo licznych badań 

neurochemicznych, nie wszystkie struktury mózgu kręgowców zostały scharakteryzowane 

pod kątem profilu dystrybucji nowych neuropeptydów regulatorowych. Jedną z nich jest 

przedmurze (claustrum), osobliwe pasmo istoty szarej wkomponowane między jądra 

soczewkowate a korę wyspy, któremu przypisuje się rolę w generowaniu i utrzymywaniu 

stanu świadomości oraz integracji bodźców czuciowych. Anatomia przedmurza wykazuje u 

kręgowców daleko idącą zmienność międzygatunkową, w mózgu człowieka przyjmuje on 

formę szerokiego, trójwymiarowego dysku o heterogennej geometrii. Celem eksperymentu 

był opis ekspresji nowych i klasycznych neuropeptydów (nesfatyna-1, PNX, SPX, 

neuromedyna U, NPY) oraz ich wybranych receptorów: neuropeptydu S (NPSR), oreksyny 

(OX1R) i melanokortyny (MC4R) przedmurzu szczura z wykorzystaniem metod 

immunohistochemicznych. Przeprowadzono go na mózgach dorosłych szczurów Sprague-

Dawley, które po izolacji i utrwaleniu zostały poddane procedurze histologicznej, zatopione 

w bloczkach parafinowych i skrojone na skrawki grubości 7 µm. Na odparafinowanych 

skrawkach przeprowadzono reakcje immunohistochemiczne z użyciem specyficznych 

przeciwciał, które zwizualizowano przy zastosowaniu diaminobenzydyny (DAB). W wyniku 

oznaczeń ujawniono po raz pierwszy na obszarze szczurzego przedmurza neurony z ekspresją 

nesfatyny-1 oraz SPX i PNX, sporządzono ponadto aktualny opis dystrybucji wybranych 

klasycznych neuropeptydów oraz ich receptorów w badanej okolicy mózgu. 
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Jednostka nerwowo-naczyniowa mózgowia stanowi użyteczny model teoretyczny, 

powszechnie stosowany w badaniach morfologicznych i patofizjologicznych tkanki 

nerwowej. Zastosowanie tego modelu okazało się cenne także w badaniach nad skutkami 

niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego. Udar niedokrwienny mózgowia prowadzi 

do zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych układu naczyniowego, neurogleju oraz 

neuronów. Reakcja neurogleju na niedokrwienie określana jest jako glioza reaktywna. Jej 

charakter zależy od głębokości niedokrwienia, czasu jego trwania, a także od położenia 

uszkodzonego obszaru w mózgowiu. Aktualne wyniki badań wskazują na istotne 

zróżnicowanie odpowiedzi neurogleju w zależności od wyżej wymienionych czynników. Do 

najważniejszych cech tej odpowiedzi należą zmiany ekspresji genów, uruchomienie szlaków 

sygnalizacyjnych związanych we wczesnym okresie z procesami destrukcyjnymi, jak śmierć 

komórkowa, uwolnienie czynników zapalnych i wolnych rodników, zmiany morfologiczne 

związane z zaburzeniem domen terytorialnych astrocytów, hipertrofia komórkowa, 

uruchomienie procesów proliferacyjnych oraz tworzenia blizny glejowej otaczającej obszar 

niedokrwienia. W późniejszym okresie dochodzi do zainicjowania procesów naprawczych, 

takich jak gliogeneza, angiogeneza, remielinizacja. Pomimo intensywnych badań procesów 

zachodzących w tkance nerwowej po niedokrwieniu, brak jest pełnej odpowiedzi na pytania 

dotyczące między innymi mechanizmów regulujących procesy proliferacyjne neurogleju, 

zdolności różnicowania komórek progenitorowych w dojrzałe populacje neurogleju, 

pochodzenia znacznej części astrocytów reaktywnych zaangażowanych w odbudowę 

uszkodzonej tkanki i tworzenia blizny glejowej, a także zdolności komórek neurogleju do 

zmiany kierunku różnicowania, czy wreszcie roli czynników transkrypcyjnych, jak np. NFĸ-B, 

w regulacji genów kodujących białka pro- i antyapoptotyczne. W pracy wykorzystano model 

przejściowego i permanentnego ogniskowego niedokrwienia mózgowia u szczura w celu 

dokonania analizy morfologicznej i molekularnej reaktywności składników jednostki 

nerwowo-naczyniowej na niedokrwienie. Cel badań Przedmiotem badań była: 1) ocena 

zdolności proliferacyjnych astrocytów i komórek glejowych NG2, 2) ocena zmian 

morfologicznych populacji neurogleju, 3) ocena udziału wybranych czynników 

transkrypcyjnych w aktywacji neurogleju 4) określenie źródła pochodzenia astrocytów 

reaktywnych, a także 5) zbadanie udziału wybranych podjednostek czynnika 
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transkrypcyjnego NFĸ-B w regulacji ekspresji genów pro- i antyapoptotycznych w modelu 

ogniskowego niedokrwienia mózgowia u szczura wywołanego zamknięciem tętnicy 

środkowej mózgu. Wyniki 1. Na podstawie obecności podwójnie wyznakowanych komórek 

GFAP/Ki67, GFAP/Pax6 oraz NG2/Ki67 stwierdziliśmy silną odpowiedź proliferacyjną w 

populacjach astrogleju oraz komórek NG2 2. Obecność podwójnie wyznakowanych komórek 

GFAP/Vim, GFAP/Nes, GFAP/Olig2, NG2/Olig2 wskazuje na pojawienie się fenotypów 

rozwojowych linii komórek neurogleju indukowanych niedokrwieniem 3. Przejściowa 

kolokalizacja markerów astrocytarnych i gleju NG2 (GFAP/NG2) po udarze niedokrwiennym 

mózgu może wskazywać na pochodzenie części populacji reaktywnych astrocytów z linii 

komórkowej NG2 4. Zmiany ekspresji genów kodujących czynniki proapoptotyczne (Puma i 

Noxa) i antyapoptotyczne (Bcl-2) są indukowane aktywacją czynnika transkrypcyjnego NFĸ-B 

w warunkach permanentnego niedokrwienia w różnych populacjach komórkowych Wnioski 

1. Uzyskane wyniki wskazują na wielokierunkowy charakter odpowiedzi elementów 

jednostki nerwowo-naczyniowej na niedokrwienie. Reakcja obejmuje odczyn proliferacyjny, 

zmiany fenotypowe wskazujące na pojawienie się wcześniejszych postaci rozwojowych 

komórek neurogleju, a także możliwość zmiany kierunku różnicowania poszczególnych linii 

komórkowych. 2. Aktywacja czynników proapoptotycznych i antyapoptotycznych o 

charakterystycznej dynamice, przebiegająca w różnych składowych jednostki nerwowo-

naczyniowej, wskazuje na współwystępowanie procesów degeneracyjnych i naprawczych w 

rejonie uszkodzenia wywołanego niedokrwieniem. 3. Dokładniejsze poznane 

patomechanizmu udaru niedokrwiennego mózgowia stwarza potencjalne możliwości 

opracowania skuteczniejszych metod terapeutycznych. 
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Przynależność pęczków podłużnych powierzchownych mostu do zstępujących dróg 
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W ostatnich latach, dzięki rozwojowi nowoczesnych metod obrazowania, badania dróg 

nerwowych zlokalizowanych w brzusznej części mostu zostały zintensyfikowane. Nasuwa to 

potrzebę weryfikacji nowo pozyskanych danych z wykorzystaniem klasycznych metod 

anatomicznych. Pęczki podłużne powierzchowne mostu dotychczas opisane zostały w jednej 

publikacji, jednakże brakuje informacji dotyczących ich pochodzenia czy też przynależności 

do konkretnych dróg nerwowych.  

Celem niniejszej pracy było określenie częstości występowania pęczków podłużnych 

powierzchownych mostu zależnie od płci oraz strony a także przypisanie ich do 

odpowiednich dróg nerwowych. 

50 preparatów ludzkich pni mózgu utrwalonych w formalinie z kolekcji Zakładu Anatomii 

Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pobranych od dawców 

obojga płci w równej liczbie w wieku od 1 roku do 90 lat poddano preparowaniu z 

wykorzystaniem zmodyfikowanej metody Klinglera.  

Pęczki podłużne powierzchowne występowały jedno bądź obustronnie w 66% procentach 

zbadanych preparatów, częściej występowały one w preparatach pobranych od dawców płci 

żeńskiej oraz po stronie lewej, jednakże różnica w częstości występowania pęczków zależnie 

od płci dawcy jak i strony była nieznaczna. Zaobserwowano 4 kierunki przebiegu pęczków 

podłużnych powierzchownych mostu: przebieg pionowy, pionowo-grzbietowy, boczny oraz 

boczno-grzbietowy. Przebieg pionowy występował częściej w preparatach pobranych od płci 

żeńskiej i był to najczęściej występujący kierunek przebiegu we wszystkich zbadanych 

preparatach, natomiast przebieg boczny nie występował w preparatach pobranych od 

dawców płci męskiej. Na podstawie przebiegu oraz lokalizacji w śródmózgowiu przypisano: 

do dogi czołowo mostowej: pęczki o przebiegu pionowym i pionowo-grzbietowym, do dróg 

ciemieniowo-potyliczno-skroniowo-mostowych: pęczki o przebiegu boczno-grzbietowym, 

pęczki o przebiegu bocznym nie zostały przypisane do żadnej z dróg nerwowych. 

Dalsze badania są niezbędne w celu dokładnego ustalenia pól korowych oraz struktur 

podkorowych będących miejscami pochodzenia pęczków podłużnych powierzchownych 

mostu. 
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Anatomia mikrochirurgiczna i endoskopowa szczeliny naczyniówkowej w trzonie komory 

bocznej 
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Szczelina naczyniówkowa komory bocznej jest rozwojową pozostałością po tej części stropu 

przodomózgowia, w której powstał splot naczyniówkowy. Na poziomie trzonu komory 

bocznej ciągnie się od otworu międzykomorowego do tyłu do poziomu wyznaczonego przez 

poduszkę wzgórza i blaszkę pokrywy śródmózgowia. Stanowi potencjalne połączenie trzonu 

komory bocznej ze szczeliną poprzeczną mózgu i możliwą drogę dostępu 

mikrochirurgicznego bądź endoskopowego przez nią do komory trzeciej i okolicy szyszynki. 

Zbadano sześć półkul mózgowych utrwalonych w formalinie pochodzących z sekcji ciał 

donatorów Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM. Szczelinę naczyniówkową 

oceniano z wykorzystaniem endoskopów z różnymi optykami z dostępu przez róg czołowy i 

przez przedsionek komory bocznej. Następnie obserwacje weryfikowano pod mikroskopem 

operacyjnym. Szczelina naczyniówkowa ograniczona jest u góry przez trzon sklepienia, do 

którego przyczepia się tkanka naczyniówkowa ze splotem naczyniówkowym. Bocznym 

przyczepem tkanki naczyniówkowej jest prążek krańcowy tworzący często blaszkę 

przytwierdzoną. Splot naczyniówkowy zasłania szczelinę w sąsiedztwie otworu 

międzykomorowego i ku tyłowi oddala się do boku stwarzając korzystniejsze warunki do 

otwarcia szczeliny. Przez szczelinę naczyniówkową przechodzą zmienne żyły: naczyniówkowa 

górna, przegrody przezroczystej tylne, wzgórzowo-ogoniaste czy przedsionka komory 

przyśrodkowe - pośrednie i bezpośrednie dopływy żyły wewnętrznej mózgu. Warunkiem 

przeprowadzenia bezpiecznych zabiegów neuroendoskopowych i mikrochirurgicznych przez 

górną część szczeliny naczyniówkowej komory bocznej jest znajomość ogólnych reguł 

topograficznych jej okolicy oraz szczegółowej budowy zwłaszcza układu żylnego u 

operowanego pacjenta. 
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Wstęp: Móżdżek jest strukturą związaną zarówno z aktywnością ruchową jak i funkcjami 

poznawczymi. Wykazano istnienie w móżdżku wyodrębnionych okolic związanych z 

czynnością ruchową jak również odpowiedzialnych za funkcje poznawacze wyższego rzędu. 

Te ostanie określono jako „móżdżek limbiczny” zapewniający współudział móżdżku w 

działaniach związanych z motywacją i emocjami. Do badań wpływu tych okolic na 

zachowanie behawioralne zwierząt wybraliśmy dwa gatunki oposa (O) i szczura (R), które 

oprócz różnic anatomicznych wykazują odmienne zachowania behawioralne, choć u obu 

gatunków wyodrębnić możemy zwierzęta o wysokiej lub niskiej reaktywności (HR lub LR). 

Zwierzęta LR i HR wykazują fundamentalne różnice w reaktywności emocjonalnej, co 

prowadzi do różnych interakcji ze środowiskiem. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, czy 

istnieje różnica w gęstości komórek Purkinjego między gatunkami oraz w obrębie gatunku 

między osobnikami HR i LR, która mogłaby odpowiadać za obserwowane różnice w ich 

zachowaniu. Metody: Zwierzęta na podstawie aktywności behawioralnej podzielono w 

ramach badanych gatunków na grupy: HR i LR. Mózgowia po typowym utrwaleniu, skrojono 

w płaszczyźnie czołowej na skrawki histologiczne, które wybarwiono immunistochemicznie 

na obecność białka kalbindyny D28k, charakterystycznego dla komórek Purkinjego. Przy 

użyciu oprogramowania Zen Blue 3.1 (Zeiss, Niemcy) zbadano gęstość komórek Purkinjego w 

poszczególnych płacikach i strefach robaka móżdżku (wg. zasad zaproponowanych przez 

Schmahmanna oraz Hawkesa). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: 

Nasze wyniki wskazują na różnice w gęstości komórek Purkinjego w każdej strefie zarówno 

między gatunkami jak i między grupami HR i LR w obrębie danego gatunku. U oposów 

gęstość komórek Purkinjego była większa niż u szczura. W każdej strefie przy zestawieniu 

odpowiadających sobie grup wyniki przedstawiały się następująco: anterior zone OHR-RHR 

±25%, OLR-RLR ±8%; central zone OHR-RHR ±18%, OLR-RLR ±12%; nodular zone OHR-RHR 

±32%, OLR-RLR ±38%; posterior zone OHR-RHR ±24%, OLR-RLR ±21%. Różnice w gęstości 

komórek w każdej strefie w obrębie gatunku między zwierzętami HR a LR były podobne- 

największą gęstość komórek zaobserwowano u zwierząt z grupy HR, odpowiednio: anterior 

zone OHR-OLR ±40%, RHR-RLR ±25%; central zone OHR-OLR ±35%, RHR-RLR ±30%; nodular 
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zone OHR-OLR ±27%, RHR-RLR ±34% oraz posterior zone OHR-OLR ±35%, RHR-RLR ±32%. 

Wnioski: Badania wykazały istotne statystycznie różnice między gatunkami oraz w obrębie 

gatunku między grupami HR i LR w obszarach zaangażowanych w procesy związane z 

funkcjami motorycznymi oraz poznawczymi i emocjonalnymi. Wyniki te przekładają się i 

oddają behawior tych zwierząt: oposy charakteryzuje większa aktywność lokomotoryczna 

oraz odmienne zachowanie i reaktywność w porównaniu ze szczurem. Uzyskane dane 

ukazują i potwierdzają, że gęstość komórek Purkinjego jest ujemnie skorelowana z 

przebiegiem ewolucyjnym zwierzęcia. 
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przodomózgowia w odpowiedzi na podanie inhibitorów proteasomu 
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Glikoproteina CD107a, znana jako białko błony związane z lizosomami-1 (LAMP1) razem z 

LAMP-2 jest głównym składnikiem błony lizosomalnej. Białka LAMP biorą udział w biogenezie 

lizosomów i są wymagane do fuzji lizosomów z fagosomami. CD107a jest integralnym białkiem 

błonowym typu 1, które jest transportowane z sieci trans aparatu Golgiego do endosomów, a 

następnie do lizosomów. CD107 uważa się za dobry markerem procesów autofagii. 

Zwiększoną immunoreaktywność CD107a opisywano w neuronach i komórkach glejowych 

otaczających blaszki starcze w przypadkach choroby Alzheimera.  

Celem naszej pracy było ustalenie jak wpływa inhibicja proteasomów na immunoreaktywność 

glikoproteiny CD107a w strukturach okołokomorowych przodomózgowia. W badaniach 

zastosowaliśmy nasz model podań różnych klas inhibitorów proteasomów (IP) do układu 

komorowego szczura.  

Zmiany obserwowane przez nas u szczura w komórkach struktur graniczących z komorą 

boczną w dwa tygodnie po podaniu inhibitorów proteasomów zgodne były z opisywanymi 

zmianami charakterystycznymi dla aktywacji autofagii. Zamiast stosunkowo równomiernej 

dystrybucji obserwowanej w kontroli, w grupach zwierząt które otrzymały IP glikoproteina 

CD107a tworzyła skupiska, często o stosunkowo dużym rozmiarze, co wykazano wcześniej 

jako gromadzenie się w okolicy agresomów  - mające na celu ułatwienie degradacji 

znajdujących się w nich białek. Tego typu zmiany obserwowano najczęściej w jądrze bocznym 

przegrody po podaniu laktacystyny i epoksomycyny 

Na podstawie wyników uzyskanych w oparciu o badania z wykorzystaniem przeciwciała 

przeciw LAMP1 stwierdziliśmy, że u szczura po okresie dwóch tygodni od jednorazowego 

podania inhibitorów proteasomów do komory bocznej w stosunku do grupy kontrolnej 

obserwuje się zmiany dystrybucji glikoproteiny CD107a -  charakterystyczne dla przyłączenia 

się lizosomów, w których CD107a występuje, do agresomów. Wyniki te mogą świadczyć 

pośrednio o zwiększeniu procesów degradacji białek kompensujących inhibicję układu 

ubikwityna-proteasomy. 
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SESJA 2 – UKŁAD NACZYNIOWY I SERCE 
 

SALA RADY WYDZIAŁU, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 czwartek 15.09.2022 godz. 

11:00 – 13:00 

 

11:00 – Kanał tętnicy szyjnej – anatomia mikroskopowa. 

Żytkowski A., Wysiadecki A. 

11:15 – Współwystępowanie wielokrotnych tętnic i żył nerkowych człowieka w badaniach 

tomografii komputerowej. 

Wróbel G., Spałek M., Kuder T. 

11:30 – To się rusza! – czyli o perystaltyce przewodu piersiowego słów kilka 

Kowalczyk A. 

11:45 – Metodologia pozyskiwania trójwymiarowych geometrii tętnic przeszywających 

Rzepliński R., Tomaszewski M., Sługocki M., Tarka S., Kwiatkowska M., Kucewicz M., 

Krajewski P., Małachowski J., Ciszek B. 

 

Podsesja posterowa 

 

12:00 – Charakterystyka zróżnicowania oraz występowania mięśni brodawkowatych 

przegrodowych w sercach ludzi dorosłych 

Zajączkowski, Kaczyńska-Miotk A., Kosiński A. 

12:06 – Analiza struktury przestrzennej drogi odpływu krwi prawej komory serca człowieka 

dorosłego. 

Kaczyńska-Miotk A., Bobkowska K., Zajączkowski M., Kosiński A. 

12:12 – Rola mechanizmów mechanotransdukcji wywołanej masażem mięśni szkieletowych, 

w procesie angiogenezy 

Krupa R., Siwek K., Dzięgiel P., Andrzejewski W. 

12:18 – Zmienność anatomiczna przebiegu lewej żyły odpromieniowej pomiędzy 

obojczykiem i mięśniem podobojczykowym: przedstawienie przypadku klinicznego 

Kaczorowski J., Sodnik JH., Sidor-Kaczmarek J., Majak K., Kowiański P. 

12:24 – Pierścień żylny okołoaortalny – trzy przypadki zmienności odejścia żyły nerkowej 

lewej 

Krypets I., Piotrowska W., Piotrowski M., Spodnik JH., Kowiański P. 

12:30 – The superficial axilloulnar artery in man – a case report 

Flisiński P. 

12:36 – Przypadek atypowego układu naczyń żylnych odprowadzających krew z tylnej ściany 

klatki piersiowej i brzucha 

Partyka C., Lipska N., Moryś J. 

12:42 – Przetrwały otwór owalny – studium przypadku 

Krzysiek W.  
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Kanał tętnicy szyjnej – anatomia mikroskopowa 

Andrzej Żytkowski 1,2, Grzegorz Wysiadecki 3 

 
1Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi 
2Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego 
3Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Katedra Anatomii i Histologii, Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi 

 

Wstęp: Kanał tętnicy szyjnej zlokalizowany jest w części skalistej kości skroniowej. Zawartość 

kanału stanowi tętnica szyjna wewnętrzna wraz z towarzyszącym jej splotem żylnym oraz splot 

szyjno-tętniczy wewnętrzny. 

Cel pracy: Celem pracy było zbadanie relacji anatomicznych pomiędzy strukturami 

stanowiącymi zawartość kanału tętnicy szyjnej z wykorzystaniem wybranych technik 

histologicznych. 

Materiał i metody: Po otwarciu głowy na 10 świeżo utrwalonych zwłokach odsłaniano, przy 

użyciu dłuta i zgryzacza kostnego, kanał tętnicy szyjnej wraz z zawartością. W celu uniknięcia 

konieczności odwapniania, zawartość kanału delikatnie odpreparowywano przy użyciu 

mikroraspatora, łącznie z okostną wyściełającą kanał. Pobierano wycinki z końca bliższego, 

kolana oraz końca dalszego kanału. Do wykonania preparatów histologicznych użyto 

klasycznej techniki parafinowej. Skrawki barwiono hematoksyliną i eozyną oraz czerwienią 

Syriuszową z kwasem pikrynowym. Zastosowano metody immunohistochemiczne (CD-31) w 

celu wyznakowania śródbłonka. 

Wyniki: Przestrzeń otaczająca tętnicę szyjną wewnętrzną wypełniona jest tkanką łączną oraz 

gęstym splotem żylnym. Splot żylny składa się z drobniejszych naczyń zlokalizowanych tuż przy 

ścianie tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz z naczyń większego kalibru na obwodzie. Splot 

nerwowy zlokalizowany jest w łącznotkankowym zrębie i nie kontaktuje się z krwią żylną. Nie 

znaleziono śródbłonka na splocie nerwowym w kanale tętnicy szyjnej. 

Wnioski: Charakterystyczne relacje anatomiczne w obrębie kanału tętnicy szyjnej, w którym 

naczynie tętnicze otoczone jest splotem żylnym oraz luźno upakowaną tkanką łączną, maja 

znaczenie czynnościowe. Taka struktura sprzyja tłumieniu pulsacji tętniczych, przypuszczalnie 

zmniejszając w ten sposób kostną transmisję dźwięku do ślimaka. 
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Współwystępowanie wielokrotnych tętnic i żył nerkowych człowieka w badaniach 

tomografii komputerowej 

Grzegorz Wróbel, Michał Spałek, Tadeusz Kuder 

 

Zakład Anatomii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

al. IX Wieków Kielc 19A, 25-516 Kielce 

 

Zmienność unaczynienia tętniczego i żylnego nerek człowieka stanowi nadal 

interesujący obiekt zainteresowań dla naukowców i klinicystów. Zakres problematyki tego 

zagadnienia wymaga dalszych badań, nie tylko z uwagi na aspekt kliniczny w którym ilość, 

kaliber oraz przebieg tętnic i żył nerkowych ma istotne znaczenie przy planowaniu operacji czy 

interwencji chirurgicznych obejmujących obszar jamy brzusznej. Koniecznym jest również 

podjęcie badań w kontekście oceny częstości występowania zmienności w układzie tętniczo-

żylnym nerek, aby ocenić skalę zjawiska i ewentualne predyspozycje danej populacji. 

Celem pracy była analiza porównawcza oraz ocena zmienności osobniczej unaczynienia 

tętniczego i żylnego nerek człowieka w badaniach tomografii komputerowej. 

Przedmiotem badań były losowo wybrane wyniki badań obrazowych TK jamy 

brzusznej, pochodzące od 1196 pacjentów diagnozowanych w Zakładzie Diagnostyki 

Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Grupę badawczą stanowiły 

kobiety (592) i mężczyźni (604), w przedziale wiekowym od 19 do 92 lat, którzy poddani zostali 

diagnostyce obrazowej przy wykorzystaniu tomografii komputerowej (64-rzędowy tomograf 

komputerowy marki Siemens – SOMATOM Definition AS) z udziałem środka kontrastowego. 

Wyniki badań obrazowanych w formacie DICOM analizowano przy użyciu stacji roboczej 

Siemens Syngo Multi-Modality Workplace, wykorzystując przetworzone obrazy 

wielopłaszczyznowe oraz technikę maksymalnej intensywności – MIP czy rekonstrukcje 3D. 

 Ogółem analizowano 2392 nerki. Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono u większości pacjentów (767 czyli u 64,13%) obustronnie pojedynczą tętnice 

nerkową (sRA), podczas gdy obecność wielokrotnych tętnic nerkowych (mRA) obserwowano 

u 429 pacjentów (35,87%). W układzie żylnym odnotowano obustronnie pojedynczą żyłę 

nerkową (sRV) wśród 904 pacjentów (75,59%), natomiast wielokrotne żyły nerkowe (mRV) 

obecne były u 292 pacjentów (24,41%). W analizie uwzględniono warianty anatomiczne dla 

tętnic nerkowych (mRA – 21,65% – 518 nerek) oraz dla żył nerkowych (mRV – 13,46% – 322 

nerek). Największy udział w przypadku mRA w stosunku do mRV odnotowano wśród nerek u 

których stwierdzono obecność co najmniej dwóch tętnic oraz jednocześnie czterech żył (100%) 

następnie wśród nerek, u których stwierdzono obecność co najmniej dwóch tętnic oraz 

jednocześnie trzech żył (45,24%) oraz wśród nerek, u których stwierdzono co najmniej dwie 

tętnice oraz jednocześnie dwie żyły (45,13%). W przypadku mRV w stosunku do mRA, 

największy udział odnotowano wśród nerek u których stwierdzono co najmniej dwie żyły oraz 

jednocześnie trzy tętnice (50,00%) oraz nerek u których obserwowano co najmniej dwie żyły i 

jednocześnie cztery tętnice (42,86%). W ogólnym ujęciu stwierdzono zależność między liczbą 
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tętnic a liczbą żył współwystępujących w nerkach, którą potwierdzono statystycznie (ꭓ2=55,47; 

p=0,0000).  

 W kontekście zmienności anatomicznej dotyczącej zewnątrznerkowego układu 

tętniczo-żylnego nerek ludzkich – istnieje statystyczna zależność między liczbą tętnic a liczbą 

żył współwystępujących w nerkach na przykładzie populacji polskiej. 

  



 str. 34 

 

To się rusza! - czyli o perystaltyce przewodu piersiowego słów kilka  

Arkadiusz Kowalczyk, Mikołaj Sługocki, Adam Koleśnik, Bogdan Ciszek 

 

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego  

 

Wstęp Chłonka jest transportowana przez przewód piersiowy i inne naczynia limfatyczne w 

stronę układu żylnego zarówno biernie jak i czynnie. Kurczliwość naczyń limfatycznych jest 

opisywana i badana od wielu lat. W obszernej literaturze znaleźć można jedynie nieliczne 

opisy makroskopowo widocznych ruchów perystaltycznych przewodu piersiowego, brak też 

danych dotyczących nieinwazyjnego obrazowania tego zjawiska. Cel pracy Zobrazowanie 

morfologii i ruchów perystaltycznych przewodu piersiowego w badaniu ultrasonograficznym 

przed i po posiłku. Materiał i metody Zbadano ultrasonograficznie 31 zdrowych ochotników 

lokalizując ujście przewodu piersiowego w lewym kącie żylnym. Opisano morfologię oraz 

oceniono obecność ruchów perystaltycznych przewodu piersiowego. Badanie wykonano na 

czczo, następnie powtórzono je bezpośrednio po zjedzeniu wystandaryzowanego posiłku 

oraz godzinę po posiłku. Wyniki Przewód piersiowy uwidoczniono we wszystkich 31 

przypadkach, najlepiej widoczny był w badaniu godzinę po posiłku. Jego ujście w czterech 

przypadkach było podwójne, w 21 przypadkach uchodził bezpośrednio do kąta żylnego, w 11 

do żyły szyjnej wewnętrznej, zaś w trzech do żyły podobojczykowej. Perystaltyka przewodu 

piersiowego była widoczna w 24 przypadkach podczas pierwszego badania, w 27 

przypadkach podczas drugiego badania i w 25 przypadkach podczas trzeciego badania. Tylko 

u trzech badanych nie była widoczna w żadnym momencie. Intensywność ruchów 

perystaltycznych wydawała się większa po posiłku, lecz obiektywną ocenę utrudniała 

intensywna ruchomość badanej okolicy. Wnioski Ultrasonografia umożliwia zobrazowanie 

ujścia przewodu piersiowego oraz jego perystaltyki. Otwiera to możliwość nieinwazyjnej 

oceny czynnościowej układu chłonnego. 
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Metodologia pozyskiwania trójwymiarowych geometrii tętnic przeszywających  

Radosław Rzepliński, Michał Tomaszewski, Mikołaj Sługocki, Sylwia Tarka, Magdalena 

Kwiatkowska, Michał Kucewicz, Paweł Krajewski, Jerzy Małachowski, Bogdan Ciszek  

 

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny  

 

Choroby naczyniowe mózgu stanowią jedną z wiodących przyczyn niepełnosprawności i 

śmiertelności, a ich występowaniu sprzyja stopniowy wzrost długości życia. Patologie 

prowadzące do udarów niedokrwiennych i krwotocznych dotyczą wielu odcinków naczyń, a 

jedną z grup są tętnice przeszywające. Są to naczynia odchodzące głównie od tętnic 

tworzących koło Willisa, a ich niewielkie rozmiary powodują, że w praktyce klinicznej 

widoczne są jedynie śródoperacyjnie – żadna ze standardowych technik obrazowania takich 

jak ultrasonografia przezczaszkowa, angiografia tomografii komputerowej czy rezonansu 

magnetycznego, nie są w stanie dokładnie pokazać ich miejsc odejścia i geometrii przebiegu. 

Podobnie, badania nad chorobami naczyniowymi mózgu rzadko biorą pod uwagę istnienie 

tych tętnic. We współpracy z zespołem Zakładu Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej 

Wojskowej Akademii Technicznej opracowaliśmy technikę pozyskiwania trójwymiarowych 

geometrii perforatorów tętnicy podstawnej oraz tętnicy środkowej mózgu. Model oparty jest 

o nastrzykiwanie odpowiednio przygotowanych, nieutrwalonych preparatów mózgowia 

kontrastem barytowym, a następnie skanowanie przy pomocy mikrotomografii 

komputerowej. Wyniki skanowania są następnie analizowane w środowisku Mimics, czego 

rezultatem są trójwymiarowe modele tętnic podstawnej i środkowej mózgu wraz z 

perforatorami. Dodatkowo, w ramach walidacji opisywanej techniki dokonaliśmy 

porównania z obrazowaniem przy pomocy standardowego tomografu komputerowego oraz 

pod mikroskopem operacyjnym. Podczas gdy zgodność z wizualizacją pod mikroskopem 

wynosiła 100%, analiza obrazów standardowej tomografii komputerowej prowadziła do 

niedoszacowania liczebności perforatorów oraz nie pozwalała na prześledzenie ich 

przebiegu. Prezentowany model pozyskiwania trójwymiarowych geometrii tętnic 

przeszywających wiarygodnie odzwierciedla warunki rzeczywiste i może być wykorzystany 

do badania ich różnorakich właściwości. 
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Rola mechanizmów mechanotransdukcji wywołanej masażem mięśni szkieletowych, w 

procesie angiogenezy 

Robert Krupa, Katarzyna Siwek, Piotr Dzięgiel, Andrzejewski W. 

 

Zakład Anatomii Prawidłowej, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, Wydział Lekarski, 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

 

Temat plakatu podejmuje zagadnienie procesu mechanotransdukcji oraz wpływ bodźców 

mechanicznych na tkanki. Szczególna uwaga poświęcona została angiogenezie, a konkretnie 

powstawania czynników inicjujących ją pod wpływem czynnika mechanicznego. Temat ten 

jest szczególnie ważny w sferze medycyny jaką jest fizjoterapia i związana z nią praca na 

tkance mięśniowej, a w konsekwencji wpływ na układ naczyniowy. Proces 

mechanotransdukcji jest nieodzownym elementem pracy z tkanką. Wynika z tego, że 

dokładne poznanie jak proces mechanotransdukcji wpływa na tkanki miękkie przyczynić się 

może do lepszego zrozumienia i poznania mechanizmów powodujących zdrowienie i zmiany 

w tkankach. 

 Celem pracy jest przedstawienie prawdopodobnych szlaków pobudzonych zjawiskiem 

mechanotransdukcji, których finalną częścią jest ekspresja genów inicjujących angiogenezę 

w naczyniach krwionośnych. 
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Analiza struktury przestrzennej drogi odpływu krwi prawej komory serca człowieka 

dorosłego 

Agata Kaczyńska-Miotk1, Katarzyna Bobkowska2, Miłosz Zajączkowski1, Adam Kosiński1 

 
1Zakład Anatomii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  
2Katedra Geodezji Politechniki Gdańskiej" 

 

Droga odpływu prawej komory serca (RVOT - right ventricular outflow tract) jest przestrzenią 

zlokalizowaną pomiędzy grzebieniem nadkomorowym a zastawką pnia płucnego. Poznanie 

dokładnej budowy morfologicznej tej struktury jest niezwykle istotne w aspekcie 

optymalizacji i zmniejszenia liczby powikłań kardioinwazyjnych procedur terapeutycznych, 

do których można zaliczyć implantację elektrody w okolicy RVOT w celu stymulacji serca oraz 

ablację ognisk arytmogennych wywodzących się z tego obszaru. 

Cel 

Celem pracy było zbadanie ukształtowania przestrzennego RVOT na podstawie wirtualnych 

modeli wnętrza prawej komory serc uzyskanych post mortem. 

Materiały i metody 

Badania przeprowadzono na 60 sercach ludzi dorosłych, obojga płci. Do badań przeznaczono 

preparaty pochodzące od osób z negatywnym wywiadem w kierunku chorób układu 

sercowo-naczyniowego. Materiał utrwalony był w roztworze formaliny.  

Wykonano 60 modeli silikonowych wnętrza prawej komory według procedury opisanej w 

Kaczyńska i in., (1). Następnie, uzyskane modele poddawano procedurze cyfrowego 

modelowania z wykorzystaniem technik fotogrametrii. Na każdym z modeli 3D prawej 

komory wyodrębniono RVOT i dokonano manualnych pomiarów struktury przestrzennej 

drogi odpływu. Dodatkowo, mierzono objętość RVOT i objętość całej prawej komory, przed 

wyodrębnieniem drogi odpływu. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej z 

wykorzystaniem programu Statistica Software dla Windows. 

Wyniki 

Na podstawie uzyskanych wyników manualnych pomiarów RVOT wykazano, że średnia 

wartość wymiaru w osi poprzecznej na wysokości górnej granicy (a) wynosiła 22.49 mm (SD = 

4.65 mm), natomiast na wysokości dolnej granicy (a') wynosiła 27.87 mm (SD = 6.37 mm). Na 

podstawie analizy statystycznej wykazano, że wymiar w osi poprzecznej na wysokości górnej 

i dolnej granicy RVOT różnił się istotnie (Test t-Studenta, p &lt; 0.001), stając się coraz 

mniejszy poczynając od dolnej granicy do górnej. 

Wymiar w osi strzałkowej na wysokości górnej granicy struktury (b) wynosił średnio 17.74 

mm (SD = 4.49 mm), natomiast na wysokości granicy dolnej (b&#039;) wynosił średnio 13.63 

mm (SD = 4.68 mm). Na podstawie tego pomiaru również można stwierdzić istotne różnice 

statystyczne (Test t-Studenta, p &lt; 0.001), co wskazuje, że wymiar przednio-tylny RVOT 

staje się coraz większy w kierunku zastawki pnia płucnego 
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Uzyskane dane pozwoliły również ocenić wysokość prawą (c) i lewą (c&#039;) struktury 

RVOT, które wynosiły średnio kolejno 35.51 mm (SD = 6.59 mm) i 40.44 mm (SD = 6.95 mm). 

Między tymi pomiarami również występowały istotne statystycznie różnice (Test t-Studenta, 

p &lt; 0.001). Lewa wysokość (c&#039;) RVOT była istotnie większa od wysokości struktury 

prawej (c). 

Uzyskane dane wykazały silną zależność pomiędzy objętością RVOT a objętością całej prawej 

komory (r=0.733, p &lt; 0.001). Dane jednoznacznie pokazują, że wraz ze wzrostem objętości 

całej prawej komory, wzrasta również objętość RVOT. 

Wnioski  

Powstałe modele 3D wnętrza prawej komory serca stanowią idealne źródło informacji 

odnośnie budowy RVOT oraz mogą przyczynić się do ujednolicenia danych związanych z 

architekturą przestrzenną drogi odpływu. Ponadto, uzyskane dane związane ze strukturą 

RVOT mogą korzystnie wpłynąć na usprawnienie procedur kardiochirurgicznych. 

 

(1) Kaczyńska A, Kosiński A, Kamiński R, Zajączkowski M, Nowicka E, Gleinert-Rożek M. A 

novel approach to visualization of the right ventricular outflow tract. Eur J Transl Clin Med. 

2019;1(2):36–40. 

  



 str. 39 

 

Charakterystyka zróżnicowania oraz występowania mięśni brodawkowatych 

przegrodowych w sercach ludzi dorosłych 

Miłosz Zajączkowski, Agata Kaczyńska-Miotk, Adam Kosiński 

 

Zakład Anatomii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny 

 

Celem pracy było opisanie położenia mięśni brodawkowatych przegrodowych (MPS) na 

przegrodzie międzykomorowej oraz scharakteryzowanie ich względnej długości w stosunku 

do wysokości całej prawej komory serca. 

Spośród wszystkich mięśni brodawkowatych pozostających w obszarze zainteresowań 

badaczy, publikacje traktujące o MPS są nieliczne. Co więcej, mięśnie te są bardzo zmienne, 

przez co często zostają niespójnie opisywane w literaturze. Niewątpliwie dokładne 

scharakteryzowanie całego aparatu zastawkowego komory prawej, w skład, którego wchodzi 

MPS, ma szczególne znaczenie kliniczne. Opisanie różnych postaci tego mięśnia może 

pozwolić na wykonywanie zabiegów kardiochirurgicznych w tym obszarze z optymalnym 

zachowaniem badanych struktur poprzez określenie patologii, norm lub ich odmian. 

