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Zebrany poniżej materiał został skompilowany celem przybliżenia w formie skrótowej 

anatomii i fizjologii człowieka. Całość zagadnienia wykracza poza ramy niniejszego 

opracowania, jednakże treści tu zgromadzone powinny służyć adeptom kursu 

bioenergoterapii w uzupełnieniu wiedzy dotyczącej funkcjonowania i struktury organizmu 

ludzkiego.  
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Topografia i funkcje głównych narządów oraz układów w ciele człowieka zostały zawarte 

w następującej kolejności: 

1) Układ narządu ruchu 

2) Układ krążenia 

3) Układ oddechowy 

4) Układ trawienny 

5) Układ moczowo-płciowy 

6) Układ nerwowy 

7) Układ narządów zmysłu 

8) Układ gruczołów dokrewnych 

9) Powłoka wspólna 
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Układ narządu ruchu 

 

Ruch jest najłatwiej dostrzegalnym przejawem życia fizycznego i powodowany jest 

dzięki mięśniom i przyczepionym do nich niczym rusztowanie kościom, które są bardzo 

odporne na obciążenia.  Na zgniatanie kość jest odporniejsza od granitu, a zawdzięcza to 

swojej budowie. Zbudowana jest ona z istoty organicznej zwanej osseiną i składników 

nieorganicznych, głównie z węglanu i fosforanu wapnia. Wszystkie kości w organizmie 

ludzkim poza kością gnykową są ze sobą połączone.  Połączenia są włókniste (szwy, 
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wklinowania, więzozrosty), chrząstkowe (chrząstkozrosty, spojenia) lub maziowe (stawy 

proste i złożone). Mięśnie szkieletowe są narządami ruchu czynnego i zbudowane są z tkanki 

mięśniowej poprzecznie prążkowanej. Składają się one z włókien mięśniowych, połączonych 

w pęczki otoczone wiotką tkanką łączną zwaną omięsną wewnętrzną. Najczęściej 

poszczególne pęczki tworzą brzusiec mięśniowy otoczony omięsną zewnętrzną. Na każdym 

końcu brzusiec mięśniowy przechodzi w ścięgno które przyczepia się do kości. 

Czaszka zbudowana jest z mózgoczaszki, puszki kostnej osłaniającą mózgowie oraz  

z trzewioczaszki, tworzącej rusztowanie kostne twarzy, które otacza początkowe odcinki 

dróg oddechowych i pokarmowych. 

Kręgosłup tworzą  33 lub 34 kręgi, z których 7 kręgów znajduje się w odcinku 

szyjnym, 12 kręgów w odcinku piersiowym,  5 kręgów w odcinku lędźwiowym, 5 kręgów 

zrośniętych jest w kość krzyżową (odcinek krzyżowy) i 4 lub 5 kręgów w odcinku ogonowym 

u osób starszych zrośniętego w pojedynczą kość ogonową zwaną kościąguziczną. Typowy 

kręgskłada sięz trzonu, łuku i odchodzącego od niego wyrostków, za pomocą, 

których kręgi łączą się ze sobą oraz z żebrami i mięśniami. Pomiędzy trzonem a łukiem 

znajduje się otwór kręgowy. Otwory kolejnych kręgów tworzą kanał kręgowy, w którym 

mieści się rdzeń kręgowy.  

Klatka piersiowa zbudowana jest z dwunastu kręgów piersiowych oraz  

z dwunastu par żeber i mostka. Od tylnej strony każde żebro łączy się stawami z trzonami 

dwóch sąsiadujących ze sobą kręgów. Od przodu siedem par żeber dochodzi do mostka 

łącząc się z nim poprzez chrząstkę (są to tzw. żebra prawdziwe). Pięć dolnych par żeber 

nazywa się żebrami rzekomymi. Klatka piersiowa stanowi osłonę dla serca, płuc i przełyku. 

Jej ścianę przednią tworzy mostek, tylną tworzy kręgosłup a ściany boczne żebra.  

Szkielet obręczy barkowej składa się z obojczyka i łopatki. Na łopatce znajduje się 

panewka stawu barkowego która łączy się z głową kości ramiennej. Kości kończyny górnej 

składają się z pojedynczej kości ramiennej, dwóch kości przedramienia: łokciowej 

i promieniowej, ośmiu kości nadgarstka ułożonych po cztery w dwóch szeregach, pięciu kości 

śródręcza i kości pięciu palców, składających się z paliczków.  
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Szkielet obręczy miednicowej stanowi kość miednicza składająca się z trzech kości: 

biodrowej, kulszowej i łonowej. U dorosłego człowieka kości te zrastają się w jedna całość. 

Po zewnętrznej stronie kości miedniczej występuje panewka stawu biodrowego łącząca się 

z głową kości udowej. Kończyna dolna składa się z pojedynczej kości udowej, dwóch kości 

podudzia: piszczelowej i strzałkowej, siedmiu kości stępu, pięciu kości śródstopia i kości 

pięciu palców. 
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Jednostką strukturalną miofibryli mięśni poprzecznie prążkowanych jest sarkomer. 

Wiele sarkomerów ułożonych kolejno jeden za drugim tworzy włókienko mięśniowe. 

Wyróżniamy  miofilamenty cienkie zbudowane głównie z białka aktyny i miofilamenty grube 

zbudowane z białka miozyny. Skurcz mięśnia na poziomie sarkomeru przebiega na zasadzie 

wsuwania się miofilametów cienkich pomiędzy miofilamety grube, przy czym długość 

obu rodzajów miofilametów pozostaje taka sama. Bodźcem wywołującym skurcz mięśnia jest 

impuls nerwowy pochodzący z włókien ruchowych układu nerwowego. Impuls nerwowy 

dociera do synaps nerwowo-mięśniowych i pobudza je. Depolaryzacja przenosi się na 

siateczkę sarkoplazmatyczną. Podczas pracy mięśni wzrasta zapotrzebowanie na tlen, jest 

on dostarczany głównie przez hemoglobinę znajdującą się w krwinkach czerwonych, 

a jedynie częściowo przez mioglobinę- czerwony barwnik oddechowy tworzący rezerwę 

tlenową mięśnia. Podczas niewytężonej pracy mięśniowej, ilość tlenu doprowadzana przez 

hemoglobinę i zmagazynowana, przez mioglobinę jest wystarczająca do oddychania 

tlenowego. Podczas bardzo intensywnej pracy mięśni znacznie zwiększa się przepływ krwi, 

mimo to zapotrzebowanie w tlen jest niewystarczające i powstaje wówczas tzw. dług 

tlenowy. 

Efekt pracy mięśni jest zależy do ruchowych możliwości stawu, nad którym mięsień 

przebiega. Jeżeli przebiega nad jednym stawem, wykonuje on jedną z możliwych czynności 

stawu, np. prostowanie . Gdy mięsień przebiega nad dwoma lub większą liczba stawów 

wówczas może działać tak samo na wszystkie stawy lub odmiennie np. może zginać 

jeden staw a prostować drugi. Czynność mięśnia wynika z jego położenia względem stawu. 

Jeśli mięsień znajduje się do przodu od osi stawu to funkcjonuje jako zginacz, a gdy leży 

od tyłu wobec tej osi to działa jako prostownik.  
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Układ krążenia 

 

Wszystkie komórki ludzkiego organizmu muszą otrzymywać materiały niezbędne  

do życia, a więc tlen, wodę, składniki mineralne i związki organiczne jak również potrzebują 

dróg do wydalania produktów przemiany materii. Funkcję tą pełni układ krążenia który 

składa się z płynów ustrojowych, z układu krwionośnego oraz układu chłonnego zwanego 

limfatycznym. 
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Krew 

Krew to płynna tkanka łączna pełniąca funkcję transportową oraz komunikacyjną 

pomiędzy poszczególnymi układami i narządami w organizmie. Składa się ona z osocza  

i zawieszonych w nim czynników morfotycznych w skład których wchodzą krwinki czerwone 

(erytrocyty), krwinki białe (leukocyty), płytki krwi (trombocyty). Organizm ludzki zawiera 

około 5 litrów krwi. 

Osocze jest substancją międzykomórkową zawierającą ok. 90% wody a także 

substancje organiczne takie jak białka (albuminy, globuliny, fibrynogen), glukozę, tłuszcze, 

witaminy ,  hormony i substancje nieorganiczne takie jak jony. 

Czynniki morfotyczne: 

Erytrocyty stanowią ok. 90–94% ogółu elementów morfotycznych. U człowieka 

występują w liczbie 4,5–5,5 mln/mm³. Służą do transportu gazów – tlenu i dwutlenku węgla. 

Nie posiadają jądra komórkowego i zawierają hemoglobinę, białko odpowiedzialne  

za przyłączanie i transport tlenu. Około1% czerwonych krwinek to retykulocyty, młode, 

niedojrzałe formy erytrocytów które wytwarzane są przez szpik kostny znajdujący  

się głównie w kościach długich i mostku. 

