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HISTOLOGIA Z EMBRIOLOGIĄ 
ROK AKADEMICKI 2020/2021 
SEMESTR I (ZIMOWY)  
 

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE 
 „Histologia” – Sawicki W., Malejczyk J. PZWL, Warszawa 2019 
 „Langman Embriologia – T.W. Sadler wyd. XIII” – polskie wydanie pod red. J. Malejczyk, M. Kujawa, Urban & Partner, 

Wrocław 2015 
 

PODRĘCZNIKI UZUPEŁNIAJĄCE 
 Wheather. Histologia. Podręcznik i atlas” Young B., Lowe J.S., Stevens A., Heath J.W. – Tłumaczenie polskie pod red. J. 

Malejczyka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010 
 „ Atlas Histologiczny z powiązaniami czynnościowymi” Viktor P. Eroshenko – wydanie polskie pod red. M. Kujawy, 

Medipage, Warszawa 2019 
 „ Junqueira Histologia” podręcznik i atlas, Anthony L. Mescher, wydanie polskie pod red. Z. Kmiecia, edra 2020 
 “Embriologia” – Bartel H., PZWL, Warszawa, 2020 
 „ Histologia” K. Ostrowski, PZWL, Warszawa 1995 

 

HISTOLOGIA OGÓLNA     6/10/2020-29/01/2021 
 

SEMINARIUM - MIKROSKOP, TECHNIKA HISTOLOGICZNA. 
ĆWICZENIE 1 - RÓŻNORODNE TYPY KOMÓREK. ZASADY PRACY Z MIKROSKOPEM ŚWIETLNYM. 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zajęcia prowadzone przez nasz Zespół Dydaktyczny 
będą się odbywały na żywo na platformie Microsoft Teams. 
Wyjątkiem są zajęcia nr 1:  
 

6, 7, 8, 9 (1/2 grupy ćwiczeniowej) października 2020 r. 
13, 14, 15, 16 (druga część grupy ćwiczeniowej) października 2020 r. 
 

Ćwiczenie opracowane przez lek. Agata Hevelke 
 

 1. Omówienie regulaminu ćwiczeń. 

Mikrotom saneczkowy 

2. Mikroskop, budowa, działanie. 
3. Podstawy techniki histologicznej. 
4. Izolowane komórki mięśni 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 KOMÓRKOWE I ICH FUNKCJE. 
ĆWICZENIE 2 - ULTRASTRUKTURA ORGANELLI CYTOPLAZMATYCZNYCH.  
20, 21, 22, 23 października 2020 r. 
 

Ćwiczenie opracowane przez dr Marka Kujawę 
 

1. Podstawy technik mikroskopowo-elektronowych (Schemat N/2/1) 
2. Budowa i działanie mikroskopu elektronowego transmisyjnego i skanującego (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 JĄDRA KOMÓRKI. 
ĆWICZENIE 3 - Temat: PODZIAŁ KOMÓRKI. 
20, 21, 22, 23 października 2020 r.  
 

Ćwiczenie opracowane przez lek. Agatę Hevelke 
1. Mitoza w komórkach nabłonka hodowanych in vitro (preparat nr 1; należy znaleźć poszczególne fazy mitozy: 

profazę, metafazę, anafazę i telofazę oraz narysować jądro interfazalne). 
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2. Podziały mitotyczne w zawiązku kończyny płodu myszy (preparat nr 4; należy odnaleźć, co 

najmniej dwie fazy podziału mitotycznego i narysować, p. d. – demonstracja przy użyciu 
obiektywu immersyjnego). 

