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1 CA VI TAS AB DO MI NO PE LVI NA. Ja ma brzusz -
no -mied nicz na. 

2 Ca vi tas ab do mi na lis. Ja ma brzusz na. 
3 Ca vi tas pe lvis. Ja ma mied ni cy.
4 SPA TIUM EXTRA PE RI TO NE ALE. Prze strzeń ze -

wną trzo trzew no wa. Prze strzeń łącz not kan ko wa
po za ja mą otrzew nej.

5 Spa tium re tro pe ri to ne ale. Prze strzeń za -
otrzew no wa. Prze strzeń ogra ni czo na tkan ką łącz -
ną po za otrzew ną. 

6 Spa tium re tro pu bi cum (Ca vum Ret zii).
Prze strzeń za ło no wa. (Ja ma Ret ziu sa). Prze strzeń
za spo je niem ło no wym do przo du od pę che rza
mo czo we go. C

7 Spa tium re tro in gu ina le. Prze strzeń za pa chwi -
no wa. Prze strzeń w tkan ce łącz nej mied ni cy mniej -
szej pod otrzew ną.

8 CA VI TAS PE RI TO NE ALIS. Ja ma otrzew no wa.
Prze strzeń ob ję ta przez otrzew ną. 

9 PE RI TO NEUM. Otrzew na. 
10 Tu ni ca se ro sa. Bło na su ro wi cza. Zbu do wa na

z ko mó rek na błon ka su ro wi cze go (me so the lium)
i je go bło ny pod staw nej. 

11 Te la sub se ro sa. Tkan ka pod su ro wi cza. Prze su -
wal na war stwa łącz not kan ko wa, za wie ra na czy -
nia, le ży pod bło ną su ro wi czą. 

12 Pe ri to neum pa rie ta le. Otrzew na ścien na.
Otrzew na wy ście ła ją ca ścia nę ja my brzusz nej.

13 Pe ri to neum vi sce ra le. Otrzew na trzew na.
Otrzew na po kry wa ją ca trze wia ja my brzusz nej. A

14 Me sen te rium. Krez ka. Grzbie to wy fałd otrzew no -
wy za wie ra ją cy na czy nia i ner wy, za bez pie cza na czy -
nia za opa tru ją ce je li to cien kie przed skrę ce niem. D

15 Ra dix me sen te rii. Ko rzeń krez ki. Przy czep krez -
ki do tyl nej ścia ny ja my brzusz nej, cią gnie się od
dru gie go krę gu lę dź wio we go do pra we go do łu
bio dro we go. A

16 Me so co lon. Krez ka okręż ni cy. Fałd otrzew nej,
w któ rym prze bie ga ją na czy nia krwio no śne i ner -
wy, umo co wu ją cy i od ży wia ją cy okręż ni cę. 

17 Me so co lon trans ver sum. Krez ka okręż ni cy po -
przecz nej. Fałd otrzew nej przy cze pia ją cy się do okręż -
ni cy po przecz nej. Roz po czy na się do przo du od gło -
wy trzust ki, bie gnie wzdłuż dol ne go brze gu trzo nu
trzust ki. Łą czy się z blasz ką tyl ną sie ci więk szej. A B D

18 [Me so co lon ascen dens]. [Krez ka okręż ni cy
wstę pu ją cej]. Fałd otrzew nej przy cze pia ją cy się do
okręż ni cy wstę pu ją cej. W czwar tym mie sią cu ży cia
pło do we go zra sta się z otrzew ną ścien ną tyl nej
ścia ny ja my brzusz nej. 

19 [Me so co lon de scen dens]. [Krez ka okręż ni cy
zstę pu ją cej]. Fałd otrzew nej przy cze pia ją cy się do
okręż ni cy zstę pu ją cej. W czwar tym mie sią cu ży cia
pło do we go zwy kle zra sta się z otrzew ną ścien ną
tyl nej ścia ny ja my brzusz nej.

20 Me so co lon sig mo ideum. Krez ka okręż ni cy eso -
wa tej. Fałd otrzew nej przy cze pio ny do okręż ni cy
eso wa tej. D

21 Me so ap pen dix. Krez ka (kre zecz ka) wy rost ka ro -
bacz ko we go. Fałd otrzew nej przy cze pio ny do wy -
rost ka ro bacz ko we go. D

22 Omen tum mi nus. Sieć mniej sza. War stwa
otrzew nej roz pię ta w prze wa ża ją cej czę ści mię dzy
żo łąd kiem a wą tro bą. Moż na ją po dzie lić na 5 ni -
żej wy mie nio nych czę ści:

23 Li ga men tum he pa to ph re ni cum. Wię za dło
wą tro bo wo -prze po no we. Część sie ci mniej szej
mię dzy pra wym pła tem wą tro by a prze po ną. A

24 Li ga men tum he pa to eso pha geum. Wię za dło
wą tro bo wo -prze ły ko we. Moż li we po łą cze nie mię -
dzy wro ta mi wą tro by a czę ścią prze ły ku w po bli żu
żo łąd ka. D

25 Li ga men tum he pa to ga stri cum. Wię za dło wą -
tro bo wo -żo łąd ko we. Część sie ci mniej szej roz pię ta
mię dzy wą tro bą a krzy wi zną mniej szą żo łąd ka. D