Leukocyty u człowieka prawidłowo występują w liczbie 4–9 tys/mm³. Są to komórki 

jądrzaste, odpowiadające za odpowiedź immunologiczną organizmu. Chronią przed 

patogenami takimi jak bakterie, wirusy, pasożyty i obce białka. Dzielą się na neutrofile, 

eozynofile, bazofile, limfocyty, monocyty i makrofagi. Każdy rodzaj białych krwinek odgrywa 

konkretną rolę w obronie organizmu. Niektóre białe krwinki zaangażowane są  

w pochłanianie i rozkładanie patogenów, inne rozpoznają specyficzne mikroorganizmy  

i uruchamiają przeciwko nim reakcje odpornościowe. Różne rodzaje białych krwinek mają 

różną długość życia, od godzin do lat. Nowe komórki produkowane są głównie w szpiku 

kostnym , a niektóre wytwarzane są lub dojrzewają w grasicy, węzłach chłonnych  

i śledzionie. 

Płytki krwi (trombocyty) są fragmentami komórek pełniącymi funkcję w krzepnięciu 

krwi. Są one produkowane gdy duże komórki – megakariocyty, które rozpadając się, 
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wytwarzając 2000 - 3000 płytek krwi każda. Płytki krwi, kształtem zbliżone do dysków,  

są małe, mają średnicę około 222 - 444 μm. 

Płytki krwi nadają sygnały, które nie tylko przyciągają inne płytki krwi i powodują 

iż stają się lepkie, ale także aktywują falę sygnałów, która docelowo przekształca fibrynogen, 

rozpuszczalne w wodzie białko obecne w osoczu, w fibrynę która formuje nitki. Nitki  

te wzmacniają czop z płytek krwi, wytwarzając w ten sposób skrzep, który zapobiega 

krwawieniu. 

 

Limfa i układ limfatyczny 

 

Limfa jest płynem tkankowym powstającym poprzez przefiltrowanie do tkanek części 

osocza krwi. Głównym zadaniem chłonki w organizmie człowieka jest transport białek oraz 

limfocytów z tkanek z powrotem do układu krążenia. Limfa krąży w naczyniach chłonnych, 

które wraz z węzłami chłonnymi oraz narządami zbudowanymi z tkanki limfatycznej tworzą 

układ chłonny (limfatyczny). 

Limfa przepływająca przez naczynia chłonne nie ma jednolitego składu chemicznego. 

Przypomina składem osocze, zawiera natomiast dużo mniejsze ilości białek. Do głównych 

składników chłonki zalicza się białka, tłuszcze, komórki układu odpornościowego, jak 

limfocyty, a także immunoglobuliny oraz czynniki układu krzepnięcia. Limfa i naczynia 

chłonne odgrywają istotną rolę w procesie wchłaniania tłuszczy w przewodzie pokarmowym. 

Stanowią drogę, którą lipidy w postaci chylomikronów, przechodzą z jelit do krwioobiegu, 

omijając wątrobę. Fizjologicznie w organizmie człowieka wytwarzanych jest od dwóch  

do czterech litrów chłonki na dobę, natomiast jej ilość jest znacznie większa a odpływ 

sprawniejszy u osób prowadzących aktywny tryb życia. 
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Głównym zadaniem układu limfatycznego jest transport części płynu tkankowego do układu 

krążenia. W jego skład wchodzą: 

• naczynia chłonne 

• węzły chłonne stanowiące część układu odpornościowego człowieka.  

• narządy limfatyczne, które zbudowane są z tkanki chłonnej a należą do nich między 

innymi śledziona, grasica, migdałki, a także wyrostek robaczkowy. 

 

Układ krwionośny 

Układ krwionośny jest układem zamkniętym w którym serce wymusza poprzez cykliczne 

skurcze przepływ krwi po systemie naczyń krwionośnych. 
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Naczynia krwionośne dzielimy według kierunku przepływu krwi. Tętnicami krew 

płynie z serca do tkanek, a żyłami w kierunku odwrotnym. Naczynia włosowate czyli kapilary 

to najdrobniejsze, cienkościenne przewody docierające do wszystkich komórek ciała. 

 

Tętnice ze względu na średnicę dzielą się na tętnice dużego, średniego i małego 

kalibru. Do pierwszych zaliczamy aortę i jej główne odgałęzienia (pień ramienno – głowowy, 

tętnice szyjne wspólne i wewnętrzne, tętnicę podobojczykową, biodrową wspólną oraz 

tętnice płucne). Tętnice średniego kalibru, to tak zwane tętnice mięśniowe,  

na przykład tętnice wieńcowe serca czy tętnice krezkowe układu pokarmowego. Małe 

tętnice nazywane są tętniczkami i przechodzą one bezpośrednio w naczynia włosowate. 

Ściana tętnic każdego z wymienionych typów składa się z warstwy wewnętrznej 

wyściełanej śródbłonkiem naczyniowym który jest bardzo aktywny biologiczne, warstwy 

środkowej składającej się głównie z komórek mięśni gładkich oraz warstwy zewnętrznej 

łącznotkankowej. Trzy typy tętnic różnią się grubością poszczególnych warstw ściany oraz 

wzajemnym stosunkiem ilości komórek mięśniowych, włókien kolagenowych i sprężystych. 

Żyły dzielimy podobnie jak tętnice z zależności od wielkości ich średnicy.  

W odróżnieniu od tętnic mają one większe światło, a warstwy ścian posiadają więcej 

elementów łącznotkankowych niż mięśniowych. Pierwsze dwie warstwy są cienkie, 
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najgrubsza jest warstwa zewnętrzna. Warstwa wewnętrzna tworzy pofałdowania zwane 

zastawkami które zapobiegają cofaniu się krwi. 

Kapilary czyli naczynia włosowate są zbudowane z warstwy śródbłonka, błony 

postawnej i warstwy komórek tkanki łącznej. Docierają one do prawie każdej komórki ciała 

i  tworzą niemal 99% masy całego układu naczyniowego. Zadaniem naczyń włosowatych jest 

wymiana między krwią a tkankami gazów, składników pokarmowych i produktów przemiany 

materii oraz hormonów i witamin. W czasie wymiany wydostaje się z naczyń włosowatych 

także około 5 litrów osocza dziennie które jest zbierane z płynu tkankowego przez układ 

limfatyczny. 

 

 

Serce jest centralnym narządem układu krwionośnego, ma wielkość zaciśniętej pięści 

i jest położone w worku osierdziowym znajdującym się śródpiersiu środkowym między 
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dwoma jamami opłucnowymi. Jest narządem cztero-jamowym składającym się z dwóch 

przedsionków i dwóch komór. Prawy przedsionek zbiera krew z całego organizmu, z niego 

krew przechodzi do prawej komory, która tłoczy krew do płuc- jest to tzw. krążenie małe.  

Z płuc krew wpływa do lewego przedsionka, stąd do lewej komory, która tłoczy krew poprzez 

aortę i jej odgałęzienia do tkanek obwodowych czyli do krążenia dużego. 

Ściana serca składa się z trzech warstw. Od wewnętrznej strony znajduje się wsierdzie 

będące łącznotkankową błoną wyściełająca powierzchnię jego jam. Śródsierdzie czyli 

środkowa warstwa składa się ze szkieletu serca zbudowanego ze zbitej tkanki włóknistej, 

właściwego mięśnia sercowego odpowiedzialnego za jego skurcze oraz układu 

przewodzącego bodźce elektryczne zbudowanego ze zmodyfikowanych komórek 

mięśniowych serca (miocytów). Zewnętrzna warstwa serca nazywa się nasierdziem i jest 

zbudowana z ochronnej tkanki łącznej. 

Skurcze serca są kontrolowane przez układ bodźcoprzewodzący który zbudowany jest  

z komórek mających zdolność do wytwarzania i przewodzenia impulsów elektrycznych. Fala 

depolaryzacji biegnąca przez mięśniówkę przedsionków i komór powoduje ich skurcz, 

natomiast faza repolaryzacji poprzedza ich rozkurcz. Skurcz i rozkurcz zarówno przedsionków 

jak i komór powtarza się cyklicznie z częstością u dorosłego człowieka od 60 do 100  

na minutę. Podczas rozkurczu komór krew napływa z przedsionków przez otwarte zastawki 

przedsionkowo-komorowe. Skurcz mięśniówki przedsionków wyprzedza skurcz komór serca, 

więc krew swobodnie zostaje wtłoczona podczas skurczu przedsionków do komór serca 

a z nich poprzez aortę i pień płucny do krążenia dużego i małego. 

