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PODRĘCZNIKI  
• „Histologia” – Sawicki W., Malejczyk J. PZWL, Warsz awa, ostatnie wydanie 
• „Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do ur odzenia” – Moore K.L., Persaud T.V.N, Torchia M.G.,  

Elsevier Saunders, Wrocław, 2013 
• Wheather. Histologia. Podr ęcznik i atlas” Young B., Lowe J.S., Stevens A., Hea th J.W. – tłumaczenie polskie pod 

red. J. Malejczyka, Elsevier Urban & Partner, Wrocł aw 2010 
• „ Histologia” A. Stevensand, J Lowe 
• „Langman’s Medical Embriology” – Sadler T.W., 12th edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2013 
• „ Anatomia mikroskopowa zwierz ąt domowych i człowieka” J. Kuryszko, J Zarzycki 
• “Embriologia” – Bartel H., PZWL, Warszawa, 2014 
• „ Histologia” K. Ostrowski 
• „ Molekularne podstawy rozrodczo ści człowieka i innych ssaków” M. Kurpisz wyd Termed ia 
 
 

HISTOLOGIA OGÓLNA  
 

SEMINARIUM - MIKROSKOP, TECHNIKA HISTOLOGICZNA. 
ĆWICZENIE 1 - RÓŻNORODNE TYPY KOMÓREK. ZASADY PRACY Z MIKROSKOPEM ŚWIETLNYM. 
4, 5, 6, 10 października 2017 r. 
 

Ćwiczenie opracowane przez lek. Agata Hevelke 
 1. Omówienie regulaminu ćwiczeń. 

Mikrotom saneczkowy  

2. Mikroskop, budowa, działanie.  
3. Podstawy techniki histologicznej. 
4. Izolowane komórki mi ęśni gładkich (preparat nr 19, p. m. i d.) 
5. Fibroblasty (preparat nr 97, p. m. i d.) 
6. Srebrzone komórki nerwowe (preparat nr 112, p. m . i d.) 
7. Komórki otrzewnowe (preparat nr 68, p. m. i d.)  

 
 
 
SEMINARIUM - MIKROSKOP ELEKTRONOWY. PRZEDZIAŁY KOMÓ RKOWE I ICH FUNKCJE. 
ĆWICZENIE 2 - ULTRASTRUKTURA ORGANELLI CYTOPLAZMATYC ZNYCH.  
12, 13, 17, 18 października 2017 r. 
 

Ćwiczenie opracowane przez dr Marka Kujaw ę 
1. Podstawy technik mikroskopowo-elektronowych (Sch emat N/2/1) 
2. Budowa i działanie mikroskopu elektronowego tran smisyjnego i skanuj ącego (Schemat N/2/2) 
3. Siateczka śródplazmatyczna gładka i ziarnista (Schemat 5/2) 
4. Aparat Golgiego (Schemat 5/3) 

Mikrotubule w astrocytach  

5. Lizosomy (Schemat 5/4 i EM 5/4)  
6. Mitochondria (Schemat N/2/3) 
7. Glikosomy (EM i tekst N/2/4) 
8. Model heterodimeru tubuliny (Schemat N/2/5) 
9. Tworzenie protofilamentów tubulinowych (Schemat N/2/6) 

 
 
 

SEMINARIUM - ULTRASTRUKTURA J ĄDRA KOMÓRKI. 
ĆWICZENIE 3 - Temat: PODZIAŁ KOMÓRKI. 
19, 20, 24, 25 października 2017 r.   
 

Ćwiczenie opracowane przez lek. Agat ę Hevelke 
1. Mitoza w komórkach nabłonka hodowanych in vitro (preparat nr 1; nale ży znale źć 

poszczególne fazy mitozy: profaz ę, metafaz ę, anafazę i telofaz ę oraz narysowa ć jądro 
interfazalne).  

2. Podziały mitotyczne w zawi ązku ko ńczyny płodu myszy (preparat nr 4; nale ży odnale źć, co 
najmniej dwie fazy podziału mitotycznego i narysowa ć, p. d. – demonstracja przy u życiu 
obiektywu immersyjnego). 