3. Podział mejotyczny (preparat nr 69-L). 
 

Chromosomy człowieka 
(niebieskie); centromery (białe) 

Mitoza 

  4.Jądro i jąderko (TEKST I EM N/3/1). 
 5.Chromatyna płciowa (EM 2/2). 
 6.   Hipotetyczny mechanizm ruchu chromosomów w czasie anafazy (schemat N/3/2).  
 7.   Ruch chromosomów w czasie podziału mitotycznego (schemat N/3/3).    
 8.   Centromer i kinetochor chromosomu metafazowego (EM i schemat N/3/4). 
 9. Kinezyna i cytoplazmatyczna dyneina – enzymy przesuwające organelle wzdłuż    

      mikrotubuli (schemat N/3/5). 

dwubiegunowe wrzeciono 

    10. Chromosomy homologiczne w profazie I podziału mejotycznego (schemat N/3/6). 
    11. Kompleks synaptonemalny (SK) (schemat N/3/7). 

12. Przechodzenie chromosomów z profazy I do metafazy I i rozdział chromosomów w I i II 
podziale mejotycznym (schemat N/3/8). 

13. Niektóre wady wrodzone wywołane nieprawidłowościami liczby lub struktury chromosomu 
(tekst 2/6 i fotografia 2/7). 

 
 
 
 

SEMINARIUM - SPECJALISTYCZNE STRUKTURY POWIERZCHNI NABŁONKA. 
ĆWICZENIE 4 - TKANKA NABŁONKOWA, GRUCZOŁY - BUDOWA HISTOLOGICZNA. 
27, 28, 29, 30 października 2020 r. 
 

Ćwiczenie opracował dr hab. Ryszard Galus 
 

1. Nabłonek jednowarstwowy płaski – rogówka (preparat nr 3, p. d.). 
2. Nabłonek jednowarstwowy sześcienny – tarczyca (preparat nr 8, p. d.). 
3. Nabłonek jednowarstwowy walcowaty - jelito (preparat nr 51a, p. d.). 
4.   Nabłonek wielowarstwowy płaski – rogówka (preparat nr 3, p. d.). 
5.   Nabłonek wielorzędowy walcowaty – tchawica (preparat nr 60, p. d.). 
6.  Nabłonek wielowarstwowy sześcienny (nabłonek przejściowy) – pęcherz moczowy 

(preparat nr 67, p. d.). 
7.  Cytokeratyny (tekst 16/1). 
8.  Dystrybucja cytokeratyn w wybranych ludzkich nabłonkach (tabela 16/2). 
9.  Cytokeratyny - aspekty kliniczne (tekst 16/3). 
10. Cytokeratyny - znaczenie kliniczne (tekst N/4/4). 

Nabłonek wielowarstwowy 
płaski 

 
 
 
 

SEMINARIUM - RODZAJE TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ. FUNKCJE TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ I TKANKI 
TŁUSZCZOWEJ. 

ĆWICZENIE 5 - TKANKA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA - BUDOWA HISTOLOGICZNA.  
3, 4, 5, 6 listopada 2020 r. 
 

Ćwiczenie opracowała dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 
 

 

Ścięgno – duże powiększenie 

1.  Tkanka łączna wiotka – krezka (preparat nr 9, p. m. włókna kolagenowe i sprężyste oraz 
komórki tuczne – p. d.). 

2. Tkanka łączna zwarta – ścięgno (preparat nr 7, p. m.; szeregi Ranviera - p. d.). 
3. Tkanka tłuszczowa żółta – tkanka podskórna lub błona maziowa (preparat nr 38, p. d.). 
4. Tkanka tłuszczowa brunatna (preparat nr 110; Należy zwrócić uwagę na drobne krople 

lipidowe zlokalizowane dookoła centralnie położonego jądra komórkowego. Pojedyncze 
komórki tłuszczowe żółte mogą być obecne w niektórych regionach preparatu.- p. m. i d.).  

5. Włókna siateczkowe – śledziona (preparat nr 113, p. d.). 
6. Genetycznie uwarunkowane zaburzenia tkanki łącznej (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 CHRZĘSTNEJ I TKANKI KOSTNEJ. 
ĆWICZENIE 6 - BUDOWA TKANKI CHRZĘSTNEJ I TKANKI KOSTNEJ. 
17, 18, 19, 20 listopada 2020 r. 
 