Materiał badawczy stanowiło 111 serc ludzi dorosłych, które zostały podzielone na dwie 

grupy. Jedna grupa były to mięśnie stożka tętniczego (MCA). Charakteryzowały się stałym 

występowaniem na przegrodzie międzykomorowej. Druga grupa to tzw. pozostałe mięśnie 

brodawkowate przegrodowe (rMPS). Mięśnie te nie wstępowały w sposób stały.  

MCA był obserwowany we wszystkich przypadkach. Z reguły słabo rozwinięty, o względnej 

długości do 5% wysokości całej prawej komory. rMPS zaobserwowano w 75% przypadków. 

Najczęściej były zlokalizowane w górnej części przegrody międzykomorowej. W przypadkach, 

gdzie nie stwierdzono obecności mięśni, od przegrody międzykomorowej odchodziły same 

struny ścięgniste zaopatrujące płatki zastawki trójdzielnej. Poczynione obserwacje dowodzą 

znacznej zmienności długości oraz lokalizacji MPS. 
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Zmienność anatomiczna przebiegu lewej żyły odpromieniowej pomiędzy obojczykiem i 

mięśniem podobojczykowym: przedstawienie przypadku klinicznego  

Jakub Kaczorowski1, Jan Henryk Spodnik2, Justyna Sidor-Kaczmarek2, Katarzyna Majak2, 

Przemysław Kowiański2 

 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii i Neurobiologii, Gdański Uniwersytet 

Medyczny.  
2Zakład Anatomii i Neurobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny.  

 

W ostatnich latach nakłucie żyły odpromieniowej jest coraz częściej wykorzystywaną 

alternatywą dla nakłucia żyły podobojczykowej lub żyły szyjnej wewnętrznej w wielu 

inwazyjnych procedurach klinicznych. W Zakładzie Anatomii i Neurobiologii, w latach 2018-

2022 preparatyce anatomicznej poddano 27 zwłok (22 męskich oraz 5 żeńskich) w wieku od 

52 do 87 lat (mediana 71 lat). Wszystkie zwłoki pochodziły od dawców, którzy przed śmiercią 

wyrazili pisemną zgodę na wykorzystanie ich ciał do celów edukacyjnych i naukowych. W 

niniejszej pracy prezentujemy nieopisywany wcześniej wariant anatomiczny przebiegu lewej 

żyły odpromieniowej u mężczyzny lat 83, która z bruzdy naramienno-piersiowej kierowała się 

do początkowego odcinka żyły podobojczykowej, przechodząc przez wąską szczelinę 

pomiędzy obojczykiem a mięśniem podobojczykowym lewym (po stronie prawej 

obserwowany był klasyczny wariant anatomiczny tego ujścia). W pozostałych przebadanych 

przypadkach obserwowano klasyczny wariant ujścia żyły odpromieniowej, która po 

przebiegu w bruździe naramienno-piersiowej do trójkąta naramienno-piersiowego przebija, 

znajdującą się w dnie tego trójkąta, powięź obojczykowo-piersiową i uchodzi do końcowego 

odcinka żyły pachowej. Opisany przez nas nietypowy przebieg może powodować trudności 

lub niemożność wykonania wielu procedur medycznych. Na przykład, preferowaną metodą 

uzyskania dostępu do układu żylnego podczas implantacji elektrody stymulatora serca jest 

poprzeczna wenesekcja żyły odpromieniowej w trójkącie naramienno-piersiowym. Opisany 

przez nas przebieg przez wąską szczelinę między kością i biegnącym wzdłuż niej mięśniem 

może prowadzić do niemożności wprowadzenia elektrody stymulatora. Również złamanie 

obojczyka może prowadzić do uszkodzenia tak nietypowo przebiegającej żyły 

odpromieniowej, w następstwie czego rozwija się rozległy krwiak. Jeśli jednak nie dojdzie do 

uszkodzenia naczynia, a obojczyk wymaga zespolenia chirurgicznego, to istnieje ryzyko 

jatrogennego uszkodzenia żyły podczas operacji i doprowadzenia do krwawienia, które 

utrudni zabieg. Co więcej, wszczepialne systemy donaczyniowe są dogodnymi i 

długotrwałymi dostępami do centralnych naczyń żylnych, niezbędnymi u pacjentów z 

trudnościami w dojściu do żył obwodowych wymagającymi chemioterapii, żywienia 

parenteralnego, antybiotykoterapii czy częstych pobrań krwi do badań laboratoryjnych. 

Wszczepialne systemy dostępu naczyniowego najczęściej umieszczane są w żyle 

podobojczykowej lub szyjnej wewnętrznej. Jednak w przypadku, kiedy dostęp do żył 

centralnych za pośrednictwem dwóch wymienionych wcześniej żył jest niemożliwy, 
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alternatywą jest tzw. pośredni dostęp centralny, do którego wykorzystać można żyłę 

odpromieniową. Żyła odpromieniowa może również zostać wykorzystana do wytworzenia 

przetoki tętniczo-żylnej (np. promieniowo-odpromieniowej) u pacjentów wymagających 

dializy. Przetokę wykonuje się zazwyczaj na kończynie niedominującej (zazwyczaj lewej), a 

jednym z warunków, który musi zostać spełniony jest prawidłowy odpływ żylny. Opisany 

przez nas przebieg może wyżej wymienione procedury utrudnić. Przedstawiany przez nas 

wariant anatomiczny przebiegu żyły odpromieniowej pomiędzy obojczykiem a mięśniem 

podobojczykowym nie był wcześniej opisywany w dostępnej literaturze medycznej. 

Świadomość występowania nawet tak rzadkich zmienności anatomicznych przebiegu i ujścia 

żyły odpromieniowej może zmniejszyć liczbę powikłań przy procedurach wymagających 

nakłucia bądź wenesekcji wyżej wspomnianej żyły. 
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Pierścień żylny okołoaortowy – trzy przypadki zmienności odejścia żyły nerkowej lewej 

Ilya Krypets1, Weronika Piotrowska1, Mikołaj Piotrowski1, Jan Henryk Spodnik2, Przemysław 

Kowiański2 

 
1Studenckie Koło Anatomiczne przy Zakładzie Anatomii i Neurobiologii, Gdański Uniwersytet 

Medyczny, Gdańsk, Polska  
2Zakład Anatomii i Neurobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska 

  

Zmienności w układzie żył nerkowych są dość częste, po stronie lewej występują one około 4 

razy rzadziej niż po stronie prawej. Rozwój embriologiczny naczyń nerkowych jest bardzo 

skomplikowany i większość zmienności anatomicznych wynika z jego zaburzeń. Warianty 

obejmują między innymi zwielokrotnienie żył nerkowych po jednej lub obu stronach, czy 

nietypowy przebieg, w tym zaaortalne położenie żyły nerkowej. Zdecydowanie rzadziej 

występują warianty obejmujące różne typy zmienności jednocześnie. Nietypowy przebieg żył 

nerkowych może stanowić poważny problem w zabiegach chirurgicznych czy 

wewnątrznaczyniowych tej okolicy. W trakcie rutynowej preparatyki zaobserwowano trzy 

przypadki zmienności w obrębie żyły nerkowej lewej. Na zwłokach 68-letniego mężczyzny 

zaobserwowano żyłę nerkową lewą dzielącą się na trzy gałęzie okalające aortę brzuszną. 

Najwyżej położona gałąź, przednia, odchodziła do przodu od aorty. Oprócz niej za aortą 

znajdowały się 2 gałęzie tylne, które odchodziły od pnia żyły nerkowej lewej mniej więcej w 

połowie jej długości i uchodziły poniżej gałęzi przedniej do żyły głównej dolnej – gałąź tylna 

górna (w części środkowej żylakowato poszerzona) i dolna. Żyła jądrowa lewa uchodziła do 

gałęzi tylnej dolnej żyły nerkowej lewej. Po stronie prawej układ naczyń nerkowych był 

prawidłowy. W przypadku nerki lewej zaobserwowano dodatkowo zdwojone wyjście 

moczowodu. Na zwłokach 88-letniego mężczyzny nerkę lewą opuszczały dwie niezależne 

gałęzie żyły nerkowej lewej, jedna biegła przed aortą a druga za nią. Oba naczynia uchodziły 

pod kątem prostym do żyły głównej dolnej. Do gałęzi przedniej żyły nerkowej lewej uchodziły 

żyła nadnerczowa dolna lewa oraz żyła jądrowa. Dodatkowo występowała tętnica nerkowa 

biegunowa górna lewa. Na zwłokach 86-letniego mężczyzny żyła nerkowa lewa dzieliła się na 

dwie gałęzie, okalające aortę, które następnie uchodziły do żyły głównej dolnej. Gałąź 

przednia żyły nerkowej lewej otrzymywała dopływy z żyły nadnerczowej lewej oraz z żyły 

jądrowej. Dodatkowo po stronie prawej występowały trzy żyły nerkowe, które uchodziły do 

żyły głównej dolnej niezależnie od siebie. Ponadto w tym przypadku występowały również 

liczne zmienności unaczynienia tętniczego obu nerek. Po stronie prawej występowały 3 

tętnice nerkowe, w tym jedna biegnąca za żyłą główną dolną. Po lewej stronie od tętnicy 

nerkowej lewej odchodziła tętnica nadnerczowa lewa dolna, która dzieliła się na trzy gałęzie. 

Opisane wyżej połączenia żylne, mogą mieć znaczenie, szczególnie w kontekście zabiegów 

chirurgicznych w obrębie przestrzeni zaotrzewnowej (zaopatrzenie tętniaków aorty 

brzusznej, limfadenektomia węzłów okołoaortalnych, zabiegi w obrębie samej nerki – urazy, 

zerwanie szypuły naczyniowej nerki, pobranie narządu w celu transplantacji, nefrektomia).Po 



 str. 43 

otwarciu jamy brzusznej, obraz naczyniowy może wydawać się prawidłowy (od przodu widać 

jedną żyłę nerkową prawą i jedną lewą), chirurg, będąc pewnym, że zidentyfikował wszystkie 

główne naczynia, może przypadkiem uszkodzić tę tylną gałąź ż. nerkowej, położoną 

zaaortalnie, powodując duży krwotok z nietypowego źródła. Szczególnie przy nefrektomii, po 

zamknięciu ż. nerkowej lewej (gałęzi przedniej) i t. nerkowej lewej przy próbie mobilizacji 

nerki może dojść do przerwania nietypowej gałęzi tylnej i masywnego krwotoku. Zmienności 

te mogą być także problemem przy zabiegach wewnątrznaczyniowych np. podczas 

cewnikowania żył nadnerczowych, w celu diagnostyki hiperaldosteronizmu pierwotnego. 

Innym potencjalnym problemem, który może wyniknąć z takiego układu żylnego, jest 

nadciśnienie nerkowe (tzw. syndrom dziadka do orzechów), który może objawiać się 

haematurią. Dodatkowo żylakowato poszerzone fragmenty naczyń mogą prowadzić do 

rozwoju zakrzepicy żylnej. Układ ten może także zaburzać ocenę stopnia zaawansowania 

procesu nowotworowego, zwłaszcza nowotworów nerek, jąder i jajników. 
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The superficial axilloulnar artery in man – a case report 

Flisiński Piotr 

 

Department of Normal Anatomy, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus 

Copernicus University in Toruń  

 

 

The arterial arrangement of upper limbs is relevant for intravascular interventions performed 

by cardiologists, vascular surgeons, radiologists and anaestesiologists. During a rutine didactic 

dissection in the academic year 2021/2022 the superficial axilloulnar artery with reported 

incidence of 2 % was found in the left upper limb of a 78-year man.  

The superficial axilloulnar artery passed through the arm and forearm without giving off any 

lateral branches, while in the hand it ended in the superficial palmar arch. It originated from 

the proximal part of the axillary artery just between the medial and lateral roots of median 

nerve. In the medial bicipital groove, the superficial axilloulnar artery was positioned 

superficial to the brachial artery and lateral to the median nerve.  It traversed the lateral part 

of the cubital fossa and crossed posteriorly the cephalic vein. The superficial axilloulnar artery 

crossed anteriorly and from lateral to medial the superficial layer of antebrachial flexors, 

accompanied the ulnar nerve within the ulnar canal and was continuous with the superficial 

palmar arch. Silmultaneously, the ulnar artery started typically at the brachial artery 

bifurcation, supplied antebrachial flexors, did not reach the hand, and so was excluded from 

the formation of the superficial palmar arch. 

 

Conclusions  

1. While performing surgery in the upper limb the individual arterial pattern should be 

indispensably recognized to avoid any damage to the main supplying artery of unusual course. 

2. The superficial axilloulnar artery is a transitional vessel in the arm and forearm that substitutes 

for the distal part of the typical ulnar artery. 
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Przypadek atypowego układu naczyń żylnych odprowadzających krew z tylnej ściany klatki 

piersiowej i brzucha 

Cezary Partyka, Natalia Lipska, Janusz Moryś 

 

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

 

Żyły nieparzyste to niezwykle ważne struktury naczyniowe, które odprowadzają krew z 

tylnych ścian klatki piersiowej i brzucha tworząc ważne połączenia między żyłą główną górną 

i dolną. Wiadomo jest, że układ naczyń́ żylnych kształtuje się ̨już od 3 tygodnia życia 

płodowego, ale w dostępnej literaturze trudno jest znaleźć jednoznaczny opis tworzenia się i 

różnorodności drenażu żylnego tylnej ściany klatki piersiowej. Choć anomalie systemowego 

spływu żylnego są ̨zjawiskiem bardzo rzadko występującym, to w kilku opracowaniach 

naukowych potwierdzono, że układ żylny może wykazywać wiele odmian ze względu na swój 

złożony rozwój.  

Celem naszej pracy jest opublikowanie rzadko spotykanej zmienności anatomicznej w 

układzie żył nieparzystych stwierdzonej na zwłokach 84 -letniego mężczyzny w trakcie 

ćwiczeń praktycznych z anatomii prawidłowej ze studentami I-go roku Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prezentowany przypadek przedstawia obecność 

jednego, dużego naczynia żylnego położonego w linii środkowej na przedniej powierzchni 

trzonów kręgów piersiowych i powstałego z połączenia prawej i lewej żyły lędźwiowej na 

wysokości 11 kręgu piersiowego. W prezentowanym przypadku opisane duże naczynie żylne 

zastępuje najbardziej typowy układ trzech żył nieparzystych i stanowi jedyne niezależne 

ujście dla prawych i lewych tylnych żył międzyżebrowych.  

Ponieważ połączenia żylne tworzą ważne szlaki oboczne w przypadkach niedrożności 

głównych szlaków naczyniowych, znajomość przebiegu układu żylnego ma istotne znaczenie 

kliniczne. Publikowanie anomalii anatomicznych układu żylnego tylnej ściany klatki 

piersiowej ma znaczenie w diagnostyce obrazowej i torakochirurgii, gdyż umożliwia 

odpowiednią interpretację wyników badań obrazowych śródpiersia. 
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Przetrwały otwór owalny – studium przypadków 

Wiktor Krzysiek, Tadeusz Kuder 

 

Zakład Anatomii. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Collegium Medicum 

 

Poster przedstawia morfologię i pomiary przetrwałych otworów owalnych. 

Pominięcie krwioobiegu płucnego jest niezbędne dla poprawnego rozwoju narządów 

wymiany gazowej, z których wzrastający organizm nie korzysta w łonie matki. W toku 

rozwoju embrionalnego potrzebny jest przepływ krwi z przedsionka prawego bezpośrednio 

do przedsionka lewego. Tą funkcję pełni otwór owalny, który najpóźniej w drugim roku życia 

dziecka powinien się zamknąć. Po porodzie wzrastające ciśnienie w przedsionku lewym 

powinno domknąć zastawkę otworu owalnego, umożliwiając jej połączenie się z przegrodą 

międzyprzedsionkową, pozostawiając u dorosłej osoby dół owalny – cieńszy obszar 

przegrody międzyprzedsionkowej otoczony obrąbkiem, widoczny od strony przedsionka 

prawego. Tak skomplikowany rozwój układu krwionośnego i oddechowego związany jest z 

niezwykle istotną zdobyczą ewolucyjną ptaków i ssaków, czyli całkowitym oddzieleniem 

krwioobiegu małego od dużego. Wynikiem tego jest bardzo wysoka wydajność wymiany 

gazowej jak i szybki transport tlenu do wszystkich tkanek oraz odprowadzanie dwutlenku 

węgla z najbardziej oddalonych struktur organizmu niezależnie od stopnia jego aktywności. 

Spośród 16 ciał pochodzących z programu świadomej donacji dla Zakładu Anatomii 

Collegium Medicum UJK, 4 posiadają wyżej wymienioną anomalię. We wszystkich 

przypadkach przeprowadzono pomiary: - Grubości przegrody międzyprzedsionkowej, - 

Grubości zastawki otworu owalnego, - Średnicy otworu owalnego w osi pionowej i poziomej 

serca. Główną zmiennością morfologiczną jest jednakowa grubość zastawki i przegrody 

międzyprzedsionkowej lub zastawka i przegroda międzyprzedsionkowa posiadająca cienki 

obrąbek na krawędzi.  

Ze względu na brak dokumentacji medycznej nie można stwierdzić czy w omawianych 

przypadkach osoby te miały problemy układu krwionośnego związane z obecnością 

przetrwałego otworu owalnego w wieku dojrzałym. Wnioskując po wieku opisywanych 

przypadków (81, 78, 75, 65 lat) można przypuszczać, że ludzie ci nie posiadali przewlekłych 

dolegliwości połączonych z systemem krążenia. Dane literaturowe wiążą obecność 

przetrwałego otworu owalnego z przewlekłymi migrenami o nieznanej etiologii lub 

zwiększonym ryzykiem incydentów zatorowo – zakrzepowych u osób wykonujących zawody 

związane z przebywaniem w odmiennych od atmosferycznego warunkach ciśnieniowych np. 

nurek głębinowy. Diagnostyka omawianej anomalii opiera się na echokardiografii połączonej 

z podaniem środka kontrastującego. W przypadku wykonywaniu pracy o podwyższonym 

ryzyku, wcześniejszym potwierdzeniu innych, poważnych wad układu krwionośnego lub 

przewlekłych bólów głowy o nieznanym pochodzeniu medycyna oferuje szereg rozwiązań 

opisywanego problemu. Od najmniej ryzykownego leczenia farmakologicznego środkami 

przeciwzakrzepowymi, wprowadzanie przez żyły kończyny dolnej specjalnych zapinek lub 



 str. 47 

zastawek aż po najbardziej inwazyjne przezskórne zamykanie przetrwałego otworu 

owalnego.  
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SESJA 3 – ANATOMIA GŁOWY 
 

SALA SEMINARYJNA A, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 czwartek 15.09.2022 godz. 

11:00 – 13:00 

 

11:00 – Anatomiczne uwarunkowania powikłań po zabiegach medycyny estetycznej z 

użyciem toksyny botulinowej typu A (BoNT-A) 

Kukulski M. 

11:15 – Ocena stopnia zmian morfologicznych na powierzchniach stawowych stawów 

skroniowo-żuchwowych na historycznym materiale szkieletowym 

Stangert A., Teul I. 

11:30 – Mikrouzrazy szkliwa zębów stałych a pierwiastki ziem alkalicznych – poszukiwanie 

związku w ocenie diety dawnych mieszkańców Wrocławia 

Dąbrowski P., Kulus M., Grzelak J. 

11:45 – Morfologia i morfometria otworu wielkiego w czaszce łódkowatej (scaphocephalia) 

Skadorowa T., Wierzbieniec O. 

12:00 – Wpływ zmian w stawach skroniowo-żuchwowych na morfologię stawu szczytowo-

potylicznego w kolekcji „Kuronia” 

Teul I., Stangret A., Nowaczewska W., Tomasik M. 

 

Podsesja posterowa 

 

12:15 – Ocena warunków anatomicznych twarzowej części czaszki u pacjentów z 

rozszczepem podniebienia na podstawie zdjęć cefalometrycznych 

Zawiślak A., Janiszewska-Olszowska J., Grocholewicz K. 

12:21 – Anatomia kompleksu oponowo więzadłowego okolicy górnego stoku i grzbietu siodła 

Kunicki J., Hur J., Dąbrowska A. 

12:27 – Rozwój zatoki szczękowej w odniesieniu do podniebienia twardego w badaniach 

tomografii komputerowej u dzieci 

Kiciński P., Małachowska B., Szymański J., Polguj M., Grzelak P., Podgórski M. 

12:33 – Mechanizmy kompensacyjne w budowie czaszki spowodowane prognatycznym 

wzrostem żuchwy 

Tomasik M., Teul I., Tomasik E. 

12:39 – Geometria opony twardej człowieka 

Kędzia A., Derkowski W. 

12:45 – Foramen magnum morphometry in children based on CT examination. 

Wilk R., Moroz M., Zięba K., Likus W. 

12:51 – Otwór zewnętrzny kanału tętnicy szyjnej – analiza topograficzna i morfometryczna 

oraz jego znaczenie kliniczne 

Deręgowski K., Palus D., Spodnik JH., Dziewiątkowski J., Cegła A., Kowiański P. 
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12:57 – Ocena okienka okrągłego w obrazach tomografii komputerowej dla potrzeb 

implantacji wszczepem ślimakowym 

Dzięciołowska-Baran E., Amernik K., Mielnik M., Gawlikowska-Sroka A. 
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Anatomiczne uwarunkowania powikłań po zabiegach medycyny estetycznej z użyciem 

toksyny botulinowej typu A (BoNT-A)” 

Michał Kukulski 

 

Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu 

QKA Medycyna Estetyczna Michał Kukulski, Poznań 

 

Zastosowanie toksyny botulinowej typu A (BoNT-A) w medycynie estetycznej sięga początku 

lat 90. XX wieku. Prawidłowe wykonanie zabiegu redukcji zmarszczek 

mimicznych twarzy wymaga dobrej znajomości mechanizmu działania BoNT-A, technik 

iniekcyjnych oraz przede wszystkim - anatomii mięśni wyrazowych twarzy i ich funkcji. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem jedynymi osobami uprawnionymi do 

wykonywania zabiegów z użyciem BoNT-A są lekarze. Rosnącym problemem w Polsce i na 

świecie jest wykonywanie zabiegów z użyciem BoNT-A przez osoby nieuprawnione 

(kosmetyczki, kosmetolodzy). Leczeniem powikłań po źle wykonanych zabiegach z zakresu 

medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione zajmują się lekarze. 

Powikłania związane z zastosowaniem BoNT-A w zakresie 1/3 górnej części twarzy obejmują: 

obniżenie położenia brwi, asymetrię brwi (w tym efekt Mefisto), podwójne widzenie, 

opadnięcie powieki górnej. Osobnym problemem są powikłania związane z wykorzystaniem 

BoNT-A we wskazaniach pozarejestracyjnych (off-label). Asymetria ust przy uśmiechu, 

obniżenie i asymetria położenia kąta szpary ust, zwiększenie przepuklin ciała tłuszczowego 

oczodołu, to tylko niektóre z tych powikłań. 

W wykładzie przedstawione zostaną anatomiczne uwarunkowania powikłań związanych 

z użyciem BoNT-A wraz z analizą przypadków klinicznych. 
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Ocena stopnia zmian morfologicznych na powierzchniach stawowych stawów skroniowo-

żuchwowych na historycznym materiale szkieletowym.  

Anna Stangret1, Iwona Teul2  

 
1Zakład Biologii Medycznej PUM w Szczecinie,  
2Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej PUM w Szczecinie  

 

Proces starzenia się stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) jest mniej lub bardziej związany z 

procesami zwyrodnieniowymi. Pomimo bogatej literatury dotyczącej morfologii i anatomii 

oraz funkcjonowania elementów składowych stawów skroniowo-żuchwowych, znacznie 

mniej jest badań naukowych dotyczących anatomii i chorób tych stawów na populacjach 

historycznych. Celem pracy była analiza częstości i intensywności zmian morfologicznych i 

dysfunkcyjnych w obrębie SSŻ. Materiał badawczy obejmował materiał szkieletowy z trzech 

zróżnicowanych chronologicznie i geograficznie serii archeologicznych, zlokalizowanych na 

terenie Polski w miastach: Strzelce Krajeńskie (n = 86), Santok (n = 86) i Wrocław (kolekcja 

„Kuronia”) (n = 70). Badanie materiału kostnego oparto na analizie makroskopowej 

powierzchni stawowych SSŻ. Różnica w częstości zmian zwyrodnieniowych obserwowanych 

na powierzchniach stawowych SSŻ pomiędzy badanymi seriami kostnymi z wybranych miast 

była nieznaczna (Santok: 81,4%, Strzelce Krajeńskie: 72,1%, „Kuronia”: 68,6%). Uzyskane 

wyniki wykazały jednak różnicę w natężeniu zmian w stawie skroniowo-żuchwowym między 

osobnikami reprezentującymi wczesnośredniowieczną populację z Santoka, a osobnikami z 

kolekcji „Kuronia” z przełomu XIX/XX wieku. Rezultaty analiz zróżnicowania zmian kostnych 

w SSŻ w czasie na materiale szkieletowym reprezentującym populacje od wczesnego i 

późnego średniowiecza do XIX i XX wieku dowodzą, że zmiany w kondycji biologicznej tych 

społeczności mogły zachodzić w aspekcie występowania dysfunkcji SSŻ. Badania stawów 

skroniowo-żuchwowych na materiale szkieletowym potwierdzają, że są one bogatym i 

ważnym źródłem informacji o populacjach historycznych, a równocześnie są użyteczne w 

poszerzeniu wiedzy na temat fizjologii tego stawu. 

  



 str. 52 

 

Mikrourazy szkliwa zębów stałych a pierwiastki ziem alkalicznych - poszukiwanie związku w 

ocenie diety dawnych mieszkańców Wrocławia 

Dąbrowski Paweł1, Kulus Michał2, Grzelak Joanna1 

 
1Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 6a, 

50-368 Wrocław 

 2Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego      

  6a, 50-368 Wrocław 

 

Wstęp. Obserwacje mikrośladów (mikrourazów) na powierzchni szkliwa w części okluzyjnej 

korony zębowej mogą dostarczyć informacji na temat składników diety oraz ich właściwości 

fizycznych [3, 4, 8]. Ważnym źródłem informacji niezbędnych do rekonstrukcji diety w 

populacjach historycznych jest też zawartość pierwiastków ziem alkalicznych takich jak stront, 

bar i wapń w kościach. Proporcje zawartości strontu i baru w stosunku do wapnia są 

wskaźnikami spożycia pokarmów pochodzenia roślinnego (zbóż i roślin strączkowych) oraz 

udziału w diecie organizmów morskich (mięczaków i skorupiaków) [1, 2].  

Cel pracy. Celem pracy jest ocena diety i identyfikacja jej składników na podstawie charakteru 

mikrourazów szkliwa koron zębowych oraz zawartości strontu, baru w kościach. Podjęto także 

próbę powiązania wyników analizy morfologicznej i chemicznej materiału. Wg wstępnych 

założeń wyniki analizy mikrourazów szkliwa mogą być powiązane z zawartością chemicznych 

wskaźników składników diety (proporcjami Sr/Ca, Ba/Ca i Sr/Ba).   

Materiał. Badaniami objęto zęby trzonowe i żebra pochodzące od osobników pochowanych 

na 6 cmentarzach z obszaru Wrocławia, zlokalizowanych przy kościołach: św. Barbary, św. 

Krzysztofa, św. Doroty, św. Marii Magdaleny, św. Piotra i Pawła oraz św. Macieja. Wszystkie 

szczątki pochodziły w okresu wczesno nowożytnego (XV-XVIII w.) Do oceny mikrourazów 

szkliwa użyto zdjęć SEM 36 zębów trzonowych żuchwy (M1). Analizę chemiczną 

przeprowadzono dla przymostkowych części żeber  pochodzących od 122 osobników.  

Metody. Mikrourazy szkliwa były analizowane na zdjęciach wykonanych przy użyciu 

Skaningowego Mikroskopu Elekronowego (SEM) Philips XL30. Do analizy obrazów posłużono 

się programem Microwear 4.02. Zawartość pierwiastków ziem alkalicznych oznaczono za 

pomocą spektrometru masowego.  

Wyniki. Największą liczbę linii na powierzchni zębów zaobserwowano na zębach 

pochodzących z cmentarza przy kościele św. Marii Magdaleny, zaś najmniejszą na zębach z 

cmentarzyska przy kościele św. Barbary. Analiza proporcji Ca/P, używana do oceny procesów 

diagenezy, pokazała, iż różne szczątki pochodzące z różnych cmentarzysk wykazują różny 

stopień intensywności zmian diagenetycznych [5, 6, 7]. Z tego względu podzielono 

cmentarzyska na dwie grupy ze względy na stan zachowania materiału. Zaobserwowano 

różnice w proporcjach pierwiastków Sr/Ca, Ba/Ca i Ba/Sr na poszczególnych cmentarzyskach. 

Nie stwierdzono zależności istotnej statystycznie pomiędzy charakterem mikrostarcia a 

proporcjami poszczególnych pierwiastków.  
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Wnioski. Różne wartości proporcji Sr/Ca, Ba/Ca oraz Ba/Sr wskazują na zróżnicowaną dietę 

osobników pochowanych na różnych cmentarzach wczesno nowożytnego Wrocławia. 

Uzyskane wyniki wskazują na dietę mieszaną, ze względnie wysoką zawartością produktów 

pochodzenia zwierzęcego. Wyniki te należy jednak traktować z ostrożnością, ze względu na 

stwierdzoną wtórną diagenezę [5, 6, 7]. Brak korelacji pomiędzy wynikami obu zastosowanych 

metod badawczych wskazuje, iż mogą być one traktowane jako uzupełnienie i mogą wnosić 

odmienne informacje odnośnie diety badanych populacji.  
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Morfologia i morfometria otworu wielkiego w czaszce łódkowatej (scaphocephalia)  

Tymon Skadorwa1,2, Olga Wierzbieniec2 

 
1Oddział Neurochirurgiczny, Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, ul. 

Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa  
2Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. 

Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa  

 

Cel: Otwór wielki wykazuje dużą zmienność w odmianach i wadach rozwojowych czaszki, 

takich jak izolowana brachycefalia czy zespół Crouzona. Dotychczas jednak, żadne z badań 

nie było poświęcone jego morfologii u osobników z czaszką łódkowatą (scaphocephalia), 

która jest najczęstszą postacią deformacji czaszki wynikającej z przedwczesnego zarośnięcia 

szwu strzałkowego. Metody: Analizę morfologii i morfometrii otworu wielkiego 

przeprowadzono na podstawie anonimizowanych obrazów tomografii komputerowej 107 

dzieci z izolowaną kraniosynostozą strzałkową w wieku 1-12 miesięcy (średni wiek: 5,38 

miesiąca). Pomiarów dokonywano w osi strzałkowej i poprzecznej, zmierzono również 

powierzchnię otworu wielkiego. Otrzymane wyniki porównano z grupą kontrolną 48 dzieci 

bez wady rozwojowej czaszki. Ponadto w grupie pacjentów z czaszką łódkowatą oceniano 

status ciemiączka przedniego (AF) oraz tylnego (PF) (otwarte/zamknięte). Wyniki: Średnia 

powierzchnia otworu wielkiego w grupie z czaszką łódkowatą wynosiła 519,64 mm2 i była 

znacząco mniejsza w porównaniu z grupa kontrolną (p=0.0007). Wymiar poprzeczny oraz 

długość części przedniej otworu były również znacząco mniejsze (odpowiednio: p=0.0448 

oraz p=0.0313). Powierzchnia otworu wielkiego oraz wymiary osi poprzecznej były mniejsze 

u dzieci z otwartym ciemiączkiem przednim w porównaniu z dziećmi z zamkniętym 

ciemiączkiem przednim. Biorąc pod uwagę status ciemiączka tylnego, statystycznie istotne 

różnice obserwowano tylko w wymiarach osi strzałkowej. Wnioski: Powierzchnia otworu 

wielkiego pacjentów z czaszką łódkowatą jest mniejsza w porównaniu z osobnikami 

normocefalicznymi. Jest to związane ze znaczącym zmniejszeniem szerokości otworu 

wielkiego u dzieci z kraniosynostozą strzałkową. Otwór wielki w tej wadzie rozwojowej jest 

jednak większy niż w innych opisywanych przypadkach dzieci z izolowaną brachycefalią czy z 

zespołem Crouzona. 
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Wpływ zmian w stawach skroniowo-żuchwowych na morfologię stawu szczytowo- 

potylicznego w kolekcji „Kuronia” 

Iwona Teul1, Anna Stangret2, Wioletta Nowaczewska3, Małgorzata Tomasik4 

 

1Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej PUM,  
2Zakład Biologii Medycznej PUM,  
3Zakład Biologii Człowieka Uniwersytet Wrocławski,  
4Zakład Stomatologii Zintegrowanej PUM 

 

Wstęp 

Układu stomatognatyczny (US), składa się ze sprzężonych czynnościowo stawów skroniowo– 

żuchwowych, kompleksu zębowo-zębodołowego, kompleksu zębowo-zębowego oraz tkanek 

jamy ustnej i twarzy. Każdy czynnik, ogólny lub miejscowy, który zaburza fizjologiczną pracę 

poszczególnych komponentów narządu żucia staje się czynnikiem predysponującym do 

zaburzenia funkcjonowania US.  

Materiał i metody 

Do badań wykorzystano kolekcję ‘Kuronia’ należącą do zbiorów osteologicznych Zakładu 

Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria szkieletowa pochodzi z byłych 

cmentarzy Parafii Ewangelicko-Reformowanej oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Marii 

Magdaleny we Wrocławiu. Do badań zostało zakwalifikowanych 70 osobników (M-34, K-36). 

W doborze materiału kranialnego do badań kierowano się stanem zachowania podstawy 

czaszki, a w szczególności dołu żuchwowego oraz żuchwy. 

Wyniki 

Badania makro-i mikroskopowe powierzchni stawu skroniowo-żuchwowego w czaszkach 

kobiet i mężczyzn z całkowitym bezzębiem i dużą utratą przeżyciową zębów wykazały zmiany 

zwyrodnieniowe w obrębie stawu szczytowo-potylicznego. Dodatkowo na 10% badanych 

żuchwach obojga płci stwierdzono nieprawidłowości w zakresie geometrii trzonu żuchwy.   

Wnioski 

Wyniki wstępne wskazują, iż bezzębie ma istotny wpływ na zmiany w obrębie stawów 

skroniowo-żuchwowych. Wzmożone obciążanie ssż i wymuszone ruchy głowy  mogą mieć 

związek ze zmianami zwyrodnieniowymi i dysfunkcją stawu szczytowo-potylicznego. U osób 

z badanej populacji szkieletowej Kuronia w wyniku bezzębia, dysfunkcji ssż oraz przebudowy 

trzonu żuchwy został zaburzony proces przyjmowania pokarmu, co miało wpływ na niedobór 

witamin i minerałów, obecność problemów gastrycznych oraz problemy z mówieniem, 

trudności w otwieraniu i zamykaniu ust, problemy lub dolegliwości bólowe w czasie żucia, 

ból w okolicy ucha, twarzy, skroni, karku, tylnej części głowy. 
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Ocena warunków anatomicznych twarzowej części czaszki u pacjentów z rozszczepem 

podniebienia na podstawie zdjęć cefalometrycznych 

Alicja Zawiślak1,2, Joanna Janiszewska-Olszowska1, Katarzyna Grocholewicz1 

 
1Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, al. 

Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin 
2 Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Instytut Matki i Dziecka, al. Kasprzaka 17a, 01-211 

Warszawa 

 

Wstęp: Rozszczep podniebienia jest etiologicznie i fenotypowo zróżnicowaną wadą wrodzoną, 

wpływającą na budowę czaszki. Badania cefalometryczne wskazują, iż morfologia twarzowej 

części czaszki w znaczny sposób różni się w grupie pacjentów z rozszczepem podniebienia, w 

porównaniu do grupy pacjentów z innymi formami rozszczepów orofacjalnych oraz do 

pacjentów zdrowych. Ocena warunków anatomicznych kompleksu czaszkowo-twarzowego i 

uwzględnienie ich w procesie terapeutycznym jest niezbędne do przeprowadzenia 

skutecznego leczenia ortodontycznego i chirurgicznego.  

Cel pracy: Celem pracy jest ocena warunków anatomicznych twarzowej części czaszki u 

pacjentów z rozszczepem podniebienia na podstawie zdjęć cefalometrycznych. 

Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 263 cefalogramach bocznych polskich 

pacjentów z izolowanym rozszczepem podniebienia w wieku od 6 do 23 lat. Grupę kontrolną 

stanowili kolejni pacjenci podejmujący leczenie ortodontyczne dobrani pod względem wieku 

i płci. Wszystkie cefalogramy wykonano przy użyciu cyfrowego aparatu rentgenowskiego 

(Cranex Tom, Soredex, Finlandia). Otrzymane cyfrowe zdjęcia rentgenowskie zostały 

przeanalizowane w specjalistycznym oprogramowaniu do analizy zdjęć Ortodoncja 7.0 według 

Segnera i Hasunda (Segner i Hasund, 1998). Oceniano korelacje zmiennych cefalometrycznych 

z wiekiem i płcią. Związek pomiędzy dwiema zmiennymi ilościowymi oceniano za pomocą 

współczynnika korelacji Spearmana. Do porównań zmiennych jakościowych między grupami 

badanymi i kontrolnymi zastosowano test Chi-kwadrat (z poprawką Yatesa). W przypadku 

niskich wartości w tablicach kontyngencji stosowano dokładny test Fishera. Do porównania 

zmiennych ilościowych między dwiema grupami użyto testu Manna-Whitneya. Poziom 

istotności dla wszystkich testów statystycznych został ustalony na 0,05.  

Wyniki: Stwierdzono istotnie statystycznie niższe wartości kątów ANB, SNA i SNB w grupie 

badanej w stosunku do grupy kontrolnej. Kąt żuchwy był istotnie wyższy w grupie badanej, co 

wskazuje na dotylną rotację żuchwy podczas wzrostu. Kąt międzyszczękowy u pacjentów z 

izolowanym rozszczepem podniebienia mieścił się w granicach normy, ale był niższy niż w 

grupie kontrolnej. Nachylenie szczęki w stosunku do podstawy czaszki było zwiększone w 

grupie badanej. Ponadto, potwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację z wiekiem dla 

następujących parametrów: SNB, SNPg, kąt 1+:NA, kąt 1-:NB, Pg:NB, 1+:NA i 1-:NB.      