 
Chromosomy człowieka 
(niebieskie); centromery (białe) 
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Mitoza 

3. Podział mejotyczny (preparat nr 69 -L). 
4. Jądro i j ąderko (TEKST I EM N/3/1). 
5. Chromatyna płciowa (EM 2/2). 
7.    Hipotetyczny mechanizm ruchu chromosomów w cz asie anafazy (schemat N/3/2).  
8.    Ruch chromosomów w czasie podziału mitotyczne go (schemat N/3/3).    
9.   Centromer i kinetochor chromosomu metafazowego  (EM i schemat N/3/4). 

10. Kinezyna i cytoplazmatyczna dyneina – enzymy pr zesuwaj ące organelle wzdłu ż    
      mikrotubuli (schemat N/3/5). 

dwubiegunowe 
wrzeciono  

    11. Chromosomy homologiczne w profazie I podziału m ejotycznego (schemat N/3/6).  
    12. Kompleks synaptonemalny (SK) (schemat N/3/7 ). 
    13. Przechodzenie chromosomów z profazy I do me tafazy I i rozdział chromosomów w I i II 

podziale mejotycznym (schemat N/3/8). 
   14. Niektóre wady wrodzone wywołane nieprawidłow ościami liczby lub struktury 

chromosomu (tekst 2/6 i fotografia 2/7). 

 
 
 

SEMINARIUM - SPECJALISTYCZNE STRUKTURY POWIERZCHNI NABŁONKA.  
ĆWICZENIE 4 - TKANKA NABŁONKOWA, GRUCZOŁY - BUDOWA H ISTOLOGICZNA. 
26, 27 października  
oraz 7 i 8 listopada 2017 r. 
 

Ćwiczenie opracował dr hab. Ryszard Galus 
1. Nabłonek jednowarstwowy płaski – rogówka (preparat nr 3a, p. d.).  
2. Nabłonek jednowarstwowy sze ścienny – tarczyca (preparat nr 8, p. d.). 
3. Nabłonek jednowarstwowy walcowaty - jelito (prep arat nr 51a, p. d.). 
4.   Nabłonek wielowarstwowy płaski – rogówka (prep arat nr 3a, p. d.). 
5.   Nabłonek wielorz ędowy walcowaty – tchawica (preparat nr 60, p. d.). 
6. Nabłonek wielowarstwowy sze ścienny (nabłonek przej ściowy) – p ęcherz moczowy 

(preparat nr 67, p. d.). 
7.  Cytokeratyny (tekst 16/1). 
8.  Dystrybucja cytokeratyn w wybranych ludzkich na błonkach (tabela 16/2). 
9.  Cytokeratyny - aspekty kliniczne (tekst 16/3). 

10. Cytokeratyny - znaczenie kliniczne (tekst N/4/4 ). 
Nabłonek wielowarstwowy 

płaski  
 
 
 

SEMINARIUM - RODZAJE TKANKI Ł ĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ. FUNKCJE TKANKI Ł ĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ I TKANKI 
TŁUSZCZOWEJ.  

ĆWICZENIE 5 - TKANKA Ł ĄCZNA WŁAŚCIWA - BUDOWA HISTOLOGICZNA.  
14, 15, 16, 17 listopada 2017 r. 
 

Ćwiczenie opracowała dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewi cz 

 

Ścięgno – du że powi ększenie 

1. Tkanka ł ączna wiotka – krezka (preparat nr 9, p. m. włókna kolagenowe i sp rężyste oraz 
komórki tuczne – p. d.). 

2. Tkanka ł ączna zwarta – ścięgno (preparat nr 7, p. m.; szeregi Ranviera - p. d. ). 
3. Tkanka tłuszczowa żółta – tkanka podskórna (preparat nr 38, p. d.). 
4. Tkanka tłuszczowa brunatna (preparat nr 110; Nal eży zwróci ć uwag ę na drobne krople 

lipidowe zlokalizowane dookoła centralnie poło żonego j ądra komórkowego. Pojedyncze 
komórki tłuszczowe żółte mog ą być obecne w niektórych regionach preparatu.- p. m. i 
d.).  