  



ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA 

 

14 
 

 

Układ oddechowy 

 

Jednym z najważniejszych przejawów życia jest oddychanie na które składają się  

procesy wentylacji płuc, wymiany gazowej oraz oddychania wewnątrzkomórkowego. Układ 

oddechowy człowieka uczestniczy w wentylacji gdzie odbywa się pobieranie i usuwanie 

powietrza z płuc oraz w wymianie gazów na poziomie pęcherzyków płucnych.  
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Układ oddechowy zbudowany jest z dróg oddechowych oraz narządu wymiany 

gazowej którym są płuca. Drogi oddechowe dzielą się na górne w skład których wchodzi jama 

nosowa i gardło oraz dolne zbudowane z krtani, tchawicy i oskrzeli. Górne drogi oddechowe 

oczyszczają, nawilżają i ogrzewają powietrze. Następnie powietrze dostaje się do krtani która 

jest również narządem głosu zbudowanym z chrząstek połączonych ze sobą ruchomo  

za pomocą więzadeł i mięśni. Między gardłem i krtanią znajduje się ruchoma chrząstka 

zwana nagłośnią działająca jak zastawka, która podczas oddychania i mówienia uniesiona 

jest do góry, co umożliwia transport wdychanego powietrza do krtani i tchawicy. Podczas 

przełykania nagłośnia opada i zamyka wejście do krtani, zabezpieczając drogi oddechowe 

przed dostaniem się do nich cząstek pokarmowych. Najwęższym odcinkiem krtani jest 

głośnia w której powstają dźwięki. Błona śluzowa tworzy w niej poprzeczne fałdy zwanymi 

strunami głosowymi między którymi znajduje się szpara głosowa. Wychodzące z płuc 

powietrze wprawia w drgania struny, co powoduje wydawanie dźwięków. Z krtani powietrze 

przechodzi do tchawicy która ma kształt rury zbudowanej z  chrząstek w kształcie 

półpierścieni, co zabezpiecza jej ściany przed zapadaniem się. W górnej części klatki 

piersiowej tchawica rozgałęzia się na oskrzela prowadzące powietrze do płuc. Wewnątrz płuc 

oskrzela rozgałęziają się drzewiasto tworząc kanaliki zwane oskrzelikami. Na ich końcach 

znajdują się struktury posiadająca kształt wydrążonej jamy zwane pęcherzykami płucnymi. 

Jest ich ok. 500 mln i łącznie mają powierzchnię ok. 90 m2. Pęcherzyki płucne otoczone  

są gęstą siecią naczyń włosowatych, pomiędzy którymi odbywa się na drodze dyfuzji 

wymiana tlenu i dwutlenku węgla.  

Płuca są narządem parzystym położonym w klatce piersiowej, mają kształt stożka 

skierowanego podstawą ku dołowi. Otoczone są tkanką łączną zwaną opłucną która pełni 

funkcję ochronną. Wentylację płuc zapewniają ruchy ssąco-tłoczące klatki piersiowej. Wdech 

jest powodowany skurczem mięśni oddechowych przepony oraz mięśni międzyżebrowych 

zewnętrznych, rozpiętych na żebrach. Rozciągnięcie klatki piersiowej we wszystkich trzech 

wymiarach prowadzi do zwiększenia objętości płuc i wytworzenia podciśnienia które zasysa 

powietrze, wydech jest natomiast najczęściej aktem biernym. 
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Powietrze jest mieszaniną gazów a najważniejszymi jego składnikami są: tlen ok. 21%, 

azot ok. 78%, , dwutlenek węgla ok. 0,03% i inne gazy. Z powietrza wciągniętego do wnętrza 

pęcherzyków płucnych tlen przechodzi do naczyń włosowatych, a dwutlenek węgla, 

transportowany przez krew jest w odwrotnym kierunku czyli do wnętrza pęcherzyka 

płucnego, a następnie do oskrzeli, tchawicy, krtani - na zewnątrz. Jest to zjawisko fizyczne 

oparte na zasadach dyfuzji w którym każdy gaz przechodzi z miejsca, gdzie znajduje się  

w wyższym stężeniu, do miejsca o stężeniu niższym. Tlen pobrany w pęcherzykach płucnych 

łączy się z hemoglobiną. Proces ten nazywa się zewnętrzną wymianą gazową.  

Oddychanie  zachodzi niezależnie od naszej woli a kierują nim ośrodki znajdujące się  

w rdzeniu przedłużonym. 

Tlen pobrany w pęcherzykach płucnych jest przenoszony przez hemoglobinę 

znajdującą się w krwinkach czerwonych i wraz z nią dociera do tkanek. Tam odbywa 

się wymiana gazowa wewnętrzna, gdzie tlen przenika do komórek, a z komórek pobierany 

jest dwutlenek węgla, który z krwią wędruje do płuc. Wędrówka gazów w tkankach odbywa 

się także na zasadzie dyfuzji. 
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Układ trawienny 

 

Układ trawienny (pokarmowy) odpowiada za jedną z najważniejszych funkcji 

organizmu jaką jest odżywianie. Jest to zespół narządów których zadaniem jest pobieranie  

i przetwarzanie pokarmu, wchłanianie substancji odżywczych i wydalanie niestrawionych 
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resztek pokarmowych. Dostarcza on zatem organizmowi składniki potrzebne do jego budowy 

i odnowy tkanek, a także wodę i substancje energetyczne niezbędne do utrzymania 

wszystkich procesów życiowych. Składniki odżywcze takie jak białka, tłuszcze i węglowodany 

aby mogły być przyswojone muszą być rozłożone na proste składniki budulcowe gotowe  

do wchłonięcia. 

Układ pokarmowy składa się z około ośmiometrowego przewodu pokarmowego  

i gruczołów pokarmowych. W skład przewodu pokarmowego wchodzą jama ustna, gardło, 

przełyk, żołądek, dwunastnica, jelito cienkie i grube oraz odbytnica. Do gruczołów 

pokarmowych zaliczamy ślinianki, wątrobę i trzustkę. 

 

Przewód pokarmowy 

Jama ustna jest pierwszym odcinkiem przewodu pokarmowego, w którym 

przyjmowany pokarm jest rozdrabniany, nawilżany i wstępnie trawiony. W rozdrabnianiu 

pokarmu zasadniczą rolę pełnią różne typy zębów. Przednie - siekacze i kły, służą  

do odcinania i odrywania kęsów pokarmu, natomiast tylne: przedtrzonowe i trzonowe  

do miażdżenia i rozcierania. Nawilżenie pokarmu możliwe jest dzięki ślinie wydzielanej  

do jamy ustnej przez parzyste gruczoły ślinowe zwane śliniankami. Ślina nie tylko zwilża 

pokarm, ale dzięki zawartości w niej enzymów trawiennych pełni również funkcję wstępnego 

rozkładu węglowodanów i lipidów zawartych w pożywieniu. Znajdujący się w jamie ustnej 

język dzięki obecności na jego powierzchni kubków smakowych zawierających receptory 

pozwala  

na odbieranie informacji o smaku pokarmu oraz bierze udział w przesuwaniu pożywienia, 

formowaniu kęsów i połykaniu, jak również pomaga tworzyć wyraźne słowa podczas 

artykułowania dźwięków. 

Gardło to odcinek długości u dorosłego człowieka około 13 cm, w którym krzyżują się 

drogi układu pokarmowego i oddechowego. Podzielone jest na część nosową, ustną  

i krtaniową. W części nosowej znajduje się ujście gardłowe trąbki słuchowej, które łączy 

gardło z częścią wewnętrzną ucha. W części krtaniowej znajduje się nagłośnia, która podczas 
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przełykania odpowiednio zmienia swoje położenie i zamyka wejście do krtani i tchawicy 

zapobiegając zadławieniu. 

Przełyk jest krótkim odcinkiem o długości ok. 25 cm łączącym gardło z żołądkiem. 

Dzieli się na trzy części: szyjną, piersiową i brzuszną. Ściana przełyku zbudowana jest  

z warstw mięśni podłużnych i okrężnych, dzięki których skurczom powstają fale 

perystaltyczne przesuwające pokarm do żołądka. 

Żołądek jest częścią przewodu pokarmowego w kształcie litery J. Leży w górnej części 

jamy brzusznej, jego większa część znajduje się po lewej stronie ciała. Jest  narządem bardzo 

elastycznym, który kurcząc się i rozciągając dostosowuje swoje wymiary do ilości 

znajdującego się w nim pokarmu. To  miejsce w którym odbywa się rozcieranie, mieszanie  

z sokiem żołądkowym i trawienie pożywienia. Błona śluzowa żołądka wydziela sok żołądkowy 

zawierający w swoim składzie enzymy trawienie oraz kwas solny, który tworzy środowisko  

o niskim pH co powoduje aktywację enzymów trawiennych oraz uśmierca większość 

drobnoustrojów znajdujących się w spożywanym pokarmie. Skurcze warstwy mięśniowej 

ściany żołądka dzięki ruchom perystaltycznym przesuwają półpłynną mieszaninę pokarmu  

i soku żołądkowego do części odźwiernikowej, gdzie zwieracz małymi porcjami przesuwa  

ją do pierwszej części jelita cienkiego zwanej dwunastnicą. 

Dwunastnica jest rurowatym narządem długości około 25cm, wychodzącym z żołądka 

w miejscu zwanym odźwiernikiem i stanowi początkowy odcinek jelita cienkiego. Końcowy 

odcinek dwunastnicy przechodzi w jelito czcze. W kształcie przypomina literę C, i co bardzo 

istotne uchodzą do niej enzymy z wątroby i trzustki poprzez przewód żółciowy i przewód 

trzustkowy. Żółć, wydzielana z wątroby emulguje substancje lipidowe obecne w pożywieniu, 

natomiast sok trzustkowy ma w swoim składzie enzymy rozkładające białka, lipidy, 

węglowodany oraz kwasy nukleinowe. 