Ćwiczenie opracowała dr hab. Anna Iwan 
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1. Chrząstka szklista – tchawica (preparat nr 10, p. m.; ochrzęstna, grupy izogeniczne – p. d.) 
2. Chrząstka sprężysta – małżowina uszna (preparat nr 12, p. m.; włókna sprężyste wybarwione rezorcyną – p. d.) 
3. Szlif kostny (preparat nr 14, kilka osteonów, blaszki systemowe i międzysystemowe – p. m.; jamki i kanaliki kostne 

– p. d.) 
4. Kość odwapniona (preparat nr 16, p. m.) 
6.Rekonstrukcja ubytków w chrząstce powierzchni stawowej za pomocą przeszczepów 

izolowanych chondrocytów (tekst i zdjęcie 18/3). 
7. Molekularne podłoże achondroplazji, hipochondroplazji i dysplazji tanatoforycznej (tekst 18/2 

i ryciny 23a - e) Chrząstka 
 
 
 
 
 

SEMINARIUM - ROZWÓJ RÓŻNYCH RODZAJÓW TKANKI KOSTNEJ – PRZEBUDOWA KOŚCI. 
ĆWICZENIE 7 – POWSTAWANIE KOŚCI. 
17, 18, 19, 20 listopada 2020 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 kości na podłożu łącznotkankowym (błoniastym) – sklepienie czaszki 

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

 
Osteon 

Schemat budowy torebki stawowej 

4. Powstawanie kości na podłożu chrzęstnym – późne stadium kostnienia 
(preparat nr 18, okostna, ochrzęstna, szpik, chrząstka szklista – p. m.; różne 
strefy chrząstki, beleczki kostne – p. d.) 

5. Osteoporoza – zasady diagnostyki i oceny densytometrycznej (tekst N/7/1)  
6. Schemat zmian zachodzących w kości w przebiegu osteoporozy (schemat 

N/7/2). 
 
 
 
 
 

SEMINARIUM - ORGANIZACJA I FUNKCJE OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO. 
ĆWICZENIE 8 - TKANKA NERWOWA. BUDOWA HISTOLOGICZNA 
24, 25, 26, 27 listopada 2020 r. 
 

Ćwiczenie W/G dr Jolanta Godlewskiej-Jędrzejczyk – dr hab. Justyna Niderla-Bielińska 
 

 
Przekrój nerwu osmowanego 

1.Włókno nerwowe izolowane (preparat nr 25, węzeł – przewężenie Ranviera - p. d.). 
2. Nerw – przekrój poprzeczny (preparat nr 27, stosunek włókien do osłonek 

łącznotkankowych – p. m.; włókna nerwowe, zachowana osłonka Schwanna, 
wyługowana osłonka mielinowa, jądra osłonki Schwanna - p. d.). 

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

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

5. Zwój rdzeniowy (preparat nr 76, komórki zwojowe rzekomojednobiegunowe leżą 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 budowę aksonu i jego osłonek (schemat 19/4). 
10. Komórki glejowe (zdjęcia z mikroskopu świetlnego 19/5) Astrocyt (schemat 19/5B). 
11. Komórki dopaminergiczne (zdjęcia z mikroskopu świetlnego 19/7). 
12. Komórki glejowe (tekst N/8/5). 
13. Schemat ilustrujący mechanizm bólu przewlekłego (schemat N/8/6). Neuron ruchowy 

 
 
 
 
 

SEMINARIUM - ORGANIZACJA I FUNKCJE TKANKI MIĘŚNIOWEJ. 
ĆWICZENIE 9 - TKANKA MIĘŚNIOWA - BUDOWA HISTOLOGICZNA. 
1, 2, 3, 4 grudnia 2020 r. 
 

Ćwiczenie opracowała dr hab. Ewa Jankowska-Steifer 
 

1. Tkanka mięśniowa gładka – jelito lub żołądek (preparat nr 13, okrężny i podłużny układ włókien - p. m.) 
2. Mięsień poprzecznie prążkowany szkieletowy - język (preparat nr 20, układ włókien podłużny, poprzeczny i 
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skośny, układ jąder we włóknach poprzecznych i podłużnych, prążkowanie - p. d.) 