26 Li ga men tum he pa to du ode na le. Wię za dło
wą tro bo wo -dwu nast ni cze. Część sie ci mniej szej
roz pię ta mię dzy wą tro bą a dwu nast ni cą. Bie gnie
w niej prze wód żół cio wy wspól ny, ży ła wrot na
i tęt ni ca wą tro bo wa wła ści wa. D

27 [Li ga men tum he pa to co li cum]. [Wię za dło wą -
tro bo wo -okręż ni cze]. Nie kie dy wy stę pu ją ce prze -
dłu że nie wię za dła wą tro bo wo -dwu nast ni cze go
w pra wo do zgię cia wą tro bo we go okręż ni cy lub
okręż ni cy po przecz nej. D

28 Omen tum ma jus. Sieć więk sza. Roz cią ga się od
krzy wi zny więk szej żo łąd ka, zwi sa ku do ło wi, jak
far tuch nad pę tla mi je li to wy mi. Jest po łą czo na
z okręż ni cą po przecz ną i krez ką okręż ni cy po -
przecz nej. D

29 Li ga men tum ga stro ph re ni cum. Wię za dło żo -
łąd ko wo -prze po no we. Naj wy żej po ło żo na część
wię za dła prze po no wo -śle dzio no we go bie gną ca
do prze po ny. A D

30 Li ga men tum ga stro lie na le (ga stro sple ni -
cum). Wię za dło żo łąd ko wo -śle dzio no we. Część
sie ci więk szej, bie gnie od krzy wi zny więk szej żo -
łąd ka do wnę ki śle dzio ny. B D

31 [Pli ca pre sple ni ca]. [Fałd przed śle dzio no wy].
Nie sta ły wa chla rzo wa ty fałd łą czą cy wię za dło żo -
łąd ko wo -śle dzio no we i prze po no wo -okręż ni cze.
Mo że za wie rać ga łę zie tęt ni cy śle dzio no wej lub
żo łąd ko wo -sie cio wej le wej.

32 [Li ga men tum ga stro co li cum]. [Wię za dło żo -
łąd ko wo -okręż ni cze]. Część sie ci więk szej mię dzy
krzy wi zną więk szą żo łąd ka a ta śmą sie cio wą
okręż ni cy po przecz nej. D

33 Li ga men tum phre ni co sple ni cum (phre ni co -
lie na le). Wię za dło prze po no wo -śle dzio no we. Fałd
otrzew nej bie gną cy od prze po ny do śle dzio ny. D

34 Li ga men tum sple no re na le (lie no re na le).
Wię za dło śle dzio no wo -ner ko we. Fałd otrzew nej
bie gną cy mię dzy śle dzio ną a ner ką. Za wie ra na czy -
nia bie gną ce do wnę ki śle dzio ny. B

35 Li ga men tum pan cre ati co sple ni cum. Wię za -
dło trzust ko wo -śle dzio no we. Fałd otrzew nej bie -
gną cy mię dzy trzust ką a śle dzio ną. B

Ja ma brzusz no -mied nicz na210

Dauber 003-227cyjan:Fenesis-Cz-I.qxd 2010-06-30 10:07 Strona 210



9

211Ja ma brzusz no -mied nicz na

36 Li ga men tum pan cre ati co co li cum. Wię za dło
trzust ko wo -okręż ni cze. Fałd otrzew nej bie gną cy
mię dzy trzust ką a okręż ni cą w są siedz twie zgię cia
śle dzio no we go okręż ni cy. B

37 Li ga men tum sple no co li cum. Wię za dło śle dzio -
no wo -okręż ni cze. Fałd otrzew nej bie gną cy mię dzy
śle dzio ną a zgię ciem śle dzio no wym okręż ni cy. B

38 Li ga men tum phre ni co co li cum. Wię za dło
prze po no wo -okręż ni cze. Fałd otrzew nej mię dzy
zgię ciem śle dzio no wym okręż ni cy a prze po ną. Je -
go przy czep do bie gu na dol ne go śle dzio ny po wo -
du je po wsta nie głę bo kiej szcze li ny utwo rzo nej
przez przy czep wię za dła prze po no wo -okręż ni cze -
go, w któ rej spo czy wa na rząd. B D

6

36

17

30

35

34

37
38

212.2

15

212.5

29

212.4

17

12

13

23

212.6

25

26

27 17

33

14

21

32

20

28

212.3 29 30

38

A Tyl na ścia na brzu cha

B Płyt kie za głę bie nie dla śle dzio ny,
szcze li na utwo rzo na przez 
struk tu ry pod trzy mu ją ce śle dzio nę

C Pę cherz mo czo wy, wi dok od
stro ny bocz nej 

D Ja ma brzusz na, żo łą dek, je li to
cien kie i okręż ni ca eso wa ta
usu nię te 
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1 Li ga men ta he pa tis. Wię za dła wą tro by. Wię za dła
te róż nią się od wię za deł ukła du mię śnio wo -szkie -
le to we go.

