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SEMESTR II (LETNI) 
 
 

EMBRIOLOGIA CZĘŚĆ 2.  
 

SEMINARIUM - POWSTAWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH MĘSKICH 
ĆWICZENIE 16 - BUDOWA MĘSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO  
14, 15, 16, 17 lutego 2017 r. 
 

Ćwiczenie wg. dr Aldony Komar - dr hab. Jarosław Jóźwiak 
1. Jądro (preparat 69, błona biaława, przegrody jądra, zraziki jądra - p. m.; kanaliki jądra, kanalik nasieniotwórczy, 
komórki Sertoliego, spermatogonie, spermatocyty I i II rzędu, spermatydy, plemniki; tkanka śródmiąższowa; 
komórki śródmiąższowe Leydiga – p. d.); 

 
plemnik ludzki 

2. Najądrze (preparat 70, głowa, trzon i ogon najądrza, nabłonek wyściełający, tkanka 
łączna - p. m.); 

3. Nasieniowód (preparat 71, błona śluzowa; blaszka właściwa błony śluzowej, błona 
mięśniowa, przydanka - p. m.); 

4. Gruczoł krokowy (utrwalany formaliną) (preparat 92, odcinki wydzielnicze, ciałka 
sterczowe, zrąb i miocyty gładkie - p. m.); 

5. Gruczoł krokowy (utrwalany aldehydem glutarowym) (preparat nr 92a – zastosowanie 
tego utrwalacza zamiast formaliny pozwala na wykrycie w cytoplazmie 
prawidłowych komórek gruczołu krokowego swoistych 

gruczoł krokowy 

ziarenek wydzielniczych. Ziarenek tych na ogół nie stwierdza się w komórkach 
dysplastycznych i komórkach raka gruczołu krokowego; zastosowanie takiej 
procedury ułatwia wykrywanie małych ognisk raka prostaty w niewielkim 
objętościowo materiale pobranym drogą biopsji cienkoigłowej – komórki nabłonka 
wypełnione ziarenkami - p. d.); 

6. Plemniki ludzkie - rozmaz (preparat 69a-L, p. d.); 
 7. Budowa gruczołu krokowego (tekst 27/1) 

 
 
SEMINARIUM – MECHANIZMY EMBRIOGENEZY. 
ĆWICZENIE 17 - Temat: BUDOWA ZARODKA, BŁON PŁODOWYCH I ŁOŻYSKA. 
21, 22, 23, 24 lutego 2017 r. 
 

Ćwiczenie opracowała: dr Ewa Jankowska-Steifer 
1. Blastocysta (preparat 246, trofektoderma, węzeł zarodkowy, osłona przejrzysta, II ciałko kierunkowe - p. d.); 
2. Reakcja doczesnowa (decydualizacja) (preparat 111; poligonalne komórki zrębu endometrium - p. m. - 

oglądanie preparatu bez wykonywania rysunku); 
3. Kosmki wczesnego trofoblastu z 5 tygodniowej ciąży jajowodowej (preparat 106, syncytiotrofoblast, 

cytotrofoblast, mechenzyma kosmka, pozakosmkowe komórki trofoblastu, megaloblasty - p. m. i p. d.); 
4. Kosmki i pozakosmkowe komórki trofoblastu łożyska dojrzałego (preparat 107, syncytiotrofoblast, naczynia 

kosmkowe, pozakosmkowe komórki trofoblastu, fibrinoid - p. m.); 
5. Pępowina (preparat 6, nabłonek owodni, galareta Whartona, żyła, tętnice - p. m. i p. d.); 
6. Jądro miażdżyste krążka międzykręgowego, pozostałość struny grzbietowej (notochordy) (preparat 108, 

komórki mezodermy struny, pierścień włóknisty z grupami izogenicznymi, trzony kręgów - p. m.); 
7. Zarodek ludzki z ciąży jajowodowej (preparat 109 I /1-128 oraz 109 II / 70-181, oglądanie zestawów preparatów z 

załączonym opisem); 
8. Embriologia – materiały do ćwiczenia (tekst z rysunkami i zdjęciami preparatów); 
9. Różnicowanie histologiczne trofoblastu (schemat nr 28/3) 

 

KOLOKWIUM Z EMBRIOLOGII 

 (sobota) - 4 Marca 2017 r. 

 (sobota) - 18 Marca 2017 r. 
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HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA 
 

SEMINARIUM - UKŁAD CHŁONNY - TYPY KOMÓREK I ICH FUNKCJE. 
ĆWICZENIE 18 - BUDOWA HISTOLOGICZNA I FUNKCJE NARZADÓW LIMFATYCZNYCH.  
28 lutego 1, 2, 3 marca 2017 r. 
 