Wnioski: U pacjentów z rozszczepem podniebienia występuje zarówno niedobór wzrostu 

szczęki, jak i żuchwy oraz tendencja do dojęzykowego przechylenia dolnych siekaczy. Nie 
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wykazano rozbieżności podstaw kostnych w płaszczyźnie sagitalnej. Stwierdzono, iż niedobór 

żuchwy w izolowanym rozszczepie podniebienia wiąże się z jej dotylną rotacją i spłaszczeniem 

kolca bródkowego.   
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Anatomia kompleksu oponowo więzadłowego okolicy górnego stoku i grzbietu siodła. 

Jacek Kunicki1, Jiyun Hur1, Agnieszka Dąbkowska2 
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Grzbiet siodła poza ograniczeniem samego siodła tworzy górną część stoku i przednią granicę 

wcięcia namiotu. Rozwój chirurgii podstawy czaszki umożliwia bezpieczne resekcje grzbietu 

siodła oraz dostępy przezstokowe, przezgrzbietowe do patologii okolic wcięcia namiotu i 

dołu międzykonarowego. 

Lepsze poznanie anatomicznych uwarunkowań i architektoniki struktur oponowych i 

kostnych tej okolicy jest niezbędne do bezpiecznego planowania i wykonania operacji. 

Celem pracy było zbadanie struktur opony twardej oraz skupisk tkanki łącznej w okolicy 

grzbietu siodła i górnego stoku. 

Materiał i metodyka: Badanie przeprowadzono na 50 zwłokach osób dorosłych obojga płci 

poddawanych autopsji. W części preparatów (30/50 zatoki żylne i/lub naczynia tętnicze były 

nastrzykiwane barwnym lateksem. Okolicę grzbietu siodła i górnej części stoku preparowano 

warstwowo dokumentując obecność struktur zawartych pomiędzy blaszkami opony twardej i 

kością grzbietu siodła oraz stoku. Dalsze badania przeprowadzono po utrwaleniu preparatów 

z użyciem technik mikrochirurgicznych, endoskopowych i histologicznych (dodatkowe 4 

preparaty). 

Wyniki: 

W 46/50 (92%) oberwano złożony układ skupisk włóknistej tkanki łącznej odpowiadających 

między oponowym beleczkom splotu podstawnego. W 41/50 (82%) stwierdzano wyraźnie 

zaznaczony kanał kostno-oponowy odpowiadający zatoce grzbietu siodła. Kanał ten od góry 

ograniczony był grzebieniem kostnym grzbietu zwieszającym się dachówkowato ponad 

zatoką. Brzeg grzebienia stanowił przyczep dla pasm łącznotkankowych poniżej grzbietu. 

Pasma te tworzą różnie wykształcone struktury parawięzadłowe. Wyróżniono następujące 

formy: Postać powięziowo-błonowa w ok. 36% preparatów, więzadła grzbietowo- stokowe 

pośrodkowe oraz boczne (Dorsoclival ligaments ) 74%, więzadła skalisto stokowe 83%. 

Wyniki i obserwacje uzasadniają opisanie kompleksu oponowo więzadłowego z 

wyróżnieniem częściej spotykanych form w postaci więzadeł czy powięzi. Struktury te są 

najpewniej wynikiem zróżnicowanego rozwoju tej części podstawy czaszki (basisphenoid 

cartilage). Wyniki pracy mogą pomóc w lepszym zrozumieniu badań obrazowych oraz 

anatomii śródoperacyjnej. 
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Rozwój zatoki szczękowej w odniesieniu do podniebienia twardego w badaniach 

tomografii komputerowej u dzieci.  

Przemysław Kiciński1, Beata Małachowska2, Jacek Szymański1, Michał Polguj3, Piotr Grzelak4, 

Michał Podgórski5 
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Wprowadzenie: Podczas rozwoju osobniczego kształt zatoki szczękowej ulega zmianie, od 

owalnego obserwowanego pod koniec okresu embrionalnego do zbliżonego, do piramidy u 

osób dorosłych. Zmiana kształtu związana jest z jej wzrostem w różnych kierunkach, w 

kolejnych latach życia. Znaczenie kliniczne ma rozwój zatoki szczękowej poniżej podniebienia 

twardego w kierunku wyrostka zębodołowego szczęki. Cel: Celem analizy była ocena rozwoju 

zatoki szczękowej w kierunku wyrostka zębodołowego szczęki w odniesieniu do podniebienia 

twardego. Materiały i metody: Badanie miało charakter retrospektywny i zostało 

przeprowadzone na podstawie wyników tomografii komputerowej wykonanych w Zakładzie 

Diagnostyki Obrazowej Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi (256 rzędowy 

Tomograf Komputerowy Philips Brilliance). Ostatecznej analizie poddano 400 badań 

tomografii komputerowej głowy u dzieci w wieku od urodzenia do 18 roku życia. Za 

kryterium włączenia przyjęto poprawnie wykonane badania tomografii komputerowej 

głowy. Kryteriami wykluczenia były: patologie w obrębie zatoki szczękowej, stany po 

zabiegach operacyjnych w obrębie głowy, wrodzone i nabyte wady rozwojowe, choroby 

genetyczne lub metaboliczne, zaburzenia wzrastania, zmiany urazowe kości czaszki, czynny 

proces nowotworowy, deformacje czaszki, krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego, 

artefakty uniemożliwiające ocenę czaszki i zatok przynosowych. Wyniki: Badaną grupę 

stanowiło 200 dziewczynek i 200 chłopców. W każdym przedziale wiekowym liczba chłopców 

i dziewczynek była taka sam. W okresie wczesnego dzieciństwa (od 1 do 3 roku życia) w 

95,45% przypadków zatoka sięgała do poziomu podniebienia twardego, a w 4,55% była na 

poziomie podniebienia twardego zarówno dla zatoki szczękowej prawej jak i lewej. W 

okresie przedszkolnym (od 4 do 7 roku życia) w zatoce szczękowej prawej do poziomu 

podniebienia twardego sięgała u 73,17%, na poziomie podniebienia twardego występowała 

u 25,61%, a poniżej poziomu podniebienia twardego u 1,22%. Dla zatoki szczękowej lewej 

było to odpowiednio: 69,51%, 29,27% i 1,22%. W okresie wczesnoszkolnym (od 8 do 11 roku 
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życia) dla zatoki szczękowej prawej było to odpowiednio: 28,05%, 51,22%, 20,73%, dla lewej: 

29,27%, 50,00% i 20,73%. W okresie szkolnym (od 12 do 15 roku życia) odpowiednio: 9,09%, 

35,23% i 55,68% oraz 10,23%, 37,50% i 52,27%. W okresie młodzieżowym (od 16 do 18 roku 

życia): 1,22%, 24,39% i 74,39% oraz 0%, 23,17% i 76,83% Wnioski: W przeprowadzonym 

badaniu stwierdzono, że w okresie szkolnym u ponad połowy dzieci zatoka szczękowa 

wpukla się poniżej podniebienia twardego, a w okresie młodzieżowym u około ¾ dzieci sięga 

poniżej podniebienia twardego. 
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Mechanizmy kompensacyjne w budowie czaszki spowodowane prognatycznym wzrostem 

żuchwy 
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Monarchia Austro-Węgierska rodu Habsburgów jest jedną z najbardziej znanych 

przykładów dziedziczenia przodożuchwia. Jest to wada gnatyczna, uwarunkowana 

genetycznie i czynnościowo, powodująca poważne zaburzenia funkcjonalne narządu żucia, 

związane z utrudnionym żuciem pokarmów, połykaniem, oddychaniem oraz artykulacją. 

Celem pracy jest opis mechanizmów kompensacyjnych w budowie anatomicznej czaszki z 

wybitnie nasilonym prognatyzmem żuchwy. Czaszka pochodzi z Kolekcji ‘Kuronia’ z byłych 

cmentarzy Parafii Ewangelicko-Reformowanej oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Marii 

Magdaleny przy ul. J. Kuronia we Wrocławiu. Pochówki miały miejsce w okresie 1862-1944.  

Zmiany w budowie anatomicznej żuchwy, dotyczące przede wszystkim części zębodołowej 

żuchwy oraz wyrostków zębodołowych szczęki a także struktur kostnych stawu skroniowo-

żuchwowego miały prawdopodobnie na celu uzyskanie wydolnych czynnościowo kontaktów 

międzyzębowych w łuku górnym i dolnym. Ze względu na brak zębów nie ma możliwości 

dokładnego opisu ich ustawienia, niemniej jednak na podstawie zachowanych zębodołów 

można w przybliżeniu określić osie nachylenia zębów.  

W zachowanym szkielecie czaszki zmiany kompensacyjne wady szkieletowej dotyczyły 

struktur kostnych i ustawienia zębów.  
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Geometria opony twardej człowieka  

Kędzia Alicja1, Wojciech Derkowski2  
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Wstęp Niezwykle ważnym aspektem współczesnej medycyny jest zrozumienie mechanizmów 

w organizmie człowieka, szczególnie dynamiczne procesy zachodzą w okresie płodowym. 

Analiza piśmiennictwa technicznego pozwoliła na przeprowadzenie analogii pomiędzy oponą 

twardą a konstrukcjami stosowanymi w mechanice i w budownictwie. Obszarem 

szczególnego zainteresowania stały się konstrukcje powłokowe. Cechuje je duża rozpiętość i 

bardzo mała grubość (stosunek grubości powłoki do jej rozpiętości wynosi od 1:500 do 

1:1000). Cel pracy Celem pracy była analiza geometryczna struktur opony twardej pod kątem 

jej funkcji, wieku i aspektów klinicznych. Materiał i metody Materiał badany stanowiły opony 

twarde: 50 w wieku dojrzałym i 30 w okresie prenatalnym. Metody badań: preparacyjna, 

antropologiczna, fotograficzna, mikroskop skaningowy, podczerwień, laserowy cyfrowy 

przetwornik obrazu FEAG 200 produkcji VEB Carl Zeiss Jena, system przetwarzania obrazu 

BVS 6471 i BVS 6472, Image J. Wyniki Przeprowadzono analogię opony twardej do powłoki 

błonowej. Kształt konstrukcji powłokowych jest ściśle związany z ich przeznaczeniem. 

Powłoka błonowa jest ukształtowana w taki sposób, aby nie doznawała działania sił 

ściskających. Matematyczne obliczenia powłok błonowych opierają się na następujących 

założeniach: 1.Grubość powłoki oponowej jest mała w porównaniu z jej pozostałymi 

wymiarami. 2.Ugięcia powłoki są małe w porównaniu do jej grubości. 3.Punkty, które przed 

odkształceniem leżały na prostej prostopadłej do powierzchni środkowej, również po 

odkształceniu znajdują się na prostej prostopadłej do odkształconej powierzchni 

(powierzchnia środkowa –zbiór punktów jednakowo odległych od dolnej i górnej 

powierzchni powłoki). 4.Naprężenia zerwalne działające prostopadle do powierzchni 

środkowej są znikomo małe. W czaszce kulistej opona twarda jest zbliżona do powłoki 

sferycznej, wyniosłej, jednokrzywiznowej, promienie krzywizn są równe R1 = R2. U 

długogłowych opona twarda jest dwukrzywiznowa, elipsoidalna. W przypadku czaszki 

podłużnej promień krzywizn R1 jest większy niż R2. Powłoka kulista jest bardziej wytrzymała 

od powłoki elipsoidalnej. Stwierdzono, że u płodów wstępują włącznie powłoki sferyczne. 

Opona twarda spełnia u człowieka różnorodną funkcję: mechaniczną, ochrania mózgowie i 

odgrywa ważną rolę we wchłanianiu płynu mózgowo-rdzeniowego. Opona twarda składa się 

z dwóch blaszek: zewnętrznej- okostnowej i wewnętrznej -mózgowej. Warstwa okostnowa 

ma włókniste elementy od strony przylegającej do czaszki, których liczba rośnie w kierunku 

potylicy i zbliża się konstrukcyjnie do silnie użebrowanej powłoki. Materiały kompozytowe 

zawierające włókna, które są równolegle zanurzone w matrycy, wykazują znacznie 

zwiększoną odporność na odkształcenia mechaniczne, podobnie włókna kolagenowe 

odgrywają wzmacniającą rolę w oponie twardej, z naciskiem na pewne kierunki uważane za 
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krytyczne pod względem bezpieczeństwa mózgu. Analiza uzyskanych danych wykazała, że 

włókna kolagenowe mają tendencję do układania się w ściśle określonych kierunkach w 

oponie twardej o przebiegu czaszkowo-ogonowym, zewnętrzna powłoka okostnowa jest 

pokryta grubymi pęczkami włókien. Z wiekiem pojawiają się połączenia opony twardej z 

kośćmi pokrywy czaszki o charakterze kosmków, które zwiększają anizotropię, z wiekiem 

rośnie ich ilość i długość. Można je porównać do tzw. „konstrukcji przekładkowych” , które 

charakteryzują się lekkością, dużą wytrzymałością, sztywnością, pełnią funkcję 

wzmacniającą, (tego rodzaju struktury są wykorzystywane w budowie rakiet). 

Zaobserwowano wyraźną różnicę w złożoności reliefu obu blaszek. Warstwa mózgowa- 

oponowa ma ażurową strukturę włókien kolagenowych od strony mózgu, tworzy delikatną 

sieć o różnych oczkach, mniejszych i większych. W badaniach zastosowano podczerwień i 

cyfrowy przetwornik obrazu FEAG 200, które uwidoczniły liczne ziarnistości pajęczynówki i 

kanały tworzące labirynt. Ich zarośnięcie, charakteryzuje się upośledzeniem odpływu płynu 

mózgowo-rdzeniowego, co prowadzi do patologicznego zalegania płynu mózgowo-

rdzeniowego; tak powstaje wodogłowie normotensyjne (zespół Hakima), klinicznie 

manifestujące się zaburzeniami chodu i zwieraczy oraz zespołem otępiennym. Leczenie jest 

wyłącznie operacyjne, polega na implantacji zastawki niskociśnieniowej z wytworzeniem 

połączenia komorowo-otrzewnowego. Wnioski: Poznanie jak zmienia się anatomia w trakcie 

rozwoju pre- i postnatalnego człowieka pozwala na ustalenie mechanizmów leżących u 

podstaw tych zmian, a także zrozumienie procesów patologicznych. Istnieje ścisły związek 

struktury z funkcją. Uwagę zwraca złożoność budowy opony twardej i ich podobieństwo do 

rozwiązań technicznych: powłok błonowych, konstrukcji przekładkowych. Z wiekiem 

zwiększa się ilość włókien w warstwie okostnowej. 
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The foramen magnum (FM) is the largest opening at the base of the skull of high clinical 

importance because of the vital structures that pass through it. The aim of the study was the 

morphometric analysis of the foramen magnum in children based on head CT examination. 

The study was carried out on 84 CTs of the head of children aged 0-18 years divided into 

seven age groups. The sagittal and transverse dimensions of FM were measured to 

determine the growth rate, changes between groups, and differences in the foramen size by 

sex. Statistical analysis of changes was performed. The entire group's mean transverse and 

sagittal dimensions were 29.08 mm (SD 3.4 mm) and 35.63 mm (SD 4.23 mm). By sex, the 

mean transverse dimension in girls was 28.53 mm (SD 3.25 mm), and in boys, 29.6 mm (SD 

3.49 mm). The mean sagittal dimension was 35.15 mm (SD 3.76 mm) in girls and 36.09 mm 

(SD 4.64 mm) in boys. Both dimensions were higher for the male sex which was in 

correspondence to the results shown by other authors. A statistically significant increase in 

the foramen magnum was demonstrated up to 36 months in the following age groups: 0-12 

months, 12 – 36 months; above that age, the increase was statistically insignificant. The 

dimensions were similar to those described in adults. A moderate dependence of the 

foramen magnum size on age was found. Pearson's correlation coefficient for the sagittal 

dimension and for the transverse dimension with age was r = 0.59 and r = 0.56, respectively. 
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jego znaczenie kliniczne  
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Kanał tętnicy szyjnej znajduje się w części skalistej kości skroniowej. Zewnętrzny otwór tego 

kanału znajduje się w podstawie czaszki. Celem pracy było zbadanie tego otworu pod 

względem zmienności cech morfologicznych, scharakteryzowanie parametrów 

morfometrycznych oraz przeprowadzenie analizy topograficznej w odniesieniu do struktur 

sąsiadujących z tym kanałem u przedstawicieli rasy kaukaskiej zamieszkującej rejony 

północnej Polski. Wydaje się to być szczególnie interesujące, ponieważ zmienność 

anatomiczna tego kanału może mieć znaczenie kliniczne w chirurgii podstawy czaszki oraz w 

radiologii interwencyjnej. Analizę cech otworu zewnętrznego kanału tętnicy szyjnej 

wykonano na materiale 104 czaszek ludzi rasy kaukaskiej nie przeprowadzając analizy 

porównawczej związanej z płcią. Materiał pochodził ze zbiorów Zakładu Anatomii GUMed. 

Pomiary niektórych charakterystycznych cech otworu zewnętrznego dokonano 

wykorzystując suwmiarkę, a wyniki zostały podane analizie statystycznej. W zdecydowanej 

większości przypadków (około 81%) otwór ten był kształtu owalnego. Wśród pozostałych 

kształt kropli nieznacznie dominował nad regularnym okrągłym (odpowiednio 11% i 8%). 

Choć rozmiary otworu zewnętrznego kanału tętnicy szyjnej różniły się niewiele, była to 

jednak różnica statystycznie istotna. Otwór zewnętrzny kanału tętnicy szyjnej zajmował stałe 

położenie w stosunku do struktur sąsiadujących – u zdecydowanej większości przypadków – 

do przodu od otworu szyjnego i tylno-bocznie do otworu poszarpanego. Zwraca jednak 

uwagę kierunek zwrotu kanału na powierzchni zewnętrznej podstawy czaszki – ten parametr 

charakteryzował się znaczną zmiennością – zaobserwowano pięć głównych kierunków 

nachylenia otworu, z przewagą kierunku dolno-tylnego. Podsumowując: Względnie stałe 

położenie otworu zewnętrznego kanału tętnicy szyjnej oraz stosunkowo małą zmienność 

jego parametrów morfometrycznych mogą one stanowić doskonały punkt orientacyjny, 

przydatny podczas zabiegów neurochirurgicznych i diagnostyki radiologicznej ze względu na 

łatwą możliwość jego wizualizacji w angio-TK lub angiografii rezonansu magnetycznego. 

Natomiast zmienność jego ukształtowania i kierunku przebiegu kanału, również 

sygnalizowana w piśmiennictwie, mogą mieć znaczenie w radiologii interwencyjnej, 

szczególnie podczas planowania zabiegu trombektomii. 
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Ocena okienka okrągłego w obrazach tomografii komputerowej dla potrzeb implantacji 

wszczepem ślimakowym 

Edyta Dzięciołowska-Baran1, Katarzyna Amernik2, Michał Mielnik2, Aleksandra Gawlikowska-

Sroka1  

 
1Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin 
2Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Otolarynglogii Onkologicznej, Pomorski 

Uniwersytet Medyczny, szczecin 

 

Wstęp: W ciągu ostatnich lat ogromnie zwiększyła się liczba biorców implantów ślimakowych 

i nastąpił wzrost zainteresowania anatomią okienka okrągłego. Wiedza na temat szczegółów 

jego budowy: kształtu, wymiarów, typów zmienności a przede wszystkim relacji z sąsiednimi 

strukturami, ma zasadnicze znaczenie przy wyborze chirurgicznego sposobu dotarcia do 

schodów bębenka w celu umieszczenia tam elektrody. Dojście przez okienko okrągłe jest 

rekomendowane przez specjalistów jako metoda mniej traumatyczna dla ślimaka w 

porównaniu z kochleostomią. Daje to możliwość zachowania resztek słuchu i umożliwia 

szybszą rehabilitację słuchu i mowy.  

Cel: Celem pracy była ocena anatomii ucha środkowego i wewnętrznego w obrazach 

tomografii komputerowej w aspekcie dostępu do okienka okrągłego.  

Metoda: Analizowano obrazy tomografii komputerowej wykonanej u pacjentów 

kwalifikowanych do wszczepu implantu ślimakowego.  

Materiał: Przeanalizowano obrazy tomografii komputerowej 65 uszu u 58 pacjentów w 

aspekcie dostępu do okienka okrągłego. W badanej grupie chorych podczas zabiegu 

operacyjnego dokonano oceny widoczności okienka okrągłego w skali od V (bardzo dobra 

widoczność okienka) do I (brak okienka). Oceniono korelację wyznaczonych parametrów w 

badaniach obrazowych w porównaniu do oceny śródoperacyjnej.  

Wyniki: W grupie badanej było 35 kobiet i 32 mężczyzn w wieku od 1 roku do 80 lat, średnia 

wieku wynosiła 36,5 lat, mediana 41 lat. U 54 pacjentów dla uzyskania lepszej widoczności 

okienka konieczne było zniesienie nawisów kostnych przyśrodkowo od nerwu twarzowego, 

już po wykonaniu tymapnotomii tylnej. Na podstawie oceny śródoperacyjnej widoczność 

niszy okienka okrągłego jako I oceniono u 6 pacjentów, II u 13, III u 21, IV – 16 i V w 9 uszach. 

Podczas procedury chirurgicznej dokonano zniesienia nawisu kostnego nad okienkiem 

okrągłym i wówczas oceniono ponownie widoczność błony okienka okrągłego. Uzyskano 

następujące wyniki I – 5, II – 2, III – 3, IV – 15 i V w 40 przypadkach. Dojście do ślimaka przez 

okienko okrągłe wykonano u 40 chorych, poszerzone dojście przez okienko okrągłe w 16 

przypadkach i kochleostomię u 10 pacjentów.  

Zastosowanie odpowiedniej techniki chirurgicznej z identyfikacją nerwu twarzowego, 

zniesienie nawisu kostnego przyśrodkowo od nerwu twarzowego oraz zniesienie nawisów 

kostnych nad okienkiem okrągłym pozwala na dobre uwidocznienie błony okienka okrągłego, 

jeżeli jest ona obecna.  
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SESJA 4 - NEUROANATOMIA II 
 

AULA, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 czwartek 15.09.2022 godz. 16:45 – 18:30 

 

16:45 – Wpływ hipercholesterolemii na budowę ściany naczyniowej oraz funkcję bariery 

krew-mózg 

Czuba-Pakuła E., Głowińki., Wójcik S., Lietzau G., Kowiańki P. 

17:00 – Wewnątrznaczyniowa endoskopowa anatomia kanału nerwu odwodzącego (kanał 

Dorella) 

Kunicki J., Krajewski P., Ciszek B. 

17:15 – Wpływ stresu wczesnodziecięcego na aktywację jąder ciała migdałowatego u 

dorosłych samic i samców szczura 

Pszczolinska A., Ludkiewicz B., Melka N., Kowiański P. 

17:30 – Anatomia endoskopowa tętnic podstawy mózgowia 

Sługocki M. 

17:45 – Anatomia mikrochirurgiczna żył okolic kompleksu nerwów VII/VIII w okolicy kąta 

mostkowo-móżdżkowego 

Hur J., Kunicki J., Ciszek B. 

18:00 – Ocena pola powierzchni rdzenia kręgowego ocenianego metodą rezonansu 

magnetycznego w odcinku szyjnym u dorosłych z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego 

Salwowska N., Bajor G., Maciejewski M., Maciejewska K. 

 

Podsesja posterowa 

 

18:15 - Społeczna izolacja a budowa i funkcjonowanie ludzkiego mózgu. 

Sobczak K., Kornaga J., Paruszewska-Achtel M. 

18:21 – Neuroanatomia struktur mózgu odpowiedzialnych za powstawanie czynności EEG na 

podstawie obserwacji własnych 

Derkowski W., Kędzia A. 

18:27 – Aspekty anatomiczne i kliniczne nerwu międzykostnego tylnego przedramienia 

Lepich T., Karaś R., Kania K., Machnik-Broncel J., Bajor G. 

18:33 – Stres a aktywność ciała migdałowatego szczura – schemat zmian w ontogenezie. 

Ludkiewicz B., Ebertowska A., Melka N., Klejbor I., Dziewiątkowski J., Moryś J. 
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Wpływ hipercholesterolemii na budowę ściany naczyniowej oraz funkcję bariery krew-

mózg 

Ewelina Czuba-Pakuła1, Sebastian Głowiński2, Sławomir Wójcik1, Grażyna Lietzau1, 

Przemysław Kowiański1,2  

 
1Zakład Anatomii i Neurobiologii, Katedra Anatomii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk;  
2Instytut Nauk o Zdrowiu, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk  

 

Synteza i metabolizm cholesterolu oraz jego pula w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) 

są niemal całkowicie odizolowane od obwodowego krążenia krwi przez funkcjonalne 

systemy barierowe, zawierające barierę krew-mózg (ang. blood-brain barrier; BBB) i barierę 

krew-płyn mózgowo-rdzeniowy (ang. blood-cerebrospinal fluid barrier; BCFB). Reprezentują 

one złożone struktury, które znacząco ograniczają bezpośredni transfer cholesterolu między 

mózgowiem a krążeniem ogólnoustrojowym. Komórki będące elementami strukturalnymi 

barier, tworzą szczelne połączenia międzykomórkowe, zwane ścisłymi złączami, ze względu 

na ich zdolność do oddzielania dwóch przedziałów o różnym składzie chemicznym, co 

zapobiega dyfuzji związków. Jednym z najważniejszych następstw hipercholesterolemii w 

naczyniach mózgowych jest zwiększona przepuszczalność BBB, wynikająca ze zmian w 

poziomie syntezy i dystrybucji białek błony podstawnej ściany naczyń mózgowych. W 

konsekwencji prowadzi to do zaburzenia przepływu metabolitów szlaku syntezy cholesterolu 

przez ścianę naczyń mózgowych, co może nasilać zarówno procesy zapalne, jak i 

neurodegeneracyjne. Istnieją przesłanki wskazujące, że wśród dużej liczby białek ściany 

naczyniowej i związanych z nią enzymów, których zmiany zawartości inicjowane są 

zaburzeniami syntezy i transportu cholesterolu w mózgu, istotne znaczenie mogą mieć 

agryna (Agr), metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP9) i akwaporyna-4. 

(AQP4). Celem naszych badań było przeprowadzenie analizy zmian przepuszczalności BBB 

poprzez określenie wynaczynienia związku dekstranu-40, wyznakowanego izotiocyjanianem 

fluoresceiny (FD40-FITC), w korze przedczołowej, korze, hipokampie i prążkowiu myszy 3-

miesięcznych i 12-miesięcznych. Do badań wykorzystano myszy szczepu dzikiego C57/BL6, 

stanowiące grupę kontrolną (WT), oraz myszy typu „knock-out” LDLR-/-/Apo E-/-, stanowiące 

grupę eksperymentalną (EX), charakteryzujące się rozwojem hipercholesterolemii oraz zmian 

miażdżycowych. Badanie obejmowało struktury mózgowia, takie jak kora przedczołowa, kora 

ruchowa, hipokamp oraz prążkowie u myszy 3-miesięcznych i 12-miesięcznych w dwóch 

grupach – EX i WT. Stwierdziliśmy, że średnica naczyń mózgowych w hipokampie jest większa 

u myszy EX w obu grupach wiekowych. W przypadku kory mózgowej i prążkowia wielkość 

średnicy naczyń mózgowych jest różna u myszy w obu badanych grupach wiekowych. Strefa 

wynaczynienia jest większa u myszy EX niż u myszy WT we wszystkich badanych strukturach, 

a wielkość stref wynaczynienia różni się w zależności od struktury u myszy EX w obu grupach 

wiekowych. Ponadto większej średnicy naczyń odpowiada większa strefa wynaczynienia w 

obu badanych grupach myszy. Analiza wyników dotyczących maksymalnej intensywności 
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fluorescencji, średniej właściwej intensywności fluorescencji oraz wielkości strefy 

wynaczynienia wykazała istnienie statystycznie istotnych różnic między myszami 3-

miesięcznymi i 12-miesięcznymi we wszystkich badanych strukturach. Odpowiednie wartości 

tych parametrów były wyższe u 3-miesięcznych myszy. Niniejsze badania wykazały, że 

zarówno rozwój hipercholesterolemii, wiek badanych myszy, jak i lokalizacja zmian w 

mózgowiu mają wpływ na funkcję BBB. Różnice w zawartości białek odpowiedzialnych za 

utrzymanie integralności funkcjonalnych systemów barierowych mają istotny wpływ na 

przepuszczalność BBB, zwłaszcza u młodszych myszy. Zachodzący wraz z wiekiem rozwój 

układu naczyniowego może ograniczyć skutki wspomnianych zaburzeń i uszczelnić BBB. 

Istnieje wiele ścieżek, które mogą się do tego przyczynić, a jednocześnie dają nam szerokie 

pole działania w zakresie regulacji angiogenezy i indywidualnych interakcji między 

komórkami. Jest to szczególnie ważne przy wykrywaniu wyżej wymienionych zaburzeń u 

młodych zwierząt, które aktywują układy naprawcze, a ich dodatkowa stymulacja może 

przynieść zaskakujące rezultaty. Tak więc dalsza analiza tych czynników wyznacza nowe cele 

terapeutyczne zarówno w leczeniu chorób naczyniowych, jak i chorób 

neurodegeneracyjnych wynikających z zaburzeń BBB. 
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Wewnątrznaczyniowa endoskopowa anatomia kanału nerwu odwodzącego (kanał Dorella) 

J. Kunicki1, P. Krajewski2 , B. Ciszek3 

 
1Klinika Neurochirurgii, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie  
2Zakład Medycyny Sądowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny  
3Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

Rozwój technik obrazowania oraz chirurgicznego i wewnątrznaczyniowego leczenia patologii 

podstawy czaszki w okolicy stoku, zatoki jamistej oraz szczytu piramidy (petroclival  area) 

skłania do rewizji  dotychczasowych opisów anatomicznych w aspekcie współczesnych 

możliwości obrazowania i wizualizacji. 

Celem pracy było zbadanie możliwości przeprowadzenia oraz ocena uzyskanych obrazów 

endoskopowych wewnątrznaczyniowych okolicy kanału Dorella (KD). 

Materiał i Metoda: Badanie przeprowadzono na materiale 91 świeżych preparatów 

środkowego obszaru podstawy czaszki osób dorosłych, badanie przeprowadzono w trakcie 

autopsji z użyciem sztywnych endoskopów (Hopkins II 1.9 -2.3 mm, 14 cm Karl Storz) z 

optyką 0 st i 30 st. kamerą CCD -HD (Telepack Karl Storz). Okolica KD była badana z dostępu 

przez 2 pory: górny – będący nacięciem w stropie zatoki jamistej oraz dolny przez światło 

kikuta zatoki skalistej dolnej (ZSD). Eksploracji wykonywana była w środowisku wodnym 

(0.9% NaCl) pod ciśnieniem 28-70 cm H20 (20 -50 mmHg) za pomocą zestawu do infuzji 

dożylnych podłączonego do przeciwległej ZSD.  Średni przepływ przez zatokę skalistą dolną i 

zatokę jamistą wynosił ok. 300 ml/ min. 

Wyniki: Używając portu dolnego byliśmy w stanie uwidocznić skutecznie światło 92% 

zbadanych zatok oraz 68 stron z użyciem portu górnego. Pełną wizualizacja KD z obu portów 

możliwa była w 63 stronach. Na podstawie obserwacji wyróżniono dwa główne typy 

morfologiczne KD wąski (83%) i obszerny (17%); Ponadto wyróżniono 4 odmiany przebiegu 

nerwu odwodzącego we wnętrzu kanału Dorella i zatoce skalistej dolnej - najczęstszym 

typem był typ boczny (67%). 

Endoskopowa wewnątrznaczyniowa wizualizacja kanału Dorella pozwala na zobrazowanie i 

ocenę anatomii tej skomplikowanej przestrzeni w podstawie czaszki z zachowaniem 

nienaruszonych stosunków topograficznych. Wyniki naszych otwierają nowe możliwości 

badania anatomii okołosiodłowych zatok żylnych okolicy postawy czaszki. 
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Wpływ stresu wczesnodziecięcego na aktywację jąder ciała migdałowatego u dorosłych 

samic i samców szczura  

Pszczolinska A.1, Ludkiewicz B.1, Melka N.1, Kowiański P.1,2  

 
1Zakład Anatomii i Neurobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk  
2Instytut Nauk o Zdrowiu, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk  

 

Wczesne dzieciństwo to okres, w którym przebudowa synaptyczna mózgowia osiąga 

najwyższe tempo. Doświadczenia nabywane w tym czasie, wpływając na rozwój 

psychologiczny i behawioralny, wywierają dalekosiężne efekty zarówno na zdrowie 

psychiczne jak i fizyczne w dorosłym życiu. Stres wczesnodziecięcy spowodowany m.in. 

przemocą, zaniedbaniem czy separacją od rodziców może skutkować wieloma zaburzeniami 

psychicznymi (np. depresja, zespół stresu pourazowego, schizofrenia, stany lękowe, 

zaburzenia ze spektrum autyzmu) lub somatycznymi m.in. ze strony układu krwionośnego 

czy pokarmowego. Wczesne dzieciństwo to okres, w którym przebudowa synaptyczna w 

mózgowiu osiąga najwyższe tempo. Obszarem nadzwyczaj wrażliwym na sytuacje stresowe 

jest mózgowie, a w szczególności ciało migdałowate - struktura układu limbicznego 

zaangażowana m.in. w kształtowanie odpowiedzi emocjonalnej oraz proces aktywacji i 

kontroli stresowej osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (PPN). Nasze wcześniejsze 

badania na samcach wykazały, że doświadczenie przewlekłego stresu w dzieciństwie 

zmniejsza poziom aktywacji neuronów ciała migdałowatego w dorosłości. Najwyższe 

zaangażowanie w odpowiedź na stresor i największe zmiany po doświadczeniach 

awersyjnych w dzieciństwie wykazują jądra, odpowiadające m.in. za kontrolowanie 

zachowań rozrodczych i rodzicielskich. Cechuje je zróżnicowanie płciowe, więc można 

przypuszczać, że u samców i samic mogą wykazywać odmienną aktywację również w sytuacji 

stresowej. Biorąc pod uwagę powyższe oraz przesłanki literaturowe na temat zróżnicowania 

reakcji stresowej w zależności od płci, za cel badań wyznaczono prześledzenie i porównanie 

u samców i samic jak przewlekły stres psychologiczny w okresie wczesnodziecięcym 

(doświadczenie nabyte w dzieciństwie) wpływa na schemat aktywacji ciała migdałowatego 

po jednokrotnym zastosowaniu tego samego bodźca u osobnika dorosłego. 36 szczurów rasy 

Wistar Han podzielono na 3 grupy - dwie eksperymentalne i jedną kontrolną. Każda z grup 

zawierała 12 zwierząt - po 6 samic i 6 samców. Grupę eksperymentalną (EI) stanowiły 

zwierzęta poddawane ekspozycji na psychologiczny bodziec stresowy (test otwartego pola z 

silnym oświetleniem; HL-OF), codziennie od 3 do 21 dnia życia, a następnie jednorazowo w 

105 dniu życia. Grupę eksperymentalną (EII) stanowiły zwierzęta poddane jednorazowej 

ekspozycji na bodziec stresowy w HL-OF w 105 dniu życia. Grupę kontrolną stanowiły 

zwierzęta niepoddane wpływowi czynnika awersyjnego. Podczas testu HL-OF szczura 

umieszczano na 15 minut w obszernym boksie o jasnych ścianach, oświetlonym żarówką o 

natężeniu 400 lux. Po zakończeniu doświadczenia zwierzęta zostały znieczulone wziewnie, 

następnie znieczulone śmiertelną dawką morbitalu; po ustaniu czynności życiowych 

wykonano perfuzję. Mózgowia skrojono w kriostacie mrożeniowym. Skrawki zawierające 
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ciało migdałowate poddano barwieniom immunohistochemicznym z użyciem markerów 

neuronalnych, glejowych i immunologicznych oraz analizie jakościowej i ilościowej z 

wykorzystaniem technik mikroskopii fluorescencyjnej. Przeprowadzone badania wskazują na 

istnienie zróżnicowanej odpowiedzi ciała migdałowatego na zastosowany model stresu 

wczesnodziecięcego w zależności od płci. Stanowi to przyczynek do dalszych badań mających 

na celu wyjaśnienie specyficznych dla płci mechanizmów, które wpływając na rozwój 

mózgowia przyczyniają się np. do większej zachorowalności kobiet na zaburzenia lękowe czy 

depresję w następstwie przeżytych uprzednio doświadczeń awersyjnych. 
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Anatomia endoskopowa tętnic podstawy mózgowia 

Sługocki Mikołaj 

 

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Ostatnie dekady obfitowały w badania naukowe dotyczące anatomii naczyń mózgowia, które 

wzbogaciły wiedzę dotyczącą ich rozwoju, wad, zmienności i potencjalnego znaczenia 

klinicznego. Przyczyniły się one do opracowywania i zastosowania nowych metod 

diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach naczyniowych ośrodkowego układu 

nerwowego. Jedną z obecnie stosowanych technik jest wewnątrznaczyniowa embolizacja 

tętniaków wewnątrzczaszkowych, której powodzenie w dużej mierze zależy od znajomości 

anatomii i wynikających z niej klinicznych implikacji. W kontraście do dość szczegółowo 

opisanej anatomii zewnętrznej tętnic mózgowia, ich budowa wewnętrzna jest przedmiotem 

niewielu badań. Przedmiotem niniejszej pracy jest opis anatomii endoskopowej tętnic 

podstawy mózgowia i ich głównych rozwidleń, ze szczególnym uwzględnieniem struktur 

występujących w ich świetle. Badanie obejmowało 20 nieutrwalonych preparatów 

mózgowia. W każdym z nich wypreparowano koło tętnicze, udokumentowano i opisano 

istniejące odmiany anatomiczne oraz geometrię wybranych rozwidleń (spływ tętnic 

kręgowych, podział tętnicy podstawnej, tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz odcinka M1 tętnicy 

środkowej mózgu). Do badania wewnątrznaczyniowego użyto sztywnego endoskopu o 

średnicy 1,8 mm (0 st.). Wypełnienie naczyń uzyskano poprzez ciągłe podawanie 0,9% 

roztworu NaCl przez kaniulę do jednego naczynia, podwiązując uprzednio pozostałe tętnice. 