Jelito cienkie jest sześciometrowym odcinkiem przewodu pokarmowego ciągnącym 

się od odźwiernika do ujścia jelita grubego. Podzielony jest na trzy części, omówioną już 

dwunastnicę oraz jelito czcze i jelito kręte. Jego najważniejszą rolą jest dokładne 

przetrawienie pokarmu oraz wchłanianie produktów jego rozkładu. Licznie rozmieszczone  

w ścianie jelita drobne gruczoły wydzielają sok jelitowy w którym znajdują się enzymy 

trawienne. Powierzchnia błony śluzowej jelita cienkiego od wewnątrz pokryta jest kosmkami 
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jelitowymi na których powierzchni znajdują się mikrokosmki. Występowanie tych struktur 

znacznie zwiększa powierzchnię chłonną jelita. Ruchy perystaltyczne powodowane przez 

skurcze mięśni gładkich jelit przesuwają treść pokarmową przez całą długość narządu  

aż do jelita ślepego. 

 

 

Jelito grube jest ostatnią częścią przewodu pokarmowego o długości około 1,5 m 

 i dzieli się na trzy części: jelito ślepe, okrężnicę i odbytnicę. W tej części układu 

pokarmowego z niewchłoniętych płynnych produktów trawienia jest resorbowana woda 

oraz witaminy i składniki mineralne. W jelicie grubym bytują symbiotyczne drobnoustroje, 

które powodują dalszy rozkład niestrawionych jeszcze substancji. Niewchłonięte resztki  
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po odwodnieniu, zagęszczeniu i uformowaniu w kał są wydalane na zewnątrz przez 

odbytnicę.  

Gruczoły pokarmowe 

Ślinianki czyli gruczoły ślinowe dzielą się na gruczoły duże czyli ślinianki przyuszne, 

podżuchwowe oraz podjęzykowe oraz małe gruczoły ślinowe które rozmieszczone  

są w błonie śluzowej jamy ustnej. Produkują one ślinę będącą mieszaniną wody, jonów, 

komórek oraz związków organicznych takich jak enzymy trawienne, związki antybakteryjne  

i przeciwgrzybiczne. Główną funkcją śliny jest funkcja formowania kęsa pokarmowego 

ułatwiając połknięcie dzięki nadaniu mu odpowiedniej śliskości oraz wstępne trawienie 

węglowodanów dzięki występującej w niej amylazie. 

Wątroba  jest największym gruczołem w organizmie człowieka, u mężczyzn osiąga 

wagę ok. 1600g, a u kobiet ok. 1400g a wypełniona krwią jest cięższa dodatkowe  

500—800g. Położona jest w prawym podżebrzu pod przeponą a w części przechodzi  

do górnego nadbrzusza i lewego podżebrza. Posiada cztery płaty: prawy który jest 

największy, lewy, czworoboczny i ogoniasty. Posiada podwójne unaczynienie: ok. 75% krwi 

otrzymuje z żyły wrotnej (ukrwienie czynnościowe), a ok. 25% przez tętnicę wątrobową 

właściwą (ukrwienie odżywcze). Żyła wrotna odbiera ubogą w tlen a bogatą w czynniki 

odżywcze krew z narządów jamy brzusznej takich jak śledziona, żołądek i jelita. W tętnicy 

wątrobowej płynie natomiast krew bogata w tlen. Główne naczynia oraz przewód żółciowy 

wnikają do wątroby przez wnękę wątrobową, wewnątrz dzielą się na naczynia 

międzypłacikowe: tętnicę, żyłę i przewód żółciowy tworzące triadę wątrobową. Następnie 

dzielą się na naczynia śródpłacikowe.  Hepatocyty czyli komórki wątrobowe stanowią  

ok. 70% wszystkich komórek znajdujących się w wątrobie, posiadają dwa bieguny: 

naczyniowy i żółciowy. Przylegające do siebie hepatocyty od strony biegunów naczyniowych 

mają wgłębienia, które na łącząc się tworzą kanaliki żółciowe. Przechodzą one w początkowe 

przewodziki żółciowe  a następnie łączą się w naczynia większego kalibru znajdujące się 

w przestrzeniach wrotnych i dalej – w przewody żółciowe. 
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Wątroba ma bardzo zróżnicowane funkcje. Zachodzi w niej przemiana lipidów, 

węglowodanów i białek.  Skrótowo można opisać je następująco: 

• Gospodarka węglowodanowa - wątroba wytwarza, gromadzi i uwalnia glukozę; 

• Gospodarka tłuszczowa - przekształca białka i węglowodany w tłuszcze, dokonuje 

syntezy cholesterolu wykorzystywanego w ok. 80% do wytwarzania kwasów żółciowych oraz 

lipoprotein i fosfolipidów, a także rozkłada lipidy do kwasów tłuszczowych; 

• Gospodarka białkowa - wątroba wytwarza 85% wszystkich białek znajdujących się 

w osoczu krwi, między innymi albuminy oraz liczne białka układu krzepnięcia. Produkuje 

aminokwasy niezbędne do dalszych syntez w organizmie; 

• Funkcja spichrzeniowa – gromadzi witaminy A, D i B12 oraz żelazo; 
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• Funkcja detoksykacyjna - neutralizuje toksyny, w tym alkohol i leki oraz sprzęga 

i rozkłada hormony; 

• Przemiana hemu z hemoglobiny i innych związków białkowych; 

• Produkcja żółci – która jest złożonym produktem, niezbędnym do trawienia tłuszczów 

• Funkcja odpornościowa - wątroba pochłania cząstki pochodzące z tkanek lub 

przedostające się z zewnątrz, przede wszystkim z krwią z żyły wrotnej, a które stanowią 

rozpadające się fragmenty komórek, zdenaturowane białka, lipoproteiny, wirusy, bakterie, 

grzyby i pasożyty oraz kompleksy immunologiczne.  Wydziela mediatory zapalenia, w tym 

cytokiny niezbędne we właściwym kształtowaniu się odpowiedzi odpornościowej organizmu 

i dlatego odgrywa dużą rolę w różnego rodzaju zakażeniach. 

Trzustka jest narządem, który jest położony zaotrzewnowo, w nadbrzuszu  między 

żołądkiem, a kręgosłupem po stronie lewej. Składa się z głowy objętej pętlą dwunastnicy 

oraz trzonu i ogona sięgającego do wnęki śledziony. Drogi wyprowadzające sok trzustkowy, 

który jest produktem zewnątrzwydzielniczej części trzustki, uchodzą przez przewód 

trzustkowy główny - przewód Wirsunga, na brodawce Vatera do dwunastnicy, najczęściej 

łącząc się tam z drogami żółciowymi czyli z przewodem żółciowym wspólnym. Większość 

masy narządu (80—85%) stanowią pęcherzyki spełniające funkcję 

zewnątrzwydzielniczą,  pozostałe 15—20% odpowiada za funkcję wewnątrzwydzielniczą.  

Wyspy trzustkowe zwane wyspami Langerhansa, rozsiane po całym narządzie są skupiskami 

komórek dokrewnych, wydzielających głównie insulinę oraz glukagon i odgrywających 

kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowego stężenia glukozy we krwi. 

Zewnątrzwydzielnicza funkcja trzustki polega na wytwarzaniu enzymów trawiennych – 

ok.  80% enzymów soku trzustkowego stanowią enzymy biorące udział w trawieniu białek 

(enzymy proteolityczne), enzymy lipolityczne soku trzustkowego biorą udział w trawieniu 

tłuszczów, a enzymy glikolityczne uczestniczą w trawieniu cukrów. Aby narząd nie uległ 

samostrawieniu enzymy wydzielane są w postaci prekursorów zwanych proenzymami, które 

ulegają aktywacji dopiero w świetle przewodu pokarmowego. 
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Układ moczowo-płciowy 

 

W skład układu moczowo-płciowego człowieka wchodzi układ moczowy oraz układ 

płciowy męski i żeński. Połączenie narządów moczowych i płciowych w jeden wspólny układ 

podyktowane jest względami rozwojowymi, a niektóre narządy są wspólne dla nich obu. 

 

Układ moczowy 

Układ moczowy zwany również układem wydalniczym, odpowiada za wytwarzanie 

i usuwanie produktów przemiany materii i toksyn z moczem z organizmu oraz za gospodarkę 

wodno-elektrolitową i produkcję niektórych hormonów. Tworzą go nerki, moczowody, 

pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. 

 

Nerki, to narządy o kształcie przypominającym ziarno fasoli, położone są poniżej 

żeber, w dolnej części brzucha bliżej kręgosłupa. Zwykle mają one po około 9-13 cm długości 
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i ważą ok. 150 g. W każdej z nich można wyróżnić leżącą na zewnątrz warstwę korową oraz 

wewnętrzny rdzeń. Przez wnękę do wnętrza nerki wnika tętnica nerkowa, a opuszczają 

ją żyła nerkowa i moczowód. Z zewnątrz każdą nerkę okrywa torebka włóknista, a ją torebka 

tłuszczowa utrzymująca nerki we właściwej pozycji i chroniąca przed urazami. Każdego dnia 

przez nerki przepływa nawet 1500 litrów krwi a ok 200 litrów zostaje w pełni przefiltrowane 

w wyniku czego powstaje ok.1,5-2 litrów moczu. Miąższ nerki zbudowany jest z nefronów. 