2 Li ga men tum co ro na rium he pa tis. Wię za dło
wień co we wą tro by. Fałd otrzew nej ścien nej, bie -
gnie od prze po ny, prze cho dząc w otrzew ną trzew -
ną wą tro by na brze gu po la na gie go wą tro by. Patrz
s. 211 A

3 Li ga men tum fal ci for me he pa tis. Wię za dło sier -
po wa te wą tro by. Fałd otrzew nej, bie gnie w li nii
po środ ko wej mię dzy ścia ną przed nią ja my brzusz -
nej a wą tro bą. Patrz s. 211 D

4 Li ga men tum trian gu la re de xtrum. Wię za dło
trój kąt ne pra we. Wspól ny brzeg wię za deł: wą tro -
bo wo -prze po no we go i wą tro bo wo -ner ko we go.
Patrz s. 211 A

5 Li ga men tum trian gu la re si ni strum. Wię za dło
trój kąt ne le we. Wol ny brzeg wię za dła wień co we -
go wą tro by od stro ny le wej. Patrz s. 211 A

6 Li ga men tum he pa to re na le. Wię za dło wą tro bo -
wo -ner ko we. Fałd otrzew nej, bie gnie mię dzy pra -
wym pła tem wą tro by a ner ką. Patrz s. 211 A

7 Re ces sus, fos sae et pli cae. Za chył ki, do ły i fał dy. 
8 Bur sa omen ta lis. Tor ba sie cio wa. Naj więk szy za -

chy łek ja my otrzew nej po ło żo ny do ty łu od żo łąd -
ka i sie ci mniej szej. A

9 Fo ra men epi plo icum (omen ta le). Otwór sie cio -
wy. Wej ście do przed sion ka tor by sie cio wej ku ty -
ło wi od wię za dła wą tro bo wo -dwu nast ni cze go. A

10 Ve sti bu lum bur sae omen ta lis. Przed sio nek tor by
sie cio wej. Część tor by sie cio wej le żą ca po ni żej
pła ta ogo nia ste go wą tro by, do przo du od ży ły
głów nej dol nej, je go przej ście w tor bę sie cio wą
jest za wę żo ne od ty łu przez fałd żo łąd ko wo -
-trzust ko wy. A

11 Re ces sus su pe rior bur sae omen ta lis. Za chy łek
gór ny tor by sie cio wej. Wy pust ka tor by sie cio wej
bie gną ca ku gó rze od przed sion ka tor by sie cio wej
mię dzy ży łą głów ną dol ną a prze ły kiem. A

12 Re ces sus in fe rior bur sae omen ta lis. Za chy łek
dol ny tor by sie cio wej. Za chy łek tor by sie cio wej
mię dzy żo łąd kiem a okręż ni cą po przecz ną. A

13 Re ces sus lie na lis (sple ni cus) bur sae omen ta -
lis. Za chy łek śle dzio no wy tor by sie cio wej. Za chy łek
tor by sie cio wej po ło żo ny naj bar dziej na le wo mię -
dzy wię za dła mi żo łąd ko wo -śle dzio no wym i śle -
dzio no wo -ner ko wym. A

14 Pli ca ga stro pan cre ati ca. Fałd żo łąd ko wo -trzust -
ko wy. Fałd na tyl nej ścia nie tor by sie cio wej za wie -
ra ją cy tęt ni cę żo łąd ko wą le wą. A

15 Pli ca he pa to pan cre ati ca. Fałd wą tro bo wo -
-trzust ko wy. Fałd na tyl nej ścia nie tor by sie cio wej
za wie ra ją cy tęt ni cę wą tro bo wą wspól ną. A

16 Pli ca du ode na lis su pe rior; Pli ca du ode no je -
ju na lis. Fałd dwu nast ni czy gór ny; Fałd dwu nast ni -
czo -czczy. Fałd otrzew nej na le wo od zgię cia dwu -
nast ni czo -czcze go ku przo do wi od za chył ku
dwu nast ni cze go gór ne go; prze bie ga w nim ży ła
krez ko wa dol na. B

17 Re ces sus du ode na lis su pe rior. Za chy łek dwu -
nast ni czy gór ny. Za chy łek otrzew nej le żą cy do ty łu
od fał du dwu nast ni cze go gór ne go. B

18 Pli ca du ode na lis in fe rior; Pli ca du ode no me -
so co li ca. Fałd dwu nast ni czy dol ny; Fałd dwu nast -
ni czo -krez ko wy. Fałd otrzew nej le żą cy po ni żej za -
gię cia dwu nast ni czo -czcze go. B

19 Re ces sus du ode na lis in fe rior. Za chy łek dwu -
nast ni czy dol ny. Za chy łek otrzew nej le żą cy do ty łu
od fał du dwu nast ni cze go dol ne go. B

20 [Pli ca pa ra du ode na lis]. [Fałd przy dwu nast ni -
czy]. Fałd otrzew nej po ło żo ny na le wo od dwu -
nast ni cy. B

21 [Re ces sus pa ra du ode na lis]. [Za chy łek przy -
dwu nast ni czy]. Za chy łek otrzew nej, do ty łu od fał -
du przy dwu nast ni cze go, otwie ra ją cy się ku stro nie
pra wej. B

22 [Re ces sus re tro du ode na lis]. [Za chy łek za dwu -
nast ni czy]. Za chy łek otrzew nej mię dzy aor tą i dwu -
nast ni cą, otwie ra ją cy się ku stro nie le wej. B