ćwiczenie opracowała dr Anna Hyc  
1. Węzeł chłonny (preparat 36, grudki chłonne, torebka, wnęka, beleczki, zatoki, sznury  

rdzenne, p. m.; struktura grudki chłonnej, struktury części rdzennej, p. d.); 
2. Śledziona (preparat 34, torebka, beleczki, miazga czerwona, miazga biała, p. m.); 
3. Grasica (preparat 37, płaciki, część korowa, część rdzenna, p. m.; ciałka grasicze Hassala, p. d.); 
4. Migdałek podniebienny (preparat 46, grudka chłonna, nabłonek,  limfocyty  

 wewnątrznabłonkowe, p. d.); 

 
migdałek podniebienny 

5. Budowa miazgi czerwonej śledziony (schemat 31/1); 
6. Lokalizacja stref grasiczozależnych i grasiczoniezależnych w węźle chłonnym (schemat 

31/2), w śledzionie (schemat 31/3) i w wyrostku robaczkowym (schemat 31/4); 

 
grasica  

7. Wysokośródbłonkowa żyłka postkapilarna (schemat 31/5) i typowe naczynie żylne 
postkapilarne (schemat 31/6) - mikrofotografie, powiększenie małe mikroskopu 
elektronowego; 

8. Schemat unaczynienia śledziony (schemat 31/7); 
9. Komórki M w migdałkach podniebiennych (tekst 31/8 i EM 115, zdjęcia 116 i 117); 

 
 

SEMINARIUM - FUNKCJE STRUKTUR JAMY USTNEJ; ROZWÓJ ZĘBA. 
ĆWICZENIE 19 - UKŁAD POKARMOWY (1) - BUDOWA ZĘBA, ŚLINIANEK I BŁON ŚLUZOWYCH 
                         JAMY USTNEJ. 
7, 8, 9, 10 marca 2017 r. 
 

ćwiczenie opracował dr hab. Paweł Włodarski  
1. Język (preparat 41, brodawki nitkowate - p. m.); 
2. Język (preparat 42, brodawka okolona, kubki smakowe - p. d.); 
3. Ślinianka przyuszna (preparat 44, komórki surowicze, wstawki, cewki - p. d.); 
4. Ślinianka podjęzykowa (preparat 45, komórki śluzowe, komórki surowicze, półksiężyce 

Gianuzziego, wstawki, cewki - p. d.);  
język 

 
szkliwo 

5. Rozwój zęba (preparat 103, szkliwo, adamantoblasty, narząd szkliwotwórczy, zębina, 
włókna Tomesa - p. m.; miazga, odontoblasty - p. d.); 

6. Szlif zębiny (preparat 100, kanalik zębinowy, przestrzenie międzykuliste – p. d.); 
7.  Preparat x (preparat 74). Należy udzielić odpowiedzi na pytania zgodnie ze schematem 

podanym poniżej. Czy w oglądanym preparacie można rozpoznać? 
- nabłonek, jeśli tak, to, jaki? 
- gruczoły, jeśli tak, to, jakie? 
- fibroblasty? 
- komórki tłuszczowe? 
- włókna kolagenowe? 
- włókna sprężyste? 
- włókna mięśniowe poprzecznie prążkowane? 
- włókna mięśniowe gładkie? 
- naczynia krwionośne, tętnice, żyły? 
- naczynia włosowate? 
- nerwy? 

8.  Składniki organicznej macierzy zębiny i szkliwa (schemat N/4S/1); 
 

 
 

SEMINARIUM - GRUCZOŁY ŻOŁĄDKA I JELIT – BUBOWA I FUNKCJA. 
ĆWICZENIE 20 - UKŁAD POKARMOWY (2) – BUDOWA HISTOLOGICZNA POSZCZEGÓLNYCH 
                         ODCINKÓW PRZEWODU POKARMOWEGO. 
14, 15, 16, 17 marca 2017 r. 
 