Biorąc pod uwagę coraz szersze zastosowanie metod wewnątrznaczyniowych, pozyskanie 

wiedzy dotyczącej występowania w świetle naczyń przeszkód mogących wpływać na 

przebieg interwencji wydaje się umotywowane i może być przyczynkiem do cennych 

wniosków mogących mieć w przyszłości znaczenie w praktyce klinicznej. 
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Anatomia mikrochirurgiczna żył okolicy kompleksu nerwów VII/VIII w okolicy kąta 

mostowo-móżdżkowego. 

Jiyun Hur1, J. Kunicki1, B. Ciszek2 

 
1Klinika Neurochirurgii Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie  
2Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

Głównym odpływem żylnym okolicy kąt mostowo móżdżkowego są żyły skaliste górne. Stałe 

dopływy żyły skalistej są dość dobrze opisane, jednak dokładna charakterystyka ich 

występowania i zmienności nie doczekała się dokładniejszych opisów. Zachowanie 

dostatecznego drenaży żylnego tej okolicy odgrywają istotną rolę w prawidłowej czynności 

nerwów czaszkowych pnia mózgu po operacjach patologii kąta mostowo-móżdżkowego. 

Materiał i Metoda: 

Badanie przeprowadzono na materiale 60 preparatów pnia mózgu i móżdżku z naczyniami   

żylnym nastrzykniętymi barwnym latexem, utrwalonymi w formalinie. Preparowanie z 

pomocą techniki mikrochirurgicznej i z powiększeniem mikroskopu operacyjnego Zeiss (pow. 

4 -18x). Po wykluczeniu preparatów niezadowalającej jakości obserwacje przeprowadzono 

na 112 stronach (54P, 58L). Dodatkowo przeprowadzono obserwacje na 10 zwłokach w 

trakcie autopsji wykonując symulacje dostępu podpotylicznego – retrosigmoidalnego do 

okolicy kąta mostowo-móżdżkowego. 

Wyniki: 

Głównym pniem żylnym okolicy kompleksu nerwów czaszkowych VII/VIII jest żyła konara 

środkowego móżdżku (Vein of middle cerebellar peduncle - VMCP) 90,1%. Wyróżniono pięć 

głównych typów topograficznych (boczny, przyśrodkowy, pośredni, górny i dolny) spływu żył 

tworzących w/w naczynie żylne w stosunku do nn. VII/VIII przy pniu mózgu. Najczęściej 

spływ tworzący VMPC – położony był bocznie w stosunku do nerwów (49,1%). 

Wnioski: 

Dokładna charakterystyka topografii spływ naczyń żylnych w okolicy wejścia/wyjścia nn. 

VII/VII z pnia mózgu stanowi przydatną informację praktyczną w śródoperacyjnej 

identyfikacji nerwów oraz zrozumieniu możliwych deficytów wynikających z zaburzeń 

drenażu żylnego tej okolicy. 
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Ocena pola powierzchni rdzenia kręgowego ocenianego metodą rezonansu 

magnetycznego w odcinku szyjnym u dorosłych z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym 

Salwowska Natalia, Bajor Grzegorz, Maciejowski Maciej, Maciejowska Katarzyna 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

 

Wstęp: Rdzeń kręgowy jest częścią ośrodkowego układu nerwowego rozciągającą się od 

otworu wielkiego aż do I-II kręgu lędźwiowego. Jedną z najistotniejszych części dróg 

mózgowo-rdzeniowych są drogi piramidowe, czyli korowo-rdzeniowe rozpoczynające się w 

korze mózgu a kończące w istocie szarej rdzenia. Drogi te dzielimy na: boczną – leżącą w 

tylnej części sznura bocznego oraz przednią – w sznurze przednim. Uszkodzenie dróg 

piramidowych objawia się zaburzeniami motoryki. Podczas zniszczenia pierwszego neuronu 

w obrazie klinicznym dominuje spastyczny niedowład charakteryzujący się wzrostem 

napięcia mięśniowego. Od lat wiadomo, iż zanik rdzenia kręgowego występuje u chorych z 

SM i jest on tak samo istotny jak atrofia w obrębie mózgu. Zainteresowanie tym zjawiskiem 

zwiększyło się z uwagi na nowe techniki obrazowania MRI, ale i potencjalne korzyści z oceny 

zaniku tkanki. Mechanizmy atrofii są tożsame z tymi występującymi w obrębie mózgowia i 

nie powinno się ich rozdzielać. W wielu badaniach wykazano, że atrofia rdzenia kręgowego 

koreluje ze stopniem niepełnosprawności chorego. Z przyczyn technicznych ocena głównie 

dotyczy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego. Cel pracy Celem projektu badawczego było 

ocena powierzchni szyjnego odcinka rdzenia kręgowego ocenianego metodą rezonansu 

magnetycznego na poziomie C2 w odstępie czasowym u pacjentów ze świeżo rozpoznaną z 

postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego (do 2 lat od rozpoznania). Metody i 

materiał: Do badania zakwalifikowano 63 pacjentów (46 kobiet i 17 mężczyzn) z 

rozpoznanym RRMS na podstawie kryteriów McDonalda z 2010r. w wieku od 22 do 49 lat. 

Przeciętny wiek pacjentów wyniósł 34,33 (+/-7,25; odchylenie standardowe). W ramach 

badania przeprowadzono retrospektywną ocenę badań MRI głowy w okresie od 1-24 

miesięcy. Wyniki: Powierzchnia rdzenia kręgowego była istotnie związana z płcią pacjenta 

(p&lt;0,05). Wraz z czasem trwania choroby powierzchnia rdzenia kręgowego spadała o 

mniej więcej 0,75 mm2 (p&lt;0,001) z każdym miesiącem. Oczekiwana wartość 

rozpatrywanego pola była wyższa u pacjentów otrzymujących preparat Rebif o około 9,5 

mm2 w porównaniu do osób nieleczonych.  

Wnioski: Rezultaty wykonanej analizy świadczą na korzyść hipotez o wpływie płci, czasu 

trwania choroby i rodzaju podjętego leczenia na powierzchnię rdzenia kręgowego. 

Powierzchnia ta była istotnie wyższa u mężczyzn oraz malała wraz z czasem trwania choroby. 

Wśród osób leczonych preparatem REBIF była ona znacząco wyższa niż u tych osób, u 

których nie podjęto leczenia.  
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Społeczna izolacja a budowa i funkcjonowanie ludzkiego mózgu 

Kamila Sobczak, Jakub Kornaga, Monika Paruszewska-Achtel  

 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu  

 

Samotność jest narastającym problemem w społeczeństwach rozwiniętych, a mnogość jej 

negatywnych skutków zdrowotnych sprawia, że możemy się pokusić o nadanie jej miana 

choroby cywilizacyjnej. Pomimo coraz lepszego skomunikowania, jakość relacji 

międzyludzkich spada, a to właśnie głębokość i jakość tychże decyduje o subiektywnym 

odczuciu samotności. Analizując budowę oraz aktywność Ośrodkowego Układu Nerwowego, 

możemy odnaleźć różnice w budowie i funkcjonowaniu u ludzi samotnych oraz osób 

niedeklarujących tego uczucia. Samotność, podobnie jak ból, głód i pragnienie, jest motorem 

napędowym do zmiany zachowania na takie, które zwiększą szansę na przetrwanie i 

przekazanie genów. Porównując mózgi osób samotnych do osób niedotkniętych tym 

problemem, widzimy różnice w budowie i aktywności w kilku rejonach mózgu. Szczególną 

istotność wydaje się mieć połączenie między istotą szarą w polu CA1 hipokampa a 

przyśrodkową korą przedwzrokową, która jest częścią Sieci Wzbudzeń Podstawowych, 

wykazującą wzmożoną aktywność w trakcie myśli skupionych wokół własnej osoby, projekcji 

i marzeń. Badania wykazały korelację pomiędzy objętością sklepienia a struktur hipokampa i 

obszarów należących do Sieci Wzbudzeń Podstawowych oraz ich związku z odczuwaniem 

przez uczestników samotności. Mózgi osób pozbawionych relacji społecznych wykazywały 

ponadto nietypową aktywność w rejonach prążkowia brzusznego. Osoby samotne słabiej 

reagowały na neutralnie zabarwione obrazy przedstawiające ludzi. Wykazywały natomiast 

wyższą aktywność kory wzrokowej i niższą połączenia skroniowo-ciemieniowego w 

odpowiedzi na ukazanie im obrazów osób cierpiących. Jest to związane z mniejszą 

odczuwaną satysfakcją z kontaktów międzyludzkich oraz ich bardziej negatywnym odbiorem. 

Samotność wiąże się również z gorszym przetwarzaniem sygnałów społecznych, co w obrazie 

mózgu może być sygnalizowane zmniejszoną objętością istoty szarej w lewej tylnej bruździe 

skroniowej górnej. W naszej pracy chcemy przedstawić związane z samotnością zmiany w 

anatomii i neurofizjologii ludzkiego mózgu.  
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Neuroanatomia struktur mózgu odpowiedzialnych za powstawanie czynności EEG na 

podstawie obserwacji własnych.  

Derkowski Wojciech, Kędzia Alicja 

  

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski  

 

Wstęp: Mózgowie człowieka możemy badać pośmiertnie, ale także dzięki współczesnej 

diagnostyce obrazowej (TK, MRI) mamy możliwość zbadania budowy anatomicznej mózgu u 

żywego pacjenta. Techniki z wykorzystaniem substancji znakowanych izotopami 

promieniotwórczymi (PET, SPECT) pozwalają uzyskane w TK i MRI obrazy anatomiczne 

mózgu wzbogacić o informacje o metabolizmie komórek nerwowych (np. DaTSCAN 

wykorzystywany do diagnostyki choroby Parkinsona). Natomiast elektroencefalografia (EEG) 

pozwala rejestrować pole elektryczne mózgu, które powstaje z superpozycji potencjałów 

pojedynczych komórek nerwowych. Cel pracy: Celem pracy była analiza neuroanatomiczna 

mózgu generującego różne wzorce pola elektrycznego, rejestrowane w badaniu EEG, czyli 

ustalenie korelacji neuroanatomiczno- neurofizjologicznych pomiędzy wynikami badań 

obrazowych (TK, MRI) i wynikami badań EEG. Materiał i metody: Materiał badany stanowiły 

zapisy badań EEG opisane przez autorów (ponad 8 tysięcy badań tylko z własnej Pracowni) 

wraz ze skierowaniami zawierającymi informacje kliniczne o pacjentach oraz historie chorób, 

jeśli nie wystarczały dane ze skierowania. Materiał badany stanowiły także obrazy mózgowia 

uzyskane w badaniach TK i MRI. Stosowano pogłębione metody analizy obrazów TK i MRI z 

wykorzystaniem oprogramowania do analizy obrazu oraz ponadstandardową analizę 

zapisów EEG z wykorzystaniem mapowania czynności i analizy fourierowskiej częstotliwości. 

Wyniki: Zebrano ustalone dotychczas dane na temat korelacji anatomiczno- 

elektrofizjologicznej w mózgu, prowadzące do wyjaśnienia sposobu generowania 

poszczególnych elementów rytmicznej, sinusoidalnej czynności EEG. Wykorzystano bogaty 

materiał własny ilustrując rolę poszczególnych stanów fizjologicznych (sen, stopień 

dojrzałości układu nerwowego) oraz patologicznych (patologia ogniskowa, rozlana, 

jednopółkulowa, podkorowa) na wzorzec czynności EEG. Wykonano podstawowe obliczenia 

związane z charakterem falowym czynności EEG i odniesiono je do wymiarów anatomicznych 

odpowiednich struktur mózgowia.  

Wnioski: Badanie czynności EEG mózgu człowieka ma istotne znaczenie kliniczne. Jest to na 

razie jedyna, oprócz potencjałów wywołanych metoda diagnostyczna pozwalająca na 

badanie czynności (elektrycznej), a nie budowy mózgowia żywego pacjenta. Zjawiska 

elektryczne rejestrowane w EEG są wynikiem superpozycji potencjałów milionów neuronów, 

a istotny wpływ na obserwowane wzorce EEG ma budowa kory mózgu, schemat połączeń 

międzyneuronalnych, właściwości filtrujące tkanek pomiędzy neuronem i elektrodą 

rejestrującą oraz fizyczne właściwości zmieniających się w czasie pól elektrycznych mózgu, 

prowadzących do obserwowanej rytmicznej aktywności w EEG. 
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Aspekty anatomiczne i kliniczne nerwu międzykostnego tylnego przedramienia 

T. Lepich, R. Karaś, K. Kania, J. Machnik-Broncel, G. Bajor 

 

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej WNM SUM 

Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej SUM 

 

Nerw promieniowy, pochodzący z pęczka tylnego splotu ramiennego oddaje w swoim 

przebiegu 2 gałęzie: powierzchowną i głęboką (DBRN). Z jego gałęzi głębokiej powstaje, 

oprócz między innymi gałęzi zaopatrujących mięśnie przedramienia nerw międzykostny tylny 

przedramienia (PIN).  W swoim przebiegu DBRN przechodzi przez tzw. arkadę Frohsa (AF). AF 

została opisana po raz pierwszy w 1908 r. przez Frohsa i Fra’nkel. Rozpoczyna się w części 

szczytowej nadkłykcia bocznego kości ramiennej i rozciąga się, przyczepiając się do jego 

przyśrodkowej części. Stanowi ona najwyższą część mięśnia odwracacza. Jest to łuk, spod 

którego wychodzi PIN, znajduje się on przy przyczepie proksymalnym mięśnia odwracacza, 

AF stanowi ścięgnistą lub błoniastą krawędź mięśnia odwracacza. Długość AF można 

oszacować dzieląc długość przedramienia przez 5. PIN przebiega do przodu od stawu 

ramienno-promieniowego, a następnie biegnie w kierunku bocznym i tylnym. PIN w swoim 

początkowym przebiegu jest krzyżowany przez tzw. smycz Henry’ego (lash of Henry). Jest to 

kompleks tętnicy promieniowej wstecznej odchodzącej od tętnicy promieniowej oraz żyły 

towarzyszącej. Tętnica promieniowa wsteczna tworzy dalej arkadę tętniczą z tętnicą 

promieniową poboczną odchodzącą od tętnicy głębokiej ramienia. W niektórych 

przypadkach tętnica promieniowa wsteczna może przebiegać pod AF wraz z PIN. Wiele 

publikacji nie rozróżnia PIN od DBRN. Wydaje się jednak, że nazwa PIN powinna być używana 

w stosunku do nerwu dopiero po jego wyjściu spod tzw. arkady Frohsa, czyli do łuku 

znajdującym się przy przyczepie proksymalnym mięśnia odwracacza. Inni badacze uzależnili 

opis lokalizacji początku PIN w stosunku do odległości przeznadkłykciowej kości ramiennej. 

Anatomiczną odmianą dystalnej części PIN jest tzw. nerw Fromenta-Raubera. Nerw ten to 

rzadko występująca odmiana końcowych gałęzi PIN lub gałęzi powierzchownej nerwu 

promieniowego. Dysfunkcja PIN prowadzi do zespołu nerwu promieniowego. Niektórzy 

autorzy uważają jednak, że z dysfunkcją PIN związane są dwa zespoły chorobowe: zespół 

zespół cieśni nerwu promieniowego) (radial tunnel syndrome, RTS) oraz zespół nerwu 

międzykostnego tylnego (posterior interosseus nerve syndrome, PINS) różniące się przyczyną 

pierwotną oraz objawami. Bezpośrednią przyczyną RTS jest ucisk gałęzi tego nerwu w wyniku 

uwięźnięcia w różnych miejscach, najczęściej jednak w obrębie arkady Frohsa. Objawami RTS 

są uogólniony ból w proksymalnej części przedramienia, który może nasilać się w wyniku 

pronacji i supinacji ze wzmożoną tkliwością w punkcie 4-5 cm dystalnie od nadkłykcia 

bocznego kości ramiennej, parestezje w obrębie dłoni oraz ból przy wyproście palca 

środkowego. Objawy PINS są związane z neurogennym osłabieniem mięśni unerwianych 

przez PIN. Zalicza się do nich trudność w wyprostowaniu palców, osłabienie odwodzenia 

kciuka, aktywny wyprost nadgarstka z wychyleniem promieniowym, nie stwierdza ani 
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opadania nadgarstka ani tkliwości punktowej. Ból towarzyszący zespołowi nerwu 

promieniowego jest konsekwencją dwóch składowych. Pierwsza polega na tym, że wzrost 

ciśnienia w przedziale międzymięśniowym dookoła PIN powoduje spadek ukrwienia tych 

mięśni, w wyniku zmniejszonego przepływu kapilarnego. Drugą przyczyną może być 

uwalnianie się cytokin, napływ fibroblastów i zwłóknienie śródnerwowe, co pobudza 

nocyceptory. Stopień ciężkości uszkodzenia PIN można opisać za pomocą klasyfikacji 

Seddona, która to obejmuje: neuropraksję (demielinizacja w miejscu ucisku lub urazu), 

akonotmezę (demielinizacja i uszkodzenie aksonów) oraz neurotmezę (przerwanie ciągłości 

nerwu). Leczenie zachowawcze PINS polega na podaży niesteroidowych leków 

przeciwzapalnych, terapii manualnej oraz mobilizacji nerwu. Gdy postępowanie 

zachowawcze nie przynosi efektu konieczny może być zabieg odbarczający nerw. Przyjmuje 

się, że leczenie chirurgiczne powinno być wykonane po 3 miesiącach leczenia 

farmakologicznego i w przypadku braku recesji choroby lub po 6 miesiącach od wystąpienia 

bólu nadgarstka. 
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Stres a aktywność ciała migdałowatego szczura – schemat zmian w ontogenezie  

Beata Ludkiewicz1, Adrianna Ebertowska1, Natalia Melka1, Ilona Klejbor2, Jerzy 

Dziewiątkowski1, Janusz Moryś3 

  
1Zakład Anatomii i Neurobiologii, Katedra Anatomii, Gdański Uniwersytet Medyczny, 
2Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  
3Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  

 

Wstęp. Ciało migdałowate bierze udział w regulacji procesów adaptacyjnych (kontrola 

homeostazy, pobierania pokarmu, zachowań seksualnych i rodzicielskich). Odgrywa 

kluczową rolę w ośrodkowej kontroli stresu, czyli reakcji organizmu na bodźce zagrażające 

bądź naruszające jego homeostazę, co ma na celu przetrwanie i adaptację w niekorzystnych 

warunkach. O ile fakt udziału ciała migdałowatego w reakcji stresowej jest powszechnie 

uznawany, to mechanizmy jego działania, szczególnie w kontekście rozwoju i starzenia oraz 

zróżnicowania czynnościowego jego jąder wciąż pozostawiają wiele pytań. Cel. Celem pracy 

jest prześledzenie aktywacji jąder ciała migdałowatego w reakcji na działanie awersyjnego 

bodźca psychologicznego w okresie rozwoju wczesnodziecięcego, dojrzewaniu i starzeniu 

mózgowia szczura. Materiały i metody. Szczury odpowiednio w 0, 4, 7, 14, 21, 90, 180, 270, 

360, 720 dniu rozwoju postnatalnego (P), poddano jednorazowej, 15 minutowej ekspozycji w 

teście otwartego pola z silnym oświetleniem (HL-OF), po czym je uśmiercano i pobierano 

mózgowie. Skrawki mózgowe zawierające ciało migdałowate, wybarwione 

immunohistochemicznie przy użyciu przeciwciała przeciwko białku c-Fos (marker aktywacji 

neuronalnej), poddano analizie jakościowej, ilościowej i statystycznej. Wyniki. 1. W grupach 

wiekowych P0 – P270, jądra ciała migdałowatego różnią się gęstością komórek c-Fos-ir; 

najwyższa gęstość wykazują jądra: część brzuszna jądra przyśrodkowego (P4-P360), korowe 

przednie (P7-P360) i łożyskowe dodatkowego pasma węchowego (P14-P360). 2. Jądra ciała 

migdałowatego, niezależnie od stopnia ich zaangażowania w odpowiedź na zastosowany 

bodziec awersyjny, cechuje stosunkowo stały schemat zmian zależnych od wieku. Zmiany te 

możemy podzielić na trzy okresy: • P0-P7 – który charakteryzuje się względnie niskim 

poziomem aktywności w odpowiedzi na zastosowany bodziec. • P14-P90 – w którym gęstość 

komórek c-Fos-ir zwiększa się, osiągając wartość maksymalną ok. trzeciego tygodnia życia. • 

P270-P720 – w którym następuje stopniowe zmniejszanie się gęstości komórek c-Fos-ir. 

Podsumowanie i wnioski: 1. Najwyższy poziom aktywacji w odpowiedzi na jednorazowe 

działanie stresora psychologicznego wykazują jądra: przyśrodkowe, łożyskowe dodatkowego 

pasma węchowego i korowe przednie. Zważywszy na ich połączenia można przypuszczać, że 

biorą udział w regulacji zachowań rozrodczych, aktywacji osi stresowych oraz w 

tworzeniu/przechowywaniu awersyjnej pamięci chemosensorycznej w nieznanym i 

nieprzyjaznym środowisku jakie stwarza HL-OF. 2. Jądra ciała migdałowatego cechuje 

podobny schemat zmian pobudzenia pod wpływem awersyjnego bodźca psychologicznego w 

zależności od wieku. Zmiany te wydają się być skorelowane z innymi procesami swoistymi 

dla rozwoju wczesnodziecięcego, dojrzewania, dorosłości i starzenia mózgowia szczura.  
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SESJA 5 – ANATOMIA MIKROSKOPOWA 
 

SALA RADY WYDZIAŁU, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 czwartek 15.09.2022 godz. 

17:15 – 19:00 

 

SALA RADY WYDZIAŁU, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 czwartek 15.09.2022 godz. 

16:45 – 18:30 

 

16:45 – Morfologia gonady samców szczurów po ekspozycji in utero na leki 

immunosupresyjne 

Kolasa A., Freus M., Kabat-Koperska J., Frulenko I., Wiszniewska B. 

 

Podsesja posterowa 

 

17:00 - Makroskopowa i mikroskopowa analiza powierzchni języka leniuchowca 

dwupalczastego (Choloepus didactylus Linnaeus, 1758) (Pilosa:Folivora) 

Goździewska-Harłajczuk K., Hamouzova P., Klećkowska-Nawrot J., Cizek P., Stegmann KO. 

17:06 – Analiza immunoekspresji wybranych cytokin: IL-12, IL-17 i TNF w komórkach 

nabłonkowych błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z łuszczycą i osób zdrowych 

Sagan P., Grabowska M., Kiedrowicz M., Duchnik E., Piasecka M., Marchlewicz M. 

17:12 – Badania histologiczne i histochemiczne gruczołu łzowego u wyjca czarnego (Alouatta 

caraya Humboldt, 1812) (Haplorthini: Atelidae) 

Klećlowka-Nawrot JE., Goździewka-Harłajczuk K., Stegmann KO. 

17:18 – Badania histologiczne powieki górnej i powieki dolnej u tapira amerykańskiego 

(Tapirus terretris Linnaeus, 1785) (Perissodactyla: Tapiridae) 

Klećkowska-Nawrot JE., Goździewska-Harłajczuk K., Stegmann KO. 

17:24 – Badania histologiczne powieki górnej i powieki dolnej u mary patagońskiej (Dolichotis 

patogonum Zimmermann, 1780) (Rodentia: Hystricomorpha) 

Klećkowska-Nawrot JE., Goździewska-Harłajczuk E., Stegmann KO. 

17:30 – Budowa histologiczna rogówki oraz tapetum lucidum u kotika afrykańskiego 

(Arctocephalus pusillus pusillus Schreber, 1775) (Pinnipedia: Otarlidae) 

Klećkowska-Nawrot JE., Goździewska-Harłajczuk K., Stegmann KO, Barszcz K. 

17:36 – Czy plemniki mogą reagować na zapach/chemoatraktanty? 

Kolasa A., Wiszniewska B. 

17:42 – Analiza stężeń „trójki metali śmierci” we krwi u pacjentów po przeszczepieniu nerki 

Wilk A., Romanowski M., Wiszniewska B.  

17:48 – Morfologia języka likaona pstrego (Lycaon pictus pictus Temminck, 1820) 

Goździewska-Harłajczuk K., Klećkowska-Nawrot J., Hamouzova P., Cizek P., Stegmann KO. 
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17:54 – Influence of hormonal imbalance on the integrity of seminiferous epithelium in the 

teste of adult rats chronically exposed to letrozole and rats exposed to soya isoflavones 

Misiakiewicz-Has K., Pilutin A., Wiszniewska B. 

18:00 – The effects of colostrum supplementation on the expression of cellular junctions 

proteins in the intestine of rabbits 

Rzeszotek S., Trybek G., Tarnowski M., Serwin K., Jaroń A., Scheider G., Kolasa A., Wiszniewska 

B. 

18:06 – Can long-term administration of letrozole affect bone tissue in male rats? 

Pilutin A., Wiszniewska B. 

. 
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Morfologia gonady samców szczurów po ekspozycji in utero na leki immunosupresyjne 

Agnieszka Kolasa, Marika Freus, Joanna Kabat-Koperska, Ignacy Frulenko, Barbara 

Wiszniewska  

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  

Wprowadzenie: Protokół immunosupresji ciężarnych kobiet po przeszczepieniu narządów 

oparty jest na panelach kilku leków immunosupresyjnych. Dlatego też, celem pracy było 

określenie wpływu powszechnie stosowanych kombinacji leków immunosupresyjnych u 

ciężarnych szczurów na morfologię jąder ich potomstwa. Metody: Ciężarnym szczurom 

podawano w trójlekowym schemacie leczenie: cyklosporynę A (CsA), mykofenolan mofetylu 

(MMF) oraz prednizon (Pred) (grupa CMG); takrolimus (Tc), MMF i Pred (grupa TMG); CsA, 

ewerolimus (Ev) oraz Pred (grupa CEG). Jądra 56-dniowego (dojrzałego płciowo) potomstwa 

poddano analizie morfologicznej. Wyniki: W jądrach szczurów CMG i TMG głównie 

obserwowano zmiany morfologiczne i czynnościowe takie jak: niedojrzałe komórki rozrodcze 

(GC, germ cell) w świetle kanalików plemnikotwórczych (ST, seminiferous tubule), 

wgłębienie błony podstawnej/ściany własnej kanalika w nabłonek plemnikotwórczy (SE, 

seminiferous epithelium), pogrubienie ściany ST, zwiększona kwasochłonność cytoplazmy 

komórek Sertoliego (SC, Sertoli cell), duże ciała resztkowe w pobliżu światła, dystroficzne ST i 

kanaliki wyglądające, jak w zespole samych komórek Sertoliego, komórki Leydiga z 

nieprawidłowym jądrem komórkowym, hipertrofia tkanki śródmiąższowej, zatarcie granicy 

między ścianą ST a tkanką śródmiąższową, zmniejszona liczba GC w SE oraz wakuolizacja SE. 

W grupie CEG stwierdzono jedynie zmniejszoną liczbę GC w niektórych tylko kanalikach 

plemnikotwórczych i wakuolizację komórek Sertoliego. Wnioski: Najbezpieczniejszą 

kombinacją leków wydaje się być CEG, natomiast triplety: TMG i CMG były wysoce 

gonadotoksyczne. 
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Makroskopowa i mikroskopowa analiza powierzchni języka leniuchowca dwupalczastego 

(Choloepus didactylus Linnaeus, 1758) (Pilosa: Folivora)  

Karolina Goździewska-Harłajczuk1, Pavla Hamouzová2, Joanna Klećkowska-Nawrot1, Petr 

Čížek3, Krzysztof O. Stegmann1  

 
1Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wrocław 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Kożuchowska 1, 51-631 Wrocław, Polska;  
2Katedra Fizjologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, University of Veterinary Sciences 

Brno, Brno, Czechy;  
3Katedra Anatomii, Histologii i Embriologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, University of 

Veterinary Sciences Brno, Brno, Czechy  

 

Leniuchowiec dwupalczasty (Choloepus didactylus) należy do rzędu włochaczy (Pilosa) i jest 

obok Choloepus hoffmanni drugim przedstawicielem rodziny Choloepodidae. Według 

Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych jest aktualnie gatunkiem najmniejszej troski (LC). 

W środowisku naturalnym występuje wyłącznie w centralnych i północnych rejonach 

Ameryki Południowej, zaś w diecie tego ssaka dominują głównie liście, pędy oraz owoce. 

Celem niniejszej pracy była analiza makroskopowa oraz mikroskopowa powierzchni języka u 

leniuchowca dwupalczastego (Choloepus didactylus). Materiał do badań kolekcjonowano w 

Zakładzie Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zwierzęta 

pochodziły z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Języki pobrano od 3 dorosłych 

Choloepus didactylus. Badanie post mortem nie wykazało żadnych patologicznych zmian w 

obrębie jamy ustnej zwierząt. Języki oceniano makroskopowo oraz pobrano próbki z 

wierzchołka (apex), trzonu (corpus) oraz korzenia (radix) języka do badań histologicznych z 

użyciem metody barwienia hematoksylina&eozyna, Masson-Goldner trichrome i Azan 

trichrome. Ponadto analizowano rodzaj wydzieliny produkowanej przez gruczoły języka przy 

użyciu metod do barwień histochemicznych: PAS, Alcian blue pH 1.0, Alcian blue pH 2.5, 

PAS/Alcian blue pH 2.5, HDI. Do oceny preparatów użyto mikroskopu świetlnego Zeiss Axio 

Scope A1 (Carl Zeiss, Jena, Niemcy) z programem Axio Vision 4.8 (Carl Zeiss MicroImaging 

GmbH, Jena, Niemcy). Język Choloepus didactylus miał długość około 8.5 cm i posiadał 

wierzchołek, trzon oraz korzeń języka. Wierzchołek języka był zaokrąglony, w kierunku 

doogonowym rozszerzony, zaś trzon języka był zwężony, mając szerokość porównywalną do 

szerokości korzenia języka. Na powierzchni dogrzbietowej języka stwierdzono obecność 

brodawek nitkowatych oraz dwóch typów brodawek smakowych (liczne brodawki 

grzybowate i 2 brodawki okolone). Powierzchnia dobrzuszna języka była gładka. Brodawki 

grzybowate najliczniej rozmieszczone były na wierzchołku (62/cm2) i trzonie języka 

(45/cm2). Brodawki okolone miały owalny kształt (wierzchołek tych brodawek widoczny na 

ich powierzchni) i otoczone były charakterystycznym gładkim wałem. Liczne wydłużone kubki 

smakowe występowały w nabłonku ścian bocznych brodawek okolonych, natomiast 

pojedyncze kubki smakowe zlokalizowane były w dogrzbietowej części nabłonka brodawek 
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grzybowatych. Na powierzchni korzenia języka obecne były otwory wyprowadzające 

wydzielinę gruczołów języka. Analiza histochemiczna wykazała przewagę wydzieliny śluzowej 

produkowanej przez gruczoły korzenia języka. Pomimo, że leniuchowiec dwupalczasty 

Choloepus didactylus należy do innej rodziny niż leniwiec Bradypus variegatus czy Bradypus 

torquatus, jednakże typ brodawek występujących na powierzchni tych różnych gatunków z 

rzędu Pilosa jest porównywalny. Zwłaszcza dotyczy to rodzaju, rozmieszczenia i liczby 

brodawek smakowych. 
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Analiza immunoekspresji wybranych cytokin: IL-12, IL-17 i TNFα w komórkach 

nabłonkowych błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z łuszczycą i osób zdrowych 

Paulina Sagan1, Marta Grabowska2, Magdalena Kiedrowicz1, Ewa Duchnik3, Małgorzata 

Piasecka2, Mariola Marchlewicz1 

 
1Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 
2Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,  
3Samodzielna Pracownia Dermatologii Estetycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w 

Szczecinie 

 

Łuszczyca to przewlekła, nawracająca choroba zapalna skóry, przebiegająca z okresami 

remisji i zaostrzeń, której częstość występowania szacuje się na około 2%-5% populacji. Jest 

chorobą o dużej różnorodności obrazu oraz zaawansowania klinicznego. U podstaw 

etiopatogenezy łuszczycy leży burza cytokinowa. Przyczyną rozwoju zmian łuszczycowych 

jest przewlekły stan zapalny, prowadzący do zaburzenia proliferacji i różnicowania 

keratynocytów. Wykazano, że limfocyty T oraz wydzielane przez nie cytokiny pełnią 

dominującą rolę w powstawaniu stanu zapalnego. Mimo, że łuszczyca jest powszechną 

dermatozą, istnieje niewiele doniesień naukowych, odnoszących się do zmian łuszczycowych 

w jamie ustnej, dlatego badania w tym kierunku wydają się być uzasadnione. 

Celem badań była analiza immunoekspresji cytokin prozapalnych: czynnika martwicy 

nowotworów α (TNFα), interleukiny 12 (IL-12) i interleukiny 17 (IL-17) w błonie śluzowej 

jamy ustnej u pacjentów z łuszczycą zwyczajną w zależności od przebiegu choroby.  

Do badania zakwalifikowano 45 pacjentów w wieku 23-85 lat hospitalizowanych w Klinice 

Chorób Skórnych i Wenerycznych SPSK1 w Policach oraz pozostających pod opieką Poradni 

Przyklinicznej. Pacjenci z łuszczycą zostali podzieleni na 2 grupy: 1) z łagodną oraz 2) ciężką i 

umiarkowaną manifestacją choroby. Grupę kontrolną stanowiło 15 osób bez chorób 

dermatologicznych. Od pacjentów pobrano wymazy cytologiczne z błony śluzowej jamy 

ustnej. Wykonano reakcje immunohistochemiczne na identyfikację TNFα, IL-12 i IL-17, a 

następnie przeprowadzono komputerową ilościową analizę immunoekspresji wskazanych 

białek w komórkach nabłonka jamy ustnej.  

Ilościowa analiza immunoekspresji wybranych markerów stanu zapalnego w komórkach 

nabłonkowych błony śluzowej jamy ustnej wykazała, że u pacjentów z łuszczycą o przebiegu 

łagodnym oraz ciężkim i umiarkowanym procent komórek wykazujących immunoekspresję 

IL-12 i IL-17 był istotnie wyższy w porównaniu do osób zdrowych. Ponadto, u osób z 

łuszczycą o ciężkim i umiarkowanym przebiegu zaobserwowano, że procent komórek IL-12-

pozytywnych był istotnie wyższy, także w porównaniu do pacjentów z łagodną manifestacją 

choroby. Z kolei, procent komórek wykazujących ekspresję TNFα był istotnie wyższy tylko u 

pacjentów z łuszczycą o przebiegu ciężkim i umiarkowanym w porównaniu do grupy 

kontrolnej. U osób z łagodnym przebiegiem choroby obserwowano wyższy procent komórek 

TNFα-pozytywnych niż w kontroli, jednak istotności statystycznej nie stwierdzono. U 
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pacjentów z łuszczycą o ciężkim i umiarkowanym przebiegu stwierdzono, że procent 

komórek wykazujących ekspresję IL-12 był istotnie wyższy także w porównaniu do osób z 

łagodnym przebiegiem.  

Wysoki odsetek komórek, wykazujących immunoekspresję wybranych markerów stanu 

zapalnego w komórkach nabłonkowych błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z łuszczycą o 

różnym przebiegu wskazuje, że proces zapalny w przebiegu łuszczycy jest uogólniony, a 

zaangażowane w niego cytokiny są wydzielane nie tylko w skórze, ale również w komórkach 

nabłonka jamy ustnej. 
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Badania histologiczne i histochemiczne gruczołu łzowego u wyjca czarnego (Alouatta 

caraya Humboldt, 1812) (Haplorrhini: Atelidae)  

Joanna E. Klećkowska-Nawrot1, Karolina Goździewska-Harłajczuk1, Krzysztof O. Stegmann2 

 
1Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wrocław 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Kożuchowska 1, 51-631 Wrocław, Polska;  
2Zoo Wrocław sp. z o.o., Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław, Polska.  

 

Wprowadzenie: Wyjec czarny jest przedstawicielem ssaków naczelnych należących do 

podrodziny wyjców (Alouattinae) w obrębie rodziny czepiakowatych (Atelidae). Zamieszkuje 

tropikalne lasy Ameryki Południowej. Zwierzęta charakteryzuje wyraźny dymorfizm płciowy – 

samce są czarne i większe od samic, posiadających oliwkowożółtą sierść. Osobniki tego 

gatunku posiadają chwytny ogon, a także worki rezonansowe, pozwalające im wydawać 

charakterystyczne dla wyjców odgłosy – ryki i wycia. Wyjec czarny prowadzi dzienny tryb 

życia. W Czerwonej Księdze IUCN został określony jako gatunek bliski zagrożenia (near 

threatened – NT). Materiały i Metody: Próbki gruczołów łzowych do badań mikroskopowych 

pobrane zostały od sześciu osobników (3 samce i 3 samice) wyjca czarnego pochodzącego z 

Zoo Wrocław sp. z o.o. (2016-2021). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

Europejskiej 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych oraz dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych, wskazuje, że pozyskanie tkanek post mortem do badań oraz 

prowadzenie badań nie wymaga zgody Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na 

Zwierzętach. Wykonano następujące barwienia histologiczne i histochemiczne: H&E, Azan 

trichrome, Movat-pentachrome, PAS, AB pH 2.5 oraz HDI. Wyniki: Gruczoł łzowy u wyjca 

czarnego to gruczoł wielopłatowy pęcherzykowy złożony produkujący wydzielinę o 

charakterze surowiczym. Otoczony był grubą torebką łącznotkankową, która tworzyła 

przegrody dzielące zrąb gruczołu na liczne duże płaty i kilka małych płatów. Tkanka łączna 

składała się z włókien kolagenowych i włókien elastycznych oraz naczyń krwionośnych. 