23 Re ces sus in ter sig mo ideus. Za chy łek mię dzy -
eso wa ty. Za chy łek otrzew nej le żą cy po stro nie le -
wej w ką cie na sa dy krez ki okręż ni cy eso wa tej.
Moż na w nim pal pa cyj nie wy czuć mo czo wód. C

24 Re ces sus ile oce ca lis su pe rior. Za chy łek kręt ni -
czo -kąt ni czy gór ny. Za chy łek otrzew nej po wy żej
uj ścia je li ta krę te go do je li ta śle pe go (kąt ni cy). C

25 Pli ca ce ca lis va scu la ris. Fałd kąt ni czy na czy nio -
wy. Fałd otrzew nej ku przo do wi od za chył ku kręt -
ni czo -kąt ni cze go gór ne go, w któ rym bie gnie ga łąź
tęt ni cy kręt ni czo -okręż ni czej. C

26 Re ces sus ile oce ca lis in fe rior. Za chy łek kręt ni -
czo -kąt ni czy dol ny. Za chy łek otrzew nej po ni żej uj -
ścia je li ta krę te go do je li ta śle pe go (kąt ni cy). C

27 Pli ca ile oce ca lis. Fałd kręt ni czo -kąt ni czy. Fałd
otrzew nej po ło żo ny do przo du od za chył ku kręt ni -
czo -kąt ni cze go dol ne go; ku do ło wi do cho dzi do
wy rost ka ro bacz ko we go. C

28 Re ces sus re tro ce ca lis. Za chy łek za kąt ni czy. Za -
chy łek otrzew nej zwy kle wy stę pu ją cy po stro nie
pra wej za je li tem śle pym (kąt ni cą) lub okręż ni cą
wstę pu ją cą. C

29 Pli cae ce ca les. Fał dy kąt ni cze. Fał dy otrzew nej
na po wierzch ni bocz nej je li ta śle pe go od po wia da -
ją ce fał dom pół księ ży co wa tym okręż ni cy. C

30 Sul ci pa ra co li ci. Bruz dy przy okręż ni cze. Nie sta le
wy stę pu ją ce za chył ki otrzew nej, wzdłuż ob wo du
bocz ne go okręż ni cy zstę pu ją cej. C

31 Re ces sus sub ph re ni cus. Za chy łek pod prze po -
no wy. Kie szeń otrzew nej mię dzy prze po ną a wą -
tro bą. Po dzie lo na przez wię za dło sier po wa te,
ogra ni czo na od ty łu i gó ry przez wię za dło wień co -
we wą tro by. D

32 Re ces sus sub he pa ti cus. Za chy łek pod wą tro bo -
wy. Prze strzeń mię dzy wą tro bą a okręż ni cą po -
przecz ną oraz mię dzy żo łąd kiem a sie cią mniej szą. D

33 Re ces sus he pa to re na lis. Za chy łek wą tro bo wo -
-ner ko wy. Część za chył ku pod wą tro bo we go, któ -
re go ogra ni cze nia two rzą ner ka i nad ner cze. D
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34 Tri go num cy sti co he pa ti cum. (Tri go num
Ca lo ti). Trój kąt pę che rzy ko wo -wą tro bo wy. (Trój -
kąt Ca lo ta). Trój kąt na oko li ca po ni żej dol ne go

(trzew ne go) brze gu wą tro by ogra ni czo na przez
tęt ni cę pę che rzy ko wą, prze wód wą tro bo wy
wspól ny i prze wód pę che rzy ko wy. E

34

18

19
22

21

20
16

17
8

13

11

10

12

9
14

23

30

26

28
29

27

2425

31
32

33

15

A Tyl na ścia na tor by sie cio wej i struk tu ry
ota cza ją ce

B Tyl na część ja my brzusz nej, zgię cie
dwu nast ni czo -czcze

E Trój kąt pę che rzy ko wo -wą tro bo wy

D Za chy łek wą tro bo wo -
-ner ko wy, za chy łek
pod prze po no wy
i pod wą tro bo wy

C Wi dok mied ni cy
mniej szej od gó ry
(u ko bie ty)
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1 Pli ca umbi li ca lis me dia na. Fałd pęp ko wy po -
środ ko wy. Prze bie ga od wierz choł ka pę che rza mo -
czo we go do pęp ka; za wie ra po zo sta łość mo czow -
ni ka. A B

2 Fos sa su pra ve si ca lis. Dół nad pę che rzo wy. Płyt -
kie za głę bie nie otrzew nej do przo du od pę che rza
mo czo we go mię dzy fał dem pęp ko wym po środ ko -
wym a fał dem pęp ko wym przy środ ko wym. B

3 Pli ca umbi li ca lis me dia lis. Fałd pęp ko wy przy -
środ ko wy. Fałd od po wia da ją cy za ro śnię tej tęt ni cy
pęp ko wej. Usy tu owa ny na przed niej ścia nie ja my
brzusz nej mię dzy fał dem pęp ko wym po środ ko -
wym (za ro śnię ty mo czow nik) a fał dem pęp ko wym
bocz nym (tęt ni ca na brzusz na dol na). A B

4 Fos sa in gu ina lis me dia lis. Dół pa chwi no wy
przy środ ko wy. Za głę bie nie mię dzy fał dem pęp ko -
wym przy środ ko wym a bocz nym, le żą ce na prze -
ciw pier ście nia pa chwi no we go po wierz chow ne go.
B

