
UCHO

Auris



Ucho jest narządem zarówno słuchu jak i równowagi. Odpowiada za

percepcję bodźców słuchowych oraz zabezpiecza orientację przestrzen-

ną człowieka i utrzymanie pionowej postawy ciała. Do ucha zaliczamy:
1.Ucho zewnętrzne -

a.małżowina uszna [auricula] 

b.przewód słuchowy zewnętrzny [meatus acusticus externus] 

2.Ucho środkowe -

a.jama bębęnkowa [cavum tympani] 

b.jama sutkowa i komórki sutkowe [antrum et cellulae mastoideae] 

c.trąbka słuchowa Eustachiusza [tuba auditiva Eustachii]

3.Ucho wewnętrzne -

a.błędnik kostny [labyrinthus osseus]: 

- przedsionek [vestibulum labirynthi]

- 3 kanały półkoliste [canales semicirculares ossei] 

- ślimak [cochlea] 

b.błędnik błoniasty [labyrinthus membranaceus]:

- trzy przewody półkoliste [ductus semicirculares anterior,posterior et lateralis]

- łagiewka (utriculus] 

- woreczek [sacculus] 

- przewód łączący [ductus reuniens Henseni] 

- przewód ślimakowy [ductus cochlearis] 

- przewód łagiewkowo-woreczkowy [ductus utriculo-saccularis] 

- przewod śródchłonkowy [ductus endolymphaticus] 

- worek śródchłonki [saccus endolymphaticus] 
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Ucho zewnętrzne (opis do slajdu poprzedniego):

1. Małżowina uszna

2. Kolejno część chrzęstna i kostna przewodu słuchowego zewnętrznego

Ucho środkowe:

3. Jama bębenkowa

4. Wyrostek sutkowy k. skroniowej z jamą sutkową i kom. Sutkowymi

5. Trąbka słuchowa Eustachiusza

Ucho wewnętrzne:

6. Ślimak

7. Przedsionek z kanałami półkolistymi



Budowa małżowiny usznej:

1. Obrąbek

2. Dół łódkowaty

3. Guzek Darwina

4. Czółenko

5. Grobelka

6. Górna część muszli

7. Muszla

8. Przeciwskrawek/przeciwpłatek

9. Płatek małżowiny usznej

przyrośnięty do skóry twarzy

częściowo przyrośnięty

nie przyrośnięty do skóry twarzy

10. Wcięcie międzyskrawkowe

11. Skrawek

12. Otwór/przewód słuchowy  zewnętrzny

13. Odnoga obrąbka

14. Dolna odnoga grobelki

15. Dół trójkątny

16. Górna odnoga grobelki



U człowieka małzowina uszna zbudowana  jest  z: 

chrząstki sprężystej i pokryta jest skórą nieprzesuwalną  

względem podłoża. Zewnętrzne ograniczenie małżowiny usznej 

tworzy  obrąbek (łac. helix) przechodzący ku dołowi w płatek -

jedyną część małżowiny  nie posiadającą szkieletu chrzęstnego. 

Część przednia obrąbka zawija się w kierunku 

muszli małżowiny usznej (łac. concha auriculae), tworząc  odnogę 

obrąbka (łac. crus helicis)  ze zlokalizowanym na jej powierzchni 

przedniej kolcem obrąbka (łac. spina helicis).  Na brzegu obrąbka 

skierowanym do wnętrza małżowiny usznej może występować 

guzek  obrąbka (łac. tuberculum auriculae) zwany inaczej guzkiem 

Darwina. Jedną z odmian rozwojowych małżowiny usznej jest 

znajdujący się w części górnej, skierowany  ku tyłowi wierzchołek 

małżowiny usznej (łac. apex auriculae).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrz%C4%85stka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82atek_ma%C5%82%C5%BCowiny_usznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Guzek_Darwina


Znajdujące się w części centralnej małżowiny usznej zagłębienie 

to muszla (łac. concha). Tworzy ona wejście do przewodu słuchowego 

zewnętrznego. Dzieli się na większą część dolną, leżącą między 

odnogą obrąbka a skrawkiem tzw. jamę muszli (łac. cavum conchae)

i położoną powyżej, pomiędzy odnogą obrąbka a odnogą grobelki,

łódkę muszli (łac. cymba conchae).