Każdy nefron składa się z ciałka nerkowego oraz kanalika nerkowego. Ciałko odpowiada  

za filtrację krwi, w wyniku której powstaje mocz pierwotny. Kanalik ponownie filtruje mocz 

pierwotny zagęszczając go i wchłania z niego cenne dla organizmu substancje jak witaminy, 

sole mineralne, glikozę i inne. W ten sposób powstaje wydalany na zewnątrz mocz 

ostateczny, który zawiera przede wszystkim wodę,  mocznik (końcowy produkt przemiany 

białek odpowiedzialny za jego zapach) oraz szkodliwe produkty przemiany materii i toksyny. 

 

Moczowody są przewodami długości ok. 30 cm i szerokości ok. 0.6 cm biegnącymi  

z miedniczek nerkowych do pęcherza moczowego. Odprowadzają one mocz ostateczny 

wytworzony przez nerkę, mają dobrze rozwiniętą błonę mięśniową i wyścielone są od 

wewnątrz błoną śluzową. Mają trzy przewężenia w których mogą osiadać kamienie nerkowe. 

Dzięki swojej budowie, u zdrowych osób zapobiegają cofaniu się moczu z pęcherza. 

 

Pęcherz moczowy jest zbiornikiem, w którym magazynowany jest mocz, spływający 

moczowodami z nerki, ma mniej więcej wielkość cytryny gdy jest pusty. Potrafi pomieścić od 

250 do 500 ml chociaż w stanach choroby jego pojemność potrafi osiągać 3 – 4 litry. Możliwe 

jest to dzięki trójwarstwowej błonie mięśniowej, z której jest zbudowany. Pusty pęcherz leży 

poza spojeniem łonowym, wypełniony natomiast wystaje ponad spojeniem. W dolnej części 

pęcherza znajduje się mięsień zapobiegający wypływowi moczu zwany zwieraczem pęcherza.  

Cewka moczowa to końcowy odcinek dróg wyprowadzających mocz, przez który 

przedostaje się on na zewnątrz ciała. U mężczyzn ma długość ok. 20 cm i kończy się ujściem, 

które znajduje się na końcu żołędzi prącia. U kobiet ma około 3-4 cm, a jej ujście położone 

jest poniżej łechtaczki a powyżej przedsionka pochwy. W jej górnym odcinku znajduje się 

mięsień zwieracz cewki moczowej dzięki któremu możemy kontrolować wypływ moczu. 
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Układ płciowy żeński 

Żeńskie narządy płciowe położone się całkowicie wewnątrz ciała kobiety. 

Doprowadzają one komórki jajowe, z którymi rodzi się kobieta (nie są wytwarzane w ciągu 

życia) do dojrzewania i uwalniają je w regularnych odstępach czasu. W przypadku kiedy 

komórka jajowa zostanie zapłodniona chronią i odżywiają zarodek, a później płód. W skład 

żeńskich narządów płciowych wchodzą jajniki, jajowody, macica, pochwa, srom, wzgórek 

łonowy, wargi sromowe mniejsze i większe oraz gruczoły Bartoliniego. 

Jajniki są właściwymi żeńskimi gruczołami płciowymi i znajdują się w dolnej części 

jamy brzusznej. Posiadają dwie warstwy: zewnętrznie rozmieszczoną korą zawierająca 

pęcherzyki jajnikowe, gdzie dojrzewają komórki jajowe, oraz wewnętrznie położony rdzeń  

z naczyniami krwionośnymi. W około 28-dniowym cyklu, na przemian w lewym lub prawym 

jajniku, dojrzewa i pęka jeden pęcherzyk jajnikowy (pęcherzyk Graafa), a uwolniony oocyt  

II rzędu ( końcowy etap dojrzewania komórki jajowej ) trafia do ujścia jajowodu, skąd powoli 

migruje w kierunku macicy gdzie może zostać zapłodniony. Jajniki poza funkcją 

reprodukcyjną produkują również hormony zwane estrogenami. Estrogeny odpowiedzialne 

są za wykształcanie cech żeńskich, regulują cykl jajnikowo-maciczny oraz wyzwalają popęd 

płciowy. 

Jajowody to dwa przewody długości około 12 cm. Każdy z nich rozpoczyna się ujściem 

jajowodu w kształcie lejka, wokół którego występują strzępki. Oplatają one część jajnika,  

a ich ruch sprzyja wychwytywaniu wypadającego z jajnika oocytu i kierowania go do macicy.  

Macica to narząd w kształcie spłaszczonej gruszki, długości około 7 – 9 cm, swym 

cieńszym końcem zwróconej ku dołowi. Rozróżnia się w niej dwie części: trzon  oraz szyjkę. 

Po obu stronach do macicy uchodzą jajowody, a w dolnej części ujście macicy kontaktuje się 

z pochwą. Rolą macicy jest utrzymanie, odżywianie i ochrona rozwijającego się zarodka,  

a następnie płodu. W czasie ciąży macica dostarcza płodowi substancji odżywczych oraz 

materiału do budowy rozwijających się tkanek. W czasie porodu jej silne mięśnie odgrywają 

rolę w wydostaniu się płodu na zewnątrz. Błona śluzowa macicy zwana endometrium ulega 

cyklicznym zmianom w tzw. cyklu macicznym. Pod wpływem hormonów płciowych 
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endometrium przygotowuje się do przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej. Cyklicznie 

wzrasta i pęcznieje, tworząc podściółkę dla rozwijającego się zarodka. Jeśli nie dojdzie  

do zapłodnienia, zgrubiała błona ulega złuszczeniu i usunięciu, co objawia się jako 

miesiączka.  Jeśli dojdzie do zapłodnienia, błona śluzowa przekształca się w łożysko. 

 

Pochwa jest silnie rozciągliwym i elastycznym przewodem mięśniowo - błoniastym, 

łączącym przedsionek pochwy z macicą o długości od 5 do 14 cm. Do pochwy dostaje się 

sperma podczas stosunku płciowego oraz spełnia ona funkcję kanału rodnego w czasie 

porodu.  

Srom to zbiorcze określenie zewnętrznych narządów płciowych, do których należą: 

wargi sromowe większe i mniejsze, łechtaczka, gruczoły przedsionkowe, wzgórek łonowy 

oraz przedsionek pochwy. 

Wzgórek łonowy jest zaokrągloną wyniosłością tuż przed spojeniem łonowym, 

utworzona przez skupienie tkanki tłuszczowej.  

Wargi sromowe mniejsze i większe spełniają funkcje ochronne. Wargi sromowe 

większe są owłosione i pokryte gruczołami łojowymi i potowymi. 

Łechtaczka jest narządem, pełniącym rolę receptora bodźców czuciowych, przy 

pobudzeniu płciowym, jest odpowiednikiem męskiego członka i podobnie jak on składa się  

z ciał jamistych które wypełniają się krwią.  
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Gruczoły przedsionkowe zwane gruczołami Bartoliniego są małymi owalnymi 

strukturami wielkości ziarnka fasoli, położonymi po obu stronach ujścia pochwy, których 

funkcją jest produkcja wydzieliny śluzowej. 

 

Układ płciowy męski 

 

Do narządów płciowych męskich zalicza się narządy wewnętrzne czyli jądro, najądrze, 

nasieniowody, cewkę moczową, gruczoły pęcherzykowo-nasienne, przewód wytryskowy, 

gruczoł krokowy i gruczoły opuszkowo-cewkowe a do narządów zewnętrznych zalicza się 

mosznę i prącie.  Do najważniejszych funkcji należą produkcja i dojrzewanie plemników,  

a także za wydzielanie najważniejszego męskiego hormonu płciowego- testosteronu. 

Jądra to właściwe męskie gruczoły płciowe, są parzyste i mające kształt spłaszczonych 

orzechów włoskich. Są luźno zawieszone na zewnątrz ciała w worku skórnym, zwanym 

moszną. Miąższ jąder dzieli się na płaciki, w których występują kanaliki nasienne. W ich 

ścianach znajdują się komórki płciowe będące w różnym stopniu. Pomiędzy komórkami 

płciowymi występują komórki Sertolego, które odżywiają komórki będące prekursorami 

plemników. 

Plemniki z każdego jądra przenikają do znajdujące się nad jądrem, kształtem 

przypomina skręconą rurkę najądrze, gdzie zachodzą końcowe już stadia dojrzewania 

plemników. Najądrza są również magazynem plemników do czasu, aż ulegną rozpadowi  

i zwrotnemu wchłonięciu albo zostaną wyrzucone w czasie ejakulacji wraz z prądem 

nasienia. 