5. Włókna siateczkowe – śledziona (preparat nr 113, p. d.). 

 6. Genetycznie uwarunkowane zaburzenia tkanki ł ącznej (tekst i ryciny 17/1). 
7. Zespół Ehlersa-Danlosa typ IV (tekst i ryciny 17 /2). 
8. Wewnątrzwydzielnicza rola tkanki tłuszczowej (tekst 17/3 ). 
9. „Ludzie krokodyle” - (fotografia 17/4). 

   10. Ciało obce - (tekst 17/5).   
Tkanka tłuszczowa brunatna 

 
 
 

SEMINARIUM – RODZAJE I FUNKCJE TKANKI CHRZ ĘSTNEJ I TKANKI KOSTNEJ.  
ĆWICZENIE 6. Temat: BUDOWA TKANKI CHRZ ĘSTNEJ I TKANKI KOSTNEJ. 
21, 22, 23, 24 listopada 2017 r. 
 

Ćwiczenie opracowała dr Anna Iwan 
1. Chrząstka szklista – tchawica (preparat nr 10, p. m.; oc hrzęstna, grupy izogeniczne – p. d.) 
2. Chrząstka spr ężysta – mał żowina uszna (preparat nr 12, p. m.; włókna spr ężyste wybarwione rezorcyn ą – p. d.) 
3. Szlif kostny (preparat nr 14, kilka osteonów, bl aszki systemowe i mi ędzysystemowe – p. m.; jamki i kanaliki kostne 

– p. d.)  
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4. Kość odwapniona (prep arat nr 16, p. m.)  
5. Proteoglikany ko ści (schemat 18/1). 
6.Rekonstrukcja ubytków w chrz ąstce powierzchni stawowej za pomoc ą przeszczepów 

izolowanych chondrocytów (tekst i zdj ęcie 18/3). 
7. Molekularne podło że achondroplazji, hipochondroplazji i dysplazji tan atoforycznej (tekst 18/2 

i ryciny 23a - e)   
Chrząstka  

 
 
 

SEMINARIUM - ROZWÓJ RÓŻNYCH RODZAJÓW TKANKI KOSTNEJ – PRZEBUDOWA KO ŚCI. 
ĆWICZENIE 7 – POWSTAWANIE KOŚCI. 
28, 29, 30 listopada 2017 r. 
oraz 1 grudnia 2017 r. 
 

Ćwiczenie opracował dr Grzegorz Gut 
1. Torebka stawowa (preparat nr 15, p. m. i d.)  
2. Błona maziowa torebki stawowej (preparat nr 59, ogólny zarys błony maziowej – p. 

m.; warstwa synowiocytów – p. d.) 
3. Powstawanie ko ści na podło żu łącznotkankowym (błoniastym) – sklepienie czaszki 

(preparat nr 17, układ beleczek kostnych – p. m.; s truktura beleczek, osteocyty, 
osteoblasty, osteoklasty – p. d.)  Osteon 

Schemat budowy torebki stawowej  

4. Powstawanie ko ści na podło żu chrz ęstnym – późne stadium kostnienia 
(preparat nr 18, okostna, ochrz ęstna, szpik, chrz ąstka szklista – p. m.; ró żne 
strefy chrz ąstki, beleczki kostne – p. d.)  

5. Osteoporoza – zasady diagnostyki i oceny densyto metrycznej (tekst N/7/1)  
6. Schemat zmian zachodz ących w ko ści w przebiegu osteoporozy (schemat 

N/7/2). 
 
 
 

SEMINARIUM - ORGANIZACJA I FUNKCJE OBWODOWEGO UKŁAD U NERWOWEGO. 
ĆWICZENIE 8 - TKANKA NERWOWA. BUDOWA HISTOLOGICZNA 
5, 6, 7, 8 grudnia 2017 r. 
 

Ćwiczenie W/G dr Jolanta Godlewskiej-J ędrzejczyk – dr Justyna Niderla-Bieli ńska 

 
Przekrój nerwu osmowanego  

1.Włókno nerw owe izolowane (preparat nr 25, w ęzeł – przew ężenie Ranviera - p. d.).  
2. Nerw – przekrój poprzeczny (preparat nr 27, stos unek włókien do osłonek 

łącznotkankowych – p. m.; włókna nerwowe, zachowana o słonka Schwanna, 
wyługowana osłonka mielinowa, j ądra osłonki Schwanna - p. d.). 