5 Tri go num in gu ina le. Trój kąt pa chwi no wy. Trój -
kąt na oko li ca ogra ni czo na bocz nym brze giem
mię śnia pro ste go brzu cha, wię za dłem pa chwi no -
wym i fał dem pęp ko wym bocz nym (tęt ni cą na -
brzusz ną dol ną). B

6 Pli ca umbi li ca lis la te ra lis; Pli ca epi ga stri ca.
Fałd pęp ko wy bocz ny; Fałd na brzusz ny. Fałd
otrzew nej spo wo do wa ny prze bie giem tęt ni cy na -
brzusz nej dol nej. A B

7 Fos sa in gu ina lis la te ra lis. Dół pa chwi no wy
bocz ny. Za głę bie nie le żą ce bocz nie od fał du pęp -
ko we go bocz ne go; od po wia da pier ście nio wi pa -
chwi no we mu głę bo kie mu. B

8 Pe ri to neum uro ge ni ta le. Otrzew na mo czo wo -
-płcio wa. Po kry wa na rzą dy ukła du mo czo wo -
-płcio we go. 

9 Fos sa pa ra ve si ca lis. Dół przy pę che rzo wy. Za głę -
bie nie wzdłuż pę che rza mo czo we go ogra ni czo ne
od stro ny bocz nej przez na sie nio wód. B

10 Pli ca ve si ca lis trans ver sa. Fałd pę che rzo wy po -
przecz ny. Fałd otrzew nej bie gną cy po przecz nie na
po wierzch ni mier nie wy peł nio ne go pę che rza mo -
czo we go; ule ga za tar ciu przy znacz nym wy peł nie -
niu pę che rza mo czo we go. B

11 Exca va tio ve si co ute ri na. Za głę bie nie pę che rzo -
wo -ma cicz ne. Za chy łek otrzew nej mię dzy ma ci cą
a pę che rzem mo czo wym. A

12 Li ga men tum la tum ute ri. Wię za dło sze ro kie
ma ci cy. Usy tu owa na od przo du pły ta z tkan ki łącz -
nej po kry ta otrzew ną, bie gnie od bocz nej po -
wierzch ni ma ci cy do ścia ny bocz nej mied ni cy.
Dzie li ono mied ni cę u ko bie ty na dwie prze strze -
nie: za głę bie nie pę che rzo wo -ma cicz ne i za głę bie -
nie od byt ni czo -ma cicz ne. A

13 Me so me trium. Krez ka ma ci cy. Pod sta wo wa część
wię za dła sze ro kie go ma ci cy. Jest to struk tu ra pod -
po ro wa utwo rzo na z tkan ki łącz nej przy ma ci cza. A

14 Me so sal pinx. Krez ka ja jo wo du. Gór na część wię -
za dła sze ro kie go ma ci cy za wie ra ją ca tkan kę łącz -
ną; fałd otrzew nej. A

15 Me so va rium. Krez ka jaj ni ka. Fałd wię za dła sze ro -
kie go ma ci cy skie ro wa ny ku ty ło wi. A

16 Tri go num pa rie tis la te ra lis pe lvis. Trój kąt
ścia ny bocz nej mied ni cy. Oko li ca na ścia nie mied -
ni cy mniej szej mię dzy wię za dłem ob łym ma ci cy,
tęt ni cą bio dro wą ze wnętrz ną a wię za dłem wie sza -
dło wym jaj ni ka. Do stęp do lo ży łącz not kan ko wej
ze wną trzo trzew no wej mied ni cy. A

17 Fos sa ova ri ca. Dół jaj ni ko wy. Za głę bie nie na
ścia nie mied ni cy, w któ rym znaj du je się jaj nik po -
ło żo ny w miej scu odej ścia tęt ni cy bio dro wej ze -
wnętrz nej i we wnętrz nej. 

18 Pli ca rec to uterina. Fałd od byt ni czo -ma cicz ny.
Fałd otrzew nej po stro nie pra wej i le wej od za głę -
bie nia od byt ni czo -ma cicz ne go. Utwo rzo ny jest
z tkan ki łącz nej i ko mó rek mię śni gład kich łą czą -
cych war stwę po dłuż ną bło ny mię śnio wej od byt ni -
cy z ma ci cą. A

19 Exca va tio rec to uteri na. (Ca vum Do ugla si). Za -
głę bie nie od byt ni czo -ma cicz ne. (Ja ma Do ugla sa).
Naj ni żej ku do ło wi się ga ją ce za głę bie nie ja my
brzusz nej u ko bie ty, po ło żo ne mię dzy ma ci cą
a od byt ni cą. Ja ma otrzew nej jest ła two do stęp na
z ze wnątrz przez punk cję z do stę pu przez skle pie -
nie tyl ne po chwy. A

20 Exca va tio rec to ve si ca lis. Za głę bie nie od byt ni -
czo -pę che rzo we. Naj niż szy punkt ja my otrzew no -
wej u męż czy zny, umiej sco wio ny po mię dzy od byt -
ni cą a pę che rzem mo czo wym.