Nasieniowody to długie przewody, ok. 50 cm, które biegną od najądrza do połączenia 

z przewodem wydalającym pęcherzyka nasiennego. W tym miejscu bierze swój 

początek przewód wytryskowy, który przechodzi przez gruczoł krokowy i uchodzi do cewki 

moczowej. Podczas wytrysku nasienia skurcze mięśniowe tłoczą unoszące się w płynnej 

wydzielinie plemniki z najądrza wzdłuż nasieniowodów. Po połączeniu z płynem 

pęcherzyków nasiennych, płyną przewodami wytryskowymi, po czym łączą się z cewką 

moczową wewnątrz gruczołu krokowego. U mężczyzn zatem cewka moczowa pełni 
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podwójną funkcję, wyprowadza mocz z pęcherza podczas mikcji oraz nasienie podczas 

ejakulacji.  

Pęcherzyki nasienne są to dwa gruczoły wydzielające gęsty płyn zawierający białka 

oraz węglowodany, którego składniki pobudzają ruchy plemników. Stanowią uwypuklenie 

nasieniowodu w kształcie gruszkowatego płaskiego tworu długości około 4 – 5 cm.  

Gruczoł krokowy zwany  prostatą, ma kształt i wielkość zbliżoną do kasztana. 

Produkuje białawą wydzielinę zawierającą  białko- sperminę nadającą nasieniu 

charakterystyczny  zapach.  

Gruczoły opuszkowo – cewkowe  mają kształt i wielkość ziaren grochu  

i odpowiedzialne są za produkują jasnej, podobną do śluzu, wydzieliny o lekko zasadowym 

odczynie, dzięki czemu zabezpieczają plemniki przed szkodliwym działaniem kwaśnego 

odczynu cewki moczowej i pochwy. Razem z wydzieliną pęcherzyków nasiennych i gruczołu 

krokowego tworzy tzw. osocze nasienia. 

Prącie to narząd kopulacyjny służący jednocześnie do wyprowadzania moczu  

z pęcherza moczowego. Zbudowany jest z ciał jamistych i ciała gąbczastego, w którym 

biegnie cewka moczowa. W czasie wzwodu prącia ciała jamiste napełniają się krwią 

zwiększając jego objętość. 
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Układ nerwowy 

 

Układ nerwowy jest zbiorem bardzo wyspecjalizowanych komórek nerwowych, 

pozostających ze sobą w złożonych relacjach funkcjonalnych i strukturalnych, które  

odpowiadają za sterowanie aktywnością organizmu. Wykrywa on określone zmiany 

zachodzące w otoczeniu i wywołuje w związku z nimi odpowiednią reakcję. 
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Zbudowany jest z tkanki nerwowej, którą tworzą neurony oraz tkanki glejowej  

Neuron czyli  komórka nerwowa zbudowana jest z ciała komórkowego od  którego odchodzą 

wypustki zwane neurytami. Wśród nich wyróżniamy liczne i krótsze dendryty oraz najczęściej 

pojedynczy, dłuższy akson. Akson zazwyczaj otoczony jest osłonką mielinową, powstałą  

z komórki glejowej. 

Podstawową funkcją neuronu jest przewodzenie impulsów nerwowych. Dendryty  

i ciało komórkowe odbierają je i przewodzą dalej wzdłuż neuronu, a akson prowadzi  

i przekazuje do następnej komórki nerwowej lub innych komórek w naszym ciele. 

Przewodzenie impulsu jest możliwe dzięki zmianie stanu naładowania błony komórkowej 

pomiędzy obydwiema jej stronami, ponieważ istnieje między nimi różnica potencjałów, 

zwana polaryzacją błony. Wewnątrz komórki błona naładowana jest ujemnie, a na zewnątrz 

dodatnio gdyż na zewnątrz znajduje się więcej naładowanych dodatnio jonów sodu i potasu, 

niż wewnątrz. Możliwe jest to dzięki tzw. pompie sodowo-potasowej, która aktywnie usuwa 

z wnętrza komórki jony sodu oraz wprowadza do niego jony potasu. Za odpowiednią 

polaryzację odpowiada również przepuszczalność samej błony komórkowej dla 

poszczególnych jonów. Jony sodowe nie mogą swobodnie przepływać do wnętrza komórki, 

natomiast potasowe przepływają na zewnątrz bez problemu. 

W stanie spoczynku komórki  potencjał spoczynkowy czyli  różnica polaryzacji błony 

komórkowej,  wynosi zwykle od -65 mV do -90 mV (miliwoltów). Dotarcie do komórki bodźca 

sprawia, że na krótko zmienia się przepuszczalność fragmentu błony komórkowej dla jonów 

sodu. Napływają one wtedy do wnętrza komórki powodując depolaryzację, czyli odwrócenie 

potencjałów w tej części błony. W ten sposób powstaje tzw. potencjał czynnościowy zwany 

impulsem nerwowym. Depolaryzacja jednego fragmentu błony powoduje depolaryzację 

sąsiedniego fragmentu, i w rezultacie potencjał przesuwa się wzdłuż neuronu. 

W zależności od tego, jaką informację przenoszą, neurony możemy podzielić przede 

wszystkim na neurony ruchowe, czuciowe oraz interneurony. Neurony czuciowe zwane 

zmysłowymi lub aferentnymi odbierają bodźce z receptorów i przekazują ją dalej. Neurony 

ruchowe zwane motoneurony lub eferentnymi, doprowadzają do wykonania ruchu przez 

mięśnie szkieletowe. Interneurony zwane neuronami wstawkowymi pośredniczą  

w przysyłaniu informacji pomiędzy różnymi typami neuronów. 
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Neurony nie są ze sobą bezpośrednio połączone a przekazywanie sygnałów pomiędzy 

nimi odbywa się dzięki synapsom. Synapsa jest obszarem komunikacyjnym obejmującym 

zakończenie aksonu jednego neuronu oraz dendryt lub ciało komórkowe następnej komórki 

nerwowej.  

 

 

 

Komórki glejowe stanowiące większą część komórek układu nerwowego  

są  odpowiedzialne za regulację zewnątrzkomórkowego stężenia jonów potasu, usuwanie 

neuroprzekaźników ze szczelin synaptycznych, odżywanie komórek nerwowych, a także 

ochraniają neurony i zwiększają tempo przewodzenia impulsu.  

 

Układ nerwowy człowieka dzielimy na część centralną - ośrodkowy układ nerwowy 

(OUN), który tworzą mózgowie i rdzeń kręgowy oraz obwodowy układ nerwowy,  

na który składają się przede wszystkim nerwy obwodowe. Ośrodkowy układ 

nerwowy zbudowany jest z tzw. istoty szarej i istoty białej. Istotę szarą tworzą komórki 

nerwowe, natomiast istotę białą - włókna nerwowe czyli aksony. 

 

Mózgowie jest głównym centrum odbierającym i przetwarzającym docierające 

informacje, można podzielić je na trzy główne części: mózg, pień mózgu oraz móżdżek.  
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Mózg  jest największą częścią mózgowia złożoną z dwóch półkul. Są one oddzielone 

od siebie szczeliną. U ludzi jedna z półkul dominuje. Część zewnętrzna półkul zbudowana jest 

z istoty szarej, pod nią natomiast znajduje się istota biała. Półkule mózgu można także 

podzielić na płaty. Z przodu znajduje się płat czołowy odpowiadający za mowę, koordynację, 

koncentrację oraz planowanie. Z boku występuje płat skroniowy, który związany jest  

z słuchem i węchem. Górna część mózgu to płat ciemieniowy, odpowiadający za odczuwanie 

bólu i orientację w przestrzeni. Z tyłu znajduje się płat potyliczny, odpowiadający za wzrok. 

Pień mózgu zbudowany jest z trzech elementów: śródmózgowa, mostu oraz rdzenia 

przedłużonego. Zadaniem pnia mózgu jest kierowanie podstawowymi czynnościami 

życiowymi takimi jak oddychanie, czynności serca, ciśnienie krwi i ciepłota ciała. Pień 

mózgu kończy się rdzeniem przedłużonym który przechodzi w rozciągający się w kanale 

kręgowym rdzeń kręgowy. 

Móżdżek  jest drugą pod względem wielkości częścią mózgowia, który zbudowany 

jest jak mózg również z dwóch półkul. Jego zadaniem jest kontrolowanie czynności 

ruchowych organizmu, odpowiada za precyzję i płynność ruchów mięśni szkieletowych oraz 

pozwala zachować równowagę. 

Rdzeń kręgowy jest częścią ośrodkowego układu nerwowego, przyjmującego  wygląd 

grubego sznura osiągającego długość około 45 cm, który znajduje się w kanale kręgowym. 

Jest rozciągnięty od otworu wielkiego do drugiego kręgu lędźwiowego, gdzie przechodzi  

w stożek rdzeniowy zakończony nicią końcową. Wyróżniamy w nim cześć: szyjną, piersiową, 

lędźwiową i krzyżowo-guziczną. Od rdzenia kręgowego odchodzi 31 par nerwów 

rdzeniowych:  8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczna. 