3. Nerw osmowany (preparat nr 26, przekrój poprzecz ny - p. m.; osłonka mielinowa – p. d.). 
 

4. Komórki nerwowe w rdzeniu kr ęgowym (preparat nr 75 – tigroid p. d.; Komórki  ependymy 
(ependymocyty) w kanale środkowym rdzenia kr ęgowego – p. d.). 

5. Zwój rdzeniowy (preparat nr 76, komórki zwojowe rzekomojednobiegunowe le żą głównie na 
obwodzie, komórki satelitarne - p. d.).  

6. Włókno nerwowe (EM 19/1). 
7. Białka Tau (EM 19/2). 
8. Struktura molekularna białek tau i białek MAP 2 (schemat 19/3). 
9. Schemat przedstawia budow ę aksonu i jego osłonek (schemat 19/4). 

10. Komórki glejowe (zdj ęcia z mikroskopu świetlnego 19/5) Astrocyt (schemat 19/5B). 
11. Komórki dopaminergiczne (zdj ęcia z mikroskopu świetlnego 19/7). 
12. Komórki glejowe (tekst N/8/5). 
13. Schemat ilustruj ący mechanizm bólu przewlekłego (schemat N/8/6).  Neuron ruchowy 

 
 
 

SEMINARIUM - ORGANIZACJA I FUNKCJE TKANKI MI ĘŚNIOWEJ. 
ĆWICZENIE 9 - TKANKA MI ĘŚNIOWA - BUDOWA HISTOLOGICZNA. 
12, 13, 14, 15 grudnia 2017 r. 
 

Ćwiczenie opracowała dr Ewa Jankowska-Steifer 
1. Tkanka mi ęśniowa gładka – jelito lub żołądek (preparat nr 13, okr ężny i podłu żny układ włókien - p. m.) 
2. Mięsień poprzecznie pr ążkowany szkieletowy - j ęzyk (preparat nr 20, układ włókien podłu żny, poprzeczny i 

sko śny, układ j ąder we włóknach poprzecznych i podłu żnych, pr ążkowanie - p. d.) 

 
Mięsień sercowy 

3. Mięsień poprzecznie pr ążkowany sercowy ( preparat  nr  23, układ włókien, pozycja j ąder - p. m. , 
preparat nr 23 W - wstawki) 

4. Prążkowanie w mi ęśniu poprzecznie pr ążkowanym (preparat nr 22, skrawek półcienki - p. d.)  
5. Wstawka mi ęśnia (EM 20/1 i 20/2). 
6. Komórka satelitarna mi ęśnia (EM 20/3). 
7. Układ cystern siateczki endoplazmatycznej gładki ej we włóknach mi ęśnia poprzecznie 

prążkowanego serca (EM 20/4). 
8. Kompleks glikoprotein towarzysz ących dystrofinie (DAG) w komórkach mi ęśniowych (tekst  

20/7)                             
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SEMINARIUM - SZPIK I WYTWARZANIE KOMÓREK KRWI.  
ĆWICZENIE 10 – OCENA MORFOLOGII KOMÓREK KRWI I SZPIK U. 
19, 20, 21, 22 grudnia 2017 r.  
 

Ćwiczenie opracował Prof. Krzysztof Włodarski 
1.  Rozmaz krwi obwodowej (preparat nr 104, p. d.)  
     - narysowa ć każdy typ leukocytu we krwi obwodowej; okre ślić tzw. wzór leukocytarny, 

czyli udział procentowy poszczególnych typów leukoc ytów w danym rozmazie. W tym 
celu nale ży zidentyfikowa ć pod powi ększeniem du żym około 50 - 100 komórek 
jądrzastych w kilkunastu polach widzenia. 