21 Fos sa pa ra rec ta lis. Dół oko ło od byt ni czy. Płyt kie
za głę bie nie (za to ka) wzdłuż ścia ny bocz nej od byt -
ni cy. A

Ja ma brzusz no -mied nicz na214
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A Wi dok od gó ry mied ni cy mniej szej (u ko bie ty)

B Ścia na przed nia ja my brzusz nej, wi dok od ty łu
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1 Fos sa ischio rec ta lis. Dół kul szo wo -od byt ni czy.
Kli no wa te go kształ tu prze strzeń otwar ta od ty łu,
za war ta mię dzy po wię zią dol ną prze po ny mied ni -
cy a po wię zią za sło no wą. A

2 Cor pus adi po sum fos sae ischio rec ta lis. Cia ło
tłusz czo we do łu kul szo wo -od byt ni cze go. Po dusz -
ka tłusz czo wa w do le kul szo wo -od byt ni czym. A

3 Ca na lis pu den da lis. (Ca na lis Al coc ki). Ka nał
sro mo wy. (Ka nał Al coc ka). Roz dwo je nie po wię zi za -
sło no wej na bocz nej ścia nie do łu kul szo wo -od byt -
ni cze go dla przej ścia na czyń i ner wu sro mo we go. A

4 Fa scia pe lvis. Po więź mied ni cy. Prze dłu że nie po -
wię zi po przecz nej do mied ni cy. Dzie li się na blasz -
kę trzew ną po wle ka ją cą trze wia mied ni cy i blasz kę
ścien ną po wle ka ją cą ścia ny mied ni cy. 

5 Fa scia pe lvis vi sce ra lis. Po więź trzew na mied ni -
cy. Część po wię zi mied ni cy po wle ka ją ca trze wia
mied ni cy. Jest szcze gól nie po gru bia ła wo kół pę -
che rza mo czo we go i bań ki od byt ni cy. A

6 Po więź wła sna na rzą du.
7 Fa scia rec to pro sta ti ca. Sep tum rec to ve si ca le.

Po więź od byt ni czo -ster czo wa. Prze gro da od byt ni -
czo -pę che rzo wa. Za gęsz cze nie (zgru bie nie) po wię -
zi trzew nej u męż czy zny, two rzą ce prze gro dę od -
dzie la ją cą od byt ni cę i gru czoł kro ko wy od pę che rza
mo czo we go. Za wie ra ko mór ki mię śni gład kich
i roz cią ga się mię dzy za głę bie niem od byt ni czo -pę -
che rzo wym a środ kiem ścię gni stym kro cza. B 

8 Fa scia rec to va gi na le; Sep tum rec to va gi na le.
Po więź od byt ni czo -po chwo wa. Prze gro da od byt -
ni czo -po chwo wa; Za gęsz cze nie w ob rę bie po wię -
zi trzew nej u ko bie ty, two rzą ce prze gro dę od dzie -
la ją cą od byt ni cę od po chwy. Za wie ra ko mór ki
mię śni gład kich i roz cią ga się mię dzy za głę bie niem
od byt ni czo -ma cicz nym a środ kiem ścię gni stym
kro cza. 

9 Fa scia extra pe ri to ne alis. Po więź po za otrzew -
no wa. Tkan ka łącz na le żą ca po za otrzew no wo,
two rzą ca nie za leż ne struk tu ry lub po kry wa ją ca na -
rzą dy. Mo że być po łą czo na z włók na mi mię śnio -
wy mi po przez na mię sną. Za wie ra na czy nia i ner -
wy. W mied ni cy prze ni ka ją ją ko mór ki mię śni
gład kich.

10 Li ga men tum extra pe ri to ne ale. Wię za dło ze -
wną trzo trzew no we. Pa smo wa ta struk tu ra utwo -
rzo na przez tkan kę łącz ną ze wną trzo trzew no wą,
np. wię za dło ob łe ma ci cy.

11 Fa scia pe lvis pa rie ta lis; Fas cia en do pe lvi na.
Po więź ścien na mied ni cy; Po więź we wnątrz mied -
nicz na. Część po wię zi mied ni cy po wle ka ją ca ścia -
nę mied ni cy mniej szej. Po kry wa mię śnie: dźwi gacz
od by tu, gu zicz ny, grusz ko wa ty i od przo du po -
przecz ny głę bo ki kro cza. A

12 Po więź wła sna na rzą du. Tu: po więź po kry wa ją -
ca mię śnie mied ni cy.

13 Fa scia ob tu ra to ria. Po więź za sło no wa. Bar dzo
moc na część po wię zi ścien nej mied ni cy, po kry wa -
ją ca po wierzch nię za sła nia cza we wnętrz ne go. A C

14 Ar cus ten di neus fa sciae pe lvis. Łuk ścię gni sty po -
wię zi mied nicz nej. Ścię gni ste wzmoc nie nie po wię -

zi mied nicz nej bie gną ce łu ko wa to od spo je nia ło -
no we go do mię śnia dźwi ga cza od by tu, któ re prze -
dłu ża się ku ty ło wi do kol ca kul szo we go. Na wy so -
ko ści łu ku ścię gni ste go po wię zi mied nicz nej
na czy nia krwio no śne i ner wy za opa tru ją ce trze wia
bie gną z bocz nej ścia ny mied ni cy, tkan ka łącz na
zaś zra sta się szcze gól nie moc no ze ścia ną mied ni -
cy. Two rzy on wię za dło ło no wo -ster czo we i ło no -
wo -pę che rzo we. C