Włókna nerwowe budujące istotę białą tworzą drogi nerwowe wstępujące, czyli takie które 

przewodzą impulsy do mózgu oraz drogi nerwowe zstępujące, czyli takie, które przewodzą 

impulsy z mózgowia do narządów wykonawczych. 

Funkcją rdzenia kręgowego jest przewodzenie impulsów nerwowych między 

mózgowiem należącym do ośrodkowego układu nerwowego, a układem nerwowym 

obwodowym.  

Obwodowy układ nerwowy przekazuje informacje pomiędzy ośrodkowym układem 

nerwowym a narządami ludzkiego ciała. Jest utworzony przez 31 par nerwów rdzeniowych 
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i 12 par nerwów czaszkowych. Układ ten umożliwia odbiór doznań czuciowych oraz 

przewodzenie pobudzeń z ośrodkowego układu nerwowego do narządów wykonawczych – 

mięśni. 

Każdy z nerwów czaszkowych pełni inną rolę, i tak np. nerw węchowy przewodzi 

wrażenia węchowe, wzrokowy zbiera informacje powstałe w siatkówce i przewodzi je do 

ośrodka wzrokowego w płacie potylicznym, nerw trójdzielny przewodzi bodźce czuciowe  

z okolicy twarzy a nerw twarzowy przewodzi sygnały nerwowe do mięśni mimicznych itp. 

Nerwy rdzeniowe dzielimy na: nerwy szyjne, nerwy piersiowe, nerwy lędźwiowe, 

nerwy krzyżowe i nerw guziczny. W odcinku szyjnym jest 8 par nerwów rdzeniowych 

unerwiających szyję i częściowo głowę oraz kończynę górną.  W odcinku piersiowym gałęzie 

nie tworzą splotów, a oddają 12 par nerwów międzyżebrowych, zaopatrujących ściany klatki 

piersiowej i górną część przedniej ściany brzucha. W odcinku lędźwiowym jest 5 nerwów 

rdzeniowych z czego z czterech górnych utworzony jest splot lędźwiowy, od którego 

odchodzą nerwy zaopatrujące dolną część ściany brzucha i częściowo kończynę dolną. 

Odcinek krzyżowy liczy również pięć nerwów, których gałęzie przednie wraz z gałęzią 

ostatniego nerwu lędźwiowego i pierwszego guzicznego tworzą splot krzyżowy. Gałęzie tego 

splotu zaopatrują ścianę miednicy i większą część kończyny dolnej.  
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Układ narządów zmysłu 

 

Narządy zmysłów odbierają bodźce ze środowiska zewnętrznego i z wnętrza ustroju. 

Pobudzone komórki nerwowe danego narządu przekazują impulsy bezpośrednio na swoje 

neuryty. Impulsy są dalej przekazywane przez nerwy zmysłowe do mózgowia, trafiając  

do określonych okolic kory mózgu. Człowiek dysponuje pięcioma zmysłami, są to: wzrok, 

słuch, dotyk, węch i smak. Obecnie dodaje się jeszcze zmysł równowagi, a także wszelkie 

doznania związane z czuciem (np. temperatury, bólu). Wszystkie są kontrolowane przez korę 

mózgową. Do odbioru bodźców przystosowane są specjalne narządy zmysłowe, które 

przekazują impulsy do mózgu i rdzenia kręgowego. Najważniejszym składnikiem tych 

narządów są receptory, które stanowią wyspecjalizowane komórki zmysłowe. 

 

Wzrok  

Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich  

w mózgu na wrażenia wzrokowe jest określana jako zmysł wzroku. Anatomiczną postacią 

tego zmysłu jest narząd wzroku, składający się z gałki ocznej, aparatu ochronnego i aparatu 

ruchowego oka oraz połączeń nerwowych siatkówki ze strukturami mózgu. 

Gałka oczna położona jest w przedniej części oczodołu i poruszana dzięki ruchom 

mięśni okoruchowych. Wychodzący z niej nerw wzrokowy przechodzi przez otwór kostny  

do wnętrza czaszki i dalej do mózgu. Oko ma w przybliżeniu kształt kuli o średnicy 2,5cm, jest 

wypełnione w większości bezpostaciową substancją zwaną ciałkiem szklistym. Twardówka 

jest najbardziej zewnętrzną częścią oka, która zbudowana jest z nieprzeźroczystej błony 

włóknistej łącznotkankowej, a w przedniej części oka przechodzi w rogówkę. Ta kształtem 

przypomina wypukłe szkiełko i jest zbudowana już z przeźroczystej błony włóknistej. Między 

twardówką i siatkówką leży naczyniówka, która wraz z tęczówką i ciałem rzęskowym tworzy 
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błonę naczyniową, gdzie znajdują się naczynia krwionośne. Ciało rzęskowe utrzymuje 

soczewkę w odpowiednim położeniu. 

 

Siatkówka jest tzw. receptorową częścią oka, która składa się z trzech warstw. 

Najbliższa środka oka warstwa składa się z czopków i pręcików czyli komórek światłoczułych,  

a dwie kolejne z neuronów przewodzących bodźce wzrokowe. Na siatkówce znajduje się 

plamka żółta,  będąca miejscem największego skupienia czopków i z tego powodu cechuje 

się największą wrażliwością na światło i barwy, poniżej znajduje się plamka ślepa - miejsce 

pozbawione komórek światłoczułych i dlatego niewrażliwe na światło. Jest to miejsce zbiegu 

nerwów łączących komórki światłoczułe z nerwem wzrokowym. 

Soczewka jest zawieszona między tęczówką a ciałem szklistym. Składa się z torebki, 

kory i jądra i ma dwie wypukłe powierzchnie - przednią i tylną. Tęczówka jest umięśnioną 

częścią błony naczyniowej otaczającej otwór nazywany źrenicą, dzięki zawartemu w niej 

pigmentowi posiada odpowiedni kolor. Mięśnie tęczówki pozwalają na zwiększanie lub 

zmniejszanie dopływu światła przez regulację wielkości źrenicy. 
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Słuch i zmysł równowagi 

Narząd słuchu i równowagi stanowi ucho, które dzieli się na trzy części: ucho 

zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne. Narząd słuchu odbiera fale akustyczne i ma łączność  

z otoczeniem, a narząd równowagi jest całkowicie zamknięty w środku czaszki 

 

Ucho zewnętrzne zbudowane jest z małżowiny usznej i przewodu słuchowego 

zewnętrznego, na którego końcu znajduje się błona bębenkowa, oddzielająca ucho 

zewnętrzne od środkowego. Ucho środkowe obejmuje jamę bębenkową z trzema 

kosteczkami słuchowymi: młoteczkiem, kowadełkiem i strzemiączkiem, oraz trąbkę 

słuchową. Ucho wewnętrzne mieści w sobie właściwy narząd słuchu oraz narząd równowagi. 

Zbudowane jest ono z kanałów i woreczków, zwanych wspólnie błędnikiem. Wyróżnia się 

błędnik kostny i błędnik błoniasty. Błędnik kostny składa się z przedsionka, trzech kanałów 

półkolistych, leżących w płaszczyznach do siebie prostopadłych i ślimaka kostnego. Błędnik 

błoniasty obejmuje woreczek, łagiewkę, trzy przewody półkoliste wypełnione śródchłonką 

oraz przewód ślimakowy. Ślimak tworzą trzy spiralne skręcone kanały, oddzielone od siebie 
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cienkimi błonami. Kanał ślimakowy leży pomiędzy kanałem przedsionkowym i bębenkowym  

i jest wypełniony endolimfą, zawierającą właściwy narząd słuchu - narząd spiralny, zwany 

narządem Cortiego. Zbudowany on jest z komórek zmysłowych, zakończonych włoskami. 

Narząd równowagi w uchu mieści się w przewodach półkolistych błędnika 

błoniastego, woreczku i łagiewce. Ruchy głowy powodują przepływ endolimfy wypełniającej 

przewody półkoliste co powoduje przekazywanie bodźców dotyczących położenia głowy. 

 

Dotyk 

Zmysł dotyku to zdolność odczuwania działających na skórę i niektóre błony śluzowe 

bodźców mechanicznych a receptory dotyku znajdują się na całej powierzchni ciała. Reagują 

one na cztery rodzaje bodźców – lekki dotyk, stały ucisk, temperaturę oraz ból i wysyłają 

informacje do mózgu za pośrednictwem nerwów. Na receptory dotyku składają się: łąkotki 

dotykowe, odpowiedzialne za dokładną lokalizację dotyku, ciałka dotykowe, wykrywające 

powolne zmiany siły działania bodźców oraz wolne zakończenia nerwowe oplatające 

pochewkę włosa i pobudzane przy poruszaniu włosem. Swoistą odmianą dotyku jest ucisk, 

którego receptorami są ciałka blaszkowate, reagujące na bodźce działające szybko  

i krótkotrwale jak np. wibracje. Receptory dotyku są rozmieszczone najgęściej na opuszkach 

palców, skórze warg, na koniuszku języka. Receptory te współdziałają w odbieraniu bodźców 

z innymi receptorami czuciowymi co daje wrażenia złożone. 