Muszla ograniczona jest od tyłu grobelką (łac. antihelix),

rozdzielającą się ku górze na dwie odnogi grobelki

(łac. crura anthelicis), pomiędzy którymi znajduje się

dół trójkątny (łac. fossa triangularis).

Ku tyłowi od grobelki, równolegle do obrąbka, przebiega zagłębienie

– czółenko (łac. scapha).

W dolnej części grobelka graniczy z przeciwskrawkiem

(łac. antitragus), oddzielonym przez bruzdę tylną małżowiny usznej

(łac. sulcus auriculae posterior).





Przednie ograniczenie muszli stanowi skrawek 

(łac. tragus) zbudowany z chrzęstnej blaszki 

skrawka (łac. lamina tragi), przechodzącej 

przyśrodkowo w chrząstkę przewodu słuchowego 

zewnętrznego. 

Wcięcie międzyskrawkowe (łac. incisura intertragica) 

oddziela skrawek od przeciwskrawka. 

Bruzda przednia ucha (łac. incisura anterior 

auriculae)  oddziela skrawek od odnogi obrąbka.

Połączenie chrząstki małżowiny usznej i chrząstki 

przewodu słuchowego zewnętrznego nazywamy 

cieśnią chrząstki usznej (łac. isthmus cartilaginis 

auricularis).





Przyśrodkowa powierzchnia małżowiny usznej (zwrócona do łuski

Kości skroniowej) posiada wyniosłości odpowiadające

Zagłębieniom powierzchni zewnętrznej.

Idąc od góry wyróżniamy: wyniosłość czółenka

(łac. eminentia scaphae),

przedłużającą się do tyłu w ogon obrąbka

(łac. cauda helicis), oddzielonego u góry od

grobelki i przeciwskrawka u dołu, szczeliną

przeciwksrawkowo-obrąbkową (łac. fissura antitragohelicina).

Powyżej szczeliny znajduje się dół grobelki (łac. fossa anthelicis).

Do przodu od dołu grobelki wyróżniamy wyniosłość muszli

(łac. eminentia conchae), przeciętą w części centralnej

bruzdą odnogi obrąbka (łac. sulcus cruris helicis).

Powyżej wyniosłości muszli znajduje się wyniosłość dołu

trójkątnego (łac. eminentia fossae triangularis)

oddzielona bruzdą poprzeczną grobelki

(łac. sulcus anthelicis transversus).



Jama bębenkowa 

położenie ściany i topografia



Schemat ścian jamy bębenkowej prawej.



Ściana tylna : (sutkowa) paries mastoideus:

FI fossa incudis (dół kowadełka ) leży centralnie, AAAM aditus

ad antrum mastoideum  (wejście do jamy sutkowej, leży od góry

i bocznie, EP eminentia piramidalis (wyniosłość piramidowa leży

od góry i przyśrodkowo, zawiera m. stapedius (m. strzemiączkowy)

CChT canaliculus chordae tympani (kanalik struny bębenkowej)

zawiera a. tympanica posterior  od a. stylomastoidea i chorda 

tympani  (czuciowo parasympatyczne odgałęzienie nerwu VII)

Ściana boczna: (błoniasta)  paries membranaceus: stanowi ją błona 

bębenkowa (MT membrana tympani) na tej ścianie znajduje się 

także boczna część szczeliny skalisto-bębenkowej ( FPT fissura 

petro tympanica) przedłużenie ze ściany przedniej. Poziom błony 

bębenkowej wyznacza nam podział jamy bębenkowej: powyżej 

brzegu górnego leży epitympanum (zachyłek nadbębenkowy) :

zawartość główka młoteczka i trzon kowadełka. 

Pomiędzy brzegiem górnym a dolnym leży mesotympanum (zachyłek 

śródbębenkowy: zaw. odnogę długą kowadełka i rękojeść młoteczka)

W zachyłku podbębenkowy może gromadzić się płyn wysiękowy.



Ściana dolna szyjno-żylna (paries jugularis) ponieważ sąsiaduje 

tu z j.b. opuszka żyły szyjnej wewnętrznej. Leży w niej centralnie 

otwór dolny kanalika bębenka (AICT apertura inferior canaliculi 

tympanici). Zawiera: t. bębenkową dolną od t. gardłowej wstępującej

oraz nerw bębenkowy(NTnervus tympanicus – odgałęzienie czuciowo

parasympatryczne nerwu językowo gardłowego IX. 