15 Fa scia mu scu li pi ri for mis. Po więź mię śnia grusz -
ko wa te go. Po więź po kry wa ją ca mię sień grusz ko -
wa ty. Przy cze pia się do ko ści krzy żo wej w są siedz -
twie otwo rów krzy żo wych przed nich i jest
po łą czo na z po chew ka mi ota cza ją cy mi ner wy
krzy żo we. Stąd sta no wi prze dłu że nie za otrzew no -
wej tkan ki łącz nej w oko li cy po ślad ko wej. C

16 Fa scia dia ph rag ma tis pe lvis su pe rior. Po więź
gór na prze po ny mied nicz nej. Po kry wa po wierzch -
nię mię śnia dźwi ga cza od by tu i mię śnia gu zicz ne -
go zwró co ną do mied ni cy. A C

17 Li ga men tum pu bo ve si ca le. Li ga men tum pu bo pro -
sta ti cum me dia le. Wię za dło ło no wo -pę che rzo we.
Wię za dło ło no wo -ster czo we przy środ ko we. Po gru -
bia ła część po wię zi mię dzy przed nią po wierzch nią
ster cza, pę che rzem mo czo wym a spo je niem ło no -
wym. Zwy kle za wie ra ko mór ki mię śni gład kich. 

18 Li ga men tum pu bo ve si ca le me dia le. Wię za dło ło -
no wo -pę che rzo we przy środ ko we. Po gru bia ła
część po wię zi u ko bie ty, któ ra bie gnie do przo du
i przy środ ko wo mię dzy pę che rzem mo czo wym
a spo je niem ło no wym.

19 Mu scu lus pu bo ve si ca lis. Mię sień ło no wo -pę che -
rzo wy. Wię za dło ło no wo -pę che rzo we mo że być
pra wie w ca ło ści zbu do wa ne z ko mó rek mię śni
gład kich. B

20 Li ga men tum pu bo pro sta ti cum. Li ga men tum pu -
bo pro sta ti cum la te ra le. Wię za dło ło no wo -ster czo -
we. Wię za dło ło no wo -ster czo we bocz ne. Po gru -
bia ła część po wię zi bie gną ca bocz nie od spo je nia
ło no we go mię dzy ster czem, pę che rzem mo czo -
wym a ścia ną mied ni cy. Część łu ku ścię gni ste go
po wię zi mied ni cy. B

21 Li ga men tum pu bo ve si ca le la te ra le. Wię za dło ło no -
wo -pę che rzo we bocz ne. Po gru bia ła część po wię zi
u ko bie ty bie gną ca bocz nie od spo je nia ło no we go
mię dzy pę che rzem mo czo wym a ścia ną mied ni cy.
Część łu ku ścię gni ste go po wię zi mied ni cy.

22 Li ga men tum la te ra le ve si cae uri na riae. Wię za dło
bocz ne pę che rza mo czo we go. Bocz na zgru bia ła
część po wię zi po mię dzy pod staw ną czę ścią pę che -
rza mo czo we go a ścia ną mied ni cy.

23 Mu scu lus rec to ve si ca lis. Mię sień od byt ni czo -pę -
che rzo wy. Ko mór ki mię śni gład kich od cho dzą ce
od war stwy po dłuż nej od byt ni cy prze cho dzą na
bocz ną po wierzch nię dna pę che rza, zwy kle w wię -
za dle bocz nym pę che rza.

24 Fa scia pre sa cra lis. Po więź przed krzy żo wa. Prze -
strzeń do przo du od ko ści krzy żo wej po mię dzy po -
wię zią trzew ną mied ni cy a tyl ną ścia ną od byt ni cy
i po wię zią gór ną prze po ny mied ni cy. Za wie ra splot
krzy żo wy. B 

Ja ma brzusz no -mied nicz na216
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25 Fa scia rec to sa cra lis. Po więź od byt ni czo -krzy żo -
wa. Po łą cze nie po wię zi bań ki od byt ni cy i ko ści
krzy żo wej. B

26 Fa scia dia ph rag ma tis pe lvis in fe rior. Po więź dol -
na prze po ny mied nicz nej. Po kry wa dol ną po wierzch -
nię mię śnia dźwi ga cza od by tu i mię śnia gu zicz ne go. A
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A Prze krój czo ło wy
mied ni cy mniej szej

B Wię za dła pę che rza 
mo czo we go, od byt ni cy
i kro cza

C Po więź po kry wa ją ca ścia nę mied ni cy mniej szej
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1 Dia ph rag ma pe lvis. Prze po na mied ni cy. Dno
mied ni cy. Lej ko wa te go kształ tu pły ta mię śnio wa
utwo rzo na przez mię sień dźwi gacz od by tu i mię -
sień gu zicz ny, po kry ta od gó ry i od do łu po wię zią
gór ną i dol ną prze po ny mied ni cy. Wy żej wy mie -
nio na pły ta mię śnio wa two rzy dno mied ni cy z wy -
jąt kiem trój kąt ne go roz wo ru w przed niej czę ści.
A B

2 Mu scu lus le va tor ani. Mię sień dźwi gacz od by -
tu. Głów ny mię sień prze po ny mied ni cy. Po cho dzi
z bło ny mię śnio wej brzu cha, za wie ra rów nież ko -
mór ki mię śni gład kich. Un.: Splot krzy żo wy, ner wy
krzy żo we od dru gie go do pią te go. Skła da się z ni -
żej wy mie nio nych czę ści. A B