ćwiczenie opracował dr Grzegorz Gut 

 
Żołądek 

1. Przełyk (preparat 47, błona śluzowa, błona podśluzowa, błona mięśniowa i przydanka - p. m.; 
nabłonek wielowarstwowy płaski, gruczoły śluzowe - p. d.); 

2. Żołądek - dno (preparat 48, warstwy ściany żołądka, kształt gruczołów dna, dołki żołądkowe 
– p. m.; komórki szyjkowe, komórki okładzinowe, komórki główne - p. d.); 

3. Jelito cienkie - dwunastnica (preparat 50, kosmki, gruczoły dwunastnicze Brunnera, błona 
mięśniowa i surowicza - p. m.);  
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4. Jelito cienkie - czcze (preparat 51, te same elementy, co w dwunastnicy z wyjątkiem 
gruczołów Brunnera - p. m.; nabłonek pokrywający kosmki, rąbek szczoteczkowy, komórki 
kubkowe, nabłonek gruczołów jelitowych z komórkami kubkowymi, sploty Meissnera i 
Auerbacha - p. d., Zwrócić uwagę na podziały mitotyczne w nabłonku dna krypt);  

5. Jelito grube – okrężnica (preparat 52, typowe warstwy ściany jelitowej - p. m.; nabłonek 
gruczołów jelitowych, komórki kubkowe - p. d.); 

 
jelito czcze 

6. Mikrokosmki komórki resorpcyjnej jelita cienkiego (EM 33/1); 
7. Komórki okładzinowe żołądka. Mechanizm pobudzania wydzielania kwasu solnego, działanie popularnych 

leków hamujących to wydzielanie (tekst i ryciny 33/2) 
8. Wykrywanie obecności monosacharydów w jelicie przez komórki enteroendokrynowe L i K (tekst nr 33/3) 
9. Preparat x (preparat 43); 
 
 
 

SEMINARIUM - FUNKCJE WATROBY I TRZUSTKI. 
ĆWICZENIE 21 - UKŁAD POKARMOWY (3) – BUDOWA HISTOLOGICZNA GRUCZOŁÓW   
                   UKŁADU POKARMOWEGO. TKANKA LIMFATYCZNA UKŁADU POKARMOWEGO. 
21, 22, 23, 24 marca 2017 r. 
 

ćwiczenie opracował dr Grzegorz Gut 

 
okrężnica 

1. Jelito kręte - kępki Peyera (preparat 55, ogólna budowa jelita, proszę zwrócić uwagę na 
krótkie kosmki i na kępki Peyera  - p. m.); 

2. Jelito grube - wyrostek robaczkowy (preparat 53, błona śluzowa ze zwróceniem uwagi na 
grudki chłonne - p. m.); 

3. Wątroba (preparat 54, ogólny schemat budowy zrazików wątrobowych 

anatomicznych i gronka wątrobowego, żyła środkowa, przestrzeń bramnożółciowa - 
p. m.; przestrzeń bramnożółciowa: żyła, tętnica i przewód żółciowy międzyzrazikowy, 
beleczki wątrobowe, kanaliki wątrobowe, komórki Browicza-Kupffera - p. d.);  

4. Trzustka (preparat 58, zraziki poprzedzielane tkanką łączną, przewody 
wyprowadzające, wyspy Langerhansa – p. m.; kilka sąsiadujących ze sobą 
pęcherzyków zewnątrzwydzielniczych, przewody 
wyprowadzające - p. d.); 

 
wątroba 

5. Przestrzeń Dissego wątroby (EM 34/1); 
6. Kapilar żółciowy (EM 34/2); 
7. Komórki Browicza-Kupffera oraz komórki Ito (EM 34/3); 
8. Choroba Hirschsprunga (tekst i zdjęcia 34/4); 
9. Biomarkery nadużywania alkoholu (tekst z rycinami 34/5); 

10. Preparat x (preparat 57); 
 
 
 

SEMINARIUM - FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW UKŁADU ODDECHOWEGO. 
ĆWICZENIE 22 -  BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁAD ODDECHOWY. 
28, 29, 30, 31 marca 2017 r. 
 

ćwiczenie opracowała dr Magdalena Radomska-Leśniewska 
1.Tchawica (preparat 60, nabłonek wielorzędowy urzęsiony z licznymi komórkami 

 
tchawica 

      kubkowymi, blaszka właściwa błony śluzowej, błona śluzowa z gruczołami śluzowo 
surowiczymi, chrząstka szklista, przydanka - p. m.); 

2. Płuco (preparat 61, pęcherzyki płucne, woreczki pęcherzykowe, przewody pęcherzykowe, 
oskrzeliki oddechowe, oskrzeliki, oskrzela, naczynia krwionośne, opłucna - p. m.; ściana 
pęcherzyka płucnego i oskrzelika - p. d.); 

3. Płuco płodowe z końca ciąży (preparat 61a, pęcherzyki płucne, które nie zostały rozciągnięte 
przez powietrze - p. d.);  

4. Rozmaz komórek BAL (preparat 65, rozmaz komórek pochodzących z płukania oskrzelikowo-pęcherzykowego. 
Preparaty BAL różnią się składem komórkowym, gdyż pochodzą od pacjentów z różnymi chorobami płuc, 
leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. W rozmazie należy zidentyfikować i narysować makrofag, 
limfocyt, neutrofil, eozynofil - p. d.).  

