PROGRAM WYKŁADÓW i ĆWICZEŃ

KIERUNEK LEKARSKI UKSW
JAMA BRZUSZNA, PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA, NARZĄDY MOCZOWO-PŁCIOWE i DNO MIEDNICY

WYKŁADY na platformie edukacyjnej UKSW
Pojęcie brzuch a jama brzuszna. Ściany jamy brzusznej. Miejsca zmniejszonej oporności tych ścian. Przepukliny (kanał
pachwinowy i udowy).
Wybrane zagadnienia z budowy i topografii wątroby, dróg żółciowych wewnątrz i zewnątrz wątrobowych. Trzustka wybrane zagadnienia z budowy i topografii.
Rozwój i najczęściej spotykane wady układu pokarmowego i otrzewnej
Unaczynienie narządów jamy brzusznej. Układ żyły wrotnej. Krążenie oboczne. Naczynia i węzły chłonne jamy brzusznej
Przestrzeń zaotrzewnowa i jej zawartość. Układ moczowy
Układ rozrodczy męski i żeński
Wybrane zagadnienia z rozwoju układu moczowego i rozrodczego. Wady rozwojowe
Jama brzuszna, przestrzeń zaotrzewnowa oraz narządy miednicy w obrazach rtg, TK, MR i USG
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Materiał do ćwiczeń na platformie edukacyjnej UKSW
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Repetytorium tematyczne KLATKA PIERSIOWA. ZALICZENIE !!!!!

Podział topograficzny przedniej ściany brzucha - okolice. Unaczynienie i unerwienie ścian brzucha ze
szczególnym uwzględnieniem znaczenia żył podskórnych dla krążenia obocznego żylnego. Mięśnie przedniej
ściany brzucha – (mm: skośne, poprzeczny, prosty), mm czworoboczny lędźwi – ich przyczepy, czynność,
unerwienie. Budowa i znaczenie ścian jamy brzusznej. Kanał pachwinowy i kanał udowy.
Powierzchnia wewnętrzna przedniej ściany jamy brzusznej. Naczynia nabrzuszne górne i dolne, ich znaczenia
dla krążenia obocznego (tętniczego). Pojęcie przestrzeni zaotrzewnowej. Narządy leżące w tej przestrzeni.
Mięśnie tylnej ściany brzucha: czworoboczny lędźwi, lędźwiowy większy i mniejszy, biodrowy - ich
przyczepy, topografia, czynność. Splot lędźwiowy – jego korzenie, położenie, gałęzie splotu do ściany
brzucha. Nerwy splotu lędźwiowego - ich odcinki wewnątrzbrzuszne. Stosunki ogólne otrzewnej i narządów
jamy brzusznej. Otrzewna ścienna i trzewna. Pojęcie narządu zewnątrz - i wewnątrz – otrzewnowego. Podział
jamy otrzewnej. Więzadła i zachyłki otrzewnej. Sieć większa i mniejsza. Otwór sieciowy. Krezka jelita.
Podział części brzusznej przewodu pokarmowego. Położenie poszczególnych narządów w jamie brzusznej
Pień trzewny - położenie, gałęzie, ich przebieg i zakres unaczynienia oraz połączenia między nimi. Żołądek kształt, położenie, topografia, budowa ścian, unaczynienie, unerwienie, czynność. Jelito cienkie – podział,
położenie, budowa ścian. Dwunastnica – dokładna topografia, ukształtowanie powierzchni wewnętrznej,
unaczynienie, unerwienie, czynność. Jelito czcze i kręte - różnica w budowie ściany. Tętnica krezkowa górna
– położenie, gałęzie, ich przebieg, zakres unaczynienia. Unerwienie żołądka i jelita cienkiego. Jelito grube podział, topografia poszczególnych części jelita grubego, unaczynienie i unerwienie. Ujście krętniczokątnicze. Wyrostek robaczkowy - położenie, budowa, znaczenie. Wątroba - kształt, położenie, topografia,
ukształtowanie powierzchni, budowa
(płaty, zraziki anatomiczne i czynnościowe) unaczynienie odżywcze i czynnościowe, czynność. Pęcherzyk
żółciowy, przewody wątrobowe i przewód żółciowy wspólny - położenie, topografia, czynność unaczynienie
i unerwienie. Tętnica krezkowa dolna- odejście, gałęzie ich przebieg i zakres unaczynienia, zespolenia
.

Trzustka - położenie, topografia, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność Przewód trzustkowy warianty połączenia z przewodem żółciowym wspólnym i ujścia do dwunastnicy. Śledziona - położenie,
topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie. Żyła krezkowa górna i żyła krezkowa dolna - dopływy,
przebieg, ujście. Żyła wrotna. Krążenie wrotne. Drogi krążenia obocznego żylnego w przypadku przeszkody
w przepływie krwi przez żyłę wrotną. Krążenie płodowe. Aorta brzuszna, jej topografia, gałęzie. Żyła główna
dolna - topografia, dopływy. Tętnica biodrowa wewnętrzna – przebieg, gałęzie ścienne i trzewne, ich
przebieg i zespolenia na obwodzie (również z gałęziami tętnicy biodrowej zewnętrznej). Znaczenie tych
zespoleń dla krążenia obocznego w górnej części kończyny dolnej. Część lędźwiowa i krzyżowa pnia
współczulnego. Splot aortowy brzuszny i sploty pochodne. Splot podbrzuszny górny i dolny.
Nerki - położenie, topografia, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność. Osłonki nerek, ich znaczenie.
Nadnercza - położenie, topografia, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność. Moczowód – przebieg,
topografia (u mężczyzny i u kobiety), budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność. Pęcherz moczowy położenie, topografia, unaczynienie i unerwienie, budowa ściany, trójkąt pęcherzowy.
Narządy płciowe męskie. Gruczoł krokowy - położenie, topografia. Budowa, unaczynienie, unerwienie,
czynność. Jądro - położenie, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność. Nasieniowód - przebieg,
topografia, budowa, unaczynienie, unerwienie. Bańka nasieniowodu. Pęcherzyki nasienne. Powrózek
nasienny - elementy składowe, osłonki powrózka, jego przebieg wewnątrz- i zewnątrzbrzuszny. Prącie –
położenie, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność. Cewka moczowa męska - położenie, topografia,
unaczynienie, unerwienie. Moszna – budowa, czynność.
Powtórzenie budowy miednicy. Części kostne, więzadła, płaszczyzny i wymiary miednicy. Narządy płciowe
wewnętrzne żeńskie. Więzadło szerokie, więzadła jajnika i macicy. Jajnik – położenie, topografia, budowa,
unaczynienie, unerwienie, czynność (cykl jajnikowy). Jajowód - przebieg, topografia, budowa, unaczynienie,
unerwienie, czynność. Macica – położenie prawidłowe, odmiany położenia, topografia, budowa,
unaczynienie, unerwienie, czynność (cykl miesięczny). Omaciczne i przymaciczne. Pochwa – położenie,
topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie. Cewka moczowa żeńska - przebieg, topografia.
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Repetytorium tematyczne: JAMA BRZUSZNA, PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA,
NARZĄDY MOCZOWO-PŁCIOWE i DNO MIEDNICY

. ZALICZENIE
Wejściówki do ćwiczeń prosektoryjnych za okres odwołanych zajęć uczelnianych zostaną
automatycznie zaliczone. Tematyka wejściówek po wznowieniu zajęć będzie zgodna z powyższymi
modyfikacjami tematyki ćwiczeń.