 2. Rozmaz szpiku (preparat nr 35a). 
 3. Preparat histologiczny szpiku czerwonego (prepa rat nr 35, widok ogólny - p. m.; komórki 

szpiku, megakariocyty - p. d.). 
4. Kościotworzenie przez przeszczep zr ębu szpiku do nerki (preparat nr 56 - p. m. - belecz ki 

kostne pod torebk ą nerki, powstałe z ko ściotwórczych komórek zr ębowych szpiku. 
Zawiesin ę mysich komórek szpiku podano drog ą iniekcji w mi ąższ nerki myszy tego 
samego szczepu; p. d. - beleczki kostne zawieraj ą w jamkach osteocyty, na powierzchni  

 
Neutrofil 
 

 
Monocyt 

       Limfocyt 

    beleczek widoczne osteoblasty. Beleczki s ąsiaduj ą z kanalikami nerkowymi.  
5. Wątroba płodowa – wytwarzanie komórek krwi (preparat 54a, hepatocyty oraz 

megakariocyty - p. d.); 
6. Analiza morfologii krwi metod ą cytofotometryczn ą (tekst i schemat 21/1). 
7. Macierzyste komórki w szpiku (test 21/2) 

 
 
 

SEMINARIUM - UKŁAD KR ĄŻENIA, BUDOWA I FUNKCJA KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA.  
ĆWICZENIE 11 - STRUKTURA HISTOLOGICZNA NACZY Ń KRWIONOŚNYCH I 
                            LIMFATYCZNYCH.  
9, 10, 11, 12 stycznia 2018 
 

Ćwiczenie opracował dr hab. Dariusz Śladowski 
1. Serce (preparat nr 33, włókna mi ęśniowe, wsierdzie, układ przewodz ący - p. m.; struktura włókien Purkinjego - p. 

d.). 
2. Aorta barwiona rezorcyn ą-fuksyn ą (preparat nr 31, p. m.). 
3.Aorta barwiona hematoksylin ą – eozyn ą (preparat nr 30, p. m.). 
4. Żyła i t ętnica średniego kalibru (preparat nr 29, p. d.). 
5. Naczynia włosowate - krezka (preparat nr 28, p. d.). 
6. Żyła nasienna, komórki epitelioidalne (preparat nr 2 4). 
7. Regulacja rozwoju i regeneracji naczy ń krwiono śnych (tekst z rycinami 22/1). 
8. Schemat naczynia włosowatego (schemat 22/2). 
9. Naczynie włosowate siatkówki (EM 22/3 - powi ększenie 10 tys. razy). 

10. Model reologiczny aorty (schemat 22/4). 
11. Schemat budowy ścian t ętnic typu spr ężystego (schemat 22/5). 
12. Model reologiczny t ętnic typu mi ęśniowego (schemat 22/6). 
13. Schemat budowy ścian t ętnic typu mi ęśniowego (schemat 22/7). 
14. Udział komórek śródbłonka w regulacji skurczu mi ęśniówki gładkiej naczy ń krwiono śnych (schemat 22/8). 
15. Ciałka Weibel-Palade'a (EM 22/9). 
16. Komórki epitelioidalne w anastomozach t ętniczo- żylnych (Tekst 22/10). 
17. Czynnik wzrostu śródbłonka (tekst 22/11). 
 
 
 

SEMINARIUM - OMÓWIENIE I DEMONSTRACJE PREPARATÓW HI STOLOGICZNYCH. 
ĆWICZENIE 12. PRZEDKOLOKWIALNE POKAZY PREPARATÓW W GRUPACH.  
16, 17, 18, 19 stycznia 2018 r. 

 
 

ĆWICZENIE 13. - OMÓWIENIE I DEMONSTRACJE PREPARATÓW HISTOLOGICZNY CH. KOLOKWIUM Z 
HISTOLOGII OGÓLNEJ I TERMIN - część praktyczna w grupach 

23, 24, 25, 26 stycznia 2018 r. 
• (sobota) – 20 stycznia 2018 r. KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ I TERMIN część testowa (obejmuje 

ćwiczenia od nr 1 do nr 11) 
• KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ II TERMIN część praktyczna (uzgodniony termin z asystentem)  
• (sobota) – 24 lutego 2018 r. KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ II TERMIN część testowa  

Osoby, które nie zalicz ą części praktycznej przed wyznaczonym terminem poprawkow ego kolokwium testowego nie 
będą dopuszczone do dalszego zdawania (patrz „Regulamin  zajęć”).  
 
TERMINY KOLOKWIÓW NIE PODLEGAJ Ą NEGOCJACJOM Z POWODU BRAKU SAL WYKŁADOWYCH W UCZEL NI ! 