5. Ściany pęcherzyków płucnych (EM 35/1, komórka nabłonkowa pęcherzyka, naczynie włosowate z erytrocytem, 
komórka śródbłonka, przestrzeń między błonami podstawnymi); 

6. Surfaktant pokrywający nabłonek pęcherzyka (EM35/2) 
7. Kurczliwa komórka śródmiąższowa (EM 35/3); 
8. Płukanie oskrzelikowo-pęcherzykowe (BAL) i jego rola w diagnostyce chorób płuc (tekst, tabela i rycina 35/4) 
9.Przypadek zespołu nieruchomych rzęsek (tekst i rycina 35/5); 

10. Eotaksyna – chemokina działająca na eozynofile (tekst 35/6) 
11. Preparat x (preparat 6). 
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SEMINARIUM - FUNKCJE NEREK. 
ĆWICZENIE 23 - BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU MOCZOWEGO. 

4, 5, 6, 7 kwietnia 2017 r. 
 

ćwiczenie w/g dr hab. Piotr Skopiński – dr Justyna Niderla-Bielińska 

 
kłębuszek nerkowy 

1. Nerka – preparat przeglądowy (preparat 63, torebka, część korowa z kłębuszkami i 
kanalikami krętymi I i II rzędu, część rdzenna z kanalikami zbiorczymi, pętlami 
Henlego, i naczyniami prostymi - p. m.; budowa poszczególnych elementów 
nefronu: kłębuszek, kanalik kręty I rzędu, odcinek cienki i gruby pętli Henlego, 
kanalik kręty II rzędu. Plamka gęsta, kanalik zbiorczy – p. d.); 

2. Pęcherz moczowy (preparat 67, fałdy błony śluzowej, nabłonek przejściowy, 
wiązki mięśni gładkich – p. m.); 

3. Moczowód (preparat 66, błona śluzowa z podłużnymi fałdami pokryta nabłonkiem przejściowym, błona 
mięśniowa - należy zaznaczyć trzy warstwy: wewnętrzną podłużną, środkową okrężną i zewnętrzną 
podłużną, przydanka - proszę zaznaczyć naczynia krwionośne i komórki tłuszczowe); 

 
moczowód 

 4. Elementy szczeliny filtracyjnej nerek (tekst i zdjęcia 36/1); 
 5. Wrodzony zespół nerczycowy (tekst 36/2); 
 6. Budowa kłębuszka nerkowego (schemat 36/3); 
 7. Filtr kłębuszka nerkowego (schemat 36/4); 
 8. Przekrój poprzeczny przez pętlę Henlego i naczynia proste (EM 36/5); 
 9. Urodylatyna (tekst 36/6); 
10. Uroguanylina i guanylina (tekst i schemat 36/7); 
11. Zasada działania wzmacniacza przeciwprądowego i układu  

 wymiennika przeciwprądowego (tekst i schemat 36/8) 
12. Preparat x (preparat 96); 

 
 
 

SEMINARIUM - FUNKCJE SKÓRY, ROZWÓJ GRUCZOŁU MLEKOWEGO. 
ĆWICZENIE 24 - BUDOWA HISTOLOGICZNA SKÓRY I JEJ PRZYDATKÓW.  
11, 12, 13, 14 kwietnia 2017 r. 
 

ćwiczenie opracował dr Ryszard Galus 

 
skóra bez włosów 

1. Skóra nieowłosiona (preparat 83, naskórek, skóra właściwa, tkanka podskórna, brodawki 
skóry właściwej, gruczoły potowe, ciałka Meissnera - p. d.); 

2. Skóra owłosiona (preparat 85, mieszki włosowe i gruczoły łojowe, mięśnie przywłosowe 
- p. m.; cebulka włosowa, rdzeń, kora, powłoczka włosa p. d.); 

3. Skóra nieowłosiona (preparat 84-L, naskórek: warstwa podstawna, kolczysta, ziarnista; 
skóra właściwa: ciałka Meissnera, gruczoły potowe ekrynowa – p. d.) 