 

Węch 

Zmysł węchu czyli zmysł powonienia tworzy część błony śluzowej jamy nosowej 

znajdująca się w górnej części tej jamy. Zwana jest ona błoną węchową, w której znajdują się 

między komórkami nabłonkowymi komórki dwubiegunowe. Jedna wypustka takiej komórki 

zaopatrzona we włoski węchowe zwrócona jest ku powierzchni błony śluzowej, a druga jako 

neuryt przechodzi do mózgu. Pęczki tych aksonów tworzą tzw. nitki węchowe przechodzące 
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przez blaszkę sitową kości sitowej do jamy czaszki, gdzie kończą się w ośrodkach węchowych 

w mózgu.  

 

Smak 

Zmysł smaku jest zdolnością rozróżniania substancji za pomocą zakończeń 

nerwowych znajdujących się w kubkach smakowych na brodawkach języka. Smak jest 

mieszanką różnych odczuć, w których znaczącą rolę pełni dodatkowo zapach. Człowiek 

rozróżnia cztery rodzaje smaków: słodki, gorzki, słony i kwaśny. Receptory słodyczy  

są najliczniejsze na czubku języka, słonego smaku zaraz za nimi, po obu stronach języka,  

a gorzkiego i kwaśnego z tyłu. Smak współdziała ze zmysłem węchu tworząc wrażenia 

smakowe. 
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Układ narządów dokrewnych  

 

Układ dokrewny kontroluje i koordynuje wiele komórek w różnych częściach naszego 

organizmu. Działa on zwykle pod kontrolą układu nerwowego, stąd często łączy się je pod 

wspólną nazwą jako układ neuroendokrynny. Razem odpowiadają one za  stabilność jego 

środowiska wewnętrznego organizmu. Układ dokrewny działa za pomocą hormonów, które 

są substancjami chemicznymi oddziałującymi na tkanki organizmu regulując ich czynność.  

Ze względu na budowę chemiczną wyróżniamy trzy główne grupy hormonów: steroidowe, 

białkowe oraz pochodne aminokwasów, które różnią się pomiędzy sobą, zarówno ze względu 

na budowę, jak i sposób oddziaływania. Komórki, które są aktywowane przez hormony,  

to tzw. komórki docelowe, które są wyposażone w receptory i potrafią rozpoznać dany 

hormon. W wyniku połączenia receptora z odpowiednim hormonem, dochodzi  

do odpowiedzi fizjologicznej komórki. Poszczególne elementy układu dokrewnego wpływają 

na siebie wzajemnie na zasadzie ujemnych i dodatnich sprzężeń zwrotnych. W skład układu 

dokrewnego wchodzą narządy, gruczoły oraz wyspecjalizowane tkanki, które wydzielają 

hormony, są to: podwzgórze, przysadka mózgowa, szyszynka, tarczyca, przytarczyce, 

nadnercza, wyspy trzustki zwane wyspami Langerhansa, gonady czyli jądra i jajniki, grasica 

oraz komórki dokrewne występujące w nabłonku przewodu pokarmowego. 

Podwzgórze jest częścią międzymózgowia. Najważniejszymi hormonami podwzgórza 

są: wazopresyna, oksytocyna oraz hormony regulujące pracę przysadki. Wazopresyna 

zmniejsza straty wody w organizmie, poprzez jej resorpcję w kanalikach nerkowych, 

a oksytocyna wywołuje m.in. skurcze macicy w trakcie porodu. 

Przysadka to gruczoł leżący u podstawy mózgu, gruczołowa część przysadki uwalnia 

hormon wzrostu - somatotropinę, szczególnie aktywny w trakcie dojrzewania. W skutek 

działania somatotropiny następuje rozkład tłuszczów zapasowych i glikogenu, rośnie 
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wchłanianie wapnia i fosforanów, które są potrzebne do budowy rosnących kości. Przysadka 

uwalnia także gonadotropiny, które pobudzają rozwój gonad. 

 

 

Szyszynka jest częścią międzymózgowia, która wydziela hormon (melatoninę) 

odpowiedzialny za sen i czuwanie, a także opóźniający dojrzewanie biologiczne. 

Tarczyca zlokalizowana jest przed tchawicą. Podstawowym hormonem, który 

wydziela jest tyroksyna, powoduje ona wzrost zużycia tlenu i wpływa na  tempo 

metabolizmu komórkowego. 
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Przytarczyce to dwie pary malutkich gruczołów w pobliżu tarczycy, które wydzielają 

parathormon kontrolujący poziom wapnia we krwi i w kościach.  

Trzustka leży w pobliżu dwunastnicy, znajdują się tu wyspy Langerhansa, które 

wydzielają glukagon i insulinę wpływające na pozom glukozy we krwi. Glukagon podwyższa 

poziom cukru we krwi, poprzez rozkład glikogenu w wątrobie. Dzięki niemu nie dochodzi 

do drastycznych spadków poziomu cukru we krwi miedzy posiłkami. Insulina obniża poziom 

cukru we krwi, działa więc antagonistycznie do glukagonu.  

Nadnercza to parzyste gruczoły dokrewne, warstwa nadnerczy zwana rdzeniem 

wydziela adrenalinę oraz noradrenalinę. Kora nadnerczy wydziela kortyzol, aldosteron  

i niewielkie ilości androgenów. Hormony te regulują metabolizm białek, tłuszczów i cukrów 

oraz wpływają na wodno-mineralną gospodarkę ustroju. 

Jądra produkują testosteron, odpowiadający za rozwój cech męskich, popęd płciowy 

oraz powstawanie plemników, a jajniki regulują cykl menstruacyjny, popęd płciowy oraz 

wykształcanie się żeńskich cech poprzez wydzielanie estrogenów. Jajniki produkują również, 

progesteron odpowiadający za podtrzymanie ciąży. 

Grasica jest gruczołem tymczasowym - stopniowo zanika po okresie dojrzewania  

i  produkuje tymozynę regulującą reakcje obronne organizmu. 
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Powłoka wspólna 

 

Powłoka wspólna jest układem narządów osłonowych pokrywających całe ciało 

człowieka. Składa się z powłoki właściwej czyli skóry oraz przydatków skóry do których 

zalicza się gruczoły skóry, włosy i paznokcie. 

 

Powierzchnia skóry dorosłego człowieka wynosi od 1,5 do 2 m2 a grubość waha się od 

0,5 do 4 mm.  Zbudowana jest z naskórka oraz skóry właściwej, która z tkankami leżącymi 

głębiej łączy się za pomocą tkanki podskórnej. 

Naskórek zbudowany jest z wielowarstwowego nabłonka płaskiego, który nie posiada 

naczyń krwionośnych, dlatego rogowacieje i systematycznie się złuszcza. Zrogowaciałe 

komórki zastępowane są przez nowe. Naskórek ma głęboką warstwę rozrodczą gdzie 

osadzone są komórki barwnikowe zwane melanocytami, w których zachodzi synteza 

barwnika melaniny, od którego między innymi zależy karnacja. Skóra zbudowana jest przede 

wszystkim z włókien tkanki łącznej. Podstawowym jej zadaniem jest ochrona przed 
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czynnikami zewnętrznymi oraz regulacja temperatury ciała. Dzięki rozgałęzionej sieci 

nerwowej skóra rejestruje także wrażenia dotyku oraz bólu czyli odbiera bodźce z otoczenia. 

Wytworami  naskórka są włosy, paznokcie oraz gruczoły potowe i łojowe. 

Włosy to giętkie i elastyczne włókna rogowe. Część włosa, która znajduje się pod 

skórą zwana jest trzonem włosa, pozostała część tkwiąca w skórze właściwej zwana jest 

korzeniem włosa lub cebulka włosową. 

Paznokcie  to zrogowaciałe blaszki pełniące funkcje ochronne dla opuszków palców. 

Ich rola wiąże się z dotykiem. Wykształcony paznokieć ma różowe zabarwienie oraz gładką, 

wypukłą powierzchnię. 

Gruczoły potowe są  gruczołami mającymi cewkowaty kształt. Zlokalizowane 

są między skórą właściwą a tkanką podskórną. U dorosłego człowieka liczba gruczołów 

potowych sięga ok. 2 milionów, a największe skupiska występują na dłoniach, podeszwach 

oraz pod pachami. Gruczoły te wydzielają pot, który jest bezbarwną, przezroczystą cieczą  

w której skład wchodzi: woda (ok. 98%), chlorek sodu, sole amonowe, aminokwasy, mocznik, 

kwas moczowy oraz kwasy tłuszczowe, a także indykan i glukoza.  

Gruczoły łojowe są pęcherzykowatymi, pojedynczymi lub rozgałęzionymi gruczołami 

występującymi w okolicach włosów. Wydzielają substancję o charakterze łoju, która służy 

do natłuszczania skóry i włosów. Dzięki temu skóra staje się elastyczna i odporniejsza 

na wysychanie. Gruczoły te wydzielają związki cholesterolu i kwasów tłuszczowych 

co zabezpiecza także naskórek przed niebezpiecznymi ubytkami wody. 
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