Mięsień sercowy 

3. Mięsień poprzecznie prążkowany sercowy (preparat nr 23, układ włókien, pozycja jąder - p. m., 
preparat nr 23 W - wstawki) 

4. Prążkowanie w mięśniu poprzecznie prążkowanym (preparat nr 22, skrawek półcienki - p. d.) 
5. Wstawka mięśnia (EM 20/1 i 20/2). 
6. Komórka satelitarna mięśnia (EM 20/3). 
7. Układ cystern siateczki endoplazmatycznej gładkiej we włóknach mięśnia poprzecznie 

prążkowanego serca (EM 20/4). 
8. Kompleks glikoprotein towarzyszących dystrofinie (DAG) w komórkach mięśniowych (tekst 

20/7)   
 
 
 

SEMINARIUM - SZPIK I WYTWARZANIE KOMÓREK KRWI. 
ĆWICZENIE 10 – OCENA MORFOLOGII KOMÓREK KRWI I SZPIKU. 
8, 9, 10, 11 grudnia 2020 r.  

 

Ćwiczenie opracował Prof. Krzysztof Włodarski 
 

1.  Rozmaz krwi obwodowej (preparat nr 104, p. d.) 
     - narysować każdy typ leukocytu we krwi obwodowej; określić tzw. wzór leukocytarny, 

czyli udział procentowy poszczególnych typów leukocytów w danym rozmazie. W tym 
celu należy zidentyfikować pod powiększeniem dużym około 50 - 100 komórek 
jądrzastych w kilkunastu polach widzenia. 

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

szpiku, megakariocyty - p. d.). 
4. Kościotworzenie przez przeszczep zrębu szpiku do nerki (preparat nr 56 - p. m. - beleczki 

kostne pod torebką nerki, powstałe z kościotwórczych komórek zrębowych szpiku. 
Zawiesinę mysich komórek szpiku podano drogą iniekcji w miąższ nerki myszy tego 
samego szczepu; p. d. - beleczki kostne zawierają w jamkach osteocyty, na powierzchni 

 
Neutrofil 
 

 
Monocyt 

       Limfocyt 

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

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

 
 
 

SEMINARIUM - UKŁAD KRĄŻENIA, BUDOWA I FUNKCJA KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA. 
ĆWICZENIE 11 - STRUKTURA HISTOLOGICZNA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH I 
                            LIMFATYCZNYCH.  
15, 16, 17, 18 grudnia 2020 r. 
 

Ćwiczenie opracował dr hab. Dariusz Śladowski 
 

1. Serce (preparat nr 33, włókna mięśniowe, wsierdzie, układ przewodzący - p. m.; struktura włókien Purkinjego - p. 
d.). 

2. Aorta barwiona rezorcyną-fuksyną (preparat nr 31, p. m.). 
3.Aorta barwiona hematoksyliną – eozyną (preparat nr 30, p. m.). 
4. Żyła i tętnica średniego kalibru (preparat nr 29, p. d.). 
5. Naczynia włosowate - krezka (preparat nr 28, p. d.). 
6. Regulacja rozwoju i regeneracji naczyń krwionośnych (tekst z rycinami 22/1). 
7. Schemat naczynia włosowatego (schemat 22/2). 
8. Naczynie włosowate siatkówki (EM 22/3 - powiększenie 10 tys. razy). 
9. Model reologiczny aorty (schemat 22/4). 
10. Schemat budowy ścian tętnic typu sprężystego (schemat 22/5). 
11. Model reologiczny tętnic typu mięśniowego (schemat 22/6). 
12. Schemat budowy ścian tętnic typu mięśniowego (schemat 22/7). 
13. Udział komórek śródbłonka w regulacji skurczu mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych (schemat 22/8). 
14. Ciałka Weibel-Palade'a (EM 22/9). 
15. Czynnik wzrostu śródbłonka (tekst 22/11). 
 