Pęcherzyki miały małe światło i składały się z wysokich stożkowatych komórek 

wydzielniczych z eozynofilną cytoplazmą. Liczne przewody wyprowadzające wyściełane były 

nabłonkiem jednowarstwowym sześciennym. Barwienie Movat-Pentachrome oraz Azan 

trichrome ujawniło negatywną (–) reakcję w obrębie pęcherzyków. Badania histochemiczne 

wykazały słabą reakcję widoczną w odcinkach wydzielniczych w barwieniach PAS, AB pH 2.5 

oraz HDI ocenioną na (+). Wnioski: Badanie wykazało podobieństwo budowy mikroskopowej 

gruczołu łzowego wyjca czarnego do struktury tego gruczołu występującego u małp Nowego 

Świata. 
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Badania histologiczne powieki górnej i powieki dolnej u tapira amerykańskiego (Tapirus 

terrestris Linnaeus, 1785) (Perissodactyla: Tapiridae)  

Joanna E. Klećkowska-Nawrot1, Karolina Goździewska-Harłajczuk1, Krzysztof O. Stegmann2 

 
1Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wrocław 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Kożuchowska 1, 51-631 Wrocław, Polska;  
2Zoo Wrocław sp. z o.o., Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław, Polska.  

 

Wprowadzenie: Tapir amerykański (tapir anta, tapir grzywiasty) jest to gatunek ssaka 

nieparzystokopytnego z rodziny tapirowatych (Tapiridae). Występuje w tropikalnych i 

subtropikalnych rejonach Ameryki Południowej (lasy deszczowe, brzegi rzek, bagna i obszary 

zalewowe, ale także otwarte sawanny z wystarczająco dużymi zbiornikami wodnymi i gęstą 

roślinnością). Tapiry są aktywne głównie nocą, lecz na niektórych obszarach można je też 

spotkać za dnia. Zgodnie z IUCN tapir amerykański jest gatunkiem narażonym na wyginięcie 

(vulnerable - VU). Materiały i Metodyka: Próbki powieki górnej i powieki dolnej do badań 

pobrane zostały od dwóch samic tapira amerykańskiego pochodzących z Zoo Wrocław sp. z 

o.o. (2019). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2010/63/UE z dnia 22 

września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych oraz 

dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, wskazuje, że pozyskanie 

tkanek post mortem do badań i prowadzenie badań nie wymaga zgody Lokalnej Komisji 

Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Wykonano następujące barwienia histologiczne: 

H&E, Movat-pentachrome oraz Masson-Goldner trichrome. Wyniki: Powierzchnię przednią 

powieki górnej i powieki dolnej pokrywał nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący 

utworzony z 8–11 warstw jądrzastych komórek. Pod nabłonkiem obecna była cienka lamina 

propria utworzona z tkanki łącznej luźnej. Zrąb obu powiek stanowiła tkanka łączna 

włóknista zwarta o utkaniu nieregularnym (włókna kolagenowe, włókna elastyczne, naczynia 

krwionośne, nerwy oraz gruba warstwa włókien mięśniowych. Występowały także liczne 

gruczoły łojowe oraz gruczoły rzęskowe (potowe). W obu powiekach zaobserwowano mocno 

rozwinięte gruczoły tarczkowe. Widoczna była także tarczka powiekowa zbudowana z tkanki 

łącznej włóknistej zwartej o utkaniu regularnym. Powierzchnia tylna obu powiek składała się 

z dwóch części - strefy brzeżnej i strefy gałkowej. Strefę brzeżną pokrywał nabłonek 

wielowarstwowy walcowaty zawierający od 9 do 16 warstw jądrzastych komórek. Natomiast 

strefa gałkowa pokryta była 5–8 warstwami komórek z licznymi komórkami kubkowymi. W 

okolicy strefy gałkowej powieki dolnej występowała pojedyncza grudka chłonna 

spojówkowa. Wnioski: Przeprowadzone badanie wykazało typową dla ssaków budowę 

powieki górnej i dolnej, przy czym typ nabłonka i liczba warstw były specyficzne dla tego 

gatunku tapira. 
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Badania histologiczne powieki górnej i powieki dolnej u mary patagońskiej (Dolichotis 

patagonum Zimmermann, 1780) (Rodentia: Hystricomorpha)  

Joanna E. Klećkowska-Nawrot1, Karolina Goździewska-Harłajczuk1, Krzysztof O. Stegmann2 

 
1Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wrocław 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Kożuchowska 1, 51-631 Wrocław, Polska 
2Zoo Wrocław sp z o.o. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław, Polska  

 

Wprowadzenie: Mara patagońska to gatunek gryzonia z rodziny kawiowatych (Caviidae), 

znany jest również jako świstak patagoński, zając patagoński oraz dillaby. To roślinożerne, 

podobne do królika zwierzę występujące w otwartych i półotwartych siedliskach Patagonii na 

terenie Argentyny. Jest monogamiczny, ale często rozmnaża się w labiryntach 

zamieszkiwanych przez kilka par. Według IUCN mara patagońska jest gatunkiem bliskim 

zagrożenia (near threatened – NT). Materiały i Metody: Próbki powiek do badań pobrane 

zostały od jedenastu osobników mary patagońskiej pochodzącego z Zoo Wrocław sp. z o.o. 

(2019). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2010/63/UE z dnia 22. 

września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych oraz 

dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 15. stycznia 2015 roku o ochronie 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, wskazuje, że pozyskanie 

tkanek post mortem do badań i prowadzenie badań nie wymaga zgody Lokalnej Komisji 

Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Wykonano następujące barwienia histologiczne: 

H&E, Masson-Goldner, trichrome oraz picro-Mallory trichrome. Wyniki: Powierzchnię 

przednią powieki górnej i powieki dolnej pokrywał nabłonek wielowarstwowy płaski 

rogowaciejący utworzony z 2–5 warstw jądrzastych komórek. Pod nabłonkiem obecna była 

cienka lamina propria utworzona z tkanki łącznej luźnej. Zrąb obu powiek stanowiła tkanka 

łączna włóknista zwarta o utkaniu nieregularnym (włókna kolagenowe, włókna elastyczne, 

naczynia krwionośne, nerwy oraz gruba warstwa włókien mięśniowych). Występowały także 

słabo rozwinięte gruczoły łojowe oraz gruczoły rzęskowe (potowe). W obu powiekach 

zaobserwowano gruczoły tarczkowe. Widoczna była także tarczka powiekowa zbudowana z 

tkanki łącznej włóknistej zwartej o utkaniu regularnym. Powierzchnia tylna obu powiek 

składała się z dwóch części - strefy brzeżnej i strefy gałkowej. Strefę brzeżną pokrywał 

nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący zawierający od 6 do 9 warstw jądrzastych 

komórek. W warstwie podstawnej strefy brzeżnej w obu powiekach wykazano obecność 

komórek barwnikowych. Strefa gałkowa pokryta była nabłonkiem wielowarstwowym 

walcowatym zawierającym od 5 do 8 warstw komórek z licznymi komórkami kubkowymi. W 

okolicy strefy gałkowej powieki dolnej występowała pojedyncza grudka chłonna 

spojówkowa. Wnioski: Przeprowadzone badanie wykazało typową dla ssaków budowę 

powieki górnej i dolnej, przy czym typ nabłonka i liczba warstw nabłonka były specyficzne dla 

mary patagońskiej. 
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Budowa histologiczna rogówki oraz tapetum lucidum u kotika afrykańskiego 

(Arctocephalus pusillus pusillus Schreber, 1775) (Pinnipedia: Otariidae)  
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Kotik afrykański znany jest także jako uchatka przylądkowa oraz uchatka 

południowoafrykańska. Zamieszkuje południowe i południowo-zachodnie wybrzeże Afryki, 

począwszy od Cape Cross w Namibii, wzdłuż Przylądka Dobrej Nadziei, aż do Black Rocks w 

pobliżu Port Elizabeth w prowincji Eastern Cape w Republice Południowej Afryki. U kotików 

afrykańskich silnie zaznaczony jest dymorfizm płciowy – samce osiągają od 200 do 350 kg 

masy ciała, samice zaś ok. 120 kg. Jest to gatunek, któremu zagraża przełowienie siedlisk, 

sieci rybackie oraz różne odpady pozostawiane przez człowieka w morzach. Zmiany klimatu 

stanowią kolejne zagrożenie dla kotika afrykańskiego (wzrasta śmiertelność szczeniąt, które 

są wrażliwe na wysokie temperatury). Ponadto podnoszący się poziom mórz stwarza 

zagrożenie dla ich kolonii. Naturalnym wrogiem dla kotika afrykańskiego są żarłacze białe i 

orki. Na lądzie młode padają ofiarą lądowych drapieżników (szakali, hien oraz lwów). Kotiki 

afrykańskie znajdują się w załączniku II do Konwencji Waszyngtońskiej. Próbki do badań 

pobrano od kotika afrykańskiego pochodzącego z Wrocławskiego Zoo. Materiał pobrano 

post-mortem. Przeprowadzono analizy histologiczne rogówki oraz tapetum lucidum. 

Rogówka u kotika afrykańskiego składała się z 5 warstw poczynając od powierzchni 

zewnętrznej: nabłonek przedni rogówki – nabłonek wielowarstwowy płaski 

nierogowaciejący, który składał się z od 10 do 12 warstw jądrzastych komórek (warstwę 

podstawną nabłonka stanowiły 1-2 warstwy sześciennych komórek z dużym owalnym 

jądrem). Druga warstwa to blaszka graniczna przednia (błona Bowmana). Trzecia warstwa to 

istota właściwa rogówki zbudowana z tkanki łącznej włóknistej zwartej utworzonej z włókien 

kolagenowych oraz z licznych spłaszczonych korneocytów. Czwartą warstwę stanowiła 

blaszka graniczna tylna (błona Descemeta) utworzona z regularnie ułożonych włókien 

kolagenowych. Piąta warstwa to nabłonek tylny rogówki stanowiący nabłonek 

jednowarstwowy płaski. Tapetum lucidum występujące u kotika afrykańskiego to 

naczyniówkowa błona odblaskowa typu komórkowego, która składała się z dużych luźno 

upakowanych owalnych komórek posiadających duże, okrągłe jądra. Komórki te były 

nieregularnie ułożone w 8 do 14-15 warstwach (analiza przekroju wybranego miejsca 

tapetum lucidum). Stwierdzono także obecność bardzo nielicznych naczyń włosowatych w 

obrębie tapetum lucidum. Badania potwierdziły typową 5-warstwową budowę rogówki, a 
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także wykazały obecność makaty odblaskowej charakterystycznej dla gatunków należących 

do rzędu Carnivora. 
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Czy plemniki mogą reagować na zapach/chemoatraktanty?  

Agnieszka Kolasa, Barbara Wiszniewska 

  

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Pomostki Uniwersytet Medyczny  

 

Wstęp: Poprzednie nasze badania wykazały, że podawanie finasterydu - inhibitora 5α-

reduktazy 2, enzymu redukującego testosteron (T) do dihydrotestosteronu (DHT) - samcom 

pokolenia ojcowskiego (F0:Fin) prowadzi do zaburzenia homeostazy androgenowej (T/DHT) 

męskiego pokolenia potomnego (F1:Fin). Wiadomym jest, że wszelkie, hormonalno-zależne 

zdarzenia, które mogą zaistnieć w trakcie spermatogenezy w okresie postnatalnego 

dojrzewania jąder, ostatecznie mogą mieć konsekwencje dla płodności w okresie 

reprodukcyjnym. Wykazaliśmy również zmiany w fizjologii/morfologii jąder pokolenia 

potomnego urodzonego z samic zapłodnionych przez samce szczurów, którym podawano 

finasteryd. Celem tych badań było przeanalizowanie transkryptomów w komórkach gonady 

męskiego pokolenia potomnego (F1:Fin) szczurów ojcowskich (F0:Fin), otrzymujących 

finasteryd, celem wywołania u nich deficytu DHT. Metody: Materiałem do badań były 

homogenaty jąder, pobranych od niedojrzałych (14-dniowych) i dojrzałych płciowo (3-

miesięcznych) samców szczurów, urodzonych z samic zapłodnionych przez szczury 

otrzymujące finasteryd. Gonady 14-dniowe i 3-miesięczne potomstwa szczurów 

nieotrzymujących inhibitora 5α-reduktazy 2, stanowiły grupę kontrolną. Pobrany materiał 

posłużył do przeprowadzenia analizy mikromacierzy genomowych. Wyniki: Oprócz genów 

stricte związanych z płodnością (odpowiedzialnych np. za spermatogenezę, steroidogenezę), 

to wśród tzw. "10 top genów" o najwyższych i najniższych wartościach ekspresji były głównie 

te geny, które kodowały receptory zapachowe (Olfr: 31, 331, 365, 633, 774, 814, 890, 935, 

1109, 1112, 1173, 1251, 1259, 1253 , 1383) i receptory lemieszowo-nosowe narządu 

Jacobson'a (Vmn1r: 50, 103, 210, 211; Vmn2r: 3, 23, 99) oraz cDNA RIKEN 5430402E10 

(znany również, jako białko wiążące zapach). Wnioski: Podawanie finasterydu dorosłym 

samcom szczurów może powodować zmiany w transkryptomie komórek gonady ich 

potomstwa płci męskiej, prowadzące do upośledzenia funkcji plemników w reagowaniu na 

sygnały przypominające zapach, które są coraz częściej uważane, za istotne czynniki dla 

płodności samców (nawigacja plemników w żeńskich drogach płciowych w kierunku bańki 

jajowodu - miejsca fizjologicznego zapłodnienia, czy też interakcja oocyt-plemnik). 
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Analiza stężeń „trójki metali śmierci” we krwi u pacjentów po przeszczepieniu nerki 

Aleksandra Wilk1, Maciej Romanowski2, Barbara Wiszniewska1 
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Kadm (Cd), rtęć (Hg) i ołów (Pb) nazywane „trójką metali śmierci”, wykazują silne 

właściwości zarówno hepato-, jak i nefrotoksyczne. Niewiele jest doniesień dotyczących 

stężeń pierwiastków toksycznych we krwi pacjentów po przeszczepieniu nerki, zażywających 

leki immunosupresyjne, które w/w pacjenci muszą stosować w celu przedłużenia 

prawidłowej funkcji graftu. Celem niniejszych badań była analiza stężeń metali ciężkich we 

krwi u pacjentów po przeszczepieniu nerki (RTRs). Materiał pobrano od 115 pacjentów z 

Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SPSK 2, Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Stężenie Cd, Hg i Pb w erytrocytach określono 

ilościowo, za pomocą indukcyjnie sprzężonej spektroskopii masowej (ICP-MS). Biorąc pod 

uwagę stężenie pierwiastków toksycznych w erytrocytach RTRs, w odniesieniu do płci oraz 

wieku, wykazano, że mężczyźni po przeszczepieniu nerki mieli statystycznie wyższe stężenie 

ołowiu, niż kobiety. Ponadto odnotowano, że u RTRs powyżej 50 r.ż. stężenie ołowiu było 

istotnie wyższe w porównaniu do RTRs młodszych. Zaobserwowano istotnie wyższe stężenie 

Cd u osób palących papierosy w porównaniu do byłych palaczy, a także istotnie wyższe 

stężenie Pb pomiędzy byłymi palaczami, a RTRs, którzy nigdy nie palili papierosów. W 

aspekcie rodzaju panelu leków immunosupresyjnych w niniejszych badaniach odnotowano 

prawie dwukrotnie wyższe stężenie Pb u RTRs, którzy stosowali takrolimus z mykofenolanem 

mofetylu, niż u RTRs, którzy stosowali cyklosporynę A z mykofenolanem mofetylu, a różnica 

została potwierdzona statystycznie. Należy dodać, że porównując wyniki dotyczące stężeń 

w/w pierwiastków chemicznych w erytrocytach RTRs, zaobserwowano dwukrotnie wyższe 

stężenie ołowiu u pacjentów zażywających trójlekowy panel na bazie takrolimusu, w 

porównaniu z tym opartym na cyklosporynie A. Podsumowując, nasze dane sugerują, że 

zarówno wiek i płeć, palenie papierosów, a także rodzaj panelu leków immunosupresyjnych 

wpływają na stężenie ołowiu we krwi u pacjentów po przeszczepieniu nerki. Palenie 

papierosów wpływa ponadto na stężenie kadmu we krwi. Należy podkreślić, że są to 

pierwsze badania, które dotyczą panelu leków immunosupresyjnych, a nie pojedynczych, 

odrębnie analizowanych leków. Otrzymane wyniki niniejszych badań mogą być cenną 

wskazówką zarówno dla klinicystów, jak i pacjentów. 
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Morfologia języka likaona pstrego (Lycaon pictus pictus Temminck, 1820)  
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Likaon pstry (Lycaon pictus pictus) należy do rodziny Canidae z rzędu Carnivora i jest 

przedstawicielem reliktowej linii psów. Gatunek ten żyje w środowisku naturalnym jedynie w 

Afryce w regionie południowo-saharyjskim. Według Międzynarodowej Unii Ochrony 

Przyrody likaon pstry znajduje się na liście Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych (IUCN) 

jako gatunek zagrożony wyginięciem (EN). Celem obecnej pracy była charakterystyka 

morfologii języka u likaona pstrego (Lycaon pictus pictus). Materiał badawczy pochodził z 

Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Języki pobrano od trzech dorosłych samic (13 lat 9 

miesięcy, 7 lat 1 miesiąc oraz 9 lat 8 miesięcy). Śmierć zwierząt nastąpiła z przyczyn 

naturalnych (2017-2021). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 

2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do 

celów naukowych oraz dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 15. stycznia 

2015 roku) o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, 

umożliwia pozyskanie tkanek post mortem do badań i prowadzenie badań bez konieczności 

uzyskania zgody Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Języki poddano 

ocenie makroskopowej i mikroskopowej (analizy histologiczne i histochemiczne). 

Zastosowano następujące metody barwień histologicznych hematoksylina&eozyna, Masson-

Goldner trichrome oraz Movat pentachrome. Do oceny wydzieliny produkowanej przez 

gruczoły języka użyto barwienia PAS, Alcian blue pH 1.0, Alcian blue pH 2.5, PAS/Alcian blue 

pH 2.5, HDI. Próbki analizowano przy użyciu mikroskopu świetlnego Zeiss Axio Scope A1 (Carl 

Zeiss, Jena, Niemcy) z programem Axio Vision 4.8 (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Jena, 

Niemcy). Na powierzchni dogrzbietowej i dobrzusznej języka nie wykazano zmian 

patologicznych. Powierzchnia dogrzbietowa języka pokryta była brodawkami mechanicznymi 

(brodawki nitkowate i stożkowate) oraz brodawkami smakowymi (brodawki grzybowate, 

brodawki okolone i niewielkie brodawki liściaste). Powierzchnia dobrzuszna języka była 

gładka, pod błoną śluzową w obrębie wierzchołka języka zlokalizowane było podjęzycze 

(lyssa), którego długość wynosiła około 5,5 cm. Lyssa otoczona była tkanką łączną i w jej 

strukturze przeważała obecność komórek tkanki tłuszczowej. Brodawki grzybowate były 

licznie rozmieszczone zarówno na wierzchołku jak i trzonie języka, jak również na granicy 

trzonu i korzenia języka. Brodawki okolone występowały w zmiennej liczbie (od 2-4) po obu 

stronach na granicy trzonu i korzenia języka. Cecha ta była zmienna osobniczo. 
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Makroskopowo powierzchnia brodawek grzybowatych była gładka, natomiast brodawek 

okolonych nieregularna, jak również wał otaczający brodawki okolone miał nieregularny 

kształt z brodawkami stożkowatymi wokół tego wału. Mieszane gruczoły języka produkowały 

w przewadze wydzielinę śluzową. Analiza morfologii języka likaona pstrego wykazała cechy 

gatunkowe, jak również odmienne cechy osobnicze dotyczące mikrostruktury powierzchni 

języka. Wyniki te mogą stanowić wstęp do szczegółowych analiz narządu smaku u likaona 

pstrego co dotychczas nie zostało jeszcze opisane. 
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Influence of hormonal imbalance on the integrity of seminiferous epithelium in the testes 

of adult rats chronically exposed to letrozole and rats exposed to soya isoflavones  

Kamila Misiakiewicz-Has, Anna Pilutin, Barbara Wiszniewska 

 

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  

 

The structural integrity of the germ cells in the seminiferous epithelium and the correct 

process of spermatogenesis are made possible by proteins that participate in the formation 

of different types of junctions. This study was performed on samples of the testes of 4 

groups (2 experimental and 2 corresponding control) of male Wistar rats. In the first 

experimental group, the adult rats received letrozole – a nonsteroidal inhibitor of 

cytochrome P450 aromatase (P450arom). The second experimental group was exposed to 

soya isoflavones during the prenatal period, lactation, and up to sexual maturity. The aim of 

this study was to examine the immunoexpression of β-catenin, N-cadherin, occludin, 

connexin43, annexin V, and advanced glycation end products (AGE) in the seminiferous 

epithelium of rat testes with chronic estrogen deficiency and of rats exposed to soya 

isoflavones. Series of sections of the testes were stained using PAS and silver impregnation. 

Moreover, immunohistochemistry tests were performed. A semi-quantitative determination 

of protein immunoexpression was performed using Image J. The number of annexin V 

positive Sertoli cells per tubule were counted manually. Comparisons between the 

experimental and corresponding control groups were performed using a non-parametric 

Mann-Whitney U test. The most common alterations were prematurely sloughed germ cells 

in the lumen of the seminiferous tubules and invaginations of the seminiferous tubules. We 

observed a lower number of annexin V positive Sertoli cells and a lower expression of N-

cadherin and occludin in the seminiferous epithelium of both groups of rats with hormonal 

imbalances. Moreover, a higher expression of AGE, a lower expression of connexin 43 and a 

lower amount of reticular fibers in the basal lamina of seminiferous tubules was present in 

rats treated with letrozole and a higher expression of β-catenin was found in rats exposed to 

soya isoflavones. The hormonal imbalance between androgens and estrogens resulted in a 

decreased number of annexin V positive Sertoli cells. This may be associated with a failed 

clearance of apoptotic germ cells that leads to disturbances in the blood-testis-barrier (BTB) 

by affecting the expression of junctional proteins in the seminiferous epithelium. Moreover, 

a decreased level of estrogens was also associated with an increased expression of AGEs and 

with a changed composition of basal lamina in the seminiferous tubules of rats. These 

changes could lead to germ cell sloughing and invaginations of the seminiferous tubules. 
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The effects of colostrum supplementation on the expression of cellular junctions proteins 

in the intestine of rabbits  

Sylwia Rzeszotek, Grzegorz Trybek, Maciej Tarnowski, Karol Serwin, Aleksandra Jaroń, 

Gabriela Schneider, Agnieszka Kolasa, Barbara Wiszniewska 

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM

  

 

The intestinal wall and epithelial cells are interconnected by numerous intercellular 

junctions. Colostrum (Col), in its natural form, is a secretion of the mammary gland of 

mammals at the end of pregnancy and up to 72 h after birth. Recently, it has been used as a 

biologically active dietary supplement with a high content of lactoferrin (Lf). Lf, a 

glycoprotein with a broad spectrum of activity, is becoming more popular in health-

promoting supplements. This study aims to investigate whether Col supplementation can 

affect small and large intestine morphology by modulating the expression of selected 

proteins involved in tissue integrity. We examined the thickness of the epithelium, and the 

length of the microvilli, and assessed the expression of CDH1, CDH2, CTNNB, CX43, VCL, 

OCLN, HP, MYH9, and ACTG2 gene levels using qRT-PCR and at the protein level using IHC. 

Additionally, to evaluate whether the effect of Col supplementation is temporary or 

persistent, we performed all analyses on tissues collected from animals receiving Col for 1, 3, 

or 6 months. We noticed a decrease in CDH1 and CDH2 expression, especially after 3 months 

of supplementation in the large intestine and in CTNNB in the small intestine as well as 

increased levels of CX43 and CTNNB1 in the small intestine. The present data indicate that 

Col can temporarily alter some components of the cell adhesion molecules involved in the 

formation of the cellular barrier. 
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Can long-term administration of letrozole affect bone tissue in male rats?  

Pilutin Anna, Wiszniewska Barbara  

 

Department of Histology and Embryology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

  

Purpose/Aim of the study: The role of estrogen (E) in the regulation of bone turnover in 

women is well established, though the contributions of E versus testosterone (T) in the 

control of bone turnover in men are poorly understood. The aim of this study was to 

examine the association between chronic treatment with letrozole, a nonsteroidal inhibitor 

blocking the aromatase activity and thus the conversion of androgens into estrogens, and 

cortical bone morphology in the femur and humerus of male adult rats. Materials and 

Methods: Adult male rats were treated with letrozole for 6 months and the body and femur 

weight, morphology, collagen structure, blood serum, and bone tissue concentrations of 

calcium and magnesium were examined. Results: Long-term aromatase inhibition resulted in 

a decrease in femur mass, a wavelike arrangement of bone and lamellae with an altered 

organization of collagen in compact bone, a increased concentration of calcium in blood 

serum, and no change in calcium bone tissue concentration, magnesium serum, or bone 

tissue concentration. MicroCT study of the humerus revealed significant decreases of whole 

bone tissue volume, cortical bone thickness, cortical bone volume, and external cortical 

bone thickness with letrozole treatment. Conclusion: Chronic treatment with letrozole 

affected cortical bone structure and produced histomorphological changes in male rat bone 

similar to that observed in the aging processes. 
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Gawlikowska-Sroka A., Konstanty-Kurkiewicz V., Dzięciołowska-Baran, Szczurkowski J. 

17:39 – Nie każde powietrze pod kopułą przepony oznacza perforację przewodu 

pokarmowego 

Klepacki Ł., Gielecki J. 
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Kruszewski P., Konarska-Kuszewska E., Węglarz P., Nowok M., Mizia-Site K., Bajor G.  
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Morphometric study of the primary ossification centers of the sphenoid body in the human 

fetus 

Grzonkowska M., Baumgart M., Badura M., Wiśniewski M., Biernacki M., Szpinda M. 

 

Department of Normal Anatomy, Ludwig Rydygier Collegium Medicum In Bydgoszcz, Nicolaus 

Copernicus University In Toruń 

 

Introduction 

Understanding the growth and development of the sphenoid bone is crucial in assessing the 

normal and pathological development of the cranium. 

 

Objectives  

The aim of the present study was to examine the growth dynamics of the primary ossification 

centers of the sphenoid body in the human fetus, basing on their linear, planar and volumetric 

parameters. 

 

Material and Methods 

The examinations were carried out on 37 human fetuses of both sexes (16 males and 21 

females) aged from 18–30 weeks of gestation, which were preserved in 10% neutral formalin 

solution. Using CT, digital image analysis software, 3D reconstruction and statistical methods, 

the size of the primary ossification centers of the sphenoid bone was evaluated. 

 

Results  

All primary ossification centers of the sphenoid bone displayed a proportionate growth with 

respect to their sagittal and transverse diameters, projection surface areas and volumes. 

 

Conclusions 

1. Neither sex nor laterality differences are found in the primary ossification centers of the 

sphenoid bone. 

2. The primary ossification centers of the sphenoid body display a linear growth in sagittal and 

transverse diameters, projection surface area and volume. 

3. The numerical findings of the primary ossification centers of the sphenoid bone may be 

considered age-related normative data of clinical relevance in the estimation of gestational 

ages and the diagnostics of congenital defects. 
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Morphometric study of the primary ossification centers of the occipital bone in the human 

fetus  

Grzonkowska M., Baumgart M., Badura M., Wiśniewski M., Lisiecki J., Szpinda M. 

 

Department of Normal Anatomy, Ludwig Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus 

Copernicus University In Toruń 

 

Introduction 

Detailed numerical data about the development of primary ossification centers in human 

fetuses may be useful in the early detection of skeletal dysplasias, which are associated with 

both a delayed development of ossification centers and their mineralization. 

Objectives  

The aim of the present study was to examine the growth dynamics of the primary ossification 

centers of the occipital bone in the human fetus in terms of their linear, planar and volumetric 

parameters. 

Material and Methods 

The examinations were carried out on 37 human fetuses of both sexes (16 males and 21 

females) aged from 18–30 weeks of gestation, which were preserved in 10% neutral formalin 

solution. Using CT, digital image analysis software, 3D reconstruction and statistical methods, 

the size of the primary ossification centers of the occipital bone was evaluated. 

Results  

In relation to gestational age, the 4 primary ossification centers of the squamous part of 

occipital bone grow linearly in their vertical diameters, logarithmically in their transverse 

diameters and projection surface areas, and according to quadratic functions in their volumes. 

The primary ossification centers of the lateral and basilar parts of occipital bone grow linearly 

with respect to their sagittal and transverse diameters, projection surface areas and volumes. 

Conclusions 

1. Primary ossification centers of the occipital bone display neither sex nor laterality differences. 

2. The primary ossification centers of the squamous part of occipital bone are more 

differentiated in growth than those of the basilar and lateral parts of occipital bone. 

3. The numerical findings of primary ossification centers of the occipital bone may be considered 

age-related normative data that contribute to the estimation of gestational ages and the 

diagnostics of congenital defects. 
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Historia Kulawego  

Karol Zięba1, Wirginia Likus2, Renata Wilk3  

 
1Katedra i Zakład Medycyny Sądowej I Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Nauk 

Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-

752 Katowice;  
2Zakład Anatomii Katedry Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice  

 

W Wapienniku (gmina Lipie, woj. Śląskie), w pobliskim lesie znajdowała się mogiła z tabliczką 

„Ś.P. Nieznanemu Obrońcy Ojczyzny Zm. 1939”. Lokalny przekaz ustny głosił, że w mogile 

jest pochowany Józef Kiedos, mężczyzna w średnim wieku o pseudonimie „Kulawy”. Na 

postanowienie Instytutu Pamięci Narodowej wykonano ekshumacje i oględziny z 

rekonstrukcją szkieletu n. n. szczątek. Oględziny wykazały obecność szczątek ludzkich 

najprawdopodobniej jednej osoby płci męskiej. Zrotowanie nasady dalszej kości udowej 

lewej w kierunku przyśrodkowym oraz zmniejszenie powierzchni stawowych w obrębie 

stawu skokowego górnego i dolnego po stronie lewej, zażyciowo powodowało utykanie na tę 

kończynę. Szacunkowy wzrost na podstawie długości i szerokości otworu wielkiego czaszki 

wyniósł 171-172 cm, a na podstawie długości kości ramiennej około 170-172 cm. Ocena 

wieku biologicznego szczątek na postawie stopnia zrośnięcia szwów czaszkowych wyniósł 

około 49 lat, na postawie wysokości jamy szpikowej 50-65 lat, na podstawie sekwencji zmian 

morfologicznych na powierzchni spojenia łonowego &lt;50 lat. Ponadto nie stwierdzono 

śladów po postrzałach i działaniu innych narządzi; stwierdzone obrażenia kości miały 

charakter pośmiertny. Nie udało się ustalić przyczyny zgonu n. n. mężczyzny na podstawie 

oględzin i rekonstrukcji jego szkieletu, lecz obraz oględzin pokrywa się z lokalnym przekazem 

ustnym odnośnie personaliów tj. Józef Kiedos ps. „Kulawy”. Biorąc pod uwagę tło 

historyczne powstania mogiły i okolica w jakiej się znajdowała (blisko przedwojennej granicy 

polsko-niemieckiej), prawdopodobną przyczyną ewentualnego zamordowania n. n. 

mężczyzny przez wojska niemieckie, mogła być potencjalna kolaboracja z partyzantką 

(lokalne lasy) lub niepełnosprawność w poruszaniu się (nazistowska ideologia 

„nadczłowieka”). 
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Zmienności anatomiczna w występowaniu mięśnia dłoniowego długiego oraz 

podeszwowego w kontekście planowania naprawy ścięgna Achillesa 

Paulina Cimek, Jerzy Bednarski, Daniela Budzisz, Iwona Łuszczewska-Sierakowska 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Anatomii Prawidłowej 

 

Mięsień podeszwowy bywa używany do pokrycia zeszytego ścięgna Achillesa.  Zarówno 

mięsień dłoniowy długi jak mięsień podeszwowy nie występują u części populacji. Zakłada 

się, że brak mięśnia dłoniowego długiego współistnieje z brakiem występowania mięśnia 

podeszwowego u danej osoby.   

Przeprowadzono analizę literatury medycznej poruszającej powyższe stwierdzenie.  

Wyniki badań mogą przydatne w kontekście planowania zabiegów ortopedycznych m.in. 

wyboru sposobu operacji. 
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Zmienność anatomiczna przebiegu nerwu udowo-goleniowego w kontekście dostępu 

anatomicznego do pobrania przeszczepu w częstych operacjach kolana 

 

Daniela Budzisz, Jerzy Bednarski, Paulina Cimek, Aleksandra Górska 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Anatomii Prawidłowej 

 

Nerw udowo-goleniowy przebiega w okolicy jednego z najczęstszych miejsc dostępu 

operacyjnego do pobrania przeszczepu ścięgien w rekonstrukcji więzadła krzyżowego 

przedniego. Niesie to ze sobą możliwość uszkodzenia nerwu oraz powikłań pooperacyjnych. 

W pracy analizie zostało poddana dostępna literatura medyczna, w której opisuje się 

możliwe wariacje anatomiczne przebiegu nerwu w relacji do ścięgien „gęsiej stopki”.   

Wyniki badań mogą być przydatne w planowaniu przedoperacyjnym oraz określeniu 

standardów w dostępach chirurgicznych. 
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Budowa splotu ramiennego wilka szarego (Canis lupus) 

Maciej Zdun1, Paweł Sysa1, Oleksij Melnyk2, Arkadiusz Grzeczka1, Szymon Graczyk1 

 
1Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń;  
2Katedra Anatomii Zwierząt, Narodowy Uniwersytet Środowiska i Wykorzystania Przyrody 

Ukrainy, ul. Płk. Potehina 16, 03041 Kijów  

 

Celem badania było opisanie budowy splotu ramiennego (plexus brachialis) wilka szarego 

(Canis lupus). Splot ramienny jest przeplatającymi się dobrzusznymi gałęziami ostatnich 

nerwów szyjnych i pierwszych piersiowych. Splot ramienny odpowiada głównie za ruchowe i 

czuciowe unerwienie kończyny piersiowej oraz ściany klatki piersiowej. Brak w literaturze 

opisu anatomii tej struktury u wilka szarego skłoniły nas do jej zbadania. W tym celu zostały 

wypreparowane 4 osobniki. W celu utrwalenia zwłok zanużono je w 10% formalinie na dwa 

tygodnie. Po tym czasie zostały wypłukane i oskórowane. Lepsze uwidocznienie nerwów 

zostało uzyskane dzięki zastosowaniu 2% roztworu nadtlenku wodoru. Badania zostały 

udokumentowane opisem uzyskanego preparatu oraz schematami. Budowa splotu 

ramiennego wilka szarego okazała się bardzo podobna do architektury tej struktury jaką 

wykazano u psa domowego. Zasięg splotu u poszczególnych osobników był różny. W 

przypadku 5 splotów uzyskano zasięg C6-T2 a u pozostałych 3 wykazano C6-T1. Ze splotu 

ramiennego powstały następujące nerwy: promieniowy (n. radialis) C7-T1/C7-T2, 

pośrodkowy (n. medianus) C7-T1/C8-T1, łokciowy (n. ulnaris) C8-T1/C8-T2, mięśniowo-

skórny (n. musculocutaneus) C6-C7, pachowy (n. axillaris) C7-C8, piersiowo-grzbietowy (n. 

thoracodorsalis) C8-T1/C8-T2, nadłopatkowy (n. suprascapularis) C6-C7, podłopatkowe (nn. 

subscapulares) C6-C7, piersiowy długi (n. thoracicus longus) C8-T1/C8-T2, piersiowy boczny 

(n. thoracicus lateralis) C7, piersiowe doczaszkowe (nn. pectorales craniales) C7/C7-C8, 

piersiowe doogonowe (nn. pectorales caudales) C8-T1/C8-T2 i ramienno-głowowy (n. 

brachiocephalicus) C8-T1. Dokładne poznanie anatomii układu nerwowego tego gatunku jest 

istotne z poznawczego punktu widzenia, ale jest również ważne ze względu na to, że wilk jest 

zwierzęciem chronionym. 
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Tętnice podstawy mózgowia foki szarej  

Maciej Zdun1,2, Jakub J. Ruszkowski1, Hieronim Frąckowiak1,2 

 
1Pracownia Anatomii Zwierząt, Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań;  
2Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń  

 

Celem pracy była analiza przebiegu tętnic układających się na podstawie mózgowia wraz ze 

źródłem ich dopływu u foki szarej. Analizie poddano preparaty 3 czaszek z odlewami naczyń 

tętniczych pochodzących z kolekcji Pracowni Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu. Preparaty wykonano poprzez wprowadzenie do tętnic szyjnych wspólnych 

płynnego barwionego roztworu superchlorku winylu. Następnie preparaty macerowano 

enzymatycznie z wykorzystaniem proszku Persil przez około 7 tygodni w temperaturze 42 oC. 

