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Wprowadzenie do każdego rozdziału poprzez 
przedstawienie klasycznych dysekcji zwłok

Jako wprowadzenie do każdego rozdziału zastosowano przedstawienie klasycznej dysekcji  zapo-
życzone ze znamienitych atlasów anatomii. W ten sposób autorzy chcieli ukazać ciągłość między 
obecnym tematem, topografią twarzy, a podstawowymi badaniami poprzedzającymi tę pracę. Każ-
da przedstawiona dysekcja obrazuje związek między kształtem powierzchniowym a leżącą poniżej 
strukturą. Ujęte jako całość, dysekcje te wskazują na podstawowe pojęcia i zasady topografii twarzy. 

Rozdział 1, Terminologia Topografii Twarzy i Rozdział 8, 
Wargi i bródka 

Bell Charles, Bell John. Engraving of the Arteries. Philadelphia: 
Lea & Febiger, 1833. Reprodukowano za zgodą Rare Books Col-
lection of the University of Texas Southwestern Medical Center. 

Sir Charles Bell, prawdopodobnie jeden z najlepszych anatomów 
wszechczasów, jest najlepiej pamiętany za odróżnienie unerwie-
nia ruchowego nerwów czaszkowych piątego i siódmego. Dysekcje 
wykonane przez Bell’a dotyczyły nie tylko twarzy, ale także in-
nych obszarów ciała. W swojej książce, Engravings of the Arte-
ries, opisuje szczegółowo unaczynienie całego ciała. Ta ilustracja 
jest niezwykła z uwagi na precyzję wykonania. Przedstawia tęt-
nice wstępujące rynienki podnosowej oraz naczynia krwionośne 
ograniczające centralny obszar wargi. Granica bocznego prze-
działu wargi  jest określona, natomiast tętnica związana z bruzdą 
wargowo-bródkową – zaznaczona. Co więcej, Bell przedstawił 
naczynia krwionośne kąta warg i wrzecionka, tym samym okre-
ślając początek zmarszczki bocznej, skośnej bródki oraz granicę 
bocznego przedziału wargi. 

Rozdział 2, Środkowa część czoła

McClellan G. Regional Anatomy in its Relation to Medicine and 
Surgery, vol 1. Philadelphia: JB Lippincott Co, 1892. Reprodu-
kowano za zgodą Rare Books Collection of the University of Te-
xas Southwestern Medical Center. 

McClellan był wnukiem założyciela Jefferson Medical Colle-
ge w Filadelfii, bratankiem generała Wojny Secesyjnej Geor-
ge’a McClellan’a oraz patronem zakładu anatomii w Jefferson 
Medical College. McClellan stworzył precedens, studiując ana-
tomię powierzchniową i łącząc ją z leżącymi poniżej struktura-
mi ciała, co ukazał w swych ręcznie kolorowanych fotografiach 
przedstawiających obrazy przed i po dysekcji. Ilustracje tu przed-
stawione pokazują bliską relację między nerwami a naczyniami 
krwionośnymi czoła, co stanowi podstawową zasadę anatomii 
człowieka. 
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Rozdział 3, Policzek

Maclise J. Surgical Anatomy. Philadelphia: Blanchard & Lea, 
1859. Reprodukowano za zgodą Rare Books Collection of the 
University of Texas Southwestern Medical Center. 

 Wypowiedzi Maclise’a stawiają go wśród grona pierwszych ana-
tomów topograficznych: „Nieprzerwana linia powierzchni ludz-
kiego ciała stanowi mapę dla chirurga, objaśnienie anatomii 
znajdującej się poniżej”. Celem jego książki, będącej punktem 
zwrotnym, było „określić wnętrze poprzez wygląd zewnętrzny”. 
Maclise odebrał wykształcenie jak klasyczny artysta, zarówno 
jako chirurg, jak i anatom; każda rycina w jego książce ilustru-
je jego pragnienie pokazania związku między formą powierzch-
ni a znajdującą się poniżej anatomią. Ta rycina wyszczególnia 
proksymalny i powierzchniowy przebieg  gałęzi czołowej nerwu 
twarzowego w stosunku do bocznej tętnicy czoła, dochodząc do 
mięśnia czołowego, potencjalnego miejsca uszkodzenia nerwu. 