 
 

SEMINARIUM - OMÓWIENIE I DEMONSTRACJE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH. 
ĆWICZENIE 12 – POPRAWIANIE NIEZALICZONYCH TEMATÓW ĆWICZEŃ (WEJŚCIÓWEK). 

DOPUSZCZENIE DO KOLOKWIUM SEMESTRALNEGO. PRZEDKOLOKWIALNE POKAZY 
PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH – Histologia ogólna 

12, 13, 14, 15 stycznia 2021 r. 
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SEMINARIUM - OMÓWIENIE I DEMONSTRACJE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH. 
ĆWICZENIE 13 - PRZEDKOLOKWIALNE POKAZY PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH – Histologia ogólna 
                            KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ I TERMIN (ćwiczenia od 1 do 11) - część praktyczna w 

grupach 
19, 20, 21, 22 stycznia 2021 r. 

 

 (sobota) – 23 stycznia 2021r. KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ I TERMIN część testowa  
(obejmuje ćwiczenia od nr 1 do nr 11) 

 
 
 
 
 

KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ II TERMIN część praktyczna (w uzgodnionym terminie z asystentem) 
 (sobota) – 27 lutego 2021r. KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ II TERMIN część testowa 

 

Osoby, które nie zaliczą części praktycznej przed wyznaczonym terminem poprawkowego kolokwium testowego nie 
będą dopuszczone do dalszego zdawania (patrz „Regulamin zajęć”).  
 
 

TERMINY KOLOKWIÓW I EGZAMINÓW NIE PODLEGAJĄ NEGOCJACJOM   
 
 

KOLOKWIA TESTOWE (W WYZNACZONE SOBOTY) 
 23 STYCZNIA 2021 – I TERMIN KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ 
 27 LUTEGO 2021 – II TERMIN KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ 

 
 

 
 

 
 

EMBRIOLOGIA  
 
SEMINARIUM - FUNKCJE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO. 
ĆWICZENIE 14 - BUDOWA HISTOLOGICZNA GRUCZOŁÓW WYDZIELNICZYCH. 
26, 27, 28, 29 stycznia 2021 r. 
 

Ćwiczenie opracował dr hab. Artur Kamiński 
 

1. Tarczyca (preparat 8, dwa - trzy pęcherzyki wypełnione koloidem nabłonek jednowarstwowy płaski i sześcienny - 
p. d.); 

2. Przytarczyce (preparat 90, grupy lub pasma komórek gruczołowych głównych - p. d.);  
3. Nadnercze (preparat 39-L, ogólna budowa gruczołu z zaznaczeniem części korowej i rdzennej - p. m.; budowa 

części korowej; warstwa kłębkowata, pasmowata, siatkowata, rdzeń - p. d.); 
4. Szyszynka (preparat 49, ogólna struktura oraz ziarna piasku - p. m.); 
5. Przysadka - ogólna budowa (preparat 40, płat przedni, część pośrednia, płat nerwowy - p. m.; płat przedni: komórki 

kwasochłonne, zasadochłonne - p. d.; Należy zwrócić uwagę na dużą liczbę naczyń zatokowych); 

przysadka ludzka 

  6. Reakcja chromaffinowa w nadnerczach (preparat 5, p. d.);  
  7. Adrenomedulina (tekst 25/1); 
  8. Torbiel tarczowo-językowa (fotografia 25/2); 
  9. Pierwotna nadczynność przytarczyc (tekst i zdjęcia 25/3 od a do d); 
10. Rezystyna – nowy hormon tkanki tłuszczowej (tekst i schemat 25/4);  
11. Grelina - synteza w gruczole tarczowym (tekst 25/5); 
12. Preparat x (preparat 32) - 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? 

tarczyca 

- fibroblasty? 
- komórki tłuszczowe? 
- włókna kolagenowe? 
- włókna sprężyste?  
- włókna mięśniowe poprzecznie prążkowane? 
- włókna mięśniowe gładkie? 
- naczynia krwionośne, tętnice, żyły? 
- naczynia włosowate? 
 - nerwy?                         

 
 