W boczno-tylnej części ściany leży wyniosłość rylcowa (ES eminentia

Styloidea spowodowana wpukleniem się podstawy wyrostka 

rylcowatego kości skroniowej.

Ściana przednia szyjno tętnicza (pares caroticus) ponieważ j.b. 

sąsiaduje przez nią z kanałem tętnicy szyjnej (canalis caroticus).

Leżą w niej kanaliki szyjno bębenkowe (CCT canaliculi carotico-

tympanici ) w dolno przyśrodkowej części. Przechodzą sympatyczne

Nervi carotico-tympanici do splotu bębenkowego od  splotu szyjno-tę-

tniczego=szyjnego wewnętrznego. Centralnie leży ujście bębenkowe

trąbki słuchowej (OTTA ostium tympanicum tubae auditivae) 

podzielone blaszką kostną na leżący powyżej półkanał m. napinacza 

Błony bębenkowej (SCMTT semicanalis m. tensoris tympanii i u dołu

półkanał trąbki słuchowej (SCTA semicanalis tubae auditivae) cd.



cd. Blaszka kostna oddzielająca oba półkanały wytwarza processus

cochleariformis wokół którego zawija się ścięgno n. napinacza błony

bębenkowej przyczepiający się do rękojeści młoteczka.

Bocznie i u dołu pojawia się przyśrodkowa część szczeliny 

skalisto-bębenkowej (FPT fissura petro-tympanica) przez którą 

Wychodzi opuszczająć jamę bębekową struna bębenkowa (CZ.P. 

Odgałęzienie od n. VII), więzadło przednie młoteczka (LAM lig. 

anterius mallei) oraz wchodzi a. tympanica anterior od a. maxillaris.

Ściana górna pokrywowa (PT paries tegmentalis) ponieważ przez nią

komunikuje się j.b. z dołem środkowym czaszki. Jest to miejsce 

przechodzenia stanu zapalnego j.b. w ropnie usznopochodne płata

skroniowego. Leży w niej centralnie otwór górny kanalika bębenka=

rozwór nerwu skalistego mniejszego (ASCT apertura sup. canaliculi

tympanici = HCNPMin hiatus canalis nervi petrosi minoros 

Parasympatyczne przedłużenie nerwu bębenkowego IX) przechodzi 

n. skalisty mniejszy korzeń parasymp. do ganglion oticum. 

oraz t. bębenkowa górna od t. oponowej środkowej.



Ściana przyśrodkowa błędnikowa (PL paries labirynthicus) bo j.b.

sąsiaduje z uchem wewnętrznym. Leżą na niej:

Od góry i tyłu : wyniosłość kanału półkolistego bocznego (ECSL 

eminentia canalis semicircularis lateralis) poniżej wyniosłość kanału

nerwu twarzowego (ECF eminentia canalis facialis), okienko owalne

czyli przedsionka (FRsVfenestra ovalis seu vesticuli- leżące pomiędzy 

kanałem nerwu twarzowego a wzgórkiem), wzgórek

(p promontorium z leżącą sulcus tympanicus ST ze splotem 

bębenkowym). I poniżej leżącym do tyłu od wzgórka a poniżej 

okienka owalnego okienko ślimaka lub okienko okrągłe (FRsC 

fenestra rotunda seu cochlae). Nazwy od struktur ucha kostnego 

mówią dokąd dane okienko prowadzi. 

Promontorium jest wytworzone przez podstawny zakręt ślimaka.



Obraz rzeczywisty jamy bębenkowej centralnie widoczna ściana

przyśrodkowa  z promontorium; po lewej elementy ściany tylnej 

(EP) i po prawej przedniej półkanał trąbki słuchowej 

i m. napinacza błony  bębenkowej



Pracownia Multimedialna Zakładu Anatomii UJ CM

Widoczne składowe ucha środkowego. Jakie?????





Młoteczek Młoteczek Kowadełko

Strzemiączko

Kosteczki słuchowe



M K

S Błona 

bębenkowa

Podstawa strze

miączka

Stosunek bł. Bębenkowej do podstawy strzemiączka 

Wzmocnienie 100x energii przekazywanej na perylimę



ET

MT

HT

ET epitympanum MT mezotympanum HT hypotympanum



Trąbka słuchowa i jama 

sutkowa



, Trąbka słuchowa, inaczej przewód gardłowo bębenkowy (ang)

lub trąbka Eustachiusza to struktura łącząca ucho środkowe 

z gardłem. Ma około 3-4 cm długości i pełni ważna rolę 

w wyrównywaniu ciśnień między uchem środkowym 

a środowiskiem zewnętrznym.