Głównym źródłem krwi dla mózgowia jest tętnica szyjna wewnętrzna (arteria carotis 

interna). Odchodzi ona od tętnicy szyjnej wspólnej (arteria carotis communis) w miejscu jej 

przejścia w tętnicę szyjną zewnętrzną (arteria carotis externa). Tętnica szyjna wewnętrzna w 

początkowym odcinku swojego przebiegu tworzy bardzo wyraźne zgrubienie zwane zatoką 

szyjną (sinus caroticus). Od zatoki szyjnej odchodziła również tętnica potyliczna (arteria 

occipitalis). Tętnica szyjna wewnętrzna kieruje się dogrzbietowo i donosowo po czym wnika 

do kanału tętnicy szyjnej otworem jarzmowym. Kanał tętnicy szyjnej przebiega podłużnie 

wzdłuż przyśrodkowej ściany puszki bębenkowej. W kanale tętnicy szyjnej naczynie to 

przebiega donosowo. Następnie tętnica szyjna wewnętrzna przyczynia się do utworzenia 

koła tętniczego mózgu. Dzieli się na tętnicę donosową mózgu (arteria cerebri rostralis) oraz 

tętnicę łączącą doogonową (arteria communicans caudalis). Kształt koła tętniczego mózgu 

jest sercowaty, gdzie donosowa część koła jest szersza niż jego część doogonowa. Donosowa 

część koła utworzona jest przez tętnicę donosową mózgu. Kieruje się ona łukowato i po 

dotarciu w okolicę linii pośrodkowej ciała zmienia przebieg i układa się w kierunku górnym 

doogonowo od grzebienia koguciego. Od tętnicy donosowej mózgu odchodzi silna tętnica 

środkowa mózgu (arteria cerebri media), przebiegająca przy donosowej krawędzi dołu płata 

gruszkowatego. Od tętnicy łączącej doogonowej odchodzi tętnica doogonowa mózgu (arteria 

cerebri caudalis). Jest to pojedyncze naczynie, które blisko miejsca odejścia dzieli się 

dychotomicznie. Bardzo blisko tego naczynia odchodzi tętnica donosowa móżdżku (arteria 

cerebelli cranialis), jako pojedyncze naczynie. Początkowo przebiega równolegle z 

wcześniejszym naczyniem, lecz następnie kieruje się bardziej tylnie, do jamy czaszkowej 

doogonowej. Doogonowo koło tętnicze mózgu jest domknięte przez tętnicę podstawną. Jest 

to nieparzyste naczynie o równej średnicy na całej długości. W połowie długości odchodzi od 

niej tętnica doogonowa móżdżku (arteria cerebelli caudalis). Obustronne tętnice odchodzą 

symetrycznie. W doogonowym odcinku tętnica podstawna przechodzi w silne tętnice 
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kręgowe (arteriae vertebrales) połączone z tętnicą rdzeniową dobrzuszną (arteria spinalis 

ventralis). 
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Morphological study of the pancreatic duct system in chinchilla (Chinchilla laniger Molina)

  

Jacek Kuchinka1, Małgorzata Radzimirska1, Tadeusz Kuder2, Olga Szeleszczuk3, Aleksander 

Szczurkowski1, Elżbieta Nowak1 

 
1Department of Medical Biology, Institute of Biology, Jan Kochanowski University in Kielce, 7 

Uniwersytecka St. 25-406 Kielce, Poland  
2Collegium Medicum, Department of Anatomy, Jan Kochanowski University in Kielce, 15 IX 

Wiekow Kielc 19, St. 25-317 Kielce, Poland  
3Faculty of Animal Science, University of Agriculture in Krakow, 24/28 Mickiewicza St., 30-059 

Krakow, Poland  

 

Our investigation was conducted on twenty adult chinchilla individuals (Chinchilla laniger 

Molina), of both sexes (9 ♀, 11 ♂). The pancreatic ducts were filled with pigmented 

(Pigment-Mix, INCHEM, Poland) acrylic latex (LBS 3060 Synthos Dwory, Poland). The material 

was fixed for 12 h in 4% acidified formalin solution, and then subjected to careful dissection 

under a Nikon SMZ 800 stereoscopic microscope (Japan). Histological specimens were 

stained using the H&E method and assessed with a Nikon ECLIPSE E-800 microscope (Japan). 

Morphometry and photographic documentation were performed using a Nikon Digital Sight 

SD-L1 System (Japan). Detailed studies of pancreatic duct system filled with colored latex 

have revealed the main pancreatic duct to be absent. The accessory pancreatic duct was 

preserved and was the only duct to drain pancreatic secretion into the duodenum on the 

minor duodenal papilla. The pancreas in this species is formed of three irregular flattened 

parts or lobes, covered by mesenteric folds and adipose tissue. The histological structure of 

these ducts does not differ from the general scheme. The results of our investigations of the 

pancreatic duct system have demonstrated the significant variability of these structures in 

small mammals, as shown by the very complex and atypical extrahepatic bile ducts 

previously described in the chinchilla. In summary, the term “main pancreatic duct” as used 

in our investigation refers to the duct that opens on the major duodenal papillae, while 

“accessory pancreatic duct” refers to the duct that opens on the minor pancreatic papillae, 

which is not always accurately indicated in the literature. 
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Analiza wpływu odmienności anatomicznych w obrębie górnych dróg oddechowych na 

występowanie zaburzeń oddychania podczas snu u ciężarnych 

 

A. Gawlikowska-Sroka1, V. Konstanty-Kurkiewicz2, E. Dzięciołowska-Baran1, J. Szczurowski3 

 
1Katedra Anatomii Prawidłowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
2 Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
3Zakład Antropologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 

Zaburzenia oddychania podczas snu (SDB-Sleep-Disordered Breathing) stanowią spektrum 

nieprawidłowych zdarzeń oddechowych powstałych w związku ze zwiększonym oporem w 

drogach oddechowych takich jak nawykowe chrapanie czy obturacyjny bezdech senny (OBS). 

Występujące objawy mogą wynikać z anomalii w budowie górnych dróg oddechowych.  

SDB w ciąży zwiększa ryzyko stanu przedrzucawkowego, złej kondycji noworodka – niski 

wynik w skali Apgar, porodu przedwczesnego i innych powikłań po stronie matki i dziecka.  

Celem badania była ocena zaburzeń oddychania podczas snu u ciężarnych oraz identyfikacja 

pacjentek wymagających leczenia i specjalnej opieki położniczej. 

Badanie przeprowadzono wśród 312 ciężarnych. W pierwszym etapie ciężarne i ich partnerzy 

wypełniali ankiety. Na ich podstawie (analiza zaobserwowanych epizodów  chrapania, 

wyników kwestionariusz skali senności Epworth) wyodrębniono grupę 51 pacjentek, w której 

przeprowadzono badania za pomocą przenośnego urządzenia do oceny zaburzeń 

oddychania podczas snu ApneaLink Air oraz badanie laryngologiczne celem oceny stosunków 

anatomicznych górnych dróg oddechowych.  

Epizody bezdechu sennego wykryto u 69% pacjentek, epizody spłycenia oddechu u 84% a 

desaturacje u 60% badanych. Analiza danych uzyskanych za pomocą urządzenia ApneaLink 

Air wykazała istotne różnice pomiędzy pacjentkami o większej masie ciała w 4 parametrach: 

spłycenie oddechu i ograniczenie przepływu z chrapaniem, ograniczenie przepływu z 

chrapaniem, liczba epizodów chrapania, i maksymalny puls podczas snu. W badanej 

populacji stwierdzono obecności anatomicznych odmienności w obrębie nosogardzieli pod 

postacią przerostu małżowin nosowych oraz skrzywienia przegrody nosa. Najczęściej 

obserwowanym schorzeniem laryngologicznym był nieżyt nosa z katarem. Nie rozpoznano 

przypadków wymagających pilnej interwencji laryngologicznej. Stwierdzono, że badanie 

aparatem ApneaLink Air w połączeniu z oceną laryngologiczną stanowi proste i bezpieczne 

badanie przesiewowe, pozwalające na identyfikację pacjentek, u których występują częste 

epizody desaturacji wymagające wdrożenia dodatkowego leczenia i nadzoru położniczego. 
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Nie każde powietrze pod prawą kopułą przepony oznacza perforację przewodu 

pokarmowego 

Łukasz Klepacki, Jerzy Gielecki 

 

Katedra Anatomii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie, Polska  

 

Wstęp: Celem tej pracy jest pokazanie przypadku klinicznego ze zmiennością anatomiczną 

dotyczącą położenia zgięcia wątrobowego okrężnicy. Opis przypadku: Mężczyzna 58 letni 

zgłosił się do poradni chirurgii ogólnej z powodu dolegliwości bólowych prawego nadbrzusza. 

Dolegliwości trwały od około półtora roku. W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono 

objawów ostrego zapalenia otrzewnej. Pacjenta skierowano na RTG przeglądowe jamy 

brzusznej, które wykazało obecność powietrza pod prawą kopułą przepony. Diagnostykę 

poszerzono o tomografię komputerową jamy brzusznej, która wykazała wysokie ustawienie 

zagięcia wątrobowego okrężnicy. Rozpoznano zespół Chilaiditiego. Włączono leczenie 

zachowawcze z dobrym efektem. Pacjent jest pod ciągłą opieką poradni 

gastroenterologicznej i poradni chirurgii ogólnej. Wyniki i dyskusja: Objaw Chilaiditiego to 

rzadki obraz radiologiczny, w którym okrężnica lub jelito cienkie jest umieszczone między 

wątrobą a ścianą jamy brzusznej. Zwykle dotyczy to zgięcia wątrobowego okrężnicy. Częstość 

występowania zespołu Chilaiditi w populacji ogólnej wynosi od 0.025% do 0.28%. Występuje 

on częściej u mężczyzn niż u kobiet (4:1). Najczęstszym objawem występującym w tym 

zespole jest ból brzucha. Schorzenie to nie wymaga leczenia operacyjnego. Wnioski: 

Różnicowanie powietrza pod przeponą z rozważeniem występowania zespołu Chiladitiego u 

pacjentów bez objawów ostrego zapalenia otrzewnej, pozwala uniknąć niepotrzebnych 

laparotomii i związanych z operacją powikłań pooperacyjnych. 

  



 str. 113 

 

PFO anatomy assessment in terms of migraine headaches 

Piotr Kuszewski, Ewa Konarska-Kuszewska, Przemysław Węglarz, Michał Nowok, Katarzyna 

Mizia-Ste, Grzegorz Bajor 

 

First Department of Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland 

 

Background: 

Migraine pain affects 12% of the general population. About 15% of migraine attacks are 

preceded by aura which usually takes the form of visual, speech or sensory disturbances. 

The relationship between the comorbidity of patent foramen ovale (PFO) and migraine 

headache remains controversial. 

Aim: 

To establish the relationship between the anatomy the anatomy of PFO and right atrial 

structures in migraine headaches. 

Methods: 

The study included 155 retrospectively analyzed patients with an average age of 38 ± 12 

years, diagnosed for a neurological incident including migraine headaches. Anatomy of the 

IAS and the right atrium was assessed by TEE. Migraine was diagnosed according to the 

criteria of the International Classification of Headache Disorders (ICHD -2)  

Results: 

A higher incidence of shunt through the PFO channel was observed in the group of patients 

with migraine with aura compared to patients with migraine without aura (p=0.039). ASA 

was statistically significantly more frequent in patients with migraine headaches, irrespective 

of history of ischemic neurological incident (66% vs 45%, OR 2.37, p=0.047). Eustachian valve 

was observed more frequently in the group of patients with migraine headaches compared 

to those without migraines, regardless of history of ischemic neurological incident (42.6% vs 

9%, p&lt;0.001) 

Conclusions: 

Patients with migraine with aura had a statistically more common diagnosis of PFO 

compared with migraine group without aura. ASA and EV are statistically significantly more 

common in patients with migraine headaches, regardless of a history of ischemic 

neurological event. 
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Znajomość i dostępność oznaczeń produktów szkodliwych dla kobiet ciężarnych i płodu 

Paulina Fałek, Artur Fałek, Justyna Towarek, Marcin Ruchała, Piotr Słabczyński, Franciszek 

Burdan 

 

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

 

 

Piktogramy, szczególnie te pełniące funkcję zakazu, służą do wymuszenia lub zmiany 

określonego zachowania. Celem pracy była ocena znajomości znaków, informujących o 

toksycznym działaniu substancji dla płodu. Badaniami objęto studentów pierwszego roku 

studiów medycznych. Bazą badania była autorska ankieta obejmująca 75 pytań oraz 

standaryzowany kwestionariusz osobowy Spielbergera. Do analizy końcowej włączono dane z 

1123 ankiet. Większość osób (62%) prawidłowo rozpoznało znak zakazu spożywania 

określonych produktów przez kobiety ciężarne. W przypadku znaku zakazu palenia papierosów 

oraz spożywania alkoholu rozpoznawalność była na wyższym poziomie (odpowiednio 99 i 

92%). Ponad połowa ankietowanych nie miała problemu z właściwą identyfikacją znaczenia 

wszystkich znaków, aczkolwiek wcześniejsze zetknięcie się z tą formą oznakowania zgłaszało 

niespełna 40%. Kobiety deklarowały, że częściej po raz pierwszy widziały znaki zakazu używania 

określonych produktów w czasie ciąży, co może przemawiać również za oczekiwanym 

korzystnym oddziaływaniem na zachowania prozdrowotne. Miejsce urodzenia i zamieszkania 

respondentów kształtowało pierwotne spostrzeżenie prezentowanych znaków zakazu 

umieszczonych na napojach alkoholowych i opakowaniach papierosów. Respondenci 

najczęściej wskazywali, że pierwsze zauważenie prezentowanych znaków zakazu miało miejsce 

w Polsce. Rodzina i środowisko nie kształtowało postrzegania znaków zakazu, co może 

wskazywać na brak właściwego oddziaływania na zachowania prozdrowotne respondentów. 

Poziom lęku respondentów nie kształtował postrzegania oraz znajomości analizowanych 

znaków używania produktów w czasie ciąży. Za celowością umieszczania znaków zakazu 

używania określonych produktów przemawia zarówno brak powszechnej wiedzy o ich 

znaczeniu, jak i poprawne skojarzenia z negatywnym ich działaniem w czasie ciąży. 
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Piątek 16.09.2022   - Aula Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 

 

 

 

9:00 – Staw skroniowo-żuchwowy – czego Bochenek nie napisał 

Burdan F. 

 

9:25 – Tętnica promieniowa widziana oczami kardiologa interwencyjnego 

Sadowski M. 

 

9:50 – Jelito grube – nowości anatomiczne istotne klinicznie w Naszych projektach 

Woźniak S., Grabowski K., Pytrus T., Kempiński R., Florjanski J., Grzelak J., Kurc-Daral B., 

Domagała Z., Zaleska-Dorobisz U., Lazarchuk I., Paulsen F. 
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Staw skroniowo-żuchowy - czego Bochenek nie napisał 

F. Burdan 

 

Katedra Anatomii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

Staw skroniowo-żuchowy do niedawna był dobrze poznana strukturą. Najnowsze badania 

autopsyjne oraz wykonywane z użyciem rezonansu magnetycznego i tomografii 

komputerowej pozwoliły na lepsze poznanie stałych i niestałych składników stawu. W 

przeciwieństwie do klasycznego opisu głowy stawowej, panewka jest już bardziej 

skomplikowana i posiada szereg struktur, które nie są wyszczególnione w większości 

podręczników akademickich. Potwierdzono także istnienie dotychczas nieznanych więzadeł 

stabilizujących krążek stawowy oraz ciało tłuszczowe, przylegające do tylnego obwodu 

torebki stawowej. 
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Tętnica promieniowa widziana oczami kardiologa interwencyjnego  

Marcin Sadowski 

  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

 

Tętnica promieniowa jest wykorzystywana jako dostęp naczyniowy dla procedur 

kardiologicznych oraz jako pomost naczyniowy do tętnicy wieńcowej lub materiał do 

wytworzenia przetoki do hemodializy. Mimo wielu zalet dostęp promieniowy ma pewne 

ograniczenia, które wynikają głównie z niewielkiej średnicy tętnicy promieniowej, tendencji 

do skurczu oraz odmian anatomicznych utrudniających lub wręcz uniemożliwiających 

przeprowadzenie cewników. W prezentacji przedstawiono rolę tętnicy promieniowej w 

kardiologii interwencyjnej oraz rozwój, anatomię prawidłową i radiologiczną z 

uwzględnieniem odmian anatomicznych i wynikające z nich implikacje kliniczne. 
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Jelito grube – nowości anatomiczne istotne klinicznie w Naszych projektach 

Sławomir Woźniak, Krzysztof Grabowski, Tomasz Pytrus, Radosław Kempiński, Jerzy 

Florjanski, Joanna Grzelak, Bożena Kurc-Darak, Zygmunt Domagała, Urszula Zaleska-

Dorobisz, Ivanna Lazarchuk, Friedrich Paulsen 

  

Katedra Morfologii: Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 

Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław, Polska  

 

Budowa anatomiczna jelita grubego wydaje się znana i prosta. Zajmujemy się nią od lat. I. 

Proponujemy ponowną analizę używanych nazw na zagięcia jelita (zgodnie z FIPAT 2019) – 

oprócz zgięć śledzionowych i wątrobowych proponujemy wprowadzenie nazw zgięcie 

zstępniczo-esicze oraz esiczo-odbytnicze. Proponujemy również zmiany opisu zgięć w 

odbytnicy. Zagięcia w jelicie grubym: 1. Używać określeń zgięcie dla: RCF, LCF, DSF i SRF*. 

*zgięcie okrężnicze prawe (wątrobowe) right colic flexure (RCF) = hepatic flexure; zgięcie 

okrężnicze lewe (śledzionowe) left colic flexure (LCF) = splenic flexure; zgięcie zstępniczo-

esicze descending-sigmoid flexure or descendo-sigmoid flexure (DSF); zgięcie esiczo-

odbytnicze sigmoid-rectum flexure or sigmoido-rectal flexure (SRF) Używać terminów zgięcie 

śródokrężnicze dla opisu ostrych (nie przekraczających 90⁰) zgięć pomiędzy segmentami 

okrężnicy. 2. Odbytnica – na widoczne w płaszczyźnie czołowej nierówności ściany zamiast 

zgięcia (flexures) używać terminów wgięcie (?), wygięcie (?) - invaginations: II. W uzyskanych 

przez Nas obrazach usg krezka esicy była trójkątna i widoczna od wczesnego etapu ciąży. 

Uwidoczniliśmy ją u wszystkich badanych płodów. Parametry opisujące trójkątną krezkę są 

następujące: I trymestr (try) vs II trymestr: kąt szczytowy (71.66±47.5⁰ vs 78.17±37.21⁰); 

podstawa trójkąta 5.45±2.27 mm vs 11.52±2.99 mm; odcinek bliższy trójkąta 3.27±1.35 mm 

vs 7.44±2.06 mm; odcinek dalszy trójkąta 3.63±2.82 mm vs 13.78±3.17 mm, odpowiednio. 

Większość ocenianych kształtów była trójkątami ostrymi (I try 33.3% vs II try 37.5%). III. 

Ważnym zagadnieniem klinicznym jest lokalizacja przejścia zstępnicy w esicę (zgięcie 

zstępniczo-esicze DSF). Jego położenie pozwala na rozróżnienie pozycji końcówki endoskopu 

w czasie badania kolonoskopowego (dzięki widocznemu światłu z czoła kolonoskopu). DSF 

zazwyczaj leży na szerokość dwóch palców (3 cm) od kolca biodrowego przedniego górnego 

(ASIS) lewego i szerokość ręki (9-10 cm) od pł pośrodkowej. Przejście to u ok 1/3 jest ostre 

(poniżej/lub 90⁰). Takie ostre, nieruchome przejście może sprawić kłopot podczas 

wykonywania kolonoskopii. IV. Analiza ostrych zagięć w okrężnicy – punkt wyjścia do 

stworzenia analizy z wykorzystaniem metod Sztucznej Inteligencji (Artificial Inteligence) w 

analizie scanów tomografii komputerowej (tk) do przewidywania przebiegu kolonoskopii 

wykonywanej u danego pacjenta w przyszłości. Na podstawie scanów tk ustaliliśmy, że ostre 

zagięcie jelita grubego (nie więcej niż 90⁰) występowało częściej u kobiet. Kobiety starsze 

miały więcej ostrych zagięć niż młodsze. Dane o ilości ostrych zagięć pozwoliły na 

wyodrębnienie wśród badanych osób narażonych na większe ryzyko wykonywania w 

przyszłości kolonoskopii z komplikacjami. Wśród badanych wyodrębniliśmy grupy pacjentów 
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z 4-7, 8-12 lub więcej niż 12 ostrych zagięć. Im więcej zagięć w jelicie tym kolonoskopia może 

być trudniejsza w przeprowadzeniu. Po analizie badanych pacjentów spodziewać się należy 

trudniejszego przebiegu badania u 14.9% kobiet i 6.1% mężczyzn z uwagi na dużą ilość 

ostrych zagięć. V. Zastosowanie jelita grubego do rekonstrukcji przełyku po oparzeniu 

środkami żrącymi. U pacjentów z niedrożnym przełykiem po spożyciu środków żrących 

występuje konieczność wytworzenie zastępczego połączenia między gardłem a żołądkiem. 

Część chirurgów wytwarza tubę z żołądka, część używa jelita czczego. Możliwe jest również 

użycie jelita grubego, które wstawione zamiast przełyku zmienia swoją budowę. Po 2-3 

latach zmiany są zauważalne, a po 5 latach widoczne w pełni. VI. Wskaźniki do oceny 

kolonoskopii – ryzyko nieukończenia badania. Wyodrębniliśmy pacjentów, u których nie 

wykryto przyczyny niepowodzenia badania. Wprowadziliśmy wskaźniki (ICAR i MICARcp) 

szacujące ryzyko niepowodzenia u pacjenta („podobnego”). ICAR określa ryzyko 

niepowodzenia badania bez analizy, ICAR = IAC: CC, podczas gdy MICARcp = IACCP:CC 

odzwierciedla spadające ryzyko nieukończenia badania w trakcie jego trwania. IAC = liczba 

wykonanych nieudanych kolonoskopii; CC = liczba udanych (pełnych) kolonoskopii; IACCP = 

liczba nieudanych badań przed danym punktem krytycznym (CP). Na 403 analizowane 

badania u dzieci nie ukończono badania u 59 (27 dziewczynek i 32 chłopców). Istotnie 

statystycznie różnice były związane z wagą dzieci obu płci, lżejszych niż 30 kg (p=0.0006). Dla 

tej grupy obliczono ICAR (niskie ryzyko 0.0309-0.1889 wysokie ryzyko) i MICAR (0.0-0.1889). 

U 13 (5 F i 8 M) endoskop zatrzymał się na zgięciu lewym, u 3 (1 F i 2 M) w poprzecznicy i u 

15 (7 F i 8 M) na zgięciu wątrobowym. W grupie 231 dorosłych badanie zatrzymano w 12 (8 F 

i 4 M) przypadkach w esicy, w zgięciu zstępniczo-esiczym w 6 (4 F i 2 M). U kobiet (p=0.03) 

lub u pacjentów po 2 lub więcej zabiegów chirurgicznych w brzuchu (p=0.07) i u M z niskim 

BMI (p=0.01). ICAR i MICAR wyniosły 0–0.17; (0.17=co 6 badanie u podobnego pacjenta 

będzie nieudane (100:17 = 5.88). 
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SESJA 6 – DYDAKTYKA ANATOMICZNA I 
 

AULA, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 piątek 16.09.2022 godz. 11:00 – 13:00 

 

11:00 – Novel Latin and English anatomical nomenclature in Terminologia Anatomica 2019 in 

relations to the cardiovascular system 

Szpinda M. 

11:15 – Zarys ilustracji anatomicznej 

Wysiadecki G., Żytkowski A.  

11:30 – 3D Anatomy: History, Current applications, and Future perspective 

Gielecki, J., Rurkowski A., Ciucias M. 

11:45 – Terra Incognita w muzealnictwie anatomicznym - spojrzenie z perspektywy 

standardów medycyny opartej na faktach 

Domagała Z., Domański J., Wanat M., Simmons JE. 

12:00 – A Retrospective view of medical students’ anatomical education: Trends in 

anatomical science education 

Balawender K., Biesiadecki M., Polak-Boroń K., Cicias M., Gielecki JS., Orkisz S. 

12:15 – Anatomia topograficzna i mikroskopowa zatoki jamistej: przegląd zagadnień oraz 

podsumowanie badań własnych 

Wysiadecki G. 

12:30 – Pozyskiwanie materiału kostnego do ćwiczeń z Anatomii Prawidłowej – 

doświadczenia własne 

Wiśniewski M., Baumgart M., Grzonkowska M., Szpinda M.  

 

12:45 – Elsevier – oferta dydaktyczna 
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Novel Latin and English anatomical nomenclature in Terminologia Anatomica 2019 in 

relation to the cardiovascular system 

Szpinda Michał 

 

Department of Normal Anatomy, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus 

Copernicus University in Toruń  

 

There are 1240 terms in the Terminologia Anatomica 2019 – specified from 3891 to 

5130 – related to the cardiovascular system, 41 (3891–3931) of which present general terms, 

141 (3932–4072) refer to the heart, 56 (4073–4128) refer to pulmonary vessels,  44 (4129–

4173) refer to cardiac vessels, 570 (4174–4743) refer to systemic arteries and 387 (4744–

5130) refer to systemic veins.   

In the cardiac nomenclature the greatest modifications are to do with the valvular 

complex of heart, i.e. cusps of the right and left atrioventricular valves, papillary muscles of 

the right and left ventricles, and tendon of inferior pyramidal space. Some relevant cardiac 

structures have been emphasized, e.g. cavotricuspid isthmus, triangle of atrioventricular node 

or supravalvular ridges of aorta and pulmonary trunk. In some structures on the inferior 

surface of heart “posterior” was substituted with “inferior”: inferior interventricular sulcus, 

inferior interventricular artery, inferior vein of left ventricle.  

The naming of the arterial system has been considerably altered: some branches have 

been changed to arteries, e.g. right and left hepatic arteries or anterior and posterior 

recurrent ulnar arteries, and some arterial nomenclature has been modified, like in the 

superior, middle and inferior anorectal arteries. At many places some useful descriptive 

features have been introduced, i.e. union of anterior spinal branches of vertebral artery, 

carotid bifurcation or bifurcation of basilar artery.  

According to the terminology in the arterial system their concomitant veins have been 

consequently reorganized, like in the superior, middle, and inferior anorectal veins. Some 

small venous branches in the thorax have been substituted with “tributaries”, e.g. 

oesophageal tributaries of azygos vein or bronchial tributaries of brachiocephalic vein. Like in 

the arterial system some useful descriptive features have been introduced, i.e. union of 

common iliac veins or union of brachiocephalic veins. 
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Zarys rozwoju ilustracji anatomicznej 

Grzegorz Wysiadecki 1, Andrzej Żytkowski 2,3 

 

1Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Katedra Anatomii i Histologii, Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi 
2Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi 
3Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Anatomia jest szczególną dyscypliną, gdyż badając strukturę ludzkiego organizmu, w każdym 

okresie historycznym zmuszała do naruszania granic tabu. Rozwój anatomii był ściśle 

zintegrowany z rozwojem medycyny, a jednocześnie zależny od uwarunkowań kulturowych 

wyrażających się poprzez poziom wiedzy, system norm i wartości, przekonania oraz zwyczaje, 

jak również poprzez poglądy religijne i filozoficzne. Korzystanie z przedstawień wizualnych 

(ryciny, fotografie, modele) jest częścią nauki, a ich stosowanie pozwala naukowcom na 

ukazanie złożonych zjawisk, trudnych do zaprezentowania za pomocą samego słownego 

opisu. Główny cel tego doniesienia stanowi prześledzenie etapów rozwoju ilustracji 

anatomicznej. Dodatkowo przeanalizowane zostaną etapy kształtowania się normy 

anatomicznej oraz zmiany w wizualnych formach ukazywania anatomii człowieka. 
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3D Anatomy: History, Current applications, and Future perspectives 

Jerzy Gielecki, Andrzej Rurkowski, Michał Ciucias 

 

Department of Anatomy, Collegium Medicum, Faculty of Medicine, University of Warmia and 

Mazury, Olsztyn, Poland 

 

Anatomy is a discipline where three-dimensional (3D) visualization and mental spatial 

rotation is the essential personal ability of the student. Students need to learn the 

identification and location of anatomical structures, but the most important for them is 

understanding their spatial positions and relation to surrounding structures. While anatomy 

textbooks and anatomy atlases provide two-dimensional static anatomical illustrations or 

pictures, they are of limited value in exposing the 3D dynamics of anatomical structures. 

Learners may find it difficult to visualize 2D images as 3D and understand certain dynamic 

aspects of 3D anatomy. 

The '3D anatomy' refers to what is now more widely known as 'Stereoscopic anatomy.' The 

stereoscopy is founded on human binocular vision, a feature that allows depth perception. 

When a stereoscopic image is a view correctly, the brain perceives depth as it would in the 

physical world. A flat stereoscopic photo or image on the screen can carry spatial 

information. This simple concept was adapted into anatomical drawing, and photography of 

human body dissection for 3D anatomical visualization in the 19th century. 

In 1832 C. Wheatstone invented the first viewing devices. In 1852 Brewster's stereoscope 

was publicly available, and this handheld device allowed the ordinary person to view stereo 

photography formats and helped incite the incredible popularity of stereoscopy in the mid-

19th century. 

In 1853 Wilhelm Rollmann proposed the concept of color stereoscopy and built the first 

viewing devices. He had the best results viewing a yellow/blue drawing with red/blue 

glasses. This technic is called anaglyphic three-dimensional stereoscopic printing or 

anaglyph/anaglif visualization 3D. As with any other method of stereoscopic visualization, 

the anaglyph procedure is based on the superposition of stereo pairs. 

There has been progressive interest in using 3D anatomy over the last years, as evidenced by 

the number of publications. This presentation showed that students in medical school favor 

3D anatomy in digital and physical (cadavers) formats. 3D anatomy concept could be used to 

support the curriculum and enhance students' skills in spatial visualization of anatomical 

relationships. 

It is more important to understand the interactions between learners and 3D technologies to 

identify potential advantages and limitations and ideal methods to assess the impact of 3D 

anatomy in learning.  

Learning by using 3D anatomy prepare students and trainees for surgical procedures. 

There is a need for new studies considering the limitations in 3D anatomy education.  

We plan comparative studies on 3D anatomy and its impact on medical school curricula.  
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TERRA INCOGNITA W MUZEALNICTWIE ANATOMICZNYM - spojrzenie z perspektywy 

standardów medycyny opartej na faktach  

Zygmunt Domagała1, Jurand Domański2, Marta Wanat2, John E. Simmons3 

  
1Zakład Anatomii Prawidłowej, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, Uniwersytet 

Medyczny we Wrocławiu;  
2Clinical and Dissecting Anatomy Students Scientific Club, Uniwersytet Medyczny we 

Wrocławiu;  
3Museologica, Bellefonte, Pennsylvania, USA  

 

Potrzeba przeglądu historycznych zbiorów Muzeum Anatomicznego we Wrocławiu, 

pochodzących z XIX wieku, skłoniła autorów do systematycznego przeglądu dostępnej 

literatury. Cel: Dokonanie systematycznego przeglądu literatury w celu określenia: (i) 

aktualnego stanu wiedzy na temat muzealnictwa anatomicznego oraz (ii) charakteru i 

rodzajów uwarunkowań prowadzonych badań nad obiektem muzealnym. Materiały i 

metody: Przeprowadzono systematyczne przeszukiwanie podstawowych dostępnych w 

lokalnej bibliotece baz danych (PubMed, Google Scholar, Scopus itp.) w celu 

zidentyfikowania poszukiwanych prac naukowych. Uzyskane rekordy zostały 

skategoryzowane według autorsko zaproponowanych grup opartych na podobieństwie 

tematycznym [tj. dziedzin naukowych, do których się odnoszą]. Na tej podstawie stworzono 

statystyki dotyczące liczby kwalifikujących się prac w danej grupie. Wyniki: Zauważono 

pewne podobieństwa wśród wyszukanych zapisów, co stało się podstawą do wyboru grup 

tematycznych. Analiza statystyczna wykazała przewagę prac o charakterze humanistycznym, 

przy czym wyraźną niszę tworzą prace o tematyce praktycznej (mające zastosowanie w 

praktyce muzealnej). Wnioski: Autorzy doszli do wniosku, że muzealnictwo anatomiczne jest 

pojęciem słabo zdefiniowanym w literaturze naukowej i stosunkowo mało uwzględnianym w 

pracach współczesnych praktyków anatomii. Może to być związane z wyzwaniami 

współczesności - tj. przetrwaniem w czasach, gdy los tych instytucji podporządkowany jest 

czynnikom ekonomicznym. Przegląd literatury wykazał, że debata na temat losów muzeów 

anatomicznych obejmuje szerokie spektrum różnorodnych, często rozbieżnych dziedzin 

nauki, a także czynniki ekonomiczne, które w przeważającej mierze wpływają na kondycję i 

przyszłość tych instytucji. Z tych powodów badania obiektów muzealnych są problematyczne 

w założeniach i/lub nieopłacalne, nieatrakcyjne z perspektywy instytucjonalnej. Wykazano 

również, że w dostępnej współczesnej literaturze nie ma prac, które w znaczący sposób 

ułatwiałyby muzealnikom - anatomom pracę nad utrzymaniem zbiorów anatomicznych. 
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A retrospective view of medical students' anatomical education: Trends in anatomical 

sciences education 

Krzysztof Balawender1, Marek Biesiadecki1, Katarzyna Polak-Boroń2, Michał Ciucias2, Jerzy 

Stanisław Gielecki2, Stanisław Orkisz1 

 

1 Department of Morphological Sciences, College of Medical Sciences, Institute of Medical 

Sciences, University of Rzeszów, Poland 
2   Department of Anatomy, Collegium Medicum, Faculty of Medicine, University of Warmia 

and Mazury, Olsztyn, Poland 

 

Human anatomy is a crucial part of medical education, but there is growing attention that 

students do not retain sufficient anatomical knowledge to apply it effectively in clinical 

settings. The purpose of this study was to determine the loss of anatomical knowledge level 

among upper-year medical students from their first-year anatomy class and to determine 

whether there is a difference in the retention level based on the organ system. For each 

system, students from the second to fifth year were asked to answer 50 multiple choice 

questions (MCQs), and the scores from these tests were compared to matched test items from 

their first-year anatomy examinations. There was a significant decrease in the overall mean 

score from 41,5pts ± 8,9 (±SD) in the first year to 24,3pts ±11,8 in the second year (p<0.05), 

23,5pts±10,8 in the third year (p<0.05), 19pts±17,6 in the fourth year (p<0.05), and 19,2pts 

±8,9 in the fifth year (p<0.05). The overall loss of anatomical knowledge between first-year 

students after a one-year anatomy course compared to upper-year students is as follows: 

37,5% (after the second year, p<0.05), 41,2% (after third, p<0.05), and 52% (after the fourth 

and fifth, p<0.05, respectively). The loss of knowledge levels was system-specific. The loss of 

system-specific knowledge was the highest for neuroanatomy: 50% (after the second year, 

p<0.05), 37,5% (after the third, p<0.05), and 70% (after the fourth, p<0.05), and 51,3% (after 

the fifth year, p<0.05) and chest: 42,1% (after the second year, p<0.05), 56,5% (after the third, 

p<0.05), and 49,3% (after the fourth , p<0.05), and 57,9% (after the fifth year, p<0.05). The 

results of the study not only verified the level of knowledge of medical students in human 

anatomy, but also allowed medical educators to understand the potential gap in anatomical 

knowledge, which is an indispensable foundation for understanding and mastering clinical 

medicine. Research may also have broad implications for changes in medical school curricula, 

with data potentially informing decisions about nesting basic science in clinical courses. 
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Anatomia topograficzna i mikroskopowa zatoki jamistej: przegląd zagadnień oraz 

podsumowanie badań własnych 

Grzegorz Wysiadecki 
 

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Katedra Anatomii i Histologii, Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi 

 

Wstęp: Zatoka jamista jest parzystą zatoką żylną opony twardej zlokalizowaną w środkowym 

dole czaszki. W obrębie zatoki zlokalizowane są liczne istotne struktury anatomiczne, w tym 

segment C4 tętnicy szyjnej wewnętrznej z towarzyszącym splotem współczulnym (splot 

szyjno-tętniczy wewnętrzny), nerw odwodzący oraz nerwy przebiegające w ścianie bocznej 

zatoki. 

Cel: Celem tego doniesienia jest zaprezentowanie wyników badań własnych w zakresie 

anatomii topograficznej zatoki jamistej, ze szczególnym uwzględnieniem zmienności 

anatomicznych. 

Materiał i metody: Badania przeprowadzone zostały z wykorzystaniem klasycznych technik 

anatomicznych uzupełnione zostały dodatkowymi metodami. Do uwidocznienie nerwów 

wykorzystano metodę Sihlera. Zastosowano także wybrane techniki histologiczne, w tym 

histochemiczne (srebrzenie metodą Gordona-Sweeta, barwienie Massona-Goldnera, 

Czerwień Syriusza - kwas pikrynowy) oraz immunohistochemiczne (przeciwciała przeciwko CD-

31, przeciwciała przeciwko TH). 

Wyniki: Omówione zostaną ograniczenia zatoki jamistej. Zaprezentowane zostaną relacje 

topograficzne oraz zmienności anatomiczne w obrębie wybranych trójkątów dostępowych w 

zatoce jamistej, jak również zmienności przebiegu nerwu odwodzącego i tętnicy oponowej 

grzbietowej w odniesieniu do więzadła skalisto-klinowego. Ukazany zostanie rozkład 

przestrzeni żylnych w obrębie zatoki. Omówiona zostanie warstwowa budowa oraz zmienność 

ściany bocznej zatoki jamistej. Scharakteryzowany zostanie rozkład pęczków włókien 

współczulnych zazwojowych w odniesieniu do nerwu odwodzącego i ściany bocznej zatoki 

jamistej. Zaproponowany zostanie podział wewnątrzjamistego segmentu nerwu 

odwodzącego na dwa podsegmenty, w zależności od położenia i relacji do splotu szyjno-

tętniczego wewnętrznego. Zarysowane zostaną wybrane kwestie problematyczne w zakresie 

terminologii anatomicznej. 

Wnioski: Znajomość anatomii topograficznej oraz zmienności anatomicznej w obrębie zatoki 

jamistej zyskuje coraz większe znaczenie w związku z rozwojem nowoczesnych technik 

neurochirurgicznych. W obrębie tej przestrzeni obserwowane są złożone relacje oraz liczne 

zmienności anatomiczne. 
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Pozyskiwanie materiału kostnego do ćwiczeń z Anatomii Prawidłowej – doświadczenia 

własne 

Marcin Wiśniewski, Mariusz Baumgart, Magdalena Grzonkowska, Michał Szpinda 

 

Katedra Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

 

Nauka Anatomii z reguły rozpoczyna się od zajęć z osteologii. Nie wnikając w sekwencję 

prowadzenia takich ćwiczeń w poszczególnych uczelniach istotnym elementem do ich 

prowadzenia jest posiadanie dobrego materiału kostnego. Co prawda w ostatnich latach na 

rynku pomocy dydaktycznych pojawia się wiele modeli kości to uważamy, że nie są one w 

stanie wiernie odwzorować szczegółów anatomicznych spotykanych w naturalnym 

szkielecie. W wielu Zakładach Anatomii kolekcje osteologiczne mają przynajmniej 

kilkadziesiąt lat i pochodzą z różnych, nie zawsze znanych źródeł. Poza tym praca studentów 

na takim materiale powoduje uszkodzenia mechaniczne, które wymuszają stałe 

pozyskiwanie nowych kości. W naszym zakładzie proces odzyskiwania materiału kostnego 

prowadzony jest od czasu pozyskania maceratora enzymatycznego. Proces przegotowania 

materiału rozpoczyna się od mechanicznego usunięcia tkanek miękkich i umieszczenia tak 

oddzielonych kości w mieszance składającej się przede wszystkim z Papainy. Z reguły po 

okresie 2-3 tygodni materiał jest oczyszczany z nieoddzielonych tkanek. W celu odtłuszczenia 

kości poddaje się je kąpieli z dodatkiem detergentów, a następnie acetonie. Końcowym 

etapem jest wybielanie w roztworze perhydrolu. W ten sposób udało nam się uzyskać 25 

pełnych szkieletów, które stanowią zarówno materiał do nauki anatomii, jak i badań 

naukowych.  
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SESJA 7 – UKŁAD RUCHU 
 

SALA RADY WYDZIAŁU, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 piątek 16.09.2022 godz. 