3 Mu scu lus pu bo coc cy geus. Mię sień ło no wo -gu -
zicz ny. Pp.: Kość ło no wa w są siedz twie spo je nia
ło no we go, łuk ścię gni sty mię śnia dźwi ga cza od by -
tu. Pk.: Śro dek ścię gni sty kro cza, od byt, wię za dło
od by to wo -gu zicz ne, kość gu zicz na. A B

4 Mu scu lus pu bo pe ri ne alis. Mię sień ło no wo -kro czo -
wy. Pa smo włó kien i ko mó rek mię śnio wych, bie -
gnie mię dzy ko ścią ło no wą a środ kiem ścię gni stym
kro cza.

5 Mu scu lus pu bo pro sta ti cus; Mu scu lus le va tor pro -
sta tae. Mię sień ło no wo -ster czo wy; Mię sień dźwi -
gacz ster cza. Pa smo włó kien i ko mó rek mię śnio -
wych, bie gnie do ster cza w wię za dle
ło no wo -pę che rzo wym. A

6 Mu scu lus pu bo va gi na lis. Mię sień ło no wo -po -
chwo wy. Pa smo włó kien i ko mó rek mię śnio wych,
bie gnie do ścia ny po chwy. A

7 Mu scu lus pu bo ana lis. Mię sień ło no wo -od by to wy.
Pa smo włó kien i ko mó rek mię śnio wych, bie gnie
do mię śnia zwie ra cza od by tu.

8 Mu scu lus pu bo rec ta lis. Mię sień ło no wo -od byt -
ni czy. Pa smo włó kien mię śnio wych, bie gnie do ty -
łu od zgię cia kro czo we go, gdzie łą czy się z włók -
na mi bie gną cy mi ze stro ny prze ciw nej. A B

9 Mu scu lus ilio coc cy geus. Mię sień bio dro wo -gu -
zicz ny. Pa smo włó kien mię śnio wych, któ re prze -
waż nie prze cho dzi od łu ku ścię gni ste go mię śnia
dźwi ga cza od by tu do wię za dła od by to wo -gu zicz -
ne go i brze gu bocz ne go ko ści gu zicz nej. A

10 Ar cus ten di neus mu scu li le va to ris ani. Łuk ścię -
gni sty mię śnia dźwi ga cza od by tu. Łuk ścię gni sty
róż nej gru bo ści, utwo rzo ny przez po więź za sło no -
wą, od nie go roz po czy na się mię sień dźwi gacz od -
by tu. A B

11 Hia tus uro ge ni ta lis. Roz wór mo czo wo -płcio wy.
Uj ście w prze po nie mied ni cy dla przej ścia cew ki
mo czo wej lub cew ki mo czo wej i po chwy. A

12 Mu scu lus ischio coc cy geus; Mu scu lus coc cy -
geus. Mię sień kul szo wo -gu zicz ny; Mię sień gu zicz -
ny. Je go włók na bie gną wa chla rzo wa to od kol ca
kul szo we go do brze gu bocz ne go ko ści krzy żo wej
i gu zicz nej, zra sta ją się z wię za dłem krzy żo wo -kol -
co wym. A

13 Mu scu lus sphinc ter ani exter nus. Mię sień
zwie racz ze wnętrz ny od by tu. Mię sień po przecz nie

prąż ko wa ny zło żo ny z trzech ni żej wy mie nio nych
czę ści. Un.: Nerw sro mo wy. B

14 Pars sub cu ta nea. Część pod skór na. Włók na mię -
śnio we po wierz chow ne bie gną ce od przo du i ty łu
do skó ry od by tu. B

15 Pars su per fi cia lis. Część po wierz chow na. Włók -
na roz pię te mię dzy środ kiem ścię gni stym kro cza
a wię za dłem od by to wo -gu zicz nym. B

16 Pars pro fun da. Część głę bo ka. Część mię śnia
zwie ra cza ze wnętrz ne go od by tu o prze bie gu
okręż nym, cią gną ca się na dłu go ści 3–4 cm, ota cza
ka nał od by tu. B

17 Li ga men tum ano coc cy geum. Wię za dło od by -
to wo -gu zicz ne. Sil ne pa smo łącz not kan ko we, za -
wie ra ją ce włók na mię śnio we, bie gnie po mię dzy
od by tem a ko ścią gu zicz ną. Skła da się z ni żej wy -
mie nio nych czę ści. A

18 Ten do mu scu li pu bo coc cy gei. Ścię gno mię śnia
ło no wo -gu zicz ne go. Część ścię gni sta mię śnia ło -
no wo -gu zicz ne go. A

19 Ra phe ilio coc cy gea. Szew bio dro wo -gu zicz ny.
Li nia na bocz nej po wierzch ni mię śnia, gdzie łą czy
się on z mię śniem ło no wo -gu zicz nym.

20 In ser tio mu scu li sphinc te ris ani su per fi cia lis
exter ni. Przy czep mię śnia zwie ra cza ze wnętrz ne -
go po wierz chow ne go od by tu.
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A Dno mied ni cy, wi dok
od gó ry

B Prze krój mied ni cy mniej szej
w płasz czyź nie czo ło wej
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