Składa się z części chrzęstnej i kostnej. 

Część chrzęstna trąbki słuchowej w normalnych warunkach 

jest bez światła. Dopiero, gdy napinają się mięśnie: m. napinacz  

i dźwigacz podniebienia miękkiego, część chrzęstna ulega 

poszerzeniu i dochodzi do wyrównania ciśnień. Napięcie 

tych  mięśni następuje  przy ziewaniu, przełykaniu śliny  itp.

co jest widoczne przy nagłych zmianach ciśnień np. różnice

w wysokości npm. 



Część dolna kanału mięśniowotrąbkowego (półkanał tr. sł.) łączy

jamę bębenkową z częścią nosową gardła. Przerośnięty migdałek 

III może być przyczyną z powodu zatykania ującia nawracających  

stanów zapalnych ucha środkowego. 

Próba Toynbiego (przełknięcie śliny przy zamkniętym 

nosie –uczucie „zatkania ucha” i Valsalvy-dmuchanie przez nos 

przy zamkniętym nosie co daje uczucie „strzelania w uchu” 

i de facto odblokowuje trąbkę wyrównując ciśnienie; jest 

przykładem barofunkcyjnego działania trąbki słuchowej. 

Brak wyrównywania ciśnień przy dużych różnicach 

z otoczeniem prowadzi do barotraumy  z możliwością rozerwania 

błony bębenknowej (nurkowanie).

Jama sutkowa i komórki sutkowe są jedynie przestrzeniami 

pneumatycznymi. Ważne, że poziom jamy sutkowej leży poniżej

jamy bębenkowej stąd niekiedy procesy zapalne toczą się w jamie

sutkowej bezobjawowo. Diagnostyka rtg.



Sprawdź się !!!











Ucho wewnetrzne



Ucho wewnetrzne . Labirynthus.

Ucho kostne 1. ślimak, 2. przedsionek, 3. kanały półkoliste

Boczny bezpośrednio pod cyfrą 3 oraz uchodzące wspólną

Odnogą kanał półkolisty przedni (nazywany też górnym) i tylny



Przekrój podłużny ślimaka. 1 wrzecionko, 2 kanał spiralny 

ślimaka 2,5 do 2 i ¾ zakrętu, 3 blaszka spiralna kostna, 

4 helicotrema szpara osklepkowa, 5 kanał spiralny wrzecionka









Pracownia Multimedialna Katedry Anatomii CMUJ





Błędnik kostny (łac. labyrinthus osseus) – część ucha wewnętrznego. Jest on wypełniony płynem, 

zwanym przychłonką;Wewnątrz błędnika kostnego mieści się błędnik błoniasty zawieszony na licznych pasemkach

łącznotkankowych. Błędnik kostny składa się z: ślimaka, przedsionka, trzech kanałów półkolistych.

Błędnik kostny zawiera błędnik błoniasty odtwarzając na ogół jego kształt, jest więc od niego znacznie pojemniejszy. 
Pomiędzy błędnikiem kostnym a błoniastym znajduje się przestrzeń przychłonkowa (spatium perilymphaticum) 

wypełniona płynem wodnistym, przychłonką (perilympha).  Przestrzeń ta wysłana śródbłonkiem łączy się 

z jamą bębenkową dwoma otworami: okienkiem przedsionka (owalnym), o który opiera się podstawa strzemiączka 

i okienkiem ślimaka (okrągłym) zamkniętym przez błonę bębenkową wtórną.

Błędnik kostny składa się z części środkowej, przedsionka, oraz z dwóch części obwodowych, przedniej i tylnej. 

Część przednią stanowi ślimak, tylną trzy kanały półkoliste. 

Kanały półkoliste kostne obejmują przewody półkoliste błoniaste; podobnie do nich odróżniamy kanał półkolisty przedni, 

tylny i boczny oraz odpowiednie odnogi proste i rozszerzone bańkowate. 

Niektórzy autorzy do ucha wewnętrznego zaliczają również przewód słuchowy wewnętrzny, przez który kierują się nerwy 

i naczynia do ucha wewnętrznego.  W ścianie przyśrodkowej przedsionka, opierającej się o dno przewodu słuchowego 

wewnętrznego, leżą grupy otworków, tzw. plamki sitkowate.