11:00 – 13:00 

 

11:00 – Zmienność anatomiczna budowy więzadła międzyguzkowego poprzecznego w 

kontekście stabilności ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego 

Bednarski J., Adamska K., Budzisz D., Cimek P., Nogalska A. 

 

Podsesja posterowa 

 

11:15 – Otwór łukowaty kręgu szczytowego 

Zaiats V., Klepacki Ł., Gielecki J. 

11:21 – Rozszczep kręgosłupa na historycznym materiale szkieletowym 

Mularczyk M., Teul I., Gawlikowska-Sroka A., Dzięciołowska-Baran E., Moryś J. 

11:27 – Analiza eksperymentalna oraz numeryczna biomechaniki kręgosłupa 

Spodnik JH., Spodnik E., Krypets I., Pachocki Ł., Wolny R., Wiczenbach T., Meronk B., 

Andrzejewska A., Ricka M., Łuczkiewicz P., Wilde K. 

11:33 – Morfologia więzadła biodrowo-lędźwiowego 

Dąbrowski K., Ciszek B. 

11:39 – Wstępne badania nad wpływem czasu od urazu więzadła krzyżowo-doczaszkowego 

do uzyskania ponownej sprawności stawu kolanowego psa zależnie od okresu wszczęcia 

rehabilitacji 

Pęzińska-Kijak K., Baranowski P., Radzimińska EZ. 

11:45 – Anatomia odcinak szyjnego kręgosłupa jeża zachodniego (Erinaceus europaeus) 

Ruszkowski JJ., Zdun M., Gogulski M., Józefiak A., Hetman M. 

11:51 – W pełni sprawny pianista z wrodzonym obustronnym zanikiem mięśnia prostownika 

krótkiego kciuka – studium przypadku 

Dąbrowski K., Kowalczyk A., Palczewski P., Stankiewicz-Jóźwicka H., Wróblewski J., Ciszek B. 

11:57 – Proporcje dołu podkolanowego w oparciu o badania płodów 

Dąbrowski P., Abu-Faraj-Mączka S., Grzelak J. 

12:03 – Analiza uszkodzeń postrzałowych kości długich z broni pneumatycznej z 

wykorzystaniem modelu uda ludzkiego 

Wilk M., Chowaniec M., Bajor G. 

12:09 – Morphometric study of the extensor carpi ulnaris muscle in the human fetus 

Badura M., Szpinda M., Grzonkowska M., Baumgart M., Jarzembowska-Chodkiewicz M., 

Juchnowicz J. 

12:15 – Morphometric study of the extensor digiti minimi muscle in the human fetus 

Badura M., Szpinda M., Grzonkowska M., Baumgart M., Wiśniewski M., Flisiński P. 
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12:21 – Morphometric study of the extensor digitorum muscle in the human fetus 

Badura M., Szpinda M., Grzonkowska M., Baumgart M., Paruszewska-Achtel M., Biernacki M. 

12:27 – Growth dynamic of the supraspinatus muscle in the human fetus 

Biernacki M., Szpinda M., Grzonkowska M., Baumgart M., Badura M., Wiśniewski M., 

Paruszewska-Achtel M. 

12:33 – Musculus flexor carpi radialis w okresie płodowym 

Siwek K., Suchanecka M., Ciach J., Mrożek A., Krupa R., Domagała Z. 
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Zmienność anatomiczna budowy więzadła międzyguzkowego poprzecznego w kontekście 

stabilności ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego 

Jerzy Bednarski, Katarzyna Adamska, Daniela Budzisz, Paulina Cimek, Agata Nogalska 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Anatomii Prawidłowej 

 

 

Dolegliwości barku związane są często z budową kości ramiennej oraz stabilnością ścięgna 

głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia.  

Przyjmują się, że jednym z czynników, który utrzymuje ścięgno w anatomicznej lokalizacji jest 

więzadło międzyguzkowe poprzeczne. 

W literaturze naukowej dostępne są liczne prace, które kwestionują obecność więzadła w 

barku jako odrębnej struktury. Sugeruje się, m.in., że więzadło międzyguzkowe poprzeczne 

może być częścią mięśnia podłopatkowego. W pracy analizowane są dostępne prace 

anatomiczne, budowa więzadła międzyguzkowego oraz jego rola. Autorzy omawiają także 

koncepcje naukowe, które odnoszą się do stabilizacji ścięgna głowy długiej mięśnia 

dwugłowego. 

Podsumowaniem pracy są wnioski, które mogące mieć wpływ zarówno na leczenie 

operacyjne, rehabilitację, farmakoterapię oraz analizę stanu barku podejmowaną w opisach 

rezonansu magnetycznego i USG. 
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Otwór łukowaty kręgu szczytowego  

Valerii Zaiats, Łukasz Klepacki, Jerzy Gielecki 

  

Katedra Anatomii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie  

 

Wstęp: Celem tej pracy jest prezentacja zmienności anatomicznej dotyczącej obecności 

otworu łukowatego na łuku tylnym kręgu szczytowego. Opis przypadku: Podczas przeglądu 

preparatów, 23 kręgów szczytowych w Katedrze Anatomii Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie stwierdzono na dwóch kręgach szczytowych obecność otworu 

łukowatego. Wyniki i dyskusja: Otwór łukowaty to dość powszechna odmiana anatomiczna 

kręgu szczytowego. Częstość występowania otworu łukowatego w populacji ogólnej wynosi 

od 5.8% do 60%. Błona szczytowo-potyliczna pokrywająca tętnicę kręgową ulega 

zwapnieniu. W korelacji z wiekiem lub płcią nie stwierdzono istotnych różnic w częstości 

zwapnienia. Ze względu na potencjalne zmniejszenie średnicy przekroju tętnicy kręgowej, 

która przebiega przez otwór łukowaty, może wystąpić niedokrwienie ośrodkowego układu 

nerwowego. Objawia się to zawrotami głowy, bólami głowy lub karku. Zmienność ta (w 

większości przypadków) nie wymaga leczenia operacyjnego. Wnioski: Wczesna diagnostyka 

obrazowa potwierdzająca obecności otworu łukowatego kręgu szczytowego pozwala uniknąć 

powikłań podczas zabiegów neurochirurgicznych w odcinku szyjnym kręgosłupa. Otwór 

łukowaty może być jedną z przyczyn wystąpienia niedokrwienia ośrodkowego układu 

nerwowego. 
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Rozszczep kręgosłupa na historycznym materiale szkieletowym 

Maciej Mularczyk, Iwona Teul, Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Edyta Dzięciołowska-Baran, 

Janusz Moryś 
 

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej PUM w Szczecinie 

 

Wstęp: Rozszczep kręgosłupa to wada rozwojowa pojawiająca się na etapie zarodkowym. 

Wada może być uwarunkowana genetycznie, jak i środowiskowo. Postać utajona rozszczepu 

nie daje znaczących objawów klinicznych, lecz może być przyczyną neuropatii oraz 

nieprawidłowej mechaniki kręgosłupa i obręczy kończyny dolnej w dalszym czasie życia. 

Szacuje się, że postać utajoną posiada 15% współczesnej populacji. W naszej pracy oceniono 

częstość występowania rozszczepu kręgosłupa oraz zmienność morfologiczną tej wady 

wśród populacji wczesnośredniowiecznej.    

Materiał i metody: Przeanalizowano 63 kości krzyżowe pochodzących z 

wczesnośredniowiecznego cmentarza we wsi Santok, od osobników zróżnicowanych wiekowo 

i płciowo. Oceniono morfologiczne otwarcie kanału krzyżowego na poziomie poszczególnych 

kręgów kości krzyżowych. 

Wyniki: Zaobserwowano 30 (48,4%) kości krzyżowych z widocznym rozszczepem kręgosłupa, 

w tym u 28 osobników dorosłych oraz u 2 dzieci.  Niezrośnięcie się łuków kręgów dotyczyło 

następujących poziomów: S1 (5,9%), S1; S4-S5 (8,8%), S3-S5 (2,9%), S4-S5 (41,2%), S5 (29,4%) 

oraz całkowitego rozszczepu kanału krzyżowego od S1 do S5 (11,8%).  

Wnioski: Zaobserwowane częstości występowania tych zmian są podobne do obserwacji 

innych autorów badających populacje historyczne. Podobne badania mogą przyczynić się do 

lepszego poznania warunków środowiskowych i ich wpływu na kondycję biologiczną populacji 

historycznych.  
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Analiza eksperymentalna oraz numeryczna biomechaniki kręgosłupa 

Jan Henryk Spodnik1, Edyta Spodnik1, Ilya Krypets2, Łukasz Pachocki3, Radosław Wolny3, 

Tomasz Wiczenbach3, Błażej Meronk3, Angela Andrzejewska3, Magdalena Rucka3, Piotr 

Łuczkiewicz4, Krzysztof Wilde3 

 
1Zakład Anatomii i Neurobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska  
2Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii i Neurobiologii, Gdański Uniwersytet 

Medyczny, Gdańsk, Polska  
3Katedra Wytrzymałości Materiałów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika 

Gdańska  
4II Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, 

Polska" 

 

Zgodnie z danymi zawartymi w piśmiennictwie naukowym oraz na podstawie bazy danych 

Crash Injury Research (CIREN) można zaobserwować, że w trakcie wypadków drogowych 

urazy mogą obejmować różne elementy kręgosłupa. Mimo istnienia pewnych hipotez na 

temat mechanizmów powstawania tego typu urazów, to biomechanika tego typu zjawisk nie 

została jeszcze w pełni wyjaśniona. Szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę zderzenia z 

drogowymi barierami ochronnymi, które zgodnie z normami europejskimi EN 1317 uznajemy 

jako bezpieczne.  

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonych jest wiele działań, 

które pogłębiają naszą wiedzę na temat charakterystyk materiałowych tkanek ludzkich, jak 

np. eksperymentalnie badanie wytrzymałości kości na ściskanie. Tak uzyskane dane mogą 

posłużyć do odtworzenia modelu matematycznego, aby testować później zachowanie takich 

tkanek w środowisku komputerowym, np. przy wykorzystaniu Metody Elementów 

Skończonych (MES). W związku z powyższym, ważne jest przeprowadzenie analizy 

eksperymentalnej oraz numerycznej biomechaniki różnych tkanek, wchodzących w skład 

kręgosłupa. 

Badania eksperymentalne oraz numeryczne przeprowadzono na materiale 

pozyskanym ze świń. Do badań wykorzystano wycinki „kość-więzadło-kość” dla każdego z 

głównych więzadeł oraz na zestawach obejmujących 2 trzony kręgów ze strukturami 

chrzestno-włóknistymi między nimi tzw. „functional spine unit” (FSU) do badania krążków 

międzykręgowych. Po wypreparowaniu, próbki opisywano i zabezpieczano w roztworze soli 

fizjologicznej. Po wykonaniu szczegółowych pomiarów, próbki zbrojono drutem oraz 

wkrętami, a następnie zatopiono w żywicy polimerowej. Tak przygotowane próbki 

umieszczano w specjalnie przygotowanej maszynie wytrzymałościowej, wykonanej według 

autorskiego projektu zespołu z Politechniki Gdańskiej. Pozwala ona na wykonywanie szeregu 

badań, jak np. ściskanie oraz rozciąganie próbek, ale również badanie zakresów ruchu na 

zginanie czy skręcanie. 
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Na obecnym etapie przeprowadzono głównie próby rozciągania, które rozpoczynane 

są poprzez prekondycjonowanie próbki. Polega to na wstępnym rozgrzaniu próbki poprzez 

naprzemienne rozciąganie/ściskanie o wartość ok. 20% jej długości. Po przeprowadzeniu 

prekondycjonowania próbka jest następnie rozciągana aż do zerwania. 

Rezultaty uzyskane z tych eksperymentów posłużą do budowy modelu 

matematycznego oddającego charakter mechaniczny tych tkanek. Dane uzyskane z 

piśmiennictwa wskazują, że więzadła wykazują hipersprężysty charakter działania wraz z 

czynnikami lepkościowymi. Materiały tego typu modelowane są najczęściej jako materiały 

nieściśliwe. Funkcja gęstości energii wewnętrznej zależy od stałych materiałowych, które 

zostaną wyznaczone, dzięki rezultatom eksperymentalnym, oraz od pierwszych trzech 

niezmienników tensora deformacji. Z wielu istniejących modeli numerycznych zastosowano 

model bazujący na równaniu Neo-Hookean. Model ten można przedstawić za pomocą 

wyznacznika macierzy Jakobiego oraz pierwszego niezmiennika macierzy, związanego z 

prawym tensorem Cauchy’ego-Green’a. Do pełnego opisu wystarczy wyznaczyć tylko dwie 

stałe materiałowe. Proces termomechaniczny musi spełniać nierówność dyssypatywną 

Clausiusa-Duhema, dzięki której możliwe jest wyznaczenie miary jaką są naprężenia w stanie 

trójwymiarowym. Dla przyjętego modelu Neo-Hookean’a, wzór na drugi tensor naprężeń 

Pioli-Kirchhoffa wykorzystuje wspomniane dwie stałe materiałowe oraz pierwszy i trzeci 

niezmiennik tensora Cauchy’ego-Green’a. 

Na podstawie wyników eksperymentalnych oraz wykorzystania różnych technik 

dopasowywania krzywych można następnie określić pewne parametry materiałowe, które 

posłużą do późniejszego odwzorowywania zachowania tego typu tkanek w środowisku 

wirtualnym. Jako środowisko numeryczne wybrano system LS-Dyna, które jest szeroko 

rozpoznawalne i stosowane na świecie. To właśnie w nim zaimplementowane zostanie 

opracowane prawo materiałowe i przeprowadzone zostaną symulacje numeryczne MES 

całego zjawiska.  

Przeprowadzone testy wskazują dobrą zgodność między wynikami z eksperymentu 

oraz symulacjami numerycznymi. Finalnie model ten może posłużyć jako składowa modeli 

bardziej skomplikowanych zjawisk, jak np. symulacje pełnych zderzeń. 

Przeprowadzone badania pokazują, że możliwe jest odtwarzanie biomechaniki tkanek 

ludzkich kręgosłupa za pomocą zaproponowanego podejścia. Kolejnym z etapów będzie 

odtworzenie tej metodologii na materiale ludzkim, co pozwoli na opracowanie 

wiarygodnego modelu oddającego charakter działania tkanek pod wpływem obciążeń 

dynamicznych, które występują podczas wypadków drogowych. Prawo opracowane na 

podstawie próbek wieprzowych zostanie również porównane z parametrami ludzkimi, aby 

sprawdzić, czy występuje korelacja. Dodatkowym atutem przeprowadzonych analiz będzie 

możliwość wykonania dalszych analiz mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.  

Praca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu nr 

2020/37/B/ST8/03231 
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Morfologia więzadła biodrowo-lędźwiowego  

Krzysztof Dąbrowski, Bogdan Ciszek  

 

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

 

W związku z ograniczoną ilością publikacji oraz przeciwnych stanowiskach w nich zawartych, 

przeprowadzono badanie na 60 więzadłach mające na celu opisanie morfologię i przyczepy 

więzadła biodrowo-lędźwiowego Więzadła zostały pobrane podczas standardowej sekcji 

zwłok przy użyciu piły oscylacyjnej, młotka, dłuta i skalpela. Preparaty zostały 

sfotografowane oraz zmierzone przed pobraniem, następnie wyekstraktowane, utrwalone w 

formalinie, pozbawione innych tkanek miękkich oraz ponownie zbadane, sfotografowane i 

opisane. Średnia długości więzadła wzdłuż krawędzi brzusznej wyniosła 31.7mm. 44 

preparaty zostały opisane jako jednopasmowe, 13 jako dwupasmowe, oraz 3 jako inne. W 24 

przypadkach wyrostek żebrowy L5 był przytwierdzony do talerza biodrowego za pomocą 

krótkich, sztywnych pasm więzadłowych. W 38 przypadkach zaobserwowano obecność 

grubej, włóknistej błony łączącej się z więzadłem biodrowo-lędźwiowym. Nie 

zaobserwowano wiarygodnych przyczepów na kręgu L4. W oparciu o te obserwacje można 

wywnioskować, że typowe więzadło biodrowo-lędźwiowe składa się z pojedynczego 

więzadłowego pasma. Najczęstszą występującą odmianą morfologiczną jest występowanie 

dwóch pasm. W około 40% przypadków wyrostek żebrowy L5 jest dodatkowo 

przystabilizowany do talerza biodrowego krótkimi pasmami więzadłowymi. W 63% 

przypadków zaobserwowano połączenie między więzadłem a czołowo ułożoną błoną leżącą 

powyżej. Nie znaleziono natomiast przekonującego dowodu na istnienie przyczepów 

więzadła biodrowo-lędźwiowego na kręgu L4. 
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Wstępne badania nad wpływem czasu od urazu więzadła krzyżowego doczaszkowego do 

uzyskanie ponownej sprawności stawu kolanowego psa zależnie od okresu wszczęcia 

rehabilitacji 

Pęzińska-Kijak Katarzyna, Baranowski Piotr, Radzimińska Emilia Zuzanna 

 

Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 71-270 Szczecin, ul. Klemensa 

Janickiego 33 

 

Rehabilitacja układu ruchu ma na celu jego usprawnienie po urazach i zabiegach 

operacyjnych oraz eliminację bólu jaki może występować ze strony tego układu. Zabiegi 

rehabilitacyjne znajdują coraz większą popularność w związku z rozwojem sportów 

kynologicznych, takich jak agility, flyball czy frisbee. Psy, które biorąc udział w zawodach 

odniosły kontuzje poddane rehabilitacji, wracają do sportu i osiągają ponownie dobre wyniki, 

poprawia się ich komfort życia i stan psychiczny (Monk i wsp. 2006, Jastrzębska i Wolińska 

2015). Jednak urazy nie dotyczą wyłącznie psów sportowych. Na urazy narażony jest każdy 

pies, zarówno podczas biegu, zabawy, wykonywania zwrotów, skoku itp. Przyczynami mogą 

być predyspozycje indywidualne osobnika do urazów, nieodpowiednie przygotowanie psa do 

wysiłku, jego otyłość lub rasa (Duval i wsp. 1999), albo przypadek losowy. Osiągnięcia z zakresu 

rehabilitacji ludzi (Dadej i wsp. 2013) spowodowały wzrost zainteresowania rehabilitacją w 

weterynarii (Veenman 2006; Millis i wsp. 2016). Strukturą ulegającą najczęściej kontuzji u 

psów jest więzadło krzyżowe doczaszkowe – CCL (Fitzpatrick i wsp. 2010, Rose i wsp. 2012, 

Wucherer i wsp. 2013, Samoy i wsp. 2015, Dyall i Schmökel 2017), którego podstawową 

funkcją jest ograniczenie nadwyprostowności stawu, ruchu szufladowego oraz zapobieganie 

zbyt dużej wewnętrznej rotacji piszczeli (Hoffmann i wsp. 2006). Jest tworem 

wewnątrzstawowym, ale znajdując się poza obszarem objętym błoną maziową, słabo 

unaczynionym. Ogranicza to możliwość regeneracji więzadła w przypadku jego schorzeń 

(Arthurs 2017), a czas dochodzenia do ponownej sprawności osobnika jest długi. Może 

odbywać się w drodze doraźnego leczenie bólu, postępowania chirurgicznego oraz drogą 

długiej rehabilitacji (Mattila 2012; Schaible i wsp. 2017). 

 

Celem pracy była ocena wpływu czasu powrotu do ponownej sprawności stawu 

kolanowego psa po rehabilitacji jego więzadła krzyżowego doczaszkowego (CCL). Badaniu 

poddano wybranych losowo 31 psów różnych ras po urazie CCL i poddanych rehabilitacji. 

Źródłami zmienności były okres od chwili urazu lub przebytej operacji do zakończenia 

rehabilitacji do 6 miesięcy i powyżej 6 miesięcy oraz efekt rehabilitacji: doskonały, średni i brak 

efektu. Do porównania trzech grup zastosowano test Chi2. Nie stwierdzono wpływu czasu od 

urazu lub operacji na uzyskanie sprawności stawu kolanowego. 
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Anatomia odcinka szyjnego kręgosłupa jeża zachodniego (Erinaceus europaeus)  

Jakub J. Ruszkowski, Maciej Zdun, Maciej Gogulski, Agata Józefiak, Mateusz Hetman 

  

Pracownia Anatomii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

 

Na świecie występuje 17 gatunków jeży. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) to mały, 

owadożerny ssak występujący powszechnie w Polsce i wielu krajach Europy (Hoefer, 1994). 

Ze względu na ochronę przed naturalnymi drapieżnikami oraz dostęp do pożywienia jeże 

często zamieszkują miejskie parki i przydomowe ogrody. Dużym zagrożeniem dla jeży w 

miastach jest miejski ruch komunikacyjny – coraz częściej stają się ofiarami wypadków na 

całym świecie (Hujiser et al. 2000, Orłowski i Nowak 2004) Do ośrodków rehabilitacji dzikich 

ssaków często trafiają jeże z urazami czaszki oraz kręgosłupa, w tym jego odcinka szyjnego. 

Szczegółowa anatomia jeży nie jest dobrze opisana w światowej literaturze naukowej, a 

doniesień na temat anatomii jeża zachodniego do tej pory nie publikowano. W pracy tej 

opisano szczegółową anatomię odcinka szyjnego kręgosłupa jeża zachodniego – liczbę 

kręgów, ich morfologię oraz relację względem siebie. Do badań użyto szkieletów 40 jeży 

zachodnich. Preparaty kostne uzyskano metodą maceracji. Po oczyszczeniu z tkanek i 

odtłuszczeniu dokonano szczegółowej oceny morfometrycznej poszczególnych kręgów. Do 

wizualizacji opisywanej okolicy użyto skanów wykonanych przy użyciu stożkowej tomografii 

komputerowej. Odcinek szyjny kręgosłupa jeża zachodniego składa się z 7 kręgów szyjnych 

(C1-7). Kręg C1 charakteryzuje szeroki otwór kręgowy i wąski trzon. Na jego skrzydłach 

wyróżnia się wcięcie skrzydłowe. W kręgu C2 wyróżnia się dość wydatny ząb oraz 

rozbudowany, rozszerzający się w kierunku doogonowych wyrostek kolczysty. Kręgi C3-C7 są 

do siebie podobne, jednak w kręgu C6 wyróżnia się silnie rozbudowaną płytkę skierowaną 

dobrzusznie, która stanowi część żebrową wyrostka żebrowo-poprzecznego. W związku z 

tym, że w Polsce jeż zachodni należy do gatunków chronionych, badania zostały 

przeprowadzone zgodnie z decyzją na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku 

do dziko występujących zwierząt należących do gatunków objętych ochroną ścisłą wydaną 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 listopada 2020r. 

(decyzja nr WPN-II.6401.366.2020.TE).  

 

Piśmiennictwo: 1. Hoefer, H. L. (1994). Hedgehogs. Veterinary Clinics of North America: Small 

Animal Practice, 24(1), 113-120. 2. Huijser, M. P., & Bergers, P. J. (2000). The effect of roads 

and traffic on hedgehog (Erinaceus europaeus) populations. Biological conservation, 95(1), 

111-116. 3. Orlowski, G., & Nowak, L. (2004). Road mortality of hedgehogs Erinaceus spp. in 

farmland in Lower Silesia (south-western Poland). Polish journal of ecology, 52(3), 377-382. 
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W pełni sprawny pianista z wrodzonym obustronnym zanikiem mięśnia prostownika 

krótkiego kciuka - studium przypadku.  

Krzysztof Dąbrowski, Arkadiusz Kowalczyk, Piotr Palczewski, Hanna Stankiewicz-Jóźwicka, 

Jarosław Wróblewski, Bogdan Ciszek 

  

Zakład Anatomii Prawidłowej - Warszawski Uniwersytet Medyczny,  

Pierwszy Zakład Radiologii - Warszawski Uniwersytet Medyczny,  

Zakład Instrumentalistyki - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  

 

28 letni student muzyki został zgłoszony z widoczną niemożliwością aktywnego odwiedzenia 

i wyprostu kciuka ponad pozycję neutralną. Pacjent nie był wcześniej diagnozowany pod tym 

kątem oraz nie miał historii urazów lub zabiegów chirurgicznych w tej okolicy. Nie udało się 

również potwierdzić podobnych przypadków w jego rodzinie. Mimo to pacjent jest w stanie 

grać na instrumentach klawiszowych (organy i fortepian) na zadowalająco wysokim poziomie 

dzięki kompensacji zakresu ruchomości kciuka poprzez przeprost stawu międzypaliczkowego 

kciuka, oraz nie wykazywał zwiększonej częstotliwości urazów lub zespołów 

przeciążeniowych związanych z grą. Badanie USG i rezonans magnetyczny wykazały 

całkowitą agenezę mięśni prostowników krótkich kciuka po obu stronach i zostało 

zaklasyfikowane jako wyizolowany wrodzony zespół zamkniętego kciuka. Biorąc pod uwagę 

wiek pacjenta oraz fakt całkowitej agenezy, metody leczenia zachowawczego uznane zostały 

za nieadekwatne, a biorąc pod uwagę wysoką sprawność pacjenta jako muzyka oraz trudny 

do przewidzenia wpływ na jego karierę, leczenie chirurgiczne zostało odradzone. 
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Proporcje dołu podkolanowego w oparciu o badania płodów 

Dąbrowski Paweł1, Abu-Faraj-Mączka Samira2, Grzelak Joanna1 
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Wstęp. Zróżnicowanie morfologiczne dołu podkolanowego wzbudza zainteresowanie 

zarówno anatomów jak i lekarzy klinicystów [7, 9]. Ukształtowanie tylnej okolicy kolana, a 

także indywidualne zróżnicowanie przebiegu struktur naczyniowych i nerwowych ma 

znaczenie przy planowaniu zabiegów chirurgicznych oraz znieczuleniu w różnych etapach 

ludzkiej ontogenezy [3]. Granice dołu podkolanowego wyznaczają struktury mięśniowe: 

dystalne części mięśnia półbłoniastego i półścięgnistego od strony przyśrodkowej oraz mięśnia 

dwugłowego uda od strony bocznej a także głowa przyśrodkowa i boczna mięśnia brzuchatego 

łydki [2]. Proporcje dołu podkolanowego są zależne od szerokości nasad kości tworzących staw 

kolanowy oraz od masywności mięśni stanowiących jego ograniczenie.  

Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie typologii dołu podkolanowego opartej na jego 

proporcjach. Ponadto oceniono występowanie, symetrię i korelacje występowania 

poszczególnych typów dołu podkolanowego z innymi cechami płodu.  

Materiał. Typologia dołów podkolanowych została opracowana na podstawie badań płodów 

pochodzących z kolekcji Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu. Do badania wybrano 151 płodów w wieku od 4 do 8 miesiąca życia płodowego, w 

tym 71 płci męskiej i 80 płci żeńskiej. Płody zostały pozyskane w latach 1974-1983 z Kliniki 

Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu. U wszystkich płodów zakwalifikowanych do 

badań nie stwierdzono wad rozwojowych w ocenie makroskopowej. 

Metody. Dostęp do zawartości dołu podkolanowego uzyskano za pomocą typowych technik 

sekcyjnych. Zmierzono długość dołu podkolanowego (odległość pomiędzy kątem górnym 

utworzonym przez osie długie brzuśców mięśni: półbłoniastego i półścięgnistego i 

dwugłowego uda oraz kątem dolnym powstałym pomiędzy głowami mięśnia brzuchatego 

łydki). Ponadto zmierzono także szerokość dołu podkolanowego (odległość pomiędzy jego 

kątami: bocznym, ograniczonym przez mięsień dwugłowy uda i głowę boczną mięśnia 

brzuchatego łydki oraz przyśrodkowym, leżącym pomiędzy mięśniem półbłoniastym, 

półścięgnistym i głową przyśrodkową mięśnia brzuchatego łydki) [5, 6]. Podczas wszystkich 

etapów prac pomiarowych i opisowych wykonana została dokumentacja fotograficzna. 

Pomiary dokonywano przy użyciu Mitutoyo-Absolute Digimatic. Analizę statystyczną 

zebranych danych przeprowadzono przy użyciu oprogramowania STATISTICA 12.0 PL 

Wyniki i wnioski. Zebrane cechy metryczne dokładnie określają kształt dołu podkolanowego. 

Uzupełnieniem opisu morfologii dołu jest zaproponowany przez autorów Wskaźnik 

Szerokościowo – Długościowy Dołu Podkolanowego (WSDP), określający jego proporcje. Na 

podstawie wartości standaryzowanych wskaźnika dołu podkolanowego dokonano jego 
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klasyfikacji. Zaproponowano trzy kategorie proporcji dołu podkolanowego: dół wąski, dół 

zrównoważony oraz dół szeroki. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic 

wartościami WSDP u płodów męskich i żeńskich. Stwierdzono także jego symetrię. W okresie 

pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem rozwoju prenatalnego, proporcje dołu 

podkolanowego, mierzone wskaźnikiem szerokościowo-długościowym, nie ulegają zmianom, 

co może świadczyć o proporcjonalnym wzrastaniu dołu podkolanowego [1,4]. Wskaźnik 

szerokościowo-długościowy dołu podkolanowego prawego i lewego ujemnie koreluje z 

cechami metrycznymi płodów (całkowitą długością ciała, długością ciemieniowo-siedzeniową, 

długością kończyny dolnej oraz ciężarem ciała). Zatem płody z większymi pomiarami 

długościowymi i o większej masie ciała charakteryzują się względnie węższym dołem 

podkolanowym [8]. Nie stwierdzono współzależności pomiędzy liczbą nerwów w dole 

podkolanowym a wartością wskaźnika WSDP [12].  
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Zgodnie z polskim prawem broń pneumatyczna to broń wykorzystująca do wprowadzenia w 

ruch pocisku sprężony gaz i generująca energię wylotową powyżej 17J. W ostatnich latach w 

Polsce odnotowano znaczący wzrost przestępstw dokonanych z użyciem broni 

pneumatycznej. Popularne wiatrówki są szeroko dostępne w sklepach militarnych, a łatwość 

modyfikacji tych urządzeń niesie realne ryzyko nielegalnego wejścia w posiadanie broni 

pneumatycznej. Złożonym i interdyscyplinarnym zagadnieniem jest ocena skutków 

biologicznych użycia broni pneumatycznej. W literaturze przedmiotu brak jest doniesień 

dotyczących uszkodzeń postrzałowych kości długich zadanych z wykorzystaniem broni 

pneumatycznej. Wybór tematu i określenie celów badawczych miał stanowić implikację do 

wykorzystania wyników badań w praktyce medyczno-sądowej oraz cenne uzupełnienie 

wiedzy z zakresu broni i balistyki. Celem niniejszej pracy była odpowiedź na następujące 

pytania badawcze: Czy charakter uszkodzeń postrzałowych trzonu kości udowej wieprzowej 

jest zależny od energii uderzeniowej pocisku? Czy kaliber, kształt oraz materiał, z którego jest 

wykonana śrucina mają wpływ na morfologię uszkodzeń postrzałowych trzonu kości udowej 

wieprzowej? Czy istnieją różnice w charakterze uszkodzeń postrzałowych trzonu kości 

udowej wieprzowej w zależności od kierunku oddania strzału? Materiał i metody W 

badaniach wykorzystano karabiny pneumatyczne Air Arms Hi-Power Xtra FAC kalibru 5,5mm 

oraz FX Bobcat Mk II kalibru 6,35mm. W badaniach posłużono się śrutami ołowianymi firmy 

Haendler&Natterman w typu Spitzkugel, Hollow Point i Baracuda w kalibrze 5,5mm oraz 

6,35mm oraz śrutami bezołowiowymi Excite Apollo kal. 5,5mm oraz Black Max Lead-Free kal. 

6,35mm. Jako model uda ludzkiego wykorzystano świeżą kość udową wieprzową otoczoną 

żelatyną balistyczną. Strzały do modelu oddawano z odległości 10m wykonując jeden strzał 

w jeden model oraz zmierzono prędkość uderzeniową śrutu. Strzelano w powierzchnie 

przednią, tylną i boczną trzonu kości udowej wieprzowej. Każdym śrutem oddano 1 strzał 

penetrujący ścianę kostną trzonu. Po wykonaniu strzelań wykonano obrazowanie RTG, TK 

oraz dokumentację fotograficzną uszkodzeń. Zmierzono następujące parametry: wymiar 

poziomy i pionowy otworu wlotowego w kości, wymiar poziomy i pionowy otworu 

wlotowego w okostnej, pole powierzchni otworu wlotowego w kości, pole powierzchni 

otworu wlotowego w okostnej, wymiar pionowy, poziomy otworu wylotowego oraz 

powierzchni otworu wylotowego (obejmujące kość i okostną). Uzyskane dane poddano 

analizie statystycznej. Wyniki Postrzały z broni pneumatycznej o kalibrze 6,35mm i energii 

uderzeniowej ok. 55J powodują znacząco większy zakres uszkodzeń trzonów kości udowych 

wieprzowych w porównaniu do postrzałów z broni pneumatycznej kal. 5,5mm i energii 

uderzeniowej ok. 35J. Rodzaj użytego śrutu wpływa na zróżnicowaną morfologię otworów i 
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charakter uszkodzeń postrzałowych trzonu kości udowej. Różnice dotyczą zarówno otworów 

postrzałowych (wlotowych i wylotowych – w przypadkach przestrzałów) jak również 

charakteru, przebiegu i rozległości złamań towarzyszących. Najmniejsze otwory wlotowe i 

uszkodzenia okostnej o regularnym kształcie wywołują postrzały śrutami o spiczastym i 

ostrołukowym wierzchołku. Największy zakres uszkodzeń kości i okostnej zaobserwowano 

przy postrzałach najcięższymi śrutami typu H&N Baracuda oraz śrutami typu Hollow Point z 

uwagi na jego predyspozycje do deformacji i rozfragmentowania. Kierunek postrzału trzonu 

kości udowej wieprzowej wpływa na zakres uszkodzeń. W przypadku postrzałów powierzchni 

tylnej trzonu obserwowano o wiele większy odsetek rykoszetów i ograniczony zakres 

penetracji śrucin. Postrzały śrutami bezołowiowymi powodują uszkodzenia wlotowe i 

wylotowe o mniejszych rozmiarach niż śruty ołowiane, a w odniesieniu do kalibru 6,35mm 

cechują się największą zdolnością penetracyjną. Charakterystyka uszkodzeń postrzałowych w 

zakresie trzonu kości udowej w szczególności śrutami kal. 6,35mm odpowiada morfologii 

uszkodzeń spotykanych przy postrzałach z małokalibrowej broni palnej. Badania 

radioobrazowe stanowią cenne uzupełnienie oceny wzrokowej makroskopowej stanowiąc 

wartość przydatną do identyfikacji rodzaju użytego śrutu. Wnioski: 1. Zakres uszkodzeń 

trzonu kości udowej wieprzowej zależy kalibru śrutu oraz jego energii uderzeniowej. 2. Śruty 

bezołowiowe nie ulegają odkształceniom i powodują powstanie otworów wlotowych i 

wylotowych o mniejszych rozmiarach niż wywołane przez śruty ołowiane. 3. Morfologia 

uszkodzeń postrzałowych dla śrutów tego samego typu przy postrzałach tej samej 

powierzchni trzonu kości udowej wieprzowej w większości przypadków jest bardzo podobna, 

lecz różni się wymiarami uszkodzeń w zależności od kalibru użytego śrutu oraz od 

powierzchni kości udowej wieprzowej w którą został oddany strzał. 4. Badania 

radioobrazowe stanowią cenne uzupełnienie dokumentacji fotograficznej stanowiąc w 

opiniowaniu medyczno-sądowym oraz w badaniach z zakresu balistyki i kryminalistyki. 
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Introduction Age-specific reference data for normative values of the extensor carpi ulnaris 

muscle in the human fetus is useful in detailed evaluation of the musculoskeletal system, 

with potential relevant aspects for surgical treatment. Objectives The aim of the present 

study was to examine the growth dynamics of the extensor carpi ulnaris muscle for its 

length, width, projection surface area and volume, so as to obtain their normative values, 

examine possible sex differences, compute the growth dynamics for all the parameters 

examined with mathematical models, and examine mutual relationships between different 

parameters. Material and methods The examined material included 70 human fetuses of 

both sexes (37♀, 33♂) aged from 17 to 29 weeks of gestation. The fetuses preserved in 10% 

neutral formalin solution were anatomically dissected to visualize the superficial layer of 

posterior extensors of forearm. Every dissected extensor carpi muscle was recorded using a 

camera. All images obtained in a form of JPG formats were analyzed by the digital image 

analysis system and statistical methods. Results No variability of the extensor carpi ulnaris 

muscle was found. All the examined parameters of the extensor carpi ulnaris muscle 

revealed neither sex nor bilateral differences. The total length of the extensor carpi ulnaris 

and its tendon, the length of the belly and the length of the tendon in three sections: 

proximal, subjacent and distal to the extensor retinaculum of wrist increased according to 

logarithmic functions. The belly width of the extensor carpi ulnaris muscle measured in its 

proximal attachment and mid-length, as well as the tendon width proximal to the extensor 

retinaculum of wrist increased according to quadratic functions. The width of the extensor 

carpi ulnaris tendon grew in accordance with the logarithmic regression. The surface area of 

the extensor carpi ulnaris muscle and its belly increased according to logarithmic models. 