Rozdział 4, Powieki 

Cloquet J. Manuel D’Anatomie Descriptive du corps Humain. 
Paris: Place de l’École de Médecine, 1825. Reprodukowano za 
zgodą Rare Books Collection of the University of Texas South-
western Medical Center.

Jules Cloquet był słynnym paryskim chirurgiem, ale również 
utalentowanym litografem. Cloquet, jako płodny pisarz, zajmo-
wał się ludzką anatomią w całej rozpiętości. Mniej znany jest 
fakt, że interesował się również anatomią przekrojową. Pod tym 
względem wyprzedził innych badaczy, takich jak Deaver, który 
zajmował się studiowaniem twarzy czy Kanavel, który wprowa-
dził pojęcie przestrzeni ręki. 

Rozdział 5, Nos

Sobotta J. Atlas and Text-Book of Human Anatomy. Philadel-
phia: WB Saunders, 1906. Reprodukowano za zgodą Rare Bo-
oks Collection of the University of Texas Southwestern Medical 
Center.

Podręcznik Johanna Sobotty jest jedną z głównych, klasycznych 
rozpraw naukowych dotyczących ludzkiej anatomii. Po 15-tu edy-
cjach, jego praca wciąż zachowuje świeżość i znaczenie kliniczne 
oryginalnego tekstu.  Dzieło Sobotty jest prawdopodobnie najbar-
dziej doceniane za swe wspaniałe ilustracje, przedstawione w sty-
lu aktualnym do dzisiaj. Przedstawiona obok ilustracja pokazuje 
boczne ograniczenie nosa jako osobnego obszaru anatomicznego. 
Naszkicowany przebieg nerwu podoczodołowego przecina granicę 
policzek-nos, podkreślając stwierdzenie, że struktury anatomicz-
ne przebiegają z oraz przez podjednostki anatomiczne. 
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Rozdział 6, Dół skroniowy

Von Bandeleben K, Haeckel H. Atlas der topographischen Ana-
tomie. Jena, Germany: Verlag von Gustav Fischer, 1904. Repro-
dukowano za zgodą Rare Books Collection of the University of 
Texas Southwestern Medical Center.

Fritz Frohse, lepiej pamiętany za swą pracę nad przebiegiem ner-
wu promieniowego, przedstawia tu wzór nerwu rozgałęziającego 
się w okolicy skroniowej i powiązanie z gałęzią czołową tętnicy 
twarzowej. Berliński anatom, Frohse oraz jego brat pracowali nad 
kilkoma tekstami, pośród których był dobrze znany podręcznik 
anatomii. Wyjątkowość tej ilustracji polega na tym, że jest jedną 
z nielicznych, na których dokładnie pokazano zakres przedoczo-
dołowej części mięśnia okrężnego oka. Drobiazgowość opisu wg 
Frohse’a obejmowała mniejszą gałąź tętnicy poprzecznej twarzy 
dochodzącej do okolicy, w której ryzyko uszkodzenia nerwu jest 
większe, znanej jako bruzda McGregora. 

Rozdział 7, Okolica okołouszna

Maclise J. Surgical Anatomy. Philadelphia: Blanchard & Lea, 
1859. Reprodukowano za zgodą Rare Books Collection of the 
University of Texas Southwestern Medical Center.

Joseph Maclise biegle określił anatomię okolicy okołousznej, 
łącznie z jej przyśrodkowym ograniczeniem, jakim jest tętnica 
skroniowa powierzchowna. Maclise, nie tylko chirurg ale i grawer, 
pomógł zilustrować kilka innych dzieł, łącznie z podręcznikiem 
Quaina dotyczącym unaczynienia ciała ludzkiego. 