4. Gruczoł mlekowy nieczynny (preparat 87, nieliczne przewody wyprowadzające w dużych 
skupiskach tkanki łącznej, brak odcinków wydzielniczych – p. m.); 

 
skóra owłosiona 

5. Gruczoł mlekowy czynny (preparat 86, liczne odcinki wydzielnicze, przegrody 
łącznotkankowe, w przegrodach przewody wyprowadzające p.  m.); 

6. Melanina, melanogeneza (tekst 37/1); 
7. Melanocyty i melanina - metody identyfikacji (tekst 37/2) 
8. Półdesmosomy w naskórku, granica naskórka i skóry właściwej, włókna kolagenowe 

(EM 37/3); 
9. Pęcherzyca zwykła – autoimmunologiczna choroba skóry (tekst i fot. 37/4) 
10. Trichohialina – białko strukturalne wewnętrznej pochewki korzenia włosa tekst 37/5) 

11. Preparat x (preparat 107); 
 
 

SEMINARIUM - BUDOWA OKA, FUNKCJE SIATKÓWKI 
ĆWICZENIE 25 - BUDOWA HISTOLOGICZNA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO I  
                            NARZĄDÓW ZMYSŁÓW.  
9, 10, 11, 12 maja 2017 r. 
 

ćwiczenie opracował dr hab. Piotr Skopiński 

 
komórka glejowa 

1. Mózg - kora mózgu (preparat 77, opona miękka, istota szara: kora mózgu, 
istota biała - p. m.; naczynia włosowate - p. d.); 

2. Móżdżek - kora móżdżku (preparat 79, substancja szara i substancja biała - p. 
m.; warstwy kory – p. d.); 

3. Rdzeń kręgowy (preparat 75, substancja biała i substancja szara, kanał 
środkowy, rogi przednie, tylne i boczne – p. m.; neurony ruchowe rogów 
przednich, włókna nerwowe istoty białej, ependyma wyścielająca kanał 
środkowy - p. d.); 

4. Oko (preparat 81, twardówka, naczyniówka, siatkówka, ciałko szkliste, rogówka, tęczówka, soczewka, ciałko 
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rzęskowe, komora przednia i tylna - p. m.);  
5. Siatkówka (preparat 82, warstwy siatkówki - p. d.); 
6. Rogówka (preparat 3, warstwy rogówki - p. d.); 
7. Gruczoł łzowy (preparat 80, budowa zrazikowa – p. d., nabłonek gruczołowy jednowarstwowy sześcienny (w 

cytoplazmie kropelki tłuszczu i kwasochłonne ziarna), komórki mioepitelialne leżące pomiędzy błoną 
podstawną a nabłonkiem gruczołowym, przewody wewnątrzzrazikowe – nabłonek jednowarstwowy 
sześcienny, przewody międzyzrazikowe – nabłonek dwuwarstwowy walcowaty – p. m.)  

8. Schemat 38/1 – Zmiany w narządzie wzroku w jaskrze.    
9. Schemat 38/2 – Schemat przekazywania obrazu od komórek receptorowych siatkówki do kory mózgowej. 
 
 

ĆWICZENIE 26 - KOLOKWIUM PRAKTYCZNE Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ - 1 TERMIN (część 
praktyczna w grupach) 

16, 17, 18, 19 maja 2017 r. 
 

 (sobota)  20 maja - KOLOKWIUM TESTOWE Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ - 1 TERMIN 
 
 

ĆWICZENIE 27 - KOLOKWIUM PRAKTYCZNE Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ - 2 TERMIN. 
23, 24, 25, 26 maja 2017 r.  
 

 (sobota) 27 czerwca - KOLOKWIUM TESTOWE Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ  - 2 TERMIN. 
Studenci, którzy nie zaliczą części praktycznej do wyznaczonego terminu poprawkowego testu 
(tj. do 2/06/2017) nie będą do niego dopuszczeni.  

 
 

ĆWICZENIE 28 - PRZEDEGZAMINACYJNY POKAZ PREPARATÓW (w grupach ćwiczeniowych) 
30, 31 maja oraz 1, 2 czerwca 2017 r. 
 
 

ĆWICZENIE 29 - PRZEDEGZAMINACYJNY POKAZ PREPARATÓW (w grupach ćwiczeniowych) 
6, 7, 8, 9 czerwca 2017 r. 
 
 

 
 

 
7 czerwca 2017. - terminy 3-cie (komisyjne) –  

 Histologia ogólna 

 Embriologia 

 Histologia szczegółowa 
 
Egzamin z Histologii i Embriologii 

 praktyczny 28/06/2017 

 testowy 29/06/2017 