Przez te otworki przechodzą włókna nerwowe tworzące nerw przedsionkowo-ślimakowy. 

Ślimak, z kształtu podobny jest do muszli ślimaka winniczka, Zawiera błoniasty przewód ślimakowy. 

Ma on stożkowaty trzon kostny-wrzecionko biegnące  w osi podłużnej ślimaka. Podstawa ślimaka opiera się o dno przewodu 

słuchowego  wewnętrznego, a wierzchołek zwrócony jest do jamy bębenkowej. Wrzecionko przebijają liczne kanaliki 

podłużne dla nerwów i naczyń. Dookoła wrzecionka owija się wychodzący  z przedsionka kanał spiralny ślimaka. 

Uzupełnieniem blaszki spiralnej kostnej jest ściana bębenkowa przewodu ślimakowego, zwana także błoną podstawną lub 

blaszką spiralną błoniastą.

Błona ta łączy brzegi blaszki spiralnej kostnej ze ścianą boczną kanału spiralnego; na niej spoczywa narząd spiralny. 

Do blaszki spiralnej kostnej oraz do zewnętrznej ściany kanału spiralnego ślimaka jest przymocowany 

przewód ślimakowy błędnika błoniastego. Ponieważ przewód ten jest znacznie mniejszy od kanału spiralnego ślimaka, 

między przewodem błoniastym a ścianą kanału kostnego znajdują się dwie przestrzenie przychłonkowe, 

wiją się spiralnie jak schody. Jedna z nich nazywa się schodami przedsionka, ponieważ wychodzi z przedsionka, 

druga schodami bębenka, gdyż przez okienko ślimaka sąsiaduje 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina


1. Przychłonka (perylimfa); 

2. Śródchłonka (endolimfa), 

3. Błona pokrywająca(pokrywowa);

4. Narząd Cortiego:

5. Komórki zmysłowe wewnętrzne, 

6. Komórki zmysłowe (włoskowate) 

zewnętrzne,

7. Komórki filarowe wewnętrzne, 

8. Komórki filarowe zewnętrzne, 

9. Komórki falangowe (wew. i zew.), 

10. Komórki Hansena, 

11. Komórki Bordera i Klaudiusza, 

12. Błona podstawna, 

13. Przewód ślimakowy (ductus 

cochlearis), a. Schody środkowe (scala 

media), 

14. Tunel wewnętrzny (Cortiego), 

15. Bruzda spiralna wewnętrzna, 

16. Schody bębenka, 

17. Blaszka spiralna kostna, 

18. Gałąź nerwu słuchowego (czaszkowego 

VIII), 

19. Włókno odprowadzające, 
20. Włókno doprowadzające
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Opis do slajdu 42

1. ślimak podstawa 2. nerw ślimakowy 3. łagiewka 4. bańka 

przewodu półkolistego górnego(przedniego) 5. bańka przewodu 

półkolistego bocznego 6. przewód półkolisty boczny 7. bańka 

przewodu półkolistego tylnego 8.  przewód półkolisty tylny 

9. Przewód półkolisty przedni (górny) 10. odnoga wspólna 

przewodów półkolistych przedniego i tylnego 11. odnoga prosta 

przewodu półkolistego bocznego 12. woreczek 13. nerw 

woreczkowo bańkowy 14. nerw łagiewkowo bańkowy
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Opis do slajdu nr. 44:

1. przewód ślimaka 2. kątnica przedsionkowa przewodu ślimaka 3. przewód

łączący  (ductus reuniens) 4. woreczek  5i6 przewód łagiewkowo woreczkowy

7. przewód śródchłonki 8. worek śródchłonki 9.  łagiewka 10 bańka 

przewodu półkolistego górnego 11.  przewód półkolisty górne (przedni)

12. Przewód półkolisty tylny 13. odnoga wspólna  14. bańka przewodu 

półkolistego tylnego 15. bańka przewodu półkolistego bocznego 

16. odnoga prosta przewodu półkolistego bocznego 



Spróbuj sam……



Przewód ślimaka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Opis do slajdu 47:

1. przewód ślimakowy 2. schody przedsionka 3. schody bębenka 4. blaszka podstawna 

5.  wiezadło spiralne ślimaka 6. błona przedsionkowa Reisnera 7.  blaszka spiralna kostna

8. kanał spiralny ślimaka 9. narząd słuchowy Cortiego 10. zwój spiralny ślimaka



















Życzę powodzenia