The projection surface area of the extensor carpi ulnaris tendon increased according to a 

quadratic function. The total volume of the extensor carpi ulnaris muscle increased 

proportionately. Conclusions 1. The variability of the extensor carpi ulnaris muscle is 

minimal. 2. Morphometric parameters of the extensor carpi ulnaris muscle constitute age-

specific reference values. 3. All the examined parameters of the extensor carpi ulnaris 

muscle revealed neither sex nor bilateral differences. 4. In terms of morphometric 

parameters, the extensor carpi ulnaris displays growth dynamics differentiated into 4 

functions: a square root function for projection surface area of tendon, a linear function for 

total volume, quadratic functions for width of muscle belly and tendon width proximal to the 

extensor retinaculum of wrist, and natural logarithmic functions for all remaining 

parameters. 5. The remodeling of the extensor carpi ulnaris muscle into a more thickened 
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shape results from overlapping changes initiated in weeks 20–21 in terms of proportions 

within its belly itself (greater increase in width than in length) and its tendon (greater 

increase in length than in width). 
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Introduction Age-specific reference data for normative values of the extensor digiti minimi 

muscle in the human fetus is useful in detailed evaluation of the musculoskeletal system 

with potential relevant aspects for surgical treatment. Objectives The aim of the present 

study was to examine the growth dynamics of the extensor digiti minimi muscle in relation 

to its length, width, projection surface area and volume, so as to obtain their age-specific 

values, examine possible sex differences, compute the growth dynamics for all the 

parameters examined with mathematical models, and evaluate mutual relationships 

between different parameters. Material and methods The research material included 70 

human fetuses of both sexes (37♀, 33♂) aged from 17 to 29 weeks of gestation. The fetuses 

preserved in 10% neutral formalin solution were anatomically dissected to visualize the 

superficial layer of posterior extensors of forearm. Every dissected extensor digiti minimi 

muscle was recorded using a camera. All images obtained in a form of JPG formats were 

analyzed by the digital image analysis system and statistical methods. Results No variability 

of the extensor digiti minimi muscle was found. All the examined parameters of the extensor 

digiti minimi muscle revealed neither sex nor laterality differences. The total length of the 

extensor digiti minimi, length of its belly and tendon – measured at three points: proximal, 

subjacent and distal to the extensor retinaculum of wrist – increased according to 

logarithmic models. In the extensor digiti minimi muscle its belly width measured at its 

proximal attachment and its tendon width distal to the extensor retinaculum of wrist 

increased in accordance with logarithmic regressions. The belly width of extensor digiti 

minimi muscle, measured at its mid-length, and its tendon width proximal to the extensor 

retinaculum of wrist increased according to a square root function. The projection surface 

area of the extensor digiti minimi muscle increased logarithmically. The total volume of the 

extensor digiti minimi muscle followed proportionately. Conclusions 1. The variability of the 

extensor digiti minimi is minimal. 2. Morphometric parameters of the extensor digiti minimi 

muscle at different ages constitute age-specific reference values. 3. In terms of 

morphometric parameters the extensor digiti minimi muscle reveals neither sex nor 

laterality differences. 4. The extensor digiti minimi muscle displays growth dynamics 

differentiated into 3 functions: a linear function for total volume, square root functions for 

belly width at its mid-length and tendon width proximal the extensor retinaculum of wrist, 

and natural logarithmic functions for all remaining parameters. 5. The remodeling of the 

extensor digiti minimi muscle into a more thickened shape results from overlapping changes 
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initiated in weeks 20–21 in terms of proportions within the belly itself (a greater increase in 

width than in length) and tendon (a greater increase in length than in width). 
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Introduction Age-specific reference data for normative values of the extensor digitorum 

muscle in the human fetus is useful in detailed evaluation of the musculoskeletal system 

with potential relevant aspects for surgical treatment. Objectives The aim of the present 

study was to examine the growth dynamics of the extensor digitorum muscle in relation to 

its length, width, projection surface area and volume, so as to obtain their normative values, 

examine possible sex differences, compute the growth dynamics for all the parameters 

examined with mathematical models, and examine mutual relationships between different 

parameters. Material and methods The examined material included 70 human fetuses of 

both sexes (37♀, 33♂) aged from 17 to 29 weeks. The fetuses preserved in 10% neutral 

formalin solution were anatomically dissected to visualize the superficial layer of posterior 

extensors of forearm. Every dissected extensor digitorum muscle was recorded using a 

camera. All images obtained in a form of JPG formats were analyzed by the digital image 

analysis system and statistical methods. Results No variability of the extensor digitorum 

muscle was found. All the examined parameters of the extensor digitorum muscle revealed 

neither sex nor laterality differences. The total length of the extensor digitorum muscle for 

fingers II–V, its belly length and width and tendon lengths and widths increased 

logarithmically. The tendon width for finger II increased according to a square root function. 

The total projection surface area of the extensor digitorum muscle increased according to a 

square root function, while the projection surface area of the extensor digitorum belly 

increased logarithmically. The projection surface area of the tendons of extensor digitorum 

muscle increased according to square root functions for fingers II and III, while that for 

tendons of fingers IV and V increased logarithmically. The volumetric growth of the extensor 

digitorum muscle followed proportionately. Conclusions 1. The variability of the extensor 

digitorum muscle is minimal. 2. Morphometric parameters of the extensor digitorum 

constitute age-specific reference values. 3. All the examined parameters of the extensor 

digitorum muscle reveal neither sex nor laterality differences. 4. The extensor digitorum 

muscle displays growth dynamics differentiated into 3 functions: a linear function for total 

volume, square root functions for tendon width for finger II and tendon projection surface 

area for fingers II and III, and logarithmic functions for all remaining parameters. 5. The 

extensor digitorum reshapes to its more gracile appearance due to its remodeling, which 

starts at weeks 22–23 of gestation with relation to its belly (a greater increase in length than 

in width) and tendon (a greater increase in width than in length). 
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Growth dynamics of the supraspinatus muscle in the human fetus Biernacki M., Szpinda M., 

Grzonkowska M., Baumgart M., Badura M., Wiśniewski M., Paruszewska-Achtel M. 

Department of Normal Anatomy, Ludwig Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, 

Nicolaus Copernicus University in Toruń Introduction The supraspinatus muscle, a 

representative of scapulohumeral muscles, is one of the four rotator cuff muscles. Together 

with the deltoid muscle it abducts at the glenohumeral joint, tightens its articular capsule 

and is responsible for lateral rotation of the arm. Aim The aim of the present study is to 

examine the growth dynamics of the supraspinatus muscle in the human fetus, taking into 

account its length, width, muscle circumference and projection surface area. Material and 

methods With the use of anatomical dissection, digital image analysis (NIS Elements AR 3.0) 

and statistical analysis (t-Student test, regression analysis), the following five morphometric 

parameters of the supraspinatus muscle: length, maximal width, width with level of scapular 

notch, muscle circumference and projection surface area were evaluated in 34 formalin-

fixed human fetuses of both sexes (16♂,18♀) at the gestational age of 18–30 weeks. Results 

There were neither sex nor laterality differences in reference to the fetal supraspinatus 

muscle. Both the length and projection surface area increased in a natural logarithmic 

fashion: y = –71.382 + 30.972 × ln(Age) ± 0.565 and y = –721.769 + 266.141 × ln(Age) ± 6.170, 

respectively. The remaining parameters increased proportionately: y = –2.988 + 0.386 × Age 

± 0.168 for maximal width, y = –1.899 + 0.240 × Age ± 0.078 for width with level of scapular 

notch, and y = –19.7016 + 3.381 × Age ± 2.036 for muscle circumference. Conclusions 1. The 

supraspinatus muscle in the human fetus displays neither sex nor laterality differences. 2. 

The supraspinatus muscle grows logarithmically in length and projection surface area and 

proportionately in width and muscle circumference. 
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Musculus flexor carpi radialis (FCR) jest mięśniem istotnym dla fizjologii dłoni. Anatomia 

mięśnia jest dobrze określona u osobników maturus/senilis. Brakuje jednak oceny 

anatomicznej FCR związanej z okresem płodowym 

Celem pracy jest szczegółowe określenie typologii FCR w okresie płodowym w oparciu o 

dostępny materiał prosektoryjny 

Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 114 płodów ludzkich (53 płci żeńskiej,61 płci 

męskiej) w wieku od 117.0 do 197.0 dnia życia płodowego. W pracy zastosowano metody: 

preparacyjną, antropometryczną, statystyczną oraz akwizycji obrazu, który został pozyskany 

za pomocą innowacyjnego mikroskopu cyfrowego. Analizę statystyczną przeprowadzono 

przy użyciu oprogramowania R-Project.  

Wyniki. W oparciu o charakterystykę przyczepu końcowego badanego mięśnia określono 

typologię FCR. Analiza statystyczna ujawniła, że w badanym materiale płodowym dominuje 

typ I (około 82%) związany z końcowym przyczepem zlokalizowanym na II kości śródręcza. 

Pozostałe zdefiniowane typy przyczepu końcowego FCR występowały z mniejszą 

częstotliwością (poniżej 10%). Analiza statystyczna nie ujawniła różnic bilateralnych ani 

dymorficznych w zakresie częstości występowania poszczególnych typów FCR. W zakresie 

zebranych parametrów antropometrycznych nie ujawniono istotnych statystycznie różnic 

dymorficznych. Dodatkowo wprowadzono wskaźnik proporcjonalności FCR. Średnia wartość 

tego wskaźnika wyniosła 0,6 i była niezależna od strony ciała i płci  

Wnioski. 

FCR w okresie płodowym cechuje stabilny przebieg w zakresie przyczepu początkowego jak i 

przyczepu końcowego. 
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SESJA 10 – DYDAKTYKA ANATOMICZNA II 
AULA, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 piątek 16.09.2022 godz. 14:30 – 16:15 

 

14:00 – Wykorzystanie fotogrametrii jako cyfrowej metody utrwalania preparatów 

Bajor G., Dębski M., Lepich T., Cader S. 

14:15 – Photorealistic, three-dimensional virtual models in effective medical anatomy 

education 

Ciucias M., Gielecki J., Rutkowski A. 

14:30 - Relacja anatomii radiologicznej do anatomii na przykładach medycznych 

Skoczylas MM., Grabowski Ł. 

14:45 – Practical and theoretical examinations in anatomy courses conducted in the COVID-

19 pandemic. Cheating prevention during online assessments 

Polak-Boroń K., Łopińska M., Ciucias M., Gielecki JS. 

15:00 – Effects of teaching human anatomy to students during the COVID-19 pandemic 

Łopińska M., Polak-Boroń K., Ciucias M., Gielecki JS. 

15:15 – Współczesne metody utrwalania materiału sekcyjnego – próba analizy 

porównawczej 

Misiak M., Ciszek B. 

 

 

Podsesja plakatowa 

 

15:30 – Ocena postaw studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii wobec donacji ciała na cele 

dydaktyczne i naukowe 

Likus W., Janiszewska P., Wilk R., Zięba K. 

15:36 – „Za drzwiami prosektorium” – ocena postaw studentów wobec zajęć 

prosektoryjnych 

Likus W., Krupa A., Zięba K., Markowicz-Jureczko U., Wilk R., Giller M. 

15:42 – Nauczanie anatomii wspomagane rówieśniczo w czasie pandemii COVID-19 – 

jednoośrodkowe randomizowane badania naukowe 

Mrożek A., Domański J., Wanat M., Ciach J., Osuch A., Kurc-Darek B., Woźniak S., Domagała 

Z. 

15:48 - Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w kształceniu anatomii na kierunku 

pielęgniarstwo - doświadczenia własne 

Witkowska-Zimny M., Szyszka M., Krucinska B., Gorgol A., Rzońca P. 

15:54 – Lepsza anatomii radiologiczna czy anatomia…? 

Klepacki Ł., Gielecki J.  
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Wykorzystanie fotogrametrii jako cyfrowej metody utrwalania preparatów  

Grzegorz Bajor, Marcin Dębski, Tomasz Lepich, Sham Cader 

  

Zakład Anatomii, Śląski Uniwersytet Medyczny 

 

Wraz z rozwojem techniki i możliwości obliczeniowych komputerów, w przestrzeni cyfrowej 

zaczęły pojawiać się materiały dydaktyczne w coraz doskonalszej postaci. Początkowo były to 

ryciny zeskanowane do postaci cyfrowej, potem rysunki anatomiczne stworzone od początku 

w wersji cyfrowej. W pewnym momencie nastała era modeli 3D. Takie modele tworzone są 

przez grafików w oparciu o istniejące zdjęcia i rysunki anatomiczne i przeniesione do postaci 

cyfrowej z pomocą ich wyobraźni. Każdy na pewno spotkał się z takimi modelami doceniając 

bądź nie, ich wartość dydaktyczną. Najdoskonalszy jednak model wciąż będzie jednak 

wyglądać jak model i nie będzie zawierał takiej ilości szczegółów jak prawdziwy preparat. I 

tutaj na scenę wchodzi opisywana fotogrametria, która przy zachowaniu odpowiednich 

zasad pozwala na przygotowanie modelu będącego wierną kopią danej struktury. Stopień 

szczegółowości takiego modelu ogranicza tylko jego przeznaczenie i czas poświęcony na 

poszczególne etapy jego przygotowania. Wytworzony model może stanowić wierną kopię 

oryginału z zachowaniem proporcji, koloru, faktury oraz szczegółowości, więc jego 

wykorzystanie limitowane jest tylko wyobraźnią i konkretnym celem, od dydaktyki 

studentów do badań anatomicznych czy symulacji medycznych. 

  



 str. 155 

 

Photorealistic, three-dimensional virtual models in effective medical anatomy education

  

Michał Ciucias, Jerzy Gielecki, Andrzej Rutkowski 

 

Katedra Anatomii, Wydział Lekarski Collegium Medicum, Uniwerstytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie  

 

In December 2019, COVID-19 pandemic emerged and spread worldwide, resulting in the 

suspension of medical school classes being conducted stationary, and subsequent shift to 

the entirely online learning. The latter prevented the medical students from attending any 

practical and clinical activities. Shifting towards the online learning included loss of access to 

cadaveric specimens, which has been major and invaluable method of learning anatomy – 

one of the core subjects in medical doctor programs. To prevent an excessive loss of 

anatomical education quality, the interest in use of computer technology, including 

augmented reality (AR), virtual reality (VR) and mixed reality (XR) increased. In this study, a 

questionnaire was conducted among the total 224 first year medical students of polish (PD) 

and English (ED) medical curriculum in the Department of Anatomy, School of Medicine, 

University of Warmia in Mazury in Olsztyn in 2020, and 2021 year. Students’ attitude 

towards the use of cadaveric specimen in anatomy learning was explored. Students’ 

preferences regarding the methods (stationary vs online) of practical examinations were also 

investigated. Additionally, willingness to use of high-fidelity, three-dimensional (3D) 

anatomical models was defined. Predictably, lack of use of the cadavers rendered the 

learning of anatomy substantially more difficult (PD: 94.4%; ED: 93.8%), and the stationary 

form of practical examination was preferred (PD: 89.6%; ED: 92.5%). It was also indicated, 

that realistic, high-fidelity models could possibly facilitate the anatomy learning process (PD: 

92.3%; ED: 90.1%), however the models were in development stage at the time of 

conducting the survey. Here, we propose a novel computer and web based anatomy 

learning system, which enables the users to create high fidelity 3D models of cadaveric 

dissected specimens and embed the models in the virtual environment. The environment 

with the 3D models is can be displayed both in the VR devices and the website, including 

mobile devices, within the single application. The virtual environment of the system allows 

to manipulate the 3D models (rotation, translation and scaling), as well as placing the virtual 

spotters with the purpose of description of anatomical structures visible on the 3D specimen 

model. Flipped learning model is also implemented, allowing the students to place their own 

spotters on the models, and compare their work with other classroom members. Proposed 

learning system also contains the quiz mode (OSPE, or simple spot). The use of interactive, 

3D model based learning system could possibly suppress the potential loss of contact with 

cadaveric specimens during the process of the anatomy education. It could also contribute 

as an additional, innovative method supporting the traditional learning methods, adding the 



 str. 156 

value of interactivity and gamification, and pushing the overall understanding of anatomy 

spatial relations even further. 
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Relacja anatomii radiologicznej do anatomii na przykładach medycznych 

Michał M. Skoczylas1, Łukasz Grabowski2, 

 
1Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny 

w Szczecinie,  
2Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

 

Anatomia radiologiczna to intensywnie rozwijająca się dziedzina nauki określająca 

możliwości obrazowania ciała za pomocą technik stosowanych w radiologii lekarskiej. 

Dotyczy ona zarówno opisu struktur prawidłowych, jak i zmienionych chorobowo. Odnosi się 

zatem i do anatomii prawidłowej i patologicznej. Ustalenie możliwości obrazowania struktur 

w stanie zdrowia oraz w stanach chorobowych jest podstawą analizowanych relacji anatomii 

radiologicznej do anatomii w ogóle. Określenie tych relacji jest celem niniejszego 

opracowania i aby go zrealizować przeanalizowano kilka przykładów opisów budowy struktur 

składowych organizmu ludzkiego w literaturze medycznej i zasad praktyki klinicznej, 

nawiązując m.in. do morfometrii kości. Przeanalizowano także mianownictwo anatomiczne i  

nomenklaturę z zakresu anatomii radiologicznej oraz nauk klinicznych (np. kąt przeponowo-

żebrowy, kąt sercowo-przeponowy, głowa płodu). Podkreślono różnice między kwestiami z 

zakresu anatomii prawidłowej i anatomii klinicznej oraz miejsce anatomii radiologicznej w 

relacjach między powyższymi (np. złamanie kłykcia kości ramiennej, złamanie kostki  

tylnej). Wnioski z niniejszego opracowania mogą być przedmiotem dyskusji nad precyzją i 

przydatnością obrazowania w praktyce klinicznej oraz nad rozbieżnościami między 

sposobami opisu poszczególnych zjawisk lub problemów klinicznych w obrębie 

poszczególnych dyscyplin szczegółowych. 

  

http://m.in/
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Practical and theoretical Examinations in anatomy courses conducted in the COVID-19 

pandemic.  Cheating prevention during online assessments  

Katarzyna Polak-Boroń, Marcelina Łopińska, Michał Ciucias, Jerzy Stanisław Gielecki 

 

Department of Anatomy, Collegium Medicum, Faculty of Medicine, University of Warmia and 

Mazury, Olsztyn, Poland  

 

Introduction The ongoing COVID-19 pandemic imposed the shift from traditional learning to 

an entirely online learning environment (Khalil 2020). Thus, in the 2019/2020 academic year, 

the Department of Anatomy Faculty of Medicine at the University of Warmia and Mazury 

changed the entire system of examining medical students, from stationary to the online 

form. A comprehensive set of online tools was developed and introduced in the Department 

to facilitate online anatomy examinations, increase their reliability and minimize the 

possibility of cheating. The aim of the present study was to explore the impact of the 

examination methods (stationary vs online) on 1st-year medical students’ performance in 

both theoretical and practical (specimen-based) examinations. Materials and methods In the 

Department of Anatomy Faculty of Medicine at the University of Warmia and Mazury, the 

anatomy courses consisting of two semesters (winter and summer) are held for first-year 

Medical Students. A quantitative study was conducted on a total of N=435 Polish Division 

Medical students, and N=290 English Division Medical Students in total 4 academic years, 

ending in 2019, 2020, 2021, and 2022, respectively. In 2020, the winter semester was 

conducted in stationary form in terms of teaching/learning and assessment, and the summer 

semester in the online form, as a result of the emerging COVID-19 pandemic. The 

subsequent 2021 academic year resulted in coming back to stationary form in the summer 

semester, with its winter semester being conducted in an online form. The results in a total 

of 9 theoretical and 9 practical examinations were compared between particular academic 

years. Additionally, practical examination results from the pre-COVID-19 2019 academic year 

were compared to the post-COVID-19 2022 academic year. Results Present study outcomes 

revealed a significant drop in practical examination results after the transition from 

stationary to an online form that occurred in the winter semesters of 2020 and 2021 

academic years, respectively. Moreover, the practical examination results significantly 

increased after coming back from the online form to the stationary form in the summer 

semesters of the 2020 and 2021 academic years. A comparison between the 2019 and 2022 

academic years (both entirely held in stationary form) revealed significant practical 

examination results decrease. On the contrary, the majority of theoretical examination 

results didn’t show significant changes after the transition from stationary to the online 

form. Conclusions A significant decrease in practical examinations performance after the 

transition from the stationary to online form was possibly caused by a lack of access to the 

dissected specimens in the online form, and by strict cheating prevention methods, that 

possibly limited students’ communication and access to external sources of knowledge 
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during the practical examinations. At the same time, students’ preparations for the 

theoretical examinations didn’t require the use of dissected specimens to the same degree 

as in practical examinations, therefore the results were not significantly influenced by the 

transition from stationary to online form of assessment. Moreover, cheating prevention 

methods possibly prevented unreliable outcomes of the theoretical examinations. Due to 

the overall high shift in examination results, the design principles of the online learning 

model and assessment should be rigorously and regularly evaluated and improved to ensure 

its effectiveness and lack of bias (Khalil 2020). 
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Effects of teaching human anatomy to students during the Covid-19 pandemic  

Marcelina Łopińska, Katarzyna Polak-Boroń, Michał Ciucias, Jerzy Stanisław Gielecki 

  

Department of Anatomy, Collegium Medicum, Faculty of Medicine, University of Warmia and 

Mazury, Olsztyn, Poland  

 

Introduction Covid-19 has spread globally, affecting all medical universities disrupting in-

person education, and forcing most universities to introduce remote courses. The move of 

the human anatomy teaching online in response to the Covid-19 pandemic has been 

successfully implemented within very short time in the Department of Anatomy at the 

University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland. This required the use of digitized 

cadaver resources and entailed an enormous workload for staff. Online learning was 

implemented using the innovation teaching platform designed by the Anatomy Department 

and supported by MS Teams video conferencing platform ensuring face-to-face contact with 

the student throughout the entire anatomy course. The aim of this study was to evaluate the 

student’s performance in the practical examinations on the shift to remote prosection 

anatomy classes in medical education. Materials and methods Participants were 725 first 

year medical students, divided into cohorts that attended the anatomy course in (1) 

2018/2019, (2) 2019/2020, (3) 2020/2021, and (4) 2021/2022 academic years, each of them 

further divided into Polish Division and English Division students – total 8 cohorts. In 

2019/2020 academic year, COVID-19 pandemic outbreak occurred, resulting in sudden 

transition in the learning and assessment forms, from stationary in the winter semester to 

online (remote) in the summer semester. The subsequent, 2020/2021 academic year 

resulted in another shift, from online learning and assessment in the winter semester, back 

to stationary form in the summer semester. Students' performance in gross anatomy 

practical examinations between stationary, and online forms was compared. For this 

comparison, 2019/2020 and 2020/2021 academic year cohorts were used. Remaining 

cohorts (2018/2019, and 2021/2022) were treated as control groups. Results In the online 

examinations form, significant decrease in the practical examination results was observed in 

both Polish and English division cohorts, whereas no significant results variations were 

observed in the theoretical examinations. After returning from the online examinations to 

the stationary, a significant increase in practical examinations results were observed. 

Conclusions Significant shifting of practical examinations results could probably be related to 

the inaccessibility of the real cadaveric specimens during the online learning form. At the 

same time, there were no significant changes in the theoretical examinations between the 

online and stationary cohorts, possibly indicating, that the platform was a useful and 

effective tool for electronic classes in anatomy. 
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Współczesne metody utrwalania materiału sekcyjnego - próba analizy porównawczej 

Marek Misiak1, Bogdan Ciszek2 

  
1Wydział Medyczny UKSW,  
2Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM  

 

Przeprowadzono analizę metod konserwacji zwłok pod kątem ich toksyczności i możliwych 

zagrożeń dla użytkowników, jakości konserwacji tkanek (plastyczność, wytrzymałość, 

zabarwienie), wpływu na środowisko oraz kosztochłonności. Idealna technika balsamowania, 

powinna pozwalać zarówno na wierne utrwalenie tkanek na długi czas, a jednocześnie 

odwzorowanie własności żywych tkanek, w jak największym stopniu zmniejszając przy tym 

niebezpieczeństwo utraty zdrowia przez osoby związane z procedurami konserwacji i 

odkażania oraz preparowania. Przeanalizowano 23 metody/substancje/środki w oparciu o 19 

publikacji. Użycie każdej z opisanych metod daje mniej lub bardziej różniące się od siebie 

efekty. Stwierdzono, że nadal najczęściej stosowany jest formaldehyd. Na popularność tego 

związku wpływają przede wszystkim niskie koszty i łatwość w aplikacji. Metody 

umożliwiające osiągnięcie lepszej jakości utrwalania mają niestety również wysoką 

toksyczność i są jednocześnie znacznie bardziej kosztowne. Osobnym problemem pozostaje 

utylizacja środków konserwujących. Znacznym usprawnieniem są systemy zamkniętego 

obiegu, które jednak wymagają ciągłego zasilania i konserwacji. Zastosowanie określonego 

sposobu konserwacji materiału sekcyjnego jest w związku z tym uzależnione od możliwości 

finansowych uczelni, intensywności napływu materiału sekcyjnego i jego wykorzystywania w 

procesie naukowo-dydaktycznym. 
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Ocena postaw studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii wobec donacji ciała na cele 

dydaktyczne i naukowe  

Wirginia Likus1, Patrycja Janiszewska1,2, Renata Wilk1, Karol Zięba3 

  
1Zakład Anatomii Katedry Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice;  
2Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach, Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice; Oddział Kardiochirurgii;  
3Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Nauk 

Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-

752 Katowice  

 

Anatomia jest jednym z podstawowych przedmiotów nauczania na uczelniach medycznych. 

Podczas zajęć prosektoryjnych studenci mają szanse przyjrzeć się z bliska wielu strukturom 

anatomicznym oraz być może, po raz pierwszy w ich życiu, obcować ze śmiercią. Jednak to 

wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie altruistyczny akt – dobrowolna donacja całego ciała 

do celów dydaktycznych po śmierci. Celem pracy była ocena świadomości i postaw 

studentów kierunków medycznych nielekarskich (pielęgniarstwa i fizjoterapii) wobec zajęć 

prosektoryjnych oraz donacji ciała na cele edukacyjne i naukowe. Badanie zostało 

przeprowadzone przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety w formie elektronicznej. 

Ankieta obejmowała 25 pytań. W badaniu ankietowym wzięło udział łącznie 128 studentów 

(110 kobiet i 18 mężczyzn) kierunków pielęgniarstwa i fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach. Wyniki badania wskazują, że studenci obu kierunków zgodnie 

potwierdzają, że zajęcia na prosektorium to bardzo przydatne źródło wiedzy anatomicznej. 

Studenci obu kierunków znają Program Świadomej Donacji Zwłok, a głównym źródłem 

wiedzy o tym programie są pracownicy Uczelni oraz Internet (odpowiednio 65% oraz 48%). 

Wiedzą, że ciała wykorzystywane na zajęciach z anatomii pochodzą z dobrowolnego 

przekazania ich przez darczyńców. 19,4% przyszłych pielęgniarek i 14,75% przyszłych 

fizjoterapeutów jest przekonana, że donacja ciała po śmierci przynosi korzyści materialne 

darczyńcom i ich rodzinom. Większy odsetek studentów pielęgniarstwa niż fizjoterapii 

(73,13%; 68,85%) już zastanawia się co stanie się z ich ciałem po śmierci. Studenci 

pielęgniarstwa jako najczęstsze uzasadnienie swojej niechęci do podarowania swojego ciała 

(37,04%) wybierali dwie odpowiedzi: ,,Troska o rodzinę, aby nie cierpiała na nowo’’ oraz 

,,Nie chcę zostać poddany sekcji (nie chcę, aby moje ciało zostało pocięte)’’. Najczęstszym 

powodem niechęci studentów fizjoterapii do pośmiertnej donacji ciała (36,36%) była bariera 

psychologiczna, a najrzadszym (9,09%) – wiara w życie pozagrobowe. Studenci fizjoterapii 

jako powód zastania dawcą ciała po śmierci najczęściej (80%) wybierali odpowiedź 

,,Świadomość potrzeby rozwoju nauk medycznych’’, a najrzadziej (6,67%) ,,z powodu braku 

krewnych”. Według studentów obu kierunków najbardziej przekonujące dla nich, aby 

zdecydowali się na donację ciała po śmierci będą rekomendacje ludzi, którzy zdecydowali się 
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na donację. Natomiast zajęcia prosektoryjne generalnie nie wpłynęły na stosunek donacji 

ciała w przyszłości. Większość studentów popiera donację ciała po śmierci, jednak chętniej 

oddaliby oni po śmierci swoje organy do transplantacji niż ciało na potrzeby naukowe bądź 

dydaktyczne. 
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„Za drzwiami prosekotrium” – ocena postaw studentów wobec zajęć prosektoryjnych 

Wirginia Likus1, Adrian Krupa1, Karol Zięba2, Urszula Markowicz-Jureczko1,3, Renata Wilk1, 

Michał Giller1  

 
1Zakład Anatomii Katedry Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice;  
2Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Nauk 

Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-

752 Katowice; 3 AXYZ, Pawłowice, Poland  

 

Prosektorium to szczególne miejsce, gdzie „zmarli uczą żywych”. Niewiele jest opracowań 

naukowych poświęconych badaniom emocji odczuwanych przez studentów podczas ich 

pierwszego kontaktu ze zwłokami ludzkimi na sali prosektoryjnej w czasie zajęć z anatomii. 

Celem pracy było poznanie opinii studentów wobec ich pierwszego kontaktu ze zwłokami na 

zajęciach prosektoryjnych. Badania obejmowały analizę ich odczuć fizjologicznych, jak i 

emocji związanych z przebywaniem w prosektorium i dotykaniem ciała ludzkiego oraz 

poznanie ich opinii na temat donacji zwłok na cele naukowe/dydaktyczne. Anonimowe 

badania ankietowe przeprowadzono w formie elektronicznej na grupie studentów I roku 

kierunku fizjoterapia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ankieta 

obejmowała 20 pytań. W badaniach wzięło udział 80 studentów (76.3% kobiet i 23,8% 

mężczyzn). Studenci najczęściej wskazywali, że ciało ludzkie po śmierci jest dla nich „istotą, 

która kiedyś żyła” (68,8%) lub „nadal człowiekiem” (20%). 60% respondentów nie widziała 

wcześniej martwego ciała – spotkanie na prosektorium było pierwszym tego typu 

doświadczeniem w ich życiu. Tylko 14 osób towarzyszyło osobie przy umieraniu. Na sali 

prosektoryjnej najczęściej studenci odczuwali podekscytowanie (37,5%), zaniepokojenie 

(21%) i pobudzenie (16%). Brak jakichkolwiek emocji wskazało 7,2 % studentów. Gdy po raz 

pierwszy zobaczyli martwe ciało 14 osób doświadczyło kołatania serca, zdecydowana 

większość (43,8%) nie miała żadnych objawów fizjologicznych. Największym „problemem” w 

trakcie zajęć był zapach zwłok oraz woń i drażniące działanie formaliny (58,9%; 74,3%). 

Studenci nie boją się dotykać zwłok. 35% z nich odczuwało strach, który mijał wraz z 

upływem czasu spędzonego na prosektorium. Tylko 10% po zajęciach czuło się 

przytłoczonych – większość odczuwała podekscytowanie (48,7%). Najbardziej boją się 

„otwartych oczu” donatorów. Większość z nich wierzy w życie pozagrobowe, ale o oddaniu 

swojego ciała nie myśleli. Tylko 5% osób zajęcia prosektoryjne zniechęciły do oddania 

swojego ciała na cele naukowe/dydaktyczne. Poznanie odczuć i emocji jakie towarzyszą 

studentom na zajęciach prosektoryjnych jest bardzo ważne, szczególnie dla nauczycieli - 

anatomów prowadzących zajęcia ze studentami celem odpowiedniego przygotowania 

studenta, aby uczenie się anatomii na ludzkim ciele było dla niego pasją, a nie przykrym 

przeżyciem emocjonalnym. 

  



 str. 165 

 

Nauczanie anatomii wspomagane rówieśniczo w czasie pandemii COVID - jednoośrodkowe 

randomizowane badanie naukowe  

Andrzej Mrożek1, Jurand Domański2, Marta Wanat2, Jacek Ciach3, Angelika Osuch2, Bożena 

Kurc-Darak3, Sławomir Woźniak3, Zygmunt Domagała3  

 
1Studenckie Koło Naukowe Anatomii Dysekcyjnej i Ultrasonograficznej  
2Clinical and Dissecting Anatomy Students Scientific Club, Wroclaw Medical University, 

Wroclaw, Poland  
3Zakład Anatomii Prawidłowej, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, Uniwersytet 

Medyczny we Wrocławiu, Wrocław  

 

Pandemia COVID-19 istotnie zmieniła sposób realizacji zajęć anatomii uniemożliwiając 

praktyczne zdobywanie wiedzy poprzez bezpośredni kontakt z preparatem anatomicznym. 

W okresie częściowego zniesienia obostrzeń pojawiła się możliwość wiarygodnej, opartej o 

techniki randomizacji, oceny skuteczności praktycznej dydaktyki anatomicznej. Ostatecznym 

celem pracy była ocena skuteczności warsztatów anatomicznych opartych na demonstracji 

struktur anatomicznych prowadzonych w formie zajęć bezpośrednich oraz porównanie ich ze 

standardowym kursem prowadzonym online. Wstępną randomizacją objęto 350 studentów, 

z których to wylosowano 80 uczestników badania zakwalifikowanych do grupy badanej jak i 

kontrolnej. Badanie składało się z trzech części: egzamin 1, warsztat, egzamin 2. Grupa 

badana brała udział we wszystkich częściach projektu, a grupa kontrolna tylko w egzaminie. 

Warsztaty były realizowane przez studentów wyższych lat studiów medycznych - near peer 

teachers (NPT). Analiza statystyczna wykazała, że uczestnictwo w warsztatach miało wpływ 

na zdawalność punktową testu 2 (p=0,039). Wykazano także, że różnica w liczbie uzyskanych 

punktów była istotnie wyższa (p=0,049) w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. 

W pracy udowodniono, że wprowadzenie warsztatów opartych na demonstracji struktur 

anatomicznych przez NPT znacząco wpływa na wyniki uzyskiwane przez kursantów. 

Podsumowując, niniejszy projekt potwierdził, jak ważną rolę odgrywa kontakt studenta z 

preparatem anatomicznym. Nauczanie online nie jest w stanie zastąpić zajęć prowadzonych 

w prosektorium. Dodatkowo potwierdzona została wysoka przydatność NPT jako wsparcia w 

procesie dydaktycznym prowadzonym przez ekspertów - pracowników Uczelni. 
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Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w kształceniu anatomii na kierunku pielęgniarstwo – 

doświadczenia własne 

Małgorzata Witkowska-Zimny, Monika Szyszka, Brygida Krucińska, Adam Gorgol, Patryk 

Rzońca 
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Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa 

 

Zaangażowanie studentów jest miarą edukacyjnego sukcesu. Ich motywacja staje się 

motorem napędzającym własny rozwój, a więc także proces uczenia się. Wśród 

najważniejszych czynników wpływających na motywację studentów wymieniane są: tempo 

zajęć jako czynnik generujących energię studentów, brakujące informacje generujące 

ciekawość uczniów, współodpowiedzialność za proces edukacyjny oraz wprowadzanie 

elementów współzawodnictwa. Tradycyjny model nauczania anatomii na kierunkach 

medycznych wykorzystuje kształcenie wyprzedzające (odwrócona klasa) a następnie 

weryfikację wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności podczas zajęć. W znacznej 

większości uczelni w Polsce, ale i na świecie, na kierunku pielęgniarstwo nie są prowadzone 

zajęcia sekcyjne z anatomii co wpływa na przebieg zajęć praktycznych na tym kierunku 

studiów. Chcąc zwiększyć motywację studentów oraz atrakcyjność zajęć, proces nauczania 

anatomii na kierunku pielęgniarstwo został przez nas wzbogacony o wykorzystanie narzędzi 

cyfrowych, oprócz multimedialnego stołu anatomicznego także o model BYOD (Bring Your 

Own Device). Z zastosowaniem własnego sprzętu elektronicznego studenci brali udział w 

szeregu zadań z wykorzystaniem aplikacjach mobilnych takich jak Kahoot czy Mentimeter. 

Nasze doświadczenia pokazują szereg zalet wynikających z zastosowanego modelu nauczania 

w tym zaangażowanie wszystkich studentów biorących udział w zajęciach, anonimowość 

oraz współodpowiedzialność studenta za proces edukacyjny. 
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Lepsza anatomia radiologiczna, czy anatomia…?  
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w Olsztynie  

 

Wstęp: Egzamin z Anatomii jest jednym z trudniejszych egzaminów jakie musi zdać młody 

medyk podczas swojej kariery naukowej. Nasza praca dotyczy porównania jak student 

odgaduje nazwy struktur anatomicznych zaznaczonych na preparatach mokrych i na 

obrazach radiologicznych. Materiał i metodyka: Egzamin z anatomii w Katedrze Anatomii 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego składa się z trzech części. Pierwsza to część 

praktyczna, druga to część teoretyczna oraz ostatnia, trzecia część, to odpowiedź ustna u 

Kierownika Katedry Anatomii. W naszej pracy badawczej skupiliśmy się na części praktycznej 

egzaminu. Część praktyczna składa się z 25 stanowisk. Na każdym stanowisku oznaczone są 

dwie struktury anatomiczne, których poprawną nazwę musi napisać student w karcie 

odpowiedzi. W skład 25 stanowisk wchodzą 3 stanowiska dotyczące anatomii radiologicznej. 

W naszym badaniu porównaliśmy, jak student odgaduje te same struktury anatomiczne 

zaznaczone na preparacie mokrym i na obrazach radiologicznych. Skupiliśmy się na 

porównaniu odpowiedzi udzielonych przez studentów polskojęzycznych i anglojęzycznych. 

Wyniki: Studenci polskojęzyczni i anglojęzyczni lepiej rozpoznają struktury anatomiczne 

zaznaczone na preparatach mokrych niż na obrazach radiologicznych. Wnioski: Badanie 

potwierdza, że anatomia radiologiczna jest trudną do nauki częścią anatomii zarówno przez 

studentów polskojęzycznych jak i anglojęzycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	There are 1240 terms in the Terminologia Anatomica 2019 – specified from 3891 to 5130 – related to the cardiovascular system, 41 (3891–3931) of which present general terms, 141 (3932–4072) refer to the heart, 56 (4073–4128) refer to pulmonary vessels,...
	In the cardiac nomenclature the greatest modifications are to do with the valvular complex of heart, i.e. cusps of the right and left atrioventricular valves, papillary muscles of the right and left ventricles, and tendon of inferior pyramidal space. ...
	The naming of the arterial system has been considerably altered: some branches have been changed to arteries, e.g. right and left hepatic arteries or anterior and posterior recurrent ulnar arteries, and some arterial nomenclature has been modified, li...
	According to the terminology in the arterial system their concomitant veins have been consequently reorganized, like in the superior, middle, and inferior anorectal veins. Some small venous branches in the thorax have been substituted with “tributarie